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לנצח כדי׳י3ובז שקר
 לשיא מגיעים לא בארץ ״הספורטאים

 אותם. שמגביל משהו יש כי יכולתם,
 ספורט בתחרויות נכשלים רבים ספורטאים

שלהם.׳׳ התזונה בענייני ידע חוסר בגלל
 קפטן )31( קרני יאיר השבוע קבע כך

 ב- שהתמחה באתלטיקה, ישראל נבחרת
ספורטאים. בתזונת ארצות־הברית

ברי הישראלי בשיא גם שמחזיק קרני,
 בארץ היחידי המומחה הוא מרתון, צת

 את מרצה הוא כיום זה. מיוחד בתחום
 ברהבי לספורט במיכללות תורתו יסודות
הארץ.
 הריצות בשרו. על התורה את ניסה יאיר

 שנה, 16 מזה עוסק הוא שבהן הארוכות
 לפני ארוחותיו הרכב את לבדוק אילצוהו

אומר: הוא כך ועל המפרכים. המירוצים
 תזונה בענייני מקפיד אינו ״כשספורטאי

 באמצע. הבנזין לו נגמר תחרות, לפני
 נתקל שהוא אומרים המיקצועי בז׳רגון

בקיר.
 בתזונה המטרה עוזרות. הפחמישות

 האוכל. שבו למצב האתלט את להביא היא
 התחרות, בזמן לו יפריע שלא רק לא

 ללא להגיע לו לסייע אפילו שיוכל אלא
 על־ידי נעשה זה יכולתו. לשיא משברים

תפוחי־אדמה, לחם, :פחמימות אכילת
מ והמנעות ופירות ספגטי בננות, אורז,

 גבינה חמאה, בשר, :וחלבונים שומנים
צהובה•

 בארץ מודעות מספיק אין קרני לדברי
 הלאומית בליגה ״אולי נכונה. לדיאטה

 בכל אך מקפידים, המנוסים המאמנים
 מיק- חצי אינו הספורט שם הענפים, שאר

הספור לפעמים מקפידים. לא שם צועני,
 ורק הדיאטה, את לשנות מנסים טאים

לעצמם.״ מזיקים
שנערכו הבינארציות בתחרויות השבוע,

קרני אצן
בתחרויות נכשלים

 10 בריצת קרני זכה הדר־יוסף, באיצטדיון
השני. במקום מטר אלפים

 בהפועל פעיל ספורטאי שהוא קרני,
 הצעיר את חסותו תחת לקח עמק־חפר,
 אותו ומכשיר אזולאי, שלומי הנתנייתי

 אזולאי מרתון. רץ של קאריירה לקראת
 בריצת הישראלי בשיא מחזיק 18ה־ בן

לנוער. המרתון

 אופניים. במירוצי העולם לאליפות הבא
באיטליה. שתתקיים
 מקובל ספורט ענף הם אופניים מירוצי

להת החל הוא בארץ באירופה. וידוע
ה במירוצי האחרונות. בשנים רק פרסם

 מהם אחד שונים. מירוצים סוגי יש אופניים
מירוץ־השדה. הוא

 באליפות לוי זכה חודשים כמה לפני
 את גם הקדים הוא במירוצי-שדה. הפועל

 הכולל מירוץ אוא מירוץ־שדה הבוגרים.
 על האופניים נשיאת כדי תוך ריצה גם

 ובגשם,. בבוץ בחולות, לפעמים הכתפיים,
ק״מ. 20 של למרחק

ירו בכבישי בשבת שהתקיים במרתון
 ונוער בוגרים התחרו העקלקלים, שלים

 הפועל. אליפות על ק״מ, 110 של למרחק
 אך הנוער, באליפות נוספת פעם זכה לוי

אדירים. במאמצים לו עלה הדבר
 הוא ק״מ 20 אחרי טרמפ.״ ״תפסו

 שני ניכר. במרחק יריביו את הקדים
 קבוצת עם שזינקו עילית, מנצרת מתחרים
 אחר פיגרו לוי, לפני דקות 10 הבוגרים
 הרמת־ בנער בדרכם פגשו הם קבוצתם.

 הגלגלים״. על לו ו״התיישבו הנמרץ גני
 הדבר פירוש האופניים רוכבי של בז׳רגון

 הראשון הרוכב אליו. נצמדו שהם הוא
 העומס עיקר ולכן הרוח כל את סופג
 מוגנים. שמאחוריו והרוכבים עליו, מוטל

הרוכ בין חילופי־מקומות יש בדרך־כלל
 מהעניין. נשכרים יוצאים כולם וכך בים
 לא מנצרת־עילית הבוגרים הפעם. לא אך

 עליו ״תפסו הם לרמת־גני. לעזור הסכימו
 קלה רכיבה של ק״מ 70 ואחרי טרמפ״
מסעם. את וסיימו השניים פרצו יחסית

 מתחרי כל את לוי השיג הכל למרות
 לנוער. הפועל אלוף בתואר וזכה הנוער
 כשרות על עירעור הגיש לוי של מאמנו

 מנצרת־עילית, הבוגרים שני של תחרותם
השניים. רוחם.של למורת

 האופניים בענף היו האחרונה בתקופה
 למעשי־ חשש ויש רבים, אלימות מעשי

 אגודות־ספורט קוממו אלה. כל שחיתות.
התלו בענף. השולטים נגד לפעול רבות

לאו הוועדה יו״ר נגד בעיקר מופנות נות
 ונגד מנצרת־עילית, גולדברג יעקב פניים,
 עקיבא לבוגרים, ישראל נבחרת מאמן
מנצרת־עילית. הוא גם )40( רזניק

 תתבע הקבוצה הנהלת בינתיים. השוד
העיתו ואז דיבה, הוצאת על העיתון את
 המידע. את לו שמסר השחקן מי יספר נאי

 הכסף. את יקבל לא וגם יעוף שחקן אותו
 עד אותו ולחפש ללכת מתכוונים אנחנו
הסוף.

