
אחיה, הלסינקי. באולימפיאדת להשתתף
 תל-אביב במכבי כדורגלן הוא טבק, בני ■

הניבחרת. לסגל החדש והמוזמן
 עומד מטרים 100 בריצת אתי של זמנה

 עומדת כשהיא שניות. 12.1 על היום
 בה להבחין קשה לנוע, מבלי במקומה,

בספרינט, פותחת כשהיא אך אצנית. שהיא
 את ומותירה כסופה קדימה פורצת היא
 לעומתה, רוט אסתר מאחור. חברותיה כל

 טובה עשתנב־מוצאה לא ,14 בת בהיותה
שניות. 12.1מ־ יותר

מחו אתלטיות בין פשוטות השוואות
 מארצות אתלטיות לבין מישראל ננות

 מסוגלות מפותחת, אתלטית תודעה בעלות
 הישראלי את אפילו משלוותו להוציא

הישראלי. בספורט המעורה ביותר, האדיש .
 שטאכר רנטה את לדוגמה לוקחים אם

 במדליית־הכסף שזכתה ממיזרח־גרמניה,
 ל- העולמי בשיא והמחזיקה במונטריאול,

 העולמי (השיא שניות 10.8 — מטר 100
 באורח נמדד שזמנה כיוון דישמי, אינו

 היתה כאשר כי ממש. נדהמים —ידנית)'
 תוצאה עשתה היא ,14 בת עצמה שטאכר

אלו :אחרות במילים שניות. 12.2 של
 עשתה, שטאכר, רנטה דהיום, העולם פת

 ממנה. גרועה תוצאה טבק, אתי של בגילה
 זה אין מאז, אחדות שנים שחלפו למרות

שה מאחר טבק, אתי של מהישגה גורע
 דורכים הקצרות בריצות העולמיים שיאים ן

האחרונות. בשנים במקום
 יפתחו כיצד •היא, עתה הגדולה השאלה

 טבק באתי הגלום הנדיר הכישרון את
׳ הצעירה.

 ,14־17 גילאי ונערות, נערים עשרים
באתלטיקה, המחוננים בסגל כיום נכללים

 גולת־הכו־ את מהוות זה בסגל והבנות
 ארבע עוד בו יש טבק אתי על נוסף תרת.

 דקת ,14ה־ בת מאירי ענת ברמתה. נערות
 רמת־גן, בת היא ■והשחרחורת, הגיזרה
 הוא שלה החזק המיקצוע דקיקות. ורגליה
 קושניר, דויד מאמנה, הארוכות. הריצות

 בתי- באליפות אותה ״גיליתי :עליה אומר
 בלתי- ריאות לד, יש היסודיים. הספר

 באחרונה איילה.״ כמו רצה היא רגילות.
ברי הנערות שיאי כל את ענת שברה

והארוכות. הבינוניות צות
 התשובה

שזיפי לחנה *ל
 בת פביאן פזית היא נוספת צנית

התי בביה״ס י״ב כיתה תלמידת ,17ה־
כ נחשבת היא שבבת־ים. א׳ עירוני כון

 תשע שזיפי. חנה לאצנית ודאית יורשת
 לבין בינה היום מפרידות בילבד שניות
 עוד — לשבור מבטיחה והיא שזיפי,
 שזיפי חנה של הארצי שיאה את — השנה

דקות. 3.25 על העומד מטרים, 1500ב־
 — הללו הצעירות האצניות שלוש אל
 — פביאן ופזית מאירי ענת טבק, אתי

 האחת מצטיינות. קופצות שתי מצטרפות
 שקופצת ,15ה־ בת עזריאל אורנה היא

 בשיא ומחזיקה מטר 5.80 של למרחק
מפ סנטימטרים 36 .17 גיל עד הנערות

 6.16 — הישראלי השיא לבין בינה רידים
אס הכלבויניקית בידי המוחזק — מטרים

רוט. תר
 הקו״ היא החמישית המצטיינת האתלטית
תי פצת־לגובה ״בת שהיא זולצ׳נקו, מ

^בת ן לאחר התבדחות, של ברגע בתמונה נראית טבק (״אתי״) אסתר 1 |
 מי טבק, דויד של בתו היא אתי מתיש. אימון־כושר שסיימה יי*■*■■

 של מדהים זמן — 50ה־ בשנות — שקבע אחרי בישראל, ביותר המהיר כרץ שנחשב
 בכדורגל, תל־אביב מכבי שחקן הוא אתי של אחיה מטרים. ל־ססו שניות 10.6
■1 סתר שלמה :צילם בכדורגל. הלאומית הויבחרת לסגל שהוזמן טבק, בני

 רותי גילה. ביגלל המחוננים, בסגל חורגת״
 סגטי- 183 של לגובה מיתמרת 18ה־ בת

ונח וינגייט, במכון לומדת היא מטרים.
ה אברמוביץ, אורית של כיורשת שבת

 לגובה, בקפיצה הישראלי בשיא מחזיקה
מפ בלבד סנטימטרים שלושה מטר. 1.78

אברמו אורית של שיאה לבין בינה רידים
 (סיגנון פוסברי בסיגנון קופצת רותי, ביץ•

 במאמנה נוסו הבלתי־רגיל גובהה הגב).
 לעתיד: וביטחון תיקוות קושניר דויד
 אומר הוא רבות,״ מתי על נשמע ״עוד

 את לשבור מבטיחה מצידה, רותי, עליה.
השנה. עוד אברמוביץ אורית של שיאה

האת לרשות כיום העומדים האמצעים
 בחורף, ביותר. דלים המבטיחים, לטים
 המסלול. על מתאמנים הם שאין כמעט

ה מי את סופג אינו הפחמי המסלול

 שלוליות בו נוצרות כך ומשום גשמים,
 באורח להתאמן המחוננים על המקשות

ל אחד מסלול-טרטן אף בארץ אין סדיר.
הצעי האתלטים לרגלי שיעמוד רפואה,

 אולם־אתלטיקה על לדבר שלא — רים
המ באירופה תיכון בית־ספר שכל סגור,
תלמידיו. לשימוש מעמיד עצמו, את כבד

 הנערות) (כולל הסגל חבר מחונן אתלט
 ממאה יותר של מרחק שבוע, מדי רץ,

 ומפרך מתיש אימון כל בתום קילומטרים.
 •שתייה או כריך לקבל זוכה אינו הוא

 גוש־דן, מאיזור שקובצו הילדים קרה.
 עד ארוכה דרך כיברת לעשות נאלצים
מ •הבאים כאלה יש לאימונים. הגיעם

ל- מגיע שהילד עד וסביבתה. רחובות
)40 בעמוד (המשך

 לה שנערך אימון־כושר בעת משמאל, עוזיאל אורנההמנתות אותה
 האת במיגרש שעבד השבוע בסוף ולחברותיה

 גילה למרות המחוננים. סגל בשורות הבולטות כאחת נחשבת אורנה ברמת־אביב. לטיקה
13.5הי בת חלוץ שלומית הילדה מימין, .17 גיל עד הנערות בשיא מחזיקה היא הצעיר,
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