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במחנה. השהייה ימי שלושת עבור לאיש,
 קרה לא עלוב מחנה־אימון אותו מאז
 ישראל את לייצג שנועדה הנבחרת דבר.

 אחת פעם לא אף כונסה לא ב״מכביה
קויים. לא מחנה-אימון שום מאז.
 אליפות על תחרות נערכה ביוני 4ב־

נו זו תחרות משקולות. בהרמת ישראל
 חדשים, אלופים של שורה להציב עדה

 לא היום עד בנזכביה> ישראל את שייצגו
הו בתחרות מהמשתתפים אחד לא אף קיבל
 לאו. אם משתתף הוא אם מהממונים, דעה

ול תמידי בבושר להיות חייב ״מישקולאי
 ״המתח ברק. מסביר יום־יום,״ התאמן

ה אין שבו התחרויות, לפני חודש הזה,
 — לא אם ישתתפו אם יודעים ספורטאים

 ידע עצמו הוא אם־ני החברה.״ את הורג
שישתתף.

 עד נוספת: פשלה על מצביע והוא
 תחילת לפני מחודש פחות יוני, למחצית

 לאיב־ פנוי מלון נמצא לא המישחקים,
 ואימון מנוחה במחנה המישקולאים סון

אחרון.
 הגמל. גב את ששבר הקש זה היה
 אדי- למאמנו, ברק הודיע ונרגש נסער
ב המדינה את לייצג יוכל שלא ברנה,
ומ מתאימה הכנה וללא בכובדת צורה
לנזבביה. מועמדותו את מסיר כך שום

 את מאשים ברק יודע. אינו איש
להת ברצון הסכביה מארגני ואת מאמניו

הס מהצד משמע התחרות, מנושא נער
 עליהם שייאמר ובילבד — שלה פורטיבי

 האלה ״העסקנים האירגוני. לצד שדאגו
 אירגוי מבחינה מכוסים להיות מבקשים

 השכר את להצדיק ״כדי אומר, הוא נית,״
הא הדברים לאור ותו־לא. מקבלים, שהם

ד לתת -שלא החלטתי לה רגד למחדל י  אי
 העשירית. במכביה להופיע ולא זה, ני

 צחוק.״ מעצמי אעשה לא
מזע הדבר לי. ידועה ברק של ״בעייתו-
 אירנו- אי־סדרים מסתם יותר הרבה זע

 יודעים לא ועדיין קרובה הנזכביה, ניים.
 ברנה. אדי אומר נבחרת,״ יש אם בכלל
 לבולגריה לצאת אמורה ימים עשרה בעוד

 האוניבר- לתחרויות המישקולאים, נבחרת
חשו תחרות זוהי בסופיה. שייערכו סיאדה

 בזעיר- אולימפיאדה מעין מאין־כמוה, בה
 מה יודע איש אין ברנה, אדי לדיברי אנפין.

לתחרות. יוצא ומי מתרחש
ה־ יו״ר הוא4• וזלמן, משה בגלל ״הכל

 ״מניין סירת־המנוע. את שהשיטו הגברים
תו!״ היום שיש לדעת לנו  השיב — תחרו
 מן נמלט כשהוא הסירה, של ההגאי להן

 הקצה לעבר מסחררת, במהירות המקום
 סימנתם לא ״מדוע הנחל. של המערבי

 מין ״איזו הוסיף. ז״, התחרות מסלול את
זו.״ מצחיקה תחרות

ה מן הגברים שלושת של התעלמותם
 ימים עשרה לפני שהתקיימה תחרות

 כמה עד להמחיש כדי בה יש הירקון, על
 הציבור, בקרב ידוע אינו החתירה ספורט

 זו כמו — שלו הארציות התחרויות ואף
 לפדי, חובבני אופי נושאות — שנערכה
 כל שכמעט הפירסומת, מזרקורי הרחוקות

 משירו־ ׳נהנה בישראל אחר ענף־ספורט
תם.

