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 ליפשיץ יוחאי ),20(כוכבי יורם ),21(
 את לשפר ),21( שטיגמן ואייל )20(

 הבינלאומיות בתחרויות הישגיהם
 הבא ובחודש ברומא, שתתקיימנה

 מסתפקים היו ,אילו בנורווגית
 כמו אלה, בתחרויות הישגים בשיפור
 לשיפור סיכוי היה כולו, בעולם שנהוג

 יוצא בפועל, אך, באולימפיאדה. נוסף
המכסי את לעשות נדרשים שאנחנו

 פלא ולא לנסוע, על־מנת שלנו מום
 על לחזור יוכלו לא הזמן קוצר שבגלל
 לא כי בלוס־אנג׳לם, המכסימום תוצאת

לנוח.״ שהות להם תהיה
 מתחפר האולימפי הוועד בעוד
 הבעייתי, המינימום לגבי בעמדתו

 הוועד, של הזמנתו לפי לארץ, הגיע
 להכנות מומחה ),69( למפרט, תומס

 היהודי עולמי. שם בעל אולימפיות,
 את בעבר, שהכין, גרמניה תושב

 זו אולימפיאדות, לשתי ארצו נבחרת
 מונטריאול ושל 1972ב־ מינכן של
 יוצב שלפיה הגישה, את שלל ,1976ב־

שלעצמה. כמטרה המינימום
 החודשים במשך הדגיש, למפרט

 וינגייט במכון יושב שהוא הספורים
 שאו־ ,המתכונן לסגל לסייע על־מנת

ספורטי לשיאים נולדה לימפיאדה
 צריך ספורטאי כל של והשיא ביים,

 כך כן. לפני ולא בלוס־אנג׳לס להיות
 בהתאם, להיות חייבים שהאימונים

 שיש המכסימום את יתן שהספורטאי
 לנסות כרי האולימפיות, בתחרויות לו

 לו נרשמו שלא שיאים להשיג שם
לכן. קודם

 שלנו התמידי הוויכוח היה זה .על
 ומוסיף רם אומר האולימפי,' הוועד עם

 יורדים למפרט של שדבריו להסביר
 בגלל מאליה מובנת כהוראה אליו

 האולימפי, הוועד לגבי ואילו מומחיותו
 במיסגרת נשארים למפרט של דבריו

בלבד. הצעות
 שיושב־ראש יום איזה היה אומנם

 התרכך, אופק, יצחק האולימפי, הוועד
 של המדעית גישתו את ששמע אחרי

 אירוע, באותו הודה, אופק המומחה.
 את לבטל שצריך עליו, מקובל שהדבר

 יצא למחרת אך האולימפי, המינימום
 להקלות מתנגד שהוא ברדיו בהכרזה

 הוא זה עם יחד המינימום. ולביטול
 מישהו אם ספורטיבי. כנס יראה

 ועל המינימום את יעבור מהשחיינים
 לשפרו יצליח אם וכמה כמה אחת

בלוס־אנג׳לס.
 הבדל אין רם, נוח של לדעתו
 בטבלה 20ה־ המקום בין משמעותי
 בטבלה 27ה־ המקום ובין העולמית
 את לבטל כדאי לא זה ובגלל העולמית
יגיעו לא אם גם חניכיו, של נסיעתם

 14 מקום ^
גאקוואדוד ^

 לגבי וספקולציות ניחושים צד ^
 לא שעדיין המועמדים, רשימת /

 עסקנים רשימת ישנה סופית, נקבעה
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(נמיש־ מיאל אמיראולימפיים שני
 ויוחאי קסי־שחיה)

הסגל של השחיינים ארבעת מתוך שניים הם ליפשיץ,

ל נסיעתם את הנסיחו לא שעדיין האולימפי
 לא מימין), (למעלה רם נוח מאמנם, אולימפיאדה.

בלוס״אנג׳לס. משהו להשיג יצליחו שחניכיו מאמין

 שבצפון, גניגר קיבוץ איש רם, לנוח
 האולימפי הסגל שחייני ולארבעת

 אישור ניתן לא עדיין ידיו, שתחת
 שעת־האפס לאולימפיאדה. סופי יציאה

 תחילת לפני יום 28ל־ נקב<ה בשבילם
 רב ובינתיים האולימפיות, התחרויות

והדריכות. הלחץ המתח,
 במשימה עמדו לא עדיין חניכיו

כשנ לפני לפניהם שהוצבה הקשה
 הרישמי בתואר שזכתה משימה תיים.

