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 מזרן לנו אין לא־אולימפי. אולם זה ליאון.

 למיז־ בור פה אץ מטר. 12 על 12 אולימפי
 מתעמל כבור־קפיצה. לשמש שצריך רנים
 הראש. את ולשמר להתאמן, פה יכול

 לבצע אי־אפשר האמצעים, כל שאין ביגלל
הבנים. של ההתעמלות סוגי ששת את

מת באימון ניסיון ־שנים 20 לי ״יש
 פיישטיין. נחום עצמו על מעיד עמלים,״

 הוא ברוסיה. מילד בריא יותר פה, ״הילד
 לא־ בצורה ומוצק מוכשר להיות יכול

 האלף־ את לו מתנים לא אם אבל נורמלית״
 איתו להגיע אי־אפשר האמצעים, ־של בית

לה מבקש לא מהמאמנים אחד אף רחוק.
 המאמנים, אנחנו, ספורט. פנימיות קים

 של אולם־להתעמלות מינימום מבקשים
 באירופה, כמו יסודי, בית־ספר

ביש מדוייק. מדע הוא בעולם ״הספורט
 אבל מיקצועי. הכי לא זה לצערי, ראל,

שיע צריך מחוננים, מיפעל מקימים אם
המינימליים.״ האמצעים את לרשותו מידו

 הס ״תנאים
טכניים״ פרטים

׳

׳

מ וחצי 12ה־ בן נשדסקי ורון ן*
ויו 13ה־ בן ויסבליט אייל גבעתיים, ן

 כמת־עמלים נחשבים ,12ה־ בן דויד בל
ה כמו הבנים, המחוננים. בסגל הבולטים

 ביותר הטובים כמתעמלים נחשבים בנות,
ב הגבורה (הדרגה ג׳ לדרגה עד בישראל

 הדרגה שהיא ז׳, היא הגברים אצל יותר
האולימפית).

 הדר ברמן, יאיר כמו ששמות ספק אין
ה במרוצת יהפכו כרמלי, ומאיר קאנטו
 אל ישראל. שבמתעמלי המצטיינים שנים
 יובל אייל, את לצרף צורך כמובן יש אלה

 שריריהם כוח את כבר ־שהוכיחו ודורון,
,ה ובאליפות האחרונה ישראל באליפות

פועל.
הנכ ילדים שבמה הוא, פיקנטי פרט

ב חולים היו המתעמלים בסגל כיוס ללים
 בן דויד יובל כשהיה קשות. במחלות עבר

 הוריו קטן. מנפח־ריאות סבל הוא שמונה,
 חברו, נשימה. קשיי יהיו שלבנם חששו

 בבית־ ממושכת תקופח שכב קאנטו, הדר
ה חוסר־דם, מיתה: האבחנה החולים.

 יי ויובל, הדר כיום, חייו. המשך על מאיים
בגי־גילם. רגילים מילדים יותר בריאים

 סיכויים על קלטי אגנם עם כשמדברים
 באור מאירה היא הבאה, באולימפיאדה

ישר בין הקיים התהומי ההבדל את חדש
 ״אסור :מובהקות ספורט מדינות לבין אל

 בעלת מדינה לאף ישראל את להשוות
בכ ״אין אומרת. היא ספורטיבית,״ תודעה

 פרופורציות. של בנושא לדבר מה על לל
 נוסף, גורם יש האמצעים עניין כל מלבד
 במיזרח־גרמגיה. בעיקר ביטוי לידי הבא
 ״יודע אגי, מבהירה במיזרח־גרמניה,״ ילד

 מצטיין לספורטאי אחד יום יהיה הוא שאם
מהמ הכל יקבל הוא בינלאומית, ברמה
למעמד. סמל זה במיזרח, דינה.

 במיזרח־גרמניה הספורטאים של ״מאבקם
 יודע שספורטאי מפני קיום, על מאבק הוא

 הוא עולמית, לרמה יגיע שהוא שברגע
 העקרוני ההבדל זהו למלך. בן־לילה יהפוך

 אני ממיזרח־אירופה. למדינות ישראל בין
״ש אגי, מדגישה הסיבה,״ את שוללת לא

 זוהי להצלחה. ערובה מהווים לא תנאים
ו במיזרח־אירופה, בישראל. אחרת דילמה
 *האמצעים המערבית, אירופה בכל אפילו

בילבד• טכניים פרטים הם
 קלטי, אגנם מודה בישראל,״ ״הצרה

 דוחה המינימליים התנאים שחוסר ״היא
מ הרהב, הציבור את ואפילו הילדים, את

עסו במיזרח־גרמגיה בספורט. יותר לעסוק
להת זמן להם אין ושיאים. בתוצאות קים
 קומנאצ׳י נדיר. ביורוקרטיות. בבעיות עסק

 באימוני־ ביום ■שעות שש־שבע עוסקת
 אדם שיש מזמן, לא קראתי, התעמלות.

 מזון תאכל שהיא כך על שאחראי מיוחד,
 . בשר־עוף אפילו שומן. טיפת ללא מסויים,

 יכולה ׳ היא איך אז לאכול. ממעטת היא
?״ לה אין או מיתקנים לה יש אם לחשוב
 תמימת־ ,האגדית המתעמלת קלטי, אגנם

 מאמן טלקי, יוסף — עמיתיה עם דעים
ה מאמן קו־שניק, ודויד השחייה, מחוגגי

ב ביותר החמורה שהבעייה — אתלטים
 העומדים העלובים האמצעים היא ישראל,
במדינה. הספורטאים לרשות

 מוסקבה למישחקי עד יצמח, אם אד
 ־של ברמתה נוסף ישראלי ספורטאי ,1980

 על־רגל־ שתורתו, הוא אות רוט, אסתר
ה שהיה מי — פנטילט יאיר של אחת,
 < בריצות ישראל של הכימעט־ניצחי אלוף

המציאות. במיבחן עמדה — הבינוניות
 אלוף־עולם בישראל נולד יום ״בכל
 איך היא, ״הבעיה פגטילט. טוען מחונן,״
בו.״ מטפלים
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