צרי ואנשים העיירה לכל שם ״הבאנו
 איפה כולם יודעים היום לתרום. כים

 יתנו לא אם להיסטוריה. נכנס זה יהוד.
לעיתון.״ נלך ולא נחכה, הכסף את

כפעולה חביב שוער
!״פושע הזה ״השחקן

 השנים שלוש בן חוזהו את סיים חביב
 לשחק מחשבות לו שיש גילה הוא ביהוד.
 אך טובה.״ הצעה לי תהיה ״אם בחו״ל,
בקבוצה. יישאר שחביב מקווים ביהוד

 אך בקבוצה. קירט את להשאיר רצונו
 וקירט מדי, חזק היה כהן אבי של לחצו

הבאה. בעונה תל־אביב במכבי ישחק לא

 ד.ו*ווצלח החוזר.

פר של עו

 חתוכה, על כאלה דברים לומר דוגמתו,
 מכיר. שאני ביותר הישר האדם שהוא
 בדוק. זה הכסף. את נקבל כן אנחנו

 אני הכל. נקבל החודש סוף לקראת
 השקרים את שהפיץ שחקן שאותו חושב

 שיעשו לסעדיה מגיע לא פושע. הוא
השחקנים 22מ־ אחד כל דבר• כזה לו

ת ב כי ם ר י י פנ או
ל רות ג ל ג ■ס ב

 מהפועל האופניים רוכב ),17( לוי משה
בחודש שיסעו אלה בין הוא רמת־גן,

 אינם ירושלים מבית״ר אחדים שחקנים
 מאמנם של עבודתו בהמשך מעוניינים

 אלה בין עופר. אליהו האחרונה, בשנה
 מלמיליאן. אורי הקבוצה כוכב גם נמצא
 לפעמים סיכסוך, יש חודשים כמה כבר
 והיו השניים, בין סמוי, ולפעמים גלוי

השחקנים. שאר על גם השלכות לו
 הגיע במאמנם השחקנים של אי־האמון

 בשחקנים חשדה הקבוצה שהנהלת לכך
 רק בית״ר לרעת אחד מישחק שהיטו

 ויביא בטבלה יחמיר הקבוצה שמצב כדי
 יפוטר עופר, אהוד, הלא שמאמנם לכך

יתפטר. או

ב ר. על ב ר ה

 הוא שבדרך־כלל שוויצר, דויד המאמן
 שחקנים איוש בענייני האחרון הפוסק

 לא תל־אביב, מכבי החדשה, בקבוצתו
 ״האנגלי״ הקבוצה, כוכב של בלחצו עמד
כהן. אבי

 לגורם אבי הפך האחרונים בחודשים
 המילה בעל היה הוא בקבוצתו• מכריע

 השחקן של לצירופו בהקשר גם האחרונה
קירט. שלמה

 ארצה, כהן של שובו מאז לחץ. כהן
 סיכסוכים קירט ובין כהן בין התגלעו

 מהלומות. לחילופי עד שהגיעו קשים
 קירט את כהן כינה אף ההזדמנויות באחת

מלוכלך״. ״תימני
 תל־ מכבי של שחקן־הרכש ),26( קירט

מקבו לשעבר לקבוצת־הפאר הגיע אביב,
 קירט האחרונה. בשנה רק בני־יהודה צת

 פשרות ללא הלוחם טוב, לשחקן נחשב
את הסתיר לא שווייצר המיגרש. על

 הכספים מענק עניין התפוצץ השבוע
חתו סעדיה יהוד, מועצת ראש שהבטיח

 הביעו שחקנים הקבוצה. לשחקני כה,
 גבי מעל התמררמותם את שם בעילום

 במתן קשיים שיש הודו עיתון־ספורט,
כלל. יקבלוהו שלא וייתכן הכסף,

 מי אין אך הבטיח, חתוכה ״סעדיה
מגלים. הם שישלם,״

 מהפירסו־ נעלב הנמרץ ־המועצה ראש
 הוא בתגובה נישמתו. עומק עד מים

 בחרה הקבוצה שבה הדרך זו שאם הכריז
נגמרה.״ יהוד ״הפועל לגביו לו להודות

 ש־ עיתונאי־הספורט הכל." ״נקכל
לשע יהוד תושב הוא הסיפור את פירסם

 הסכים לא הוא לקבוצה. מאוד ומקורב בר
שלו. האינפורמציה מקור את לגלות

 הבינלאומי השוער ),26( חביב אריה
 תושב גם שהוא יהוד, הפועל של המצטיין
 שנים,. 10 מזה בקבוצה ומשחק העיירה

:הנעשה על הגיב
שאין וכזב שקר עלילת־שווא, ״זוהי

 הצורב ההפסד בעקבות יקר. חוזה
 שבו המדינה, גביע בחצי־גמר הקבוצה של

 לעיני מבישה, כה בצורה הקבוצה נוצחה
 חשבו במיגרש, שנכח הרב האוהדים קהל

 אבל המאמן. לפיטורי לגרום בהנהלה
 של החוזה בדיקת בעיקבות נגנז הרעיון
לקבו יעלה החוזה שביטול התברר עופר.

 שהשחקנים העובדה גם רב. בכסף צה
הקבו להנהלת להכתיב בכוחם שיש יידעו

המנה בעיני מצאה־חן לא יאמנם מי צה
לים.

ולוי אוחנה אכיחיד, אופניים רוככי
ושחיתויות אלימות מעשה
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