 ש־ העובדה למרות הנון*. לבריאות
 בישראל החתירה בספורט העוסקים מיספר

 קיים זה ספורט הרי בלבד, 250ל־ מגיע
 מייסדי שנה. 40מ־ יותר מזה בישראל

 יהודים־גרמניים מהגרים כמה היו הענף
 עם השלושים, שנות בתחילת ארצה שעלו

בגרמניה. לשילטון היטלר של עלייתו
 אר־ חפרופסור הוא הענף ממייסדי אחד

 שהיה ומי לפיסיולוגיד. מומחה פישר, ווין
 עתה -שהוא פישר, הפתולוגי. המכון מנהל

 ״פעם :אומר לחייו, השיבעים שנות באמצע
 יותר אוהבים אנשים היום אחרת. היה זה

 ספורט זה החתירה אבל וכדורסל. כדורגל
 יותר היו פעם הגוף. לבריאות מצויין
 לא אנשים הזה. בספורט שעסקו אנשים
בחיים.״ מפסידים הם מה יודעים

 חד־ סירה יקר. ספורט היא החתירה
 אלף 20מ־ יותר עולה (״סקיף״) מושבית
 סירות- של ביותר הגדול המאגר לירות.

 בנחל החותרים במועדון מצוי החתירה
 דמי־החב־ פאר. קולנוע בקירבת הירקון,

 לירות 50 על עולים אינם במועדון רות
זה. מסכום כמחצית משלם כשנער לחודש,

 מייוחד־במינו. הוא סירת־החתירה מיבנה
 סירת״חתי־ של מישקלה וארוכה. צרה היא
 ביל- קילוגרם 15ל־ מגיע חד־מושבית רה
 ה־ הרוחב מטרים. לשמונה ואורכה בד,

סנטימטרים. 40 הוא הסירה של מירבי
 מהווים, משוטי־הסירה משנדר. חיים
 חתירה שלה. שיווי־המישקל את למעשה,

וסי גופני כושר מצריכה זה מסוג בסירה
ויותר, דו־מושבית בסירה כשמדובר בולת.

מ״מועדץ חותרות
מן חיים

 מזכיר גם הוא להרמת־משקולות. וועדה
 לו אין ולכן המיקרדביולוגים׳ הסתדרות

 לשפל הענף את שהוריד זה הוא זמן.
ברנה. מאשים המדרגה,״

רה חתי
הבריאות אד החתירה

 הגיס* שתי ניראו בכוח מתנשפות כשהן
 הירקון. על במהירות חותרות נזיסטיות

 אליהן התקרבה קו־הגמר לפני מטר 400
 סי- את ריסקה לא שבדרך־׳נס סירת־מגוע,
ני אשר הצעירות, שתי של רת־החתירה

אחרת. דדמושבית לסירה צמוד קרב, הלו
 תחרות?״, כאן שיש רואים לא ״אתם

שלושת לעבר ששון, ענת החותרת צעקה

בירקון החותרים״
השנור

ה בין מירבית התאמה החתירה מצריכה
חותרים.
בר מעץ־אורן עשוייה החתירה סירת

 לבין סירת-חותרים בין התנגשות זילאי.
 הסירה. את לבקע עלולה אחרת, סירה
להת התחרויות חייבות זו עובדה בשל
 משום אחרות. מסירות ריק כשהירקון קיים

 בלתי־מקו־ בשעות התחרויות נערכות כך
 המוקדמות שעות־הבוקר למשל, כמו, בלות

המאוחרות. אהר־הצהריים שעות או
מש איינו הירקון שעל החותרים מועדון

 עבודה זבולון. או הפועל לאגודות תייך
 לתמיכה מקורות במציאת עליו מקשה זו

ומ חותר ),63( יפה מורים אומר כספית,
ר: גבר כשל שחזותו אמן, המו ״כל צעי
 מה־ בקושי אנחנו משנור. חי הזה עדון
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