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זהב במדליות זנחה ישראל - קרה זה סוף־סוף

66 בנגקוק
 ושלוש כס!? מדליות חמש זהב, מדליות שלוש
 השלל של סיכומו היה זה - ארד מדליות

 עמי־ אליפות משחקי ננעלו באשד הישראלי
 השבוע. השני ביום תאילנד, בכאננקוק, אסיה

 70( יפאן כראש, הצועדות למדינות כהשוואה
 כסף מדליות להרבה נוסף! זהב, מדליות
 אולי זהב), מדליות 11( ודרום־קוריאה וארד),

 לנכי אף מרשים, בה הישראלי ההישג היה לא
זו היתה מיפנה. באנגקוק סימלה הישראלים

 ישראלית משלחת זכתה כה הראשונה הפעם
בינלאומית. בתחרות מדליות של רב כה למספר
 לבאנג־ הישראליים הספורטאים נשלחו אמנם

 בל על היה לפיו מדוקדק, חישוב לאחר קוק
 נבשל פורמאלית במדליות. לזכות מהם אחד

 נשכחה השבוע אף מדליה• ללא שחזר מי בל
 כי קיוו כארץ הספורט אוהדי הפורמאליות.

ה כספורט מיפנה תסמן 1966 של כאנגקוק
.1968 מכסיקו, אולימפידת לקראת מקומי,
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כמו לפחות החשובים דברים יש כי ראלי,

אחר־הצה־ ורבע חמש היתה יטעה
 ה־ כל כאשר השבוע, השני ביום רים, \ 1

שייטד סוכנות של טלפרינטרים הפ פרס אסו
 הכלליות, הידיעות זרם את לשניה סיקו
 הידיעה את והעבירו חדשה בשורה פתחו

הישראליים: המינויים כל לב את שהרטיטה
 המכשירים, טירטרו דחוף, ,19 באנגקוק,

נב על גברה ישראל של הכדורסל נבחרת
 הראשון במקום וזכתה 42:90 תאילנד חרת

 במסגרת התחרויות של הכדורסל בטורניר
בבאנגקוק. עמי־אסיה אליפות
 ידיעות העבירו יותר מאוחר אחדות דקות
ה הידיעות. סוכנויות שאר כל גם דומות
 ב־ זכתר, ישראל מוחלטת. הפכה עובדה
בכדורסל. זהב מדלית

̂־ ̂־ ־ ̂י ־ ■
הבקבוקים מטר

 האחרון, הכדורסל משחק החל אשר ^
התאי בבירה הישראלים קומץ היה לא ^

 קידם עדיין אלפים קהל כלל. עליז לנדית
 שומרים של משמרות בוז. בקריאות אותם

 ה־ במשך גם למגרש. סביב עמדו וצנחנים
 בשל להפסיקו השופטים נאלצו עצמו מישחק

 בקריאה הכרוז פנה פעמיים הקהל. זעם
 ממנו ביקש הקהל, אל חנוק ובקול נרגשת
 ביזיון למנוע המשחק, סיום את לאפשר
מתאילנד. לאומי
ב להתחבא הישראלים נאלצו אחת פעם

להי כדי לספסלים, ומתחת ההלבשה חדרי
 את שכחו הם בסיום בקבוקים. ממטר מלט
ניצחו. שהם העובדה את רק זכרו הכל,

הישראלים נוצחו בטורניר אחת פעם אמנם

את שהעלתה המשלחת הדגל נושא ספורט.

 בכל אך דרום־קוריאה, של הנבחרת על־ידי
 הטכני יתרונם את נצלו הם המשחקים שאר
בקלות־יחסית. בניצחונות זכו גובהם, ואת

 ישראל של האחרים המשלחת חברי גם
להישגים. זכו

נדודי־השינה★ ★ ★
במרחק בתוארה זכתה השבוע יבורת ץ

 ברגע מהמדינה. קילומטרים אלפי של
 זכתה שהיא ידעה לא אפילו היא הראשון

הת עלפון של דקות כמה אחרי רק בו.
 זהב במדלית זכתה כי מרכוס, דברה בשרה
עמי־אסיה. באליפות המטרים, מאתיים בריצת

