
ספורט
קלה אתלטיקה

בהלסינקי רצים הסטרואידיםנ
בא ביותר הבולטת שהספורטאית ספק אין
 שהתקיימה קלה, באתלטיקה העולם ליפות

ירמילה הצ׳כית האצנית היתה בהלסינקי, השבוע

ת צני ה א מני ר רו מי ש  קו
הגיעה לא

 400ל־ בריצות עולם אלופת קרטוחבילובה,
 את מיקדה 32ה־ בת האתלטית מטרים. 800ול־

 התוצאות בגלל רק לא אליה הלב תשומת
 חזותה בגלל אלא המסלול, על שקבעה המצוינות
 הגברית. החזות בעלת שהאתלטית ברור הפיסית.

 אינה אירופה, במיזרח חברותיה רוב גם כמו
 את לשבור כדי מלאכותיים בתמריצים בוחלת

השיאים.
 לסטרואידים, רבה לב תשומת מופנית כיום

 רב. הוא אירופיים המיזרח בקרב בהם שהשימוש
 הזכרי המין בהורמון מקורם הסטרואידים
 בקביעת המרכזי הגורם שהוא הטסטוסטרון,

 הקול. ועובי השרירים התפתחות העצמות, מיבנה
 הקשורים גופניים ביצועים משפרים הסטרואידים

 השרירית המסה הגדלת תוך רב, כוח בהפעלת
 שעושים שהשימוש סבורים מומחים בגוף.

 קצר לטווח הן לנזקים מביא בהורמון הספורטאים
הכבד. לתיפקודי בעיקר ארוך, לטווח והן

או ובכל עולם אליפות שבכל מכיוון
 לגילוי קפדניות בדיקות נערכות לימפיאדה

 השימוש מופסק הספורטאים, בדם סטרואידים
 על חוזרת ולכן אירוע, כל לפני שבועות כמה בהם

 שיאים שהשיגו שספורטאיס התופעה עצמה
 לאותם מגיעים אינם במדינותיהם, בתחרויות
 שלא מאלה אחת בינלאומית. בתחרות ההישגים

 קושמיר. אגישוארה הרומניה היא הצליחו
בכינוס שביקרה לרוחק, בקפיצה עולם שיאנית

אנסי ואשתו חיבסון מאמן
בלימודי□ עסוקים

ס!ו
לקפריזות

*  לא ויליאמס שארל סופית כשנודע כשיו *
 לכולם ברור — הבאה בשנה במכבי ימשיך ?

 להיפטר רצו מכבי של החדשים שהמאמנים
 לעשות איך ידעו לא אך השחור, מהאמריקאי

זאת.
 אך למלך. ויליאמס נחשב בארץ הציבור אצל

 היתד, לא וינקרץ משה ועוזרו שרף צבי למאמנים
 ויליאמס הביא בהתנהגותו כי לסלקו, אלא ברירה

 לתרום. מה היה לא שלמאמן למצב מכבי את
 חשיבות, כל חסרי ויליאמס בשביל היו האימונים

 לא ומה עושים מה מחליט היה לבדו ויליאמס כי
עושים.
 רבע ענק, רדיו״טייפ עם לאימון מגיע היה הוא

 באמצע מתיישב האימון, תחילת אחרי שעה
 אצלו התנהל הכל נעליו. את ושורך המיגרש
 רוממותו הוד מחליט שהיה ער ובאיטיות בכבדות

 מוכן היה קליין שרלף זמן כל אך משהו. לבצע
לו. סלחה ההנהלה צפרדעים", ״לאכול

 השתיקה קשר את ששבר הראשון היה קליין
 בראיון מכבי." של ״המישפחה של הידוע

 )2380( הזה להעולם קליין שהעניק הבילערי
 על תיפארתה. את למכבי להחזיר שכדי קבע הוא

 אמר קליין הקבוצה. את לעזוב מהשחקנים חלק
 שלושה גיבוי, לי נותנת ההנהלה היתה ״אילו אז:

במכבי.״ היו לא שחקנים
היתה הקפריזים השחקנים של התנהגותם

 הצליחה לא היא בארץ. שנערך האחרון הפועל
בלבד. השני למקום והגיעה תוארה על לשמור

כדוריד
ראשזן את שכח הפועל

 של בחסותה הפועל, מרכז עורך שנה מדי
 כסף מענקי חלוקת של מרשים טקס ההסתדרות,

 השנה, גם הספורט. של המצטיינות הקבוצות לכל
 לקבוצות הישגים מבחינת שנת־שפל שהיתה
 שהמארגנים אלא המרשים, הטקס נערך הפועל,

 שזכו הקבוצות שכל לוודא הצליחו לא משום־מה
 לטקס יוזמנו גבוהה, לליגה שעלו או בתארים
 עוגמת נגרמה כך היוקרתי. המענק את ויקבלו

