
? הקלה האתלטיקה צולעת מדוע
 קלה באתלטיקה התחרויות סיום עם

למומ הנחשב שילד, אריך מר לנו אמר
 בין .ההבדל : זה ספורטיבי בענף חה

 עצום. הוא ואצלכם באירופה ההשיגים
 בארץ אני נמצא כי אם מוזר. והדבר

 ראיתי כבר בלבד׳ שבועות מספר רק
 לו היו שלוא מוכשר, נוער פה שיש

לש היה יכול בודאי הדרושים, התנאים
אי לרמה ולהתקרב ההשיגים את פר

ועולמית״. רופית

 גם הצטיין בהופעותיו, הצטיין אתו
 מטר. 1,73 ועבר לגובה, בקפיצה הפעם

 למקום קליינשטוב הגיע לרוחק בקפיצה
מטר. 6,15 במרחק שני

 לציין יש הותיקה״ ה״גברדיה בין
 את שהשיג רבינוביץ, דב את הפעם

 למרחק דיסקוס בזריקת הראשון המקום
 אחד הוא רבינוביץ מטר. 39,31 של

 רבות שנים במשך המתמידים המעטים
הספורטיביות ובהופעותיהם באימוניהם

״האל־סיטי״ קבוצת
ה״מכביה״ למגרש חוזרים... האנגלים

 חבס, ברוך התבלט הספורטאים בין
 ביותר מהטובים לאחד הנחשב צעיר

 התוצאות כי והוכיח חזר הוא בארץ.
 הקודמות בתחרויות ידו על שהושגו

 השיג לרוחק בקפיצה מקריות. היו לא
 ברזל כדור הדף הוא מטרים. 6,84 חבס

 מטר. 15,05 של למרחק ק״ג 5 שמשקלו
במ סייר שאתו קליינשטוב, אריה חברו,

באר שעברה בשנה רבים שבועות שך
חכם כרוךשילד אריךויחד והמערבית׳ הצפונית אירופה צות

פויר אריך
התפעלות ...עורר

המוכ המאמנים אחד הוא שילד מר
 הדרכת בראש עמד הוא בצרפת. שרים

 המיוחד הספורטיבי במועדון האתלטים
 אתלטיק ״סרקל בפאריז קלה לאתלטיקה
 טובי נמנים זה מועדון על פראנסה״.

וה הנסן מרסל עם בצרפת, הספורטאים
 הוא הנסן מרסל בראש. וורניה, אחים
 בינוניים, למרחקים בריצה צרפת אלוף
 וז׳אק וז׳אן ;מטר 1800 עד 1500

 למרחקים הרצים סובי עם נמנים תרניה
מטר. 5000ו־ 1500 של

 הוא במה שילד מר את כששאלתי
האתל של הנמוכה הרמה את מצדיק
 : בפשטות לי ענה בארץ, הקלה טיקה
 האתלטים את מאמנים אצלכם ״הרי

 שנה 20 לפני מאמנים היו בה בצורר,
כו על כמובן׳ משפיע, וזה בגרמניה,

 שכאן מוזר הספורטאים. של יכולתם שר
 והוא בשבוע, פעם לאימון בא האתליט
 בארצות אשר תחת אחת, בבת מתאמץ
 שהם־ היא האימון שיטת כיום אירופה
 יום ובהתמדה בשיטתיות מתאמן פורטאי

 המידה על יתר להתאמץ מבלי יום,
 הספורטיביים המיתקנים גם אחת. בבת

 מקום חסר אידיאליים. מלהיות רחוקים
 גם אין שבלעדיו דבר לאימון, מתאים
ההשיגים. שיפור על לחלום