 לא זברה) עם (מתחרז דברה של ההישג
 עבור זהב במדלית שזכתה בכך רק היה

 דומה, הישג היה שזיפי לחנה גם ישראל.
 דברה הראתה המטרים מאתיים שבריצת אלא

 כדי לעשות יש מה המקומיים לספורטאים
במדליות. לזכות

 איש ציפה לא הריצה את החלה כשהיא
 דברה כי הראשון. במקום תזכה כי לכך

ב להתמודד כדי בעיקר לבאנגקוק נשלחה
הרא בצעדים כבר אך המטרים. מאה ריצת

 אפשרות קיימת כי לדעת נוכחה היא שונים
 לאורך הרצות. לצמרת וזינקה נצחון, של

 באומץ נאבקה מטרים ותשעה תשעים מאה
 האחרון במטר יפאניות. מתחרות שתי עם

 לכן אותה. משיגה היפאנית כי ראתה, היא
 חתכה המטרה, חוט על עצמה את הפילה

במדליה. זכתה ישראל והתעלפה. ראשונה
 עיתוני בכל לפירסום שזכה זה, מיבצע
אנגליה, עיתוני (ובכללם בעולם הספורט

מי הספורט קרן שת המקו בתבל. הגדולה ביב

 תוך רק כי שוב הוכיח דברה), של מולדתה
ספור יזכו אל־אנושי ומאמץ עצמית הקרבה

ראשונים. במקומות ישראליים טאים
 הפתח־תק־ האתלטית סיפרה למשל, כך,
 לפני לילות ארבעה כי שזיפי, חנה תאית

 הצליחה לא מטר) 800 (למרחק שלה הריצה
 בכושרה פגע לא השינה חוסר להירדם.

 במדלית שזכתה השחרחורת, המלבסית של
 חדש אסיאתי ושיא ישראלי שיא וקבעה זהב

דקות). 2:10.5(

שליחים במקום הישגים
 ההוכחה, למישהו חסרה עוד היתד! ם ^

ש ביחסים הספורט של ערכו רב מה1\
 את לראות לו היה די הרי מדינות, בין

הישרא המשלחת שעוררה העצומים ההדים
התאילנדית. בבירה הקטנה־יחסית לית

 את מביא ישראלי אתלט של אחד הישג
 קודם עליה שמעו שלא לאלפים המדינה שם

 שתה בכדורסל אחד ישראלי ניצחון לכן.
רישמיים. שליחים מעשרות יותר

ה שהמשלחת לכן, מצער רק זה היה
שהיי קטנה, כה היתד, לבאנגקוק ישראלית

זעום. כה היה הישראלי הספורט של צוג
 מאז נחשבת ענפיה כל על האתלטיקה

ה האתלטיקה את הספורט. למלכת ומתמיד
 אתלטיות שתי בבאנגקוק יצגו ישראלית

 שזיפי, וחנה מרכוס דברה השתיים, בלבד.
 בהן. שתלו התיקתת כל את אמנם מילאו
 הראו רק הן אך זהב, במדליות זכו שתיהן

 הכללית האתלטיקה רמת בין הפער רב מה
בעולם. היריבים לבין בארץ

? ן ן ן י ך ן ך  (משמאל), מרכוס דברה ^
1111 ,1 1  ב־ ישראל את שזיכתה 11 1.
 במדלית גם זכתה מטר, 200ב־ זהב מדלית

ה מטר. 100 בריצת ארד  נראית היא בתמונ
זו. בריצה המנצחת יד את לוחצת כשהיא

 כך לישראלים. חסר היה הוא גם המזל
 הברזל כדור הודף לתחרויות הגיעו לא

 גיל. יורם הדיסקוס וזורק אריאל גדעון
 טעויות בשל לבאנגקוק נסעו לא השניים

כו את נכונה העריכו שלא המארגנים, של
 יקרים מקומות שני ישראל. יריבי של חם

ישראל. מספורטאי נגזלו
 כי הראתה, לבאנגקוק הישראלית המשלחת

 העבודה את פרי. לתת סופה מאומצת עבודה
 השקיע הספורטאים להכנת ביותר הרבה
ההי התוצאה: טלקי. יוסף השחייה מאמן
 הישראלית במשלחת ביותר הנכבדים שגים
 החמישה מתוך השחיינים. של בחלקם נפלו

 טובים, (איבונה לשחות, כדי לדרך שיצאו
 בתשכ״ה, הזה העולם של השנה ספורטאית

ו גרטל משה מלמד, אברהם שפע, גרשון
ב הראשונים שלושה זכו שניידר), יורם

ב הסתפקו האחרונים שני ואילו מדליות,
 לשבירת ועזרו ישראליים, שיאים שבירת

מטרים. 100x4 שליחים במשחה ישראלי שיא
 ״שבאנג־ מהם, אחד אמר לקוות,״ רק ״יש

להמשך.״ סימן אלא אפיזודה תהיה לא קוק

 רמי הנבחרת כדורסלן הוא ?111171
ויאט־ שחקן ליד העומד גוט,

ם הגובה הבדלי נאמי. שי  מדוע היטב ממחי
במשחקיה. גבוהים בהפרשים ישראל ניצחה
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