
 ״מה רם: מפרט הדרוש. למינימום
 ישיג שטיגמן(שחיין) אייל אם ההבדל -

 חזה מטר 200ל־ דקות 2.23.5ה־ את
העולמי, 20ה־ למקום והצפוי הדרוש

 שהיא שלו, העכשווית התוצאה ובין
 ואיתה ,27 כמקום מוערכת אשר ,2.25
 את עברה לא כי לנסוע, סיכויים לו אין

 אנשי לה שהציבו המינימום מחסום
האולימפי?״ הוועד
נגדם. אישית להתקפה יוצא לא אני

 האישית בהתלבטות אותם משתף אני
 אני גם שלנו. המשותפת בבעייה שלי
 לפני יושג האולימפי שהמינימום רוצה

 בריכה ושל חורף של בתנאים אבל כן,
 בינלאומיות תחרויות וחוסר פתוחה

'  קשה האחרונים, וחצי החודשיים במשך ׳
גבוה. כך כדי עד לשיפור לצפות

 שלפיו העיקרון מקומם ״אותי
 האפשרות קיימת תיאורטי, באופן

 ישראל את ייצגו שבאולימפיאדה
 את שולל לא למפרט בלבד. עסקנים

 לי יגידו אם להיפך. שאמרתי. מה
 והוא ספורטאים אחרי עוקב שהוא

 עלי. מקובל זה ייסע, מי שיקבע
 אבל בספק. בעיני מוטלת אינה סמכותו
 שהם במינימום נאחז האולימפי הוועד
 הם ומזה למפרט, של בואו לפני קבעו,

שלי. הבעייה לא זאת נסוגים. לא
 שני זו שבשעה מצחיק זה ״בשבילי

 נמצאים האולימפי מהוועד שליש
 התנאים את לקבוע כדי בלוס־אנג׳לס,
 אותם לשאול צריך לספורטאים.

 אנשים שני נוסעים מה בשביל
 רוצה בהחלט אני כזאת. למשימה

 את ולעורר המערכת את לזעזע
 בטח מינימום. צריך אם המחשבה,
 לא זה אבל זה, על איתם שדיברתי

שלהם.״ הקו להם יש עוזר.

 קיצוניות ^
השגי לצד

ש ם ך א ר ב־ ש  השחייה, איגוד יו
 של לבעיה שותף ראטרט, \*צבי

 כולו לשחייה האיגוד שלו. השחיינים
 מהתנהגות נשמתו עומק עד נעלב
 אומר הענף. כלפי האולימפי הוועד

 במיקצועות שינויים ״הוכנסו ראטרט: -
 עם תיאום ללא קובעים, שחייה

 אישורנו. וללא השחייה איגוד מוסדות
השחיינים. בעוכרי עומדים השינויים

חייבים היו שלא שנניח לי שכואב מה
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ספק נוח, מאמנם אומר לנד,״ לנסוע יוכלו לא כי עמדתם, את לגמש נמתח נמצאים וחנריו, ששיגמן אייל השחיין
ד הנוגעים כל יסעור לא או .יסעו ונלחץ: דנ אבל דקות, 2.25נ״ חזה מטר 200 עשה למשל, אייל, נרצינות. ספק נצחוק נ ד הנוגעים כל יסעור לא או •יסעו ונלחץ: דנ אנל דקות, 2.25נ״ חזה מטר 200 עשה למשל, אייל, נרצינות. ספק נצחוק נ

האולימפי. מהמינימום פחותה זו תוצאה לנסוע. סיכויים לו אין זה עם חיינים .העסקנים ניותר. הקשה הוא השחייה ענף
האלוף אייל

ע של שהמינימום מודים

 לפחות אבל דעתנו, את לקבל
 מה־ השינויים על למדנו להתייעץ.
 היתה אולי בשעתו. שהיו פירסומים

 מה על הדדית השפעה להיות יכולה
שנקבע.

 אחד דבר רק יודעים ״אנחנו
 ביותר הטובה הדרו הוא שהמשא־ומתן

לכן מאמינים.״ אנו בזה דברים. להזיז

היום!" עד שתקנו
 האולימפי, הוועד שאנשי מכיוון

 שוהים ללקין, ושמואל אפק אורי
 לקבל היה ואי־אפשר בלוס״אנג׳לס

 העולם ביקש מהם, כלשהיא תגובה
 הוועד מיושב־ראש תגובה הזה

 אופק, יצחק האולימפי,
11״אי־אם־ עמדתו: את אופק הסביר

 האולימפיאדה, לפני חודשיים שר,
 קודם שנתיים שנקבעו סדרים לשנות

 שהיו השאר, לכל נגיד מה אחרת, לכן,
 עברו ולא המינימום את לעבור צריכים
 יאיר המרתון, רץ כמו נוסעים ושאינם

למשל. קרני,
 השחייה, של שהמינימום מודה ״אני

 באו בעבר קשה. הכי הוא יחסי, באופן
 שאנחנו הפוכות בעיות עם אלינו

 להיות יכול בקלות. לנסוע מתירים
השני, לצד קיצוניים אנחנו שהפעם

עם לא זה השחייה של הבעייה אבל !