 האחרונה, בשבת שנערכו התחרויות
״מכ של ארציות בתחרויות וששימשו

 ספורטאים עשרות אמנם ריכזו בי״,
 מזג היה בעוכריהן אך הגילים, מכל

לה הנסיונות את שסיכל הרע, האויר
 הנגדית הרוח טובות. תוצאות שגת

הפ התחרויות זמן כל במשך שנשבה
 כמה הושגו זאת ובכל הרבה. ריעה

 של העז רצונם על המעידות תוצאות
 בספורט התנאים בכל להמשיך האתלטים

עליהם. האהוב

 טרוד היותו חרף וזה קלה, באתלטיקה
 לא רבינוביץ משפחה. ובעל בעבודתו

 גם אלא לתחרויות, מזמנו .מקריב רק
 מה ובכל התחרויות בארגון פעיל

 בשורות הקלה באתלטיקה עתה שנעשה
 מראה זה ספורטאי בארץ. ״המכבי״

מעודדם. הוא ובזה לחניכיו, נאה דוגמה
 פויר אריך של ריצתו את נציין כן

 ראשון שהגיע עתיד״), מכבים (״ברית
 דקות. 4:29,9 בזמן מטר 1500 בריצת

 לא היודעים האתלטים עם נמנה פויר
 להשיגן גם אלא תוצאות׳ להשיג רק

שסגנונו אצלנו היחיד אולי הוא יפה.

 בקרב רק לא התפעלות עורר בריצה
הקלה. האתלטיקה אוהדי

 לא הפעם גם האחרון, בזמן כתמיד,
המ דבר בתחרויות, הגברות את ראינו
 כדי מאמצים נעשים כי אם מאד. עציב
ספור בענף הגברות התענינות את לעור
 המאמצים הוכתרו לא כה עד זה, טיבי

 ספורט לענף האחראים על בהצלחה.
 עצה ולטכס הרבה לחשוב בארץ זה

הריצה. למסלול הגברות את להחזיר איך
 ״מלכת הנקראת קלה, אתלטיקה

נכ מקום ארץ בכל תופשת הספורט״,
 ספורטיביים ובכינוסים באולימפידות בד.

 בין הראשי המקום לה נקבע גדולים,
נית המארגנים לב ותשומת ההופעות׳

 לאחר. מאשר זה ספורט לענף יותר נת
 עומדים שאנו משום אמורים הדברים

 לנו וידוע השלישית׳ ״המכביד,״ לפני
לכי ורציניות מקיפות הכנות נעשות כי

 כי ידוע היום וכבר זה׳ עצום נוס
 בעולם, הספורטאים מטובי הנה יבואו

הכל בהופעות נכבד מקום התופשים
 רצון קיים כי אם ארצותיהם. של ליות

 מאומנת קבוצה עם ב״מכביה״ להופיע
 מחו״ל, יריבים נגד לעמוד שתדע היטב,

 זה, בכוון די עשינו שלא לנו נדמה הרי
הספור טובי את לרכז דחוף צורך ויש

 שיטתית בעבודה אתם ולהתחיל טאים
אלכסנדרוכי אלכסנדר ומתמדת.

יוגוסלבית אתלטית קבוצה
היוגו הקבוצה כעת שוהה בארץ

מר הזמנת לפי שהגיעה ״זגרב״, סלבית
״הפו נבחרי עם להתמודד ״הפועל״ כז

 זו קבוצה על קלה• באתלטיקה על״
וכ ביוגוסלביה, האתלטים טובי נמנים

יוגוסל אלוף תארי נושאים מהם מה
הק האתלטיקה של שונים בענפים ביה
 בודאי בארץ היוגוסלבים הופעות לה.

ושי ספורטאינו, התקדמות על תשפענה
ספור בין ההתמודדות השיגיהם. פור
כש אורחים וספורטאים ״הפועל״ טאי
טו לתוצאות תביא בודאי לעצמה היא

ומח מחר תינתן התל־אביבי לקהל בות.
 היוגוסלבים את לראות הזדמנות רתיים

 מגרש על ״הפועל״ מאנשי במאבקם
״׳־מכביד,״.

השולחן״ספארטאק״ טניס קב•
 ארצה אלה בימים היא אף הגיעה

 קבוצות עם הופעות מספר לערוך כדי
שנער הראשונה בפגישה בארץ. שונות

 יצאי חיפה, ״מכבי״ לבין בינה כה
.3: 5 בנצחון היוגוסלאביים האורחים

״האד־סיטי״ קבוצת
בלי הראשיות הקבוצות על הנמנית

אור השבת תהיה אנגליה של השניה גה
 על תל־אביב ״הפועל״ קבוצת של חתי,

 של הראשון הביקור זהו ביפו. מגרשה
 מזה בארץ פרופסיונלית אנגלית קבוצה
שנים.

יכולתו ...הוכיחתקוה... זרע
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