
רו יודעו!

 בעת כאן נראית ,13ה־ בת הרחובנתית קשת, סיגל1111 בלי קשת
 אומר קושניר, דויד מאמנה תרגיל־גמישות. ביצוע

 סיגל מותיר.״ עתיד לה וצפוי ,13 בת רק היא כעת בלתי־רגיל. כישרון ״היא עליה:
 היא בקפיצה־לרוחק שניות. 13.4ב־ מטרים ו־ססו שניות 8.2ב־ מטרים 60 רצה

בכדור. משתעשעת כשהיא סיגל נראית משמאל בתמונה מטרים. 4.87 של מרחק משיגה

□■ )3( 1980 ־ במוסקבה שלוו האנש

של האיילה
טבלו דויד

 לפתח מנסים איננו שכלל ביגלל רק
כישרונות.
המ הילדה ״היתד, אמר, רוט,״ ״אסתר

ב האתלטיקה בתולדות היחידה חוננת
 היו ואם נכון. בטיפול שזכתה ישראל,

 כספורטאית כמו — יותר בה משקיעים
 שהיא ספק אין — ממיזרח־אירופה ברמתה

יותר.״ עוד רחוק מגיעה היתר.

 פנטילט יאיר של לדעתו ימוכין ך*
 — נערות מיספר אצל למצוא אפשר

 העשרה שנות באמצע עתה הנמצאות
האת מחונני בסגל הנכללות — לחייהן
ב ופועל שנתיים, לפני שהוקם לטיקה
 כיום וההתעמלות. השחייה לענפי מקביל

 מחוננות בנות חמש על להצביע ניתן
 העשויים מאלפים, ושיאים הישגים בעלות
 מוסקבה באולימפיאדת להצמיח בהחלט

רוט. אסתר של לדרכה מרשים המשך 1980
 בעלת ,14 בת ילדה היא בהן הראשונה

 אסתר :שמה שחור. ושיער כחולות עיניים
 ספורטאים. למישפחת נצר טבק, (״אתי״)

 שהיה כמי התפרסם טבק, דויד אביה,
 100ב־ כשקבע ביותר, המהיר הישראלי

זכה ואף שניות, 10.6 של זמן מטר

קו כשהיא בתמונה נראית טבק, (״אתי״) אסתר האצניתנדיר כישחן
 נחשבת 14ה־ בת אתי תרגילי־כושר. ביצוע בשעת פצת

 שבו המיקצועות באתלטיקה. המחוננים מגל של ביותר הגדולים הכישרונות כאחד
דרכה. את רוט־שחמורוב אסתר גם החלה שבהן הקצרות, הריצות הוא מתחרה היא

ה בת פביאן פזיתהיורשת
 נחשבת ים, מבת־ לו

 האצנית של הפוטנציאלית כיורשת כיוס
ארוכים. למרחקים בריצות שזיפי, חנה
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 המחוננים סגל של המצטיינות הבנות ארבעהמובילה הרביעייה
 הפסקה של ברגע כאן נראות באתלטיקה

 למרחקים הרצה טבק אתי מאירי, ענת האצנית לימין משמאל עומדות לאימון. אימון בין
הקופצת־למרחק. עוזיאל, אורנה ומימין ארוכים, למרחקים האצנית פביאן פזית קצרים,

אלוף כישראל נולד יום כל ף*׳
■ • /  איך היא, הבעייה מחונן. עולם /

בו.״ מטפלים
 מי פנטילט, יאיר אמר אלה דברים

 ישראל של הכימעט־נצחי האלוף שהיה
 אמר הוא בינוניים. למרחקים בריצות

כא במונטריאול, האולימפי בכפר אותם
 כתבי־ספורט ישני עם לוויכוח נכנס שר

המ בעולם,״ סיבה שום ״אין ישראליים.
 יהיו ישראלי ״שלילד פנטילט, יאיר שיך

 להפוך מתאימות פיסיולוגיות תכונות פחות
 בממרח־ שחי לילד מאשר אלוף־עולם,

בארצות־הברית. או גרמניה
אמ ואחד אלף ועוד הורמונים ;,סמים,

 הישראלי הרץ הדגיש רפואיים,״ צעיים
 בישראל הילדים את יהפכו ״לא המצטיין,

 ממיזרח־ שספורטאי לפני כי אלופי-עולם.
ל הגיע כבר הוא סמים, נוטל גרמניה

באתלטיקה, עלובים אנחנו עולמית. דרגה


