
קומאנצ׳י, נדיחהקומאנצ״
האג המתעמלת

 זהב, מדליות 4ב־ שזכתה מרומניה דית
מונטריאול. באולימפיאדת מארד 1ו־ כסף 1

 לא אני חברותי עם תעסוקה. של נורמלי
 המון מקדישה אני השבוע, באמצע מבלה

להתעמלות.״
 החברים ״את :מוסיפה טלי, וחברתה,

 ושבת.״ ■שישי בימי רק רואה אני שלי
 *שנבצר היחידות הבנות אינן וטלי תמר
 כנערות חברותיהן בחברת לבלות מהן

 פעמים חמש מתעמלות המחוננות רגילות.
 ארבע מתעמלים המחוננים בעוד בשבוע,
 כשלוש נמשך אימון כל בלבד. פעמים
 ויד למכוז רבתי מתל־אביב הנסיעה שעות.

ל קרוב — וחזור הלוך — נמשכת גייט
שעתיים•

 ספורטאים
הנשמה בל עם

 סיגל היא אחרת מחוננת לדה ^
השעו ״את מחולון. 13ד,־ בת ויינר

 לעשות מנסה ״אני סיגל, אומרת רים,״
 בשעה הביתה חוזרת כשאני כי בהפסקות,

 וקשה לישון, מתה כבר אני בערב, 8.30
 מעייף אימון אחרי השעורים את לעשות

 נסיעה. של ושעתיים שעות שלוש של
 הסיבות אחת וזו אוהבת, איי להשתולל

 שלי לאמא ככה הנה. אותי שלחה •שאמי
 ואמא בווינגייט, אני עכשיו בבית. שקט יש

בבית.״ נחה
מוסי סיגל, של חברתה קופלר, ■שרית

 לחץ מבחינת קשה, פה הבנות ״לכל : פה
 ׳1 כדאי ,מה :עצמי את שאלתי אני הזמנים.
אחר־ לשחק או רצינית, בצורה להתעמל

קורה. גבי על תרגילי־כוח מדגימה 13ה־ בת ויינר סיגלהאיצה אמא ,
להת שאלך המליצה שלי ואמא בבית, משתוללת ״הייתי

 ״אני חברותיה. עם הבילוי על לוותר סיגל גם נאלצת חברותיה כמו סיפרה. אמן,״
להתמיד.״ חייבת אני להצליח, רוצה אני ״אם סיגל, מתוודה המון,״ להתעמלות מקדישה
 .קאורדי־ ואפילו יציבות גמישות, מיבחני-

 תרגילים ביצוע תוך הגוף חלקי בין נציה
הד בכל היטב עמדה ליאורה מסויימים.

 דבר, לכל מתעמלת היא וכיום הללו רישות
כל מושג קודם־לכן לה היה שלא למרות

הגי ליאורה להתעמלות. הקשור בכל שהו
 מתעמלת, -של תכונות עם רק אגנם אל עה

ותדלא.
 השבע בת ליאורה על להצביע קשה

אולימפ לקראת פוטנציאלית מתעמלת כעל
 מסוגלת אינה 11 בת ילדה מוסקבה. יאדת י

לי אבל ונפשית. גופנית לבשלות להגיע
 הוריה) (או שהיא תחת מחוננת. היא אורה

 להתעמלות מסודר מועדון־ספורט יחפשו
 תחת מעולה בטיפול זוכה היא דן, בגוש

 ה־ ליאורה את קלטי. אגנס של •שרביטה
 כ־שהיתה העיקר. וזה מפתחים, זאטוטית

 לא ממוריה איש *שבע, בת קומנאצ׳י נדיה
מת תהפוך היא 14 שבגיל להצהיר יכול ,

אגדית. עמלת
 ותמר ,12ה־ בת התמירה שפר טלי

 כמהוננות נחשבות ,14ה־ בת ויינשטיין
 :קלטי אגנם ■שהקימה בחממה הבולטות >

 תלמידת כשאני להתאמן, לי קשה די ״זה
 ט׳ בכיתה הלומדת תמר, אומרת תיכון,״

ה מלבד ״כי ברחובות. תיכון בבית־ספר
 חייבת גם אני אחר־הצהריים אימונים

לא־ בלחץ נמצאת אני *שיעורי. להכין

 לבחור החלטתי ?!׳ החברות עם הצהריים
 גם ובריא מעניין שזה מפני בהתעמלות,

יברחו לא הן זמן. לי יש לחברותי לגוף.
לי.״

 סיגל הן אחרות חינניות מצטיינות שתי
 הבלונדית וחברתה ,11דד בת שפרלינג

 למיש־ נצר שהיא ,10ה־ בת לווינסון לילך
 מספרת ■שנתיים,״ ״לפני ספורטאים. פחת

ה ־בענף התאהבתי באלט. ״רקדתי סיגל,
 ספורטיבי. יותר שזה ביגלל התעמלות

 שהתקדמתי מרגישה אני אימון כל אחרי
 מדגישה, היא ההתעמלות,״ ויותר. יותר
 שאני יודעת אני היום ספורט. ממ*ש ״זה

רקדנית.״ מעין ולא ממש, של ספורטאית
 ישראל אלופות הן המחוננות מרבית

 בבנות- מתחרות הן שבה הדרגה ג׳, בדרגה
 ישראל כאלופת נחשבת מחוננת כל גילן.

 אחר. או זה בסוג ההתעמלות במיקצוע
קר קורה, :הם מתחרות הן שבהם הסוגים

 הגבוהה הדרגה ומקבילים. קפיצות. קע,
 היא להגיע מתעמלת יכולה שאליה ביותר
אולימפית. דרגה שהיא ה/ דרגה
 נחום של בהדרכתו מתאמנים הבנים 23

 לישראל שהגיע מאמן־התעמלות פיישטיין,
 זה,״ איך מבין לא ״אני כשנתיים. לפני

 אולם ״שאפילו במרירות, ■המאמן אומר
 האולם בישראל. אין נורמלי להתעמלות

 נפו־ מימי הוא כרגע בו מתאמנים שאנחנו
)40 בעמוד (המשך

ממעוז־אביב, 11 ה־ בת שפולינג. סיגללהתעמלות אלט ב מ
תרגיל־ מבצעת כשהיא בתמונה נראית

 רקדנית היתה היא שנתיים לפני שעד התברר, סיגל של דבריה מתוך קורה. על גמישות
סתר שדמה : יצילם לבאלט.״ בהשוואה ספורט, ממש הוא ההתעמלות ״ענף באלט.

 משמאל בתמונה נראית השבע, בת מרומי ליאורההגומי תינוקת
 נחשבת ליאורה ״גשר״. המכונה תרגיל־גמישות בעת

 קפיצה תרגיל בעת, שפר טלי נראית ימין מצד בהתעמלות. סגל־המחוננים של כתגלית
ההתעמלות. לספורט שלה שעות־הפנאי כל את מקדישה שהיא מספרת טלי ה״חמור״. מעל
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