 ועדת עם אלא האולימפי, הוועד
 ההתאחדות של ללוס־אנג׳לס ההכנות

 של החישוב את עושים הם כי לספורט,
 רק ואנחנו האולימפי המינימום
אותו. מאשרים

 בלוס־אנג׳לס ישראל של המטרה
 ספורטיבית, ובראשונה בראש היא

 ייצוג לנו ויהיה הישגים שיפור שיהיה
 מדינית־ היא השנייה והמטרה מכובד

ציונית!״ היא והשלישית פוליטית
■ ונון דינה

הזזו: ש.הסוו□ סזון

לא
 לאולימפיאדה שנשלח ספורטאי של ךימתו

/  ולא האחרונה בשנה הישגיו לפי ונישפטת מנותחת 1/
 תורת זוהי מסויים.״ ביום הגיע שאליו מסויים. •שיא לפי

 אחת. רגל על למפרט תומס של לאולימפיאדה ההכנה
 המומחים אחד הוא פולין. יליד ,69וד בן היהודי הפנסיונר

 האימון תורת בנושא העוסק המערבי, בעולם הבודדים 1
 המיזרוזי בטש גבוהה. ברמה הישגי ספורט של והתימון |

שיבה. כמוהו יש ׳ . י ׳"?״ג :: י
 הספיק שם בפולץ, למפרט עשה דרכו תחילת את
 הספורט ענפי .בכל האולימפית הנבחרת את להכין

 עבר אחד־כך .1964 וטוקיו 1960 רומא לאולימפיאדות
 אולימפיאדות בשתי דומה עבודה עשה שם לגרמניה.

 על האחרון אוקטובר בחודש למפרט הגיע לארץ נוספות.
בהכנות. לסייע מנת

 המדעית עולמו להשקפת יותר. מדעי בסיס
 הישראלים על מאוד קטנה השפעה תהיה ספורט בנושאי

 האולימפיות ההכנות כי הקרובה, האולימפיאדה לגבי
או הקודמת, האולימפיאדה ס?ום למחרת מתחילות

קובע! המינימום
חודשים. כמה לפני דק כאמור, אותו. הזמינו הישראלים
 מניסיון מסקנות מהסקת אומנם מתחילות ההכנות

 שליד ומגייט במכון למפרט של שהייתו מטרת אך העבר,
 ביקורת מעקב, ותיכנון. עבודה של דגם ליצור היא נתניה
 ולנסות לוס־אנג׳לס לקראת המאמנים עבודת של וניתוח

יותר. מדעי בסיס על מחשבה מהלכי בהם להכניס
 תוצאות למעשה, מאד!" קימה לעבוד ״צריו

 הבאה, באולימפיאדה רק יתבטאו למפרט של עבודתו
 אומר הוא פלאים,״ אין ההישגי ״בספורט .1988 במכסיקו
 מגיע הוא נכונה בצורה עובד .כשמישהו ומסביר,

להישגים.״
 להיות מוטיבציה; סוגי שני יש האולימפיאדה בעניין

 קשה לעבוד צריך לא הראשון, בשביל שם. ולהצליח שם
 ועם תוצאה אחת פעם שעושים מספיק ורציני.

 כדי אך מספיק. זה עסקנים והתערבות ספקולציות
 מאור.״ קשה לעבוד ״צדיר באולימפיאדת להצליח
 והוא השניה המוטיבציה של הנוסח עם רק עובר למפרט
 עבודה של דגם ליצור ואיך לזה להגיע איך מלמד

ומיקצועית. נכונה מתוכננת, מבוקרת, שיטתית

 המינימום, את שאישר אופק, יצחק האולימפי ך 11111[ ■■יי["
1 אותו. לעבור לשחיינים לעזור יוכל נס שרק הודה, 1111111 1

שנתיים. לפני שנקבעו דברים היום לשנות בנוחו שאין מודה הוא מאידך

למפרט תומס הגרמני המומחה
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