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אתלטיקה
ה ק די ב פני ה ל

 שלהן האתלטים את שלחו אומות 30
 מברית־ בבודפסט. האירופית לאליפות
 אתלטים מאה (ששיגרו והונגריה המועצות

 שהסתפקו וגיברלטר, מלטה עד אחת) כל
אחת. כל אחד כאתלט
 מן כמה התחרויות מן נעדרו זאת בכל

דיוק: ליתר אירופה. של הבולטים האתלטים
האתלטיות. מן

כן. ת י  כתוצאה לזות־שפתיים למנוע כדי י
את כמה של גבריים־כמעט הישגים של

 האתלטית הפדרציה קבעה מזרחיות, לטיות
 חייבת אתלטית כל פשוט. כלל הבינלאומית

 הפדרציה, נציגת רופאת־נשים, על־ידי להיבדק
נשיותה. את להוכיח

 מרומניה באלאש יולנד הקפצנית־האלופה
 לא קרסולה, את שנקעה מייד הודיעה

 כנ״ל תיבדק). לא (וגם לבודפסט לבוא תוכל
 תמרה הסובייטית הכדורברזלנית גם עשתה
חלתה. שלה האמא פרס.

 נתגלו (והבדיקות) התחרויות תחילת לפני
כנ״לים. שהיו ייתכן או כנ״לות. כמה עוד

אופניים
ה ק די ב אחד■ ה

 נסתיימה במירוצי־אופניים אליפות־העולם
 זכה האלוף הרגיל. בטקס שעבר בשבוע
 צבעי־הקשת. בכל מגוונת ובחולצה בתהילה

 רודי גרמני, תרגילי־יוגה מתרגל זה היה
קילו 273 של המסלול את שעבר אלטיג,
דקות. 31ו־ שעות בשבע מטרים

 כל־כך התפעל הבינלאומי האופננים איגוד
 השתמשו שמא שחשש עד מתוצאות־השיא

בכדורי־מרץ. האופננים
ה לעיל) (ראה הבודפסטית השיטה לפי
 זה במקרה בדיקה. לערוך הם גם חליטו
המעשה. אחר בדיקה

ה ששת בבדיקת־שתן. היד, המדובר
 פעולה. לשתף סרבו הראשונים מסיימים

חודשים. לכמה הושעו הם
 התאפק אלטיג ואלוף־העולם היוגה איש

 הם .מה הסביר: ואז פסק־הדין אחר עד
 יכול לא שאני לרופאים אמרתי ממני. רוצים

הזמנה,״ לפי להשתין

1ט1ט
שמונה מיליון שני ת ו או ך מ ד א

 בארץ הכדורגל טוסו של הגדולות הזכיות
 אלפים עשרות לכמה לפעמים והגיעו זכו
 אחרים. לסכומים רגילים האנגלים לירות. של
 זוכה הוכיח הסכומים הם אחרים כמה עד

שעבר. השבוע של האנגלי הכדורגל טוטו
 בית־חרושת פועל האריסון, ג׳ק זה היה

 בסכום שזכה לחמישה, ואב 52 בן לדשנים,
 האנגלי: בטוטו אי־פעם זכו בו ביותר הגדול

 ממס- נקיות שטרלינג, לירות 338,356
 מאות ושמונה מיליון משני (יותר הכנסה

ישראליות). לירות אלף
לי.  השבועית שמשכורתו האריסון, או

 לגמרי מקרית בצורה ניחש ל״י, 117 היא
 תוצאות תשע מתון תיקו תוצאות שמונה
 במשחקי שעבר בשבוע שנתקבלו התיקו
והסקוטיים. האנגליים הליגה

 במשחק מעולם ביקר לא הטרי המיליונר
 יתחיל שעכשיו הבטיח לא הוא כדורגל.

 שהחליט כמו בדיוק כדורגל. במישחקי לבקר
 נהג לא ומעולם הואיל מכונית, לקנות לא

במכונית.
ו הדשנים את לעזוב החליט: שכן מה

ל לדשן יוכל אותה חווה, לעצמו לרכוש
 כמה פעם, מדי אולי, ימלא ובה, הנאתו
בטוטו. נוספים טורים

במסלול
ט • פ שו ם. ה ש  המשחקים שלושת א

ה בטורניר הנוער נבחרת של הראשונים
 בהצלחה נסתיימו איטליה בברינדיזי, כדורסל

ה ניצחה הגרמנים את בולטת. ישראלית
 .53:70 היוונים ואת 44:73 הישראלית נבחרת
האי הנבחרת כאשר היה היחידי ההפסד
 נקודות בהפרש הישראלים את ניצחה טלקית

 שיפוט בגלל הצופים רוב לדעת ),60:65( קטן
עוין. גרמני־ספרדי

ה. • צוו מי ר־  13ה־ העממית בצליחה כ
 (ראשון סוכות בשבת שתתקיים הכינרת של

 כולל שחיינים, 7000 ישתתפו לאוקטובר),
קילו ארבעה לאורך המישחה, נכים, קבוצת
 סירות- על־ידי ילווה צמח),—(האון מטרים
וסירות־דייג. מפרשיות מנוע,

1514 הזה העולם


