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מימין) אוקמן(שלישי אהרון הניד האם

שט״ן שד אביו גיסה והאם אדל

 שהם לפני הרגה הצעירים הרוכבים את
לבשלות. מגיעים
 אני באר־שבע הפועל מאמן בד על אמר

 אהר שמ״שהו רוצה לא ,הוא :ליליאן טולי
שלו.״ הרוכבים מלבד בנבחרת׳ יהיה

 שבכל אומרות, הספורט בחוגי שמועות
 הדברים כך יותר׳ קטן הוא שענף־ספורט

 גמלים הם בו, המתגלים הבלתי־טהודים,
 בדרך- מנוהל כזה שענף הסיבה יותר.

 ,כעין שניים, או אחד איש על־ידי כלל
 הפוצה איש שאין וכמעט פרטית, מאפיה

סגל. זאת שגיפח כפי פה,"
 לקרות. יכול לא כמעט זה בכדורגל

 הזרקורים, באור ניצב בארץ הכדורגל
האופ ענף כן לא רבה. בו הזהירות ולכן
 יעשה,״ בעיניו הישר ,איש שבו ניים׳
לטענותיו. סגל שהוסיף כסו

 ברוד המואשם, סיפר התקרית על
:אדלשטיין

 מצוץ הכל אילן׳ של ההשמצות לגבי
 את ללכלך כדי נעשה וזה האצבע, מן

עפולה. הפועל
לבית־ד,חו באמבולנס נלקח שבני אחרי

 שיש רופאים בין שיחה ושמעתי ,לים
 השתוללתי. באגן־הירביים, לשבר חשש

סבל בירך. סדק לי היה ,15 בן כשהייתי
 עם נכה אני היום וחצי. שנה ממנו תי

 מה יודע כמוני מי — קטועה שמאל רגל
נכות. זו

שיל להכ
ת ה א ר ח ת מ ה

היה ולא אותו, לדרום ניסיתי א
להכ ניסיתי אבל אותו, להרוג בדעתי *

 בני. את הכשיל שהוא כפי אוקמן, את שיל
 אני לו: אמרתי לפגוע. לא אבל להכשיל,

כרוכב! האופניים בענף אותך אחסל
 עלינו ונשפכו וגודפנו, שהושמצנו מאחר
 לערוך עומד אני האשמות, של קיתונות

 ולהסביר בביוז־סוקולוב מסיבת־עיתונאים
 מהעיתון, שאתם, כדאי העניין. בל את

 אני אם ותתרשמו לעפולה, לכאן, תבואו
 בימים מגיש אני כזה. דבר לעשות מסוגל

 הוצאת- על סגל, נגד מישפטית תביעה אלה
רע. ושם דיבה
אדלשטיין־האב. כאן, עד

 שהתקיימה בתחתית מירוץ. בזמן התנגשואוקגן? את לרצוח
 ההתנגשות מגידו. בכביש חודש לפני