כר־ זהו האולימפי. המינימום של

 פעם ישפת שבה לרמה השחיינים את
 באולימפיאדה. הישגיהם את נוספת

 רם מוסיף כולו,״ בעולם שמקובל כמו
 שמושג הפשוטה, העובדה את ומסביר

 הוועד על־ידי נחרץ המינימום
 להצעת כניגוד הישראלי האולימפי
 איגוד על־ידי שהוגשה המינימום

שנתיים. לפני השחייה
 להם נראו אז, מהתוצאות .חלק

 המינימום אותם.״ היקשו והם קלות
להגן .בשביל רם, של לדעתו נקבע,

 אלא ללוס־אנג׳לס, כרטיס־הכניסה
 למכסימום שנקבע.נחשב שהמינימום

 בשנה התמודדויות וחוסר בשבילם,
מוסיף השגתו,״ על מקשה האחרונה

פ נ
ספורטיבי

 השחיינים יידרשו חודש *
גניאל אמיר האולימפי, שבסגל 1

 עברו ספורט עסקני שעה ןץ
/  האולימפי, המינימום את 4 1/

 ללוס־ הנסיעה מובטחת ולאלה
 מאמן השבוע התבטא כך אנג׳לס,״

 האולימפי והסגל נבחרת־ישראל
 בצחוק, ספק ,41 ה־ בן רם נוח בשחייה,

ברצינות. ספק
 חדשות מתפרסמות, כשנה מזה

 סיכוייהם רשימות לבקרים,
 הסגל ספורטאי של ושמותיהם
 להשתתף העתידים האולימפי,

לטובה. עלינו הבאה באולימפיאדה
ישרא אלופים אותם כל הם אלה

 ספורטיביים לשיאים שהגיעו ליים
 אומנם שרחוקים יפים, מקומיים

 שיש מה זה אבל העולמיים, מהשיאים
בינתיים.

 את מונים בארץ בכירים מאמנים
 לרמה מכרעת כסיבה הצבאי השירות
 את ובעיקר הספורטאים, של הירודה

 שרק צה״ל, של השרירותית ההחלטה
 מאפשרים ספורטאים־חיילים 70ל־

 מסודרים ספורטיביים בחיים לסייע
 השאר לכל הצבאי. השירות במשך

 הספורטיבית הקאריירה את קוטעים
 אצל שאין מה שהחלה, לפני כמעט

 שאר וכל האמריקאים או הגרמנים
בעולם. הטובים

והעי דעת־הציבור מפני העסקנים על
 המיקצועית הרמה בגלל ולא תונות
בו.״ שיש

 שבמיק־ השחייה, למאמן לו, חרה
 סיוף איגרוף, ג׳ודו, כמו צועות

 הישג, למדוד קשה שבהם והתעמלות,
 נקבע בינלאומיות, בתחרויות אלא

 עסקני בין וממכר מקזז לפי המינימום
 האולימפיות, ההכנות רכזי לבין הענף
האו הוועד עם המקשר החוט שהם

לימפי.
 ראויה •רמת־ספורט חסרה בארץ
 דווקא בעולם. שקורה למה בהתייחס

 של לדעתו חשוב, זאת עובדה בגלל
 בלוס־ שלגו המטרה את להגדיר רם,

 הוגדר לא שלעולם דבר .זהו אנג׳לס:
 זה בגלל ואולי מסודרת,״ בצורה

 מה בכל הרב הישראל התיסכול
באו ישראלים להישגים שקשור

כה. עד לימפיאדות
 ישראל: משימת את מגדיר הוא וכך
 בשחייה, גדולה הצלחה רואים .היינו

 שיאים משפר היה ספורטאי אם למשל,
 מוכרים יריבים מנצח או ישראלים,

 בן משתלבים היינו אם כיום. ברמתנו
טוב.״ מה הראשונים, המקומית 16

 המינימום את קבעו דבריו לפי
 באליפות־ 14ה־ המקום לפי לחניכיו
 התוצאה זוהי באקוואדור. העולם

 את לעבור על־מנת לעשות שנדרשו
את ולקבל האולימפי המינימום

 כחלק בקיץ ללוס״אנג׳לס שייסעו
 האולימפית מהמישלחת בלתי־נפרד
 עסקנים אותם כל הם אלה הישראלית.

 של נסיעתם קביעת על הממונים
 מפקח. לא איש שעליהם הספורטאים

 קובעים והם עצמם את שולחים .הם
 ולא רם מוסיף ייסע," מי לעצמם
כעסו. את מסתיר

 לאולימפיאדה. הישראלי טים־הכניסה
 מאיגוד וחבריו רם, אצל העומד מושג

 הוועד בגרון. עצם כמו השחייה,
 לקבוע התקשה הישראלי האולימפי
 ספורטאים יישלחו שלפיו קריטריון

 רמות קובעים הם .לכן לאולימפיאדות.
 כזה מינימום עם אבסורדיות. מינימום

להעלות שנצליח לדעתי, סיכוי, אין

העסקניס וק
 הוועד את מאשים ום נוח המאמן

 הנוגדת בגישה הישואל■ האורימב■
האולימפי ההישג עקדונות את