 פנים ובושת הוזמנו ולא שזכו לקבוצות נפש
למארגנים.
 מאותן אחת היתה ראשון־לציון הפועל
 ״קבוצת לקוי. אירגון בגלל שנשכחו הקבוצות

 בגביע החולפת בעונה שזכתה בכדוריד, הנוער
 אנשי השבוע אמרו שולית!" קבוצה אינה המרינה
 הספורט ענף הוא ״כדוריד רב, בכעס ראשון

 והכדורסל הכדורגל אחרי בחשיבותו השלישי
 נבחרת סגל עם נימנה הקבוצה משחקני וחלק

הנוער."
 הלאומית לליגה שחזר טניס־השולחן, גם
 כל־כך עסוקים הענפים ״ראשי הוא. אף נשכח

 כינוס של המסחררת ובהצלחה לחו״ל בנסיעות
את כראוי לארגן הצליחו שלא האחרון, הפועל

 לרובסח
יורשים אין

 טובים," למתחרים זקוק הישראלי ״הכדורגל
 של מאמנה ),50( רובסון בובי. השבוע אמר

 זהו בארץ. אלה בימים השוהה אנגליה ניבחרת
 הוא הפעם בארץ. רובסון של השישי ביקורו
 בארץ ולנפוש אנסי, אשתו את גם להביא החליט

לנצרות. הקדושים במקומות סיורים כדי תוך
 שמח אריאב, מנחם נצרת״עלית עיריית ראש
 עם סייר רונסון העיר. את האנגלי לתייר להראות

 בכנסיית״הבשודה וגם בשוק גם אשתו
 לפניה הולך ששימעה והמפוארת. המשוחזרת

כולו. הנוצרי בעולם
 אשתו גילתה רובסון, של בניו שלושת
 .אין אביהם: של בדרכו המשיכו לא הבלונדית,

 עסוקים הם כי כדורגל לשחק זמן להם
 את נוספת פעם וחיזק רובסון, הודה בלימודים,״

 לעסוק ומיקצועני רציני לכדורגלן שקשה התיזה
שה ברמה בעיקר הכדורגל, נוספים. ברברים
מוחלטת. התמסרות דורש לבצע, יודעים אנגלים

 המצטיינת, הקבוצה של לתחלואיה הגורמים אחד
 את מציין קליין בהשגים. לירידה שהביאו
 קשות השפיעה ויליאמס של שהתנהגותו העובדה

האישית. הצטיינותו למרות הקבוצה, על
 תחנתו היתה סלטיקס בוסטון קבוצת

 האמריקאי. בכדורסל ויליאמס של האחרונה
 בשעת מאמנו את שהיכה אחרי ממנה נזרק הוא

 מישחקי את אז שסיקר ותיק, עיתונאי אימון.
 שהיו אז כתב שנה, ז 2 מזה האמריקאית הקבוצה

 הקבוצה, של ההיסטוריה בכל מיקרים חמישה רק
 הצליחו — בה להיות ראויים היו שלא שאנשים

מהם. אחד היה ויליאמס אליה. להכנס
 בשוודיה. לשחק השחקן עבר מבוסטון

 שנה חצי כעבור נמוכים. הם בכדורסל שהשניה
 הגיע ואז משם, גם חם־המזג ויליאמס ניזרק

 ביכולתו הכירו באירופה שכולם למרות לישראל.
 שום לקבל הצליח לא הוא במיגרש, ובהצטיינותו

 לרמתו תואמת שתהיה רצינית הצעה
 להסתכן רצתה לא קבוצה שום המיקצועית.

 קליין מלבד התנהגותו. בגלל אותו. ולקחת
 את לאכול מוכן שהיה היחיד היה הוא הישראלי.

 להביא לו עזר ויליאמס כי לו, הכין שויליאמס מה
ניצחונות.
 ויליאמס את דאמיקו רודי המאמן לקח עכשיו

 זה סי יודע דאמיקו האיטלקית. בולוניה לקבוצת
 מוצלחת שגה במשך אותו אימן הוא כי ויליאמס.

 אח מכבי הציגה שנה באותה תל־אביב. במכבי
 מה יודע כנראה ״הוא שלה. ביותר הטוב הכודרסל

 הספורט בחוגי עכשיו אומרים עושה״. שהוא
 עם להגיע היכול היחיד כנראה ״הוא בארץ.

