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סשרט
שחייה

ל פי\ור שנתי*□ ש
 שהסתיימו השביעית, המכביד, תחרויות

 שהאתלטים בעוד כי הוכיחו, מכבר, לא
 אחרי שנים בכעשר מפגרים הישראלים

 במדינה השחיינים הרי בחו״ל, עמיתיהם
 — מהם וכמה נאות, תוצאות כמה השיגו

 שפע וגרשון טוביס איבונה מלמד, אברהם
הבינ הרמה אחרי בשנתיים מפגרים —

לאומית.
מא השבוע טען ושוברים. דופקים

 (״יז׳י״) יוסף בשחיה הלאומית הנבחרת מן
 בו היחידי המקצוע הוא ״שחיה טלקי:

 ולכן להתקדם, סיכויים לישראלים יש
 ולא ברצינות, כשחיינים לתמוך צריכים
 שחיין כיום. שהמצב במו להם, להפריע

 בשיא והוא שמונה־עשר, לגיל עתר, המגיע
 מהצבא, לתמיכה שיזכה במקום יכולתו,

ו דופקים העולם, בכל נהוג שזה כמו
אותו.״ שוברים

אח אל בתלונות שבאו השחיה, מנהלי
 הכל את לעשות בעצמם השכילו לא רים,

 תחרויות את זה. ענף של פיתוחו למען
 נידחים, במקומות לארגן המשיכו הם השחיר,

 של 22,־ר האליפות מצומצם. ציבור לעיני
 בעין־השופט, בשבת שנערכה למשל, הפועל,

ש השחיר, תחרויות צופים. מאה ריכזה
ריכ בתל־אביב, המכביה במיסגרת נערכו

צופים. אלפים לחמשת קרוב אחד ביום זו
תחרויות עריכת את תרצו השחיר, מנהלי

 את לענף למשוך ברצונם בקיבוצים, השחיר,
 רק שכחו הם העובדת. ההתיישבות בני
ב לשחיה להימשך העשוי הפוטנציאל כי

 הנמצא מזה בהרבה גדול הגדולות ערים
בקיבוצים.
 של השחיה תחרויות לשפע. בשפע

אלי במסגרת שנערכו האחרונה, השבת
 ישראל אליפות למעשה והיו הפועל, פות

 (השחיין חדשים לשיאים הביאו לא זוטא,
 עם שהתחריתי אחרי מתח. ״אין גרטל:

 שיא לעשות יכול אני איך אמריקאים,
שלי?״). החברים עם מתחרה אני כאשר

 היה, בתחרויות ביותר הבולט השחיין
 שזבה שפע, גרשון גבעת־חיים איש כרגיל,
 ובמדליית־ארד. בגביע מדליות־זהב, בשלוש

 שהשתתף לאחר מיוחדת להערכה זכה שפע
מישחים. חמישה של שיא במספר

 מטר מאה של למרחק החתירה מישחה
 מוקד באתלטיקה, מטר מאה כריצת הוא,
 התיצבו האחרונה בשבת תחרות. כל של

 לשני ותיקים. שחיינים שישה זה למישחה
 היתד, גרטל ומשה רדליך אורי הפיבוריטים

 ניצח רדליך מיוחדת. משמעות זה למישחה
 )19( וגרטל השניים, בין האחרון במיפגש

לנקום. לאפשרות רב זמן מזה חיכה
 רגליהם על עמדו עין־השופט חברי מאה

 ששה למים. הששה זינקו כאשר בהתרגשות
 שניה אחת, בריכה לבן. קצף של מסלולים
 אחד שופט־גמר ניצח? מי סוף. שלישית.

 מד־הזמן לרדליך. שני לגרטל, ניצחון פסק
 השעונים אך ראשון, הגיע גרטל כי הראה
קובעים. אינם

 תחרות לקיים החליטו התחרות מנהלי
 תקדים חסרת החלטה השנים, בין נוספת

 שוב זינקו ורדליך גרטל שחיה. בתחרויות
 ניצח, גרטל בולטת. עצבנות תוך למים,

 במישחה ביותר הטובה התוצאה את קבע
 בבריכה פעם אי שנקבעה מטר, מאה של
שניות. 58.6 בארץ: מטר 33.3 של

ה הדדך כונ הנ
 ועדת חברי מחפשים שחיה עונת כל

 צעיר כשרון הספורט התאחדות של השחיר,
 בדמות אותו מצאו הם השנה מבטיח.