מהתח חלק מהנוכחים, רבים לדעת היתה,
למנעה. היה ואי־אפשר רות,

 מבאר- .הרוכב לרדיו: דיווח גולדברג
מעפו הרוכב את ובמזיד בגסות דחף שבע

לטי ונזקק נפל זה המירוץ. בשעת לה
פול.״

 גם מכיסאו הקפיץ ברדיו התקרית פירוט
 ),22( סגל אילו רמת־גן, הפועל מאמן את

 לשסע ושהשתומם במקום לדבריו, שנכח,
הלא־מדוייק. הדיווח

שקר זה ,היה סגל: סיפר הזה להעולם

 אופניים. בתחרויות קורה זה ומכוער. גם
 על למנוע.״ אי־אפשר והתנגשויות תאונות

:המאמן סיפר ההתנגשות
 וגם קטע, באותו שניהם את .ליוויתי

 של אביו זה. את ראה באר־שבע מאמן
 מהכביש אוקטן את להוריד ניסה אדלשטיין

 אוקמן איך יודע לא שלו. המכונית עם
 האחרון ברגע ממש מזה, להימלט הצליח

 המכונית, עם לו הלך לא כשזה נם. היה
 הרכב של האזהרה משולש את הוציא הוא

 מזל החלון. דרך אוקמן על אותו והעיף
באופניים.״ רק פגע שזה

 אור לשפוך הרגע באותו החליט אילן
 ענף־האוס- על אלא התקרית, על רק לא

כולו. גיים
 רמת־גן, הפועל של הצעיר המאמן סגל,

 שהיו, המחדלים על המתלוננים בין היה
 הבחור הסתפק •עתה עד בענף. לדבריו,

 על •ולממונה לספורט להתאחדות בתלונות
 הפעם אך ללקין. שמואל מטעמה, הענף

 •תשומת- את לכך להסב המאמן התחיל
בכנ ועדת־הספורט חברי-כנסת, של ליבם

ואנשי־תיקשורת. סת
באותו הסתיימה לא ההתנגשות תקרית

 לבית־החו- ובהזעקתו הרוכב בנפילת היום
 של חמומת־המוח •תגובתו זו היתד. לים.

הסאה. את שהגדישה אבי־הרובב
 הזדעק מעפולה )47( אדלשטיין ברוד

 מאופניו. בנו נפילת את ולנקום לצאת
 עיניו, במו התקרית את ראה שלא למרות
 וניסה, במזיד נגרמה שהנפילה האב האמין

 במכוניתו לדרוס עדי-ראיה, של לדבריהם
מהמי אותו גם ולהוציא הבאר־שבעי את

דה.
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 התנגשיו- את חשפה באר־שבע רוכב י י ובין רובב־עפולה כין התנגשות ך*

 אלה, קבוצות •שתי של היומיומיות תיהם
 חושפת התקרית הצפוניים. מול הדרומיים

 למקובל מעבר ביניהם. אמיתית שינאה
תחרותי. בספורט

 נבחרת מאמן ),43( רזניק עקיבא נגד
 תלונות הוגשו שנים, שמונה מזה ישראל
מחסל שהוא מרמזים אחדים מאמנים רבות.

 אחרי מכאבים, מתפתל רמת־גן, מהפועל אשל, תמירבמיווץ תאונה
התנג הפועל. אליפות מירוץ בזמן שאירעה תאונה

מגידו. בכביש בתקרית מעורב היה לא אשל אופניים. במירוצי שיגרה הן ותאונות שויות

 הדדיות האשמות ואיומים, ללות ^
\  ובמיר־ בהפקרות בסילופים, בשקרים, /
עסק של משיגרת־יומם חלק רק הן, מה
ה בחודשים ספורט־האופניים בענף נים

אחרונים.
 הצליחו לא אלה מפוצצות האשמות

ההת אנשי של תשומת־ליבם את למשוך
 לא גם לענף, האחראים לספורט, אחדות

התיקשורת. אנשי של תשומת־ליבם את
פופו ענף אינו בישראל ספורט-האופניים

 כולה בארץ מיוחדים. הישגים וחסר לארי,
רוכבים. 300מ* יותר אין

נוס האשמה לחלל נזרקה כחודש לפני
 ממנה: להתעלם קשה היה הפעם פת.

 רק !״מירוץ־אופניים בעת לרצח ,נסיון
 הוגשה עיניים. להאיר הכותרות התחילו אז
 בחקירה. שפתחה במישטרה, תלונה גם

 היפנתה ההתאחדות של ועדת־המישמעת
הזנוח. ענף אל מבטה את סוף־סוף

 רוכבי־ שני בין פשוטה התנגשות תקרית
 אך כותרות. מולידה היתד. לא אופניים

 יו״ר של מפיו לכלי־התיקשורת ההצהרות
 גרמו גולדברג, יעקב לאופניים, הוועדה
ש במירוץ, מהנוכחים כמה בקרב לסערה

המתרחש. את עיניהם במו ראו
משולש־
ה ר ה אז