קומוניקציה." לידי ויליאמס
 תל־אביב מכבי קבוצת של החדשים המאמנים

 של לזכותם ויליאמס. ארל עם להסתכן רצו לא
 התעלמו לא שהם יאמר הצעירים, המאמנים

 אז שהכריז הנסיון, למוד קליין ישל מאזהרותיו
 את יעזוב לא שאם הזה להעול□ הראיון באותו
 ״חייבת ושתיים. אחת יתפוצץ שהמצב הרי מכבי,
 עד שהיה ממה שונה לשחקנים, אחרת גישה לבוא
 איש הוא שרף שצבי ירע הוא קליין. אמר כה,"
לויליאמס. יוותר לא ושהוא חזק,

 העובדה לאור במיוחד מרגיז וזה הזה, העניין
 בקבוצות הישגים מעודף סבלו לא הם שהשנה
מראשון־לציון. ותיק עסקן הגיב הפועל,״

כדורגל
שניים כפור פיחות

 לספ־ הביא החודש עלינו שנפל הפיחות
 כל לגבי מפורטים וחישובים השערות קולציות,

 ענפי על להשפעתו פרט במישק, החיים תחומי
 ענפי לשני שלפחות מסתבר השונים. הספורט
 יש והכדורסל, הכדורגל בארץ, הגדולים הספורט
 שהסכמי סוד זה אין מכריעה. משמעות לפיחות

 היא ההנחה בדולרים. נערכים הכדורגלנים
 לעונה דולר אלף 30כ־ מקבל ממוצע ששחקן

 מדובר דולר). אלף 70־60 מקבלים (המצטיינים
מאמנים. כולל בערר. איש 20 של בסגל

 ציור כולל לא בלבד. שכר עבור דולר אלף
 בדולרים נעשים ושניהם בחו״ל, ומחנות־אימונים

 בליגה קבוצות ישלמו שקל מיליון 14,400 בלבד.
 תסתפקי הארצית הליגה שכר. עבור הלאומית

 סכום הם שקל, מיליון 21,600 זה. מסכום בחצי
 שום לבדם. איתו להתמודד יצטרכו שהקבוצות

 ולא מהטוטו לא בינתיים תתקבל לא תוספת
 האחרונה בשנה שהיתה כרטיסים, ממכירת

 — הגבוה הכרטיס מחיר בגלל מעט לא בשפל,
שקל. 300

רכיבה
בבלגיה תרכב ננסי
 בשנה להגיע תצליח )25( צייטלין ננסי אם
 תהיה היא לוס־אנג׳לס, לאולימפיאדת הבאה

 הרכיבה ענף את שתייצג הראשונה הנציגה
הישראלי.

צייטלין רוכבת
אולימפית רמה

 600 הכל סך דולר, אלף 30מ־ יותר המקבלים
 בליגה קבוצות 16 כפול קבוצה, בכל דולר אלף

הלאומית.
 7.5*3 של בשיעור היה אומנם הפיחות
 בספורט משמעותו אך ),12.5*3 החודש: (ומתחילת

 ובכדורסל בכדורגל כי חמורה. יותר הרבה
 ולצורך לשחקנים. נטו תשלומי על מדברים

 משלמת האמיתי, החשבון שהוא המס, גילום
 כדי שניים. פי אלא 12.593ה־ את רק לא האגודה

 60 לשלם צריך נטו, לשנה דולר אלף 30 לקבל
 2593 לאגודה עולה ההתייקרות לכן דולר. אלף

 הפיחות משלמת. שהיא רולר אלף 600ה־ מתוך
150 הלאומית בליגה קבוצה לכל כן אם עולה

המ בקהיליה היחידה הרוכבת היא ננסי
 האולימפיאדה את לקחת שהחליטה צומצמת,
 תוך הצליחה תל־אביב תושבת הצעירה כאתגר.

 של לרמה ארצית רכיבה מרמת לעלות שנה חצי
בינלאומית. תחרות

 קצוצת־השיער ננסי שוהה אלה בימים
 לרמה רמתה את להעלות מגסה היא ושם בהולנד,

 רוכבי־ אצל שנקראת ביותר, גבוהה אולימפית
 סוסה עם תופיע ננסי ״גראן־פרי." בעולם הסוסים
 של טקס־הפתיחה את ותיפתח הפרטי,

 בשבוע בבלגיה שתיערך הפועלים אולימפיאדת
 נוספים, ישראלים רוכבים שני ננסי את ילוו הבא.
).40( דויד ומוזס )27( ליבוביץ עדי

ויליאמס כז־ודסלז
צדק קליין רלף

 היו קליין של שהערכותיו כולם ידעו השבוע
 רוצים הם שאם הבינו ועוזרו שרף מדוייקות.

 לעשות יכולים אינם הם בקבוצה, לשינוי להביא
הדומיננטי. ויליאמם עם זאת

קטן. לא סיכת זה בצעד יש שרף של מבחינתו
 שיותיר החלל את למלא יצליח שלא יתכן כי

 הנכון," ככיוון לפחות הולכים הם ״אבל ויליאמס,
 הרכש שחקן בארץ. מיקצוע אנשי אומרים

 למכבי השבוע שהובא החדש האמריקאי
 פחות רושם עשה בריקובסקי, פרנק תל־אביב,

 הגיע, מאז ימים, כמה מזה שציפו. מכפי טוב
 עדיין עייף כנראה שפרנק העיתונאים כותבןם
 להשתלב הספיק לא ושעדיין המייגעת, מהטיסה

שלא. גם ויתכן — יתכן באימונים.

63