גבס). עם (מתחרז רבס (״מוטי״) דני
 המכבי, מכפר זבולון גוש הפועל איש

 והעובדה עשר, מגיל כבר שוחה ),17( רבם
 כאשר ביוון, כבר הוכחה כשרון שהוא
 שניהם ישראליים. שיאים שני שם שבר

מטר. 1000ו־ מטר 800 למרחק בחתירה,
 כסף מדליות בשתי דני זכה שבת ביום

 הוותיק יריבו את והרגיז ארד, ובמדלית
 להפתעת אותו, ניצח כאשר גרטל, משה
מעורב־אישי. מטר 400 של במישחה הכל,

 ״אני רבס: העתיד כוכב חדש. פיכוב
ו בבוקר ביום, פעמיים עכשיו מתאמן
 וזה רפתן, בתור עובד אני בקיבוץ בערב.

 לעבוד. וגם להתאמן גם בשבילי קשה די
 עוד יכול אני היכן עד מושג לי אין

 האמנתי לא שיא, כשעשיתי תמיד, להגיע.
 האמריקאים, את ראיתי במכביד, שהצלחתי.
 אליהם היחס את להשוות בכלל ואי־אפשר

 הם אם פלא לא לכן אלינו. היחס ואת
 חדש סיבוב למדנו כאלה. תוצאות משיגים

 תנופה לנו גם יתן זה ואולי מד,אמריקאים,
חדשה.

 כשחבר שחיתי האחרונה הכנרת ״בצליחת
 בדיוק ידע לא הוא בסירה. לידי שט שלי
 מטבריה, ששחיתי ואומרים הדרך, את

 זה לעין־גב. הגעתי ומשם בדמיה עברתי
של בסופו כי גדול, כך כל אסון היה לא

 על שאני ידעתי מאז שני. הגעתי דבר
הנכונה:״ הדרך

ת עידוד שרונו כ
מוכשרים. ספורטאים מעודדים בישראל

 נהוג העולם בכל הרישמית. המדיניות זו
כך•

 מביא מצליח ספורטאי ברורה: הסיבה
 השקעה כל כדאית לכן למדינתו. רב כבוד

 כבוד למדינתו יביא יותר, שיצליח כדי בו,
יותר. רב

 היא טובים איבונה הגב. על טפיחה
 ישראל. של ביותר המוכשרת השחיינית

 שהשיגיה הישראליות מבין היחידה היא
בינלאומית. ברמה הם

 לפני רק לישראל הגיעה ),17( טובים
 בשבעה מחזיקה וכבר חודשים, שמונה
 עושה שהמדינה מובן ישראליים. שיאים

לעודדה. כדי הכל
 לומדת וחייכנית, שחורת־שיער אימנה,

 בנווה־ התיכון במת־הספר השביעית בכתה
ספור לומדים בארצות־הברית בחיפה. שאנן
 מעודדים בישראל בחינם. מוכשרים טאים

 על להם שטופחים זה על־ידי ספורטאים
הגב.

 אך תעודת־בגרות, להשיג רוצה איבונה
 שקצת מה לשלם, צריך ללמוד בשביל

 ישראל. בשם היום כל שוחים אם קשה
 הלימוד: משכר מקבלת שאיבונה ההנחה

אפס.
 אפשרות אין ״מדוע טובים: ד״ר אבא

 מבלי ללמוד תוכל כאיבונה שספורטאית
שכר את להשיג יהיה אפשר מאין לחשוב

 מעמסה הוא דמי־הלימוד תשלום י,לימוד?
 שמונה רק הנמצא עולה עבור רצינית

בישראל.״ חודשים

לוריא. יצחק מאחוריו: ♦

1461 הזה העולם


