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מתיז עד ברוגז
 מצערת עובדה

שנ כי דומני למדי.
המ קום לאחר תיים
 העת הגיעה דינה

 ו- ״מכבי״ שעסקני
לה ידעו ״הפועל״

 המסקנות את סיק
 מה״ברו־ הנכונות

 ביניהם, הממושך גז״
הס בעוכרי שהוא
 העוסקים וכל פורט

בו.

שיאים 5 אתלטיקה:
ש בשבת חגגו ״הפועל״ ספורטאי

 באתלטיקה־ אליפות־העשור את חלפה
האלי זו שהיתה באמרנו נגזים לא קלה.
 עשר בתקופת ביותר המוצלחת פות

 שכוונ־ ,כמובן להדגיש, עלינו השנים.
ב כי בלבד, הספורטיביים להישגים תנו

 נוכחנו זו, אליפות שאפף לסדר אשר
 מ״מכבי״ שונה ״הפועל״ שאין לדעת

במאומה.
 שנה מדי שוקדת ״הפועל״ התאגדות

 האליפות של יעילים ואירגון ביצוע על
 מחוזיות תחרויות שורת לאחר הארצית.

 קרית־ פתח־תקוה, אשדות, (ברחובות,
בהשתת וירושלים), כפר־יחזקאל חיים,
(מ אתלטים־קלים 520 של כללית פות

 160 לגמר הגיעו ״כבדים״) אף קצתם
 זה פרט בלבד. המצטיינים הספורטאים

 — גבוהה רמה כמובן, להבטיח, בא
 זו מטרה כי רב, בסיפוק מציינים ואנו

במלואה. לא כי אם הושגה,
 הקשים לתנאיה לב נשים לא גם אם

 מקצועות), 40ו־ כבד (חום האליפות של
 תוך שהוצגו השיאים חמשת כי נמצא

כשלעצמו. גדול הישג מהווים יומיים

שחיה:
עודה הנוער

ואמרי באירופה
 השחיינים קפצו קה

 כחד- לפני חמימה
 כבר ומאז שיים,

שו לקבוע הספיקו
שי של ארוכה רה

חדשים. אים

עמרני שלמה
טוב הכל סוף־טוב,

 מן להתעלם יכולים אנו אין ואולם
ל הגיעו לא הישגים שכמה העובדה,

מ 5000ה־ ריצת (למשל, המקווה רמה
 כדור־הברזל והדיפת עמרני שלמה של
 ״הפועל״, אלופת פולונסקי, עטרה של

ההת שמאז בעליל נראה ועוד). ועוד
 היוגוסלבים עם הבינלאומית מודדות

 ביחוד ענפים, בכמה ניכרת ירידה חלה
לבוגרים. וקפיצות בריצות

 מנחם כי בעובדה זאת לתרץ מנסים
 1.808( לגובה הקפיצה אלוף רקוץ,

 שנתקע בכידון יום אותו נפגע מ׳),
 הפעם קרה מה אולם ;ברגלו מקרה דרך

 פעם לא העונה שהפתיענו גליק, לאריה
•> ? המהירה בריצתו

כנראה, אצלנו,
משחל :הפוך עולם

ה מחצית כבר פה
סוף־ ״נזכרו״ קיץ

 בס־ גם משהו לעשות הדין שמן סוף,
העו של הגדול״ ״המאורע פורט־המים.

 בבריכת מספר ימים לפני ארע נה
 משש שחיינים 60 כאשר בחיפה, בת־גלים
 המעוות את לתקן ניסו שונות אגודות
המשווע. הפעילות חוסר על ולכפר

 - מאוחד מוטב
לא לעולם מאשר

מוצ תחרות זו שהיתר, לומר, אין
 גילו לא הבוגרים באשר ביותר׳ לחת

 אולם מיוחדים, ״מבצעים״ כל הפעם
 מקור ובו — הדעת את הניח הנוער

לעתיד. והתקווה העידוד

 שיא להציב התל־אביבית מהרביעיה
ב במירוץ־אולימפי ״הפועל״ של חדש
 — הקודם (השיא דקות 3: 55,3 זמן

 רפאל גם הפתיע הבוגרים בין ).3:56,0
 מטר, 33 למרחק פטיש (ת״א) מאירון
 הקודם. השיא לגבי מטר 2.11 של שיפור
 את שיפרה (חדרה) טפר מרים הנערה
 בנתרה ס״מ, 8ב־ לרוחק בקפיצה שיאה

 במירוץ־ רביעי שיא מטר. 5.10 למרחק
 בנות ע״י הושג מטר 60x4 שליחות

 שניות 32.8 תוך המרחק את שגמאו פ״ת,
).34.3 — הקודם (השיא
 עלינו החמישי, השיא את לקבוע כדי
 גבוהה״ ״פוליטיקה של למבוך לחדור

 ממנה, נגמל טרם הישראלי (הספורט
 הטילה (ת״א) ברונשטיין רעיה לצערנו).

 שיפור — מטר 34.48 למרחק כידון
 ״הפועל״ של הקודם השיא לגבי ניכר

ב טובה תוצאה זה ובמקרה )33,35(
 צ׳מפין של הישראלי מהשיא אף הרבה

 מה מטר. 29.40 — חיפה) (״מכבי״
י זה שיא של דינו

 היחידה הזכות הקיימת, החוקה לפי
 הועדה בידי היא לאומיים שיאים לאישור
התאח שליד לאתלטיקה־קלה, הארצית

לחוב הספורט דות
 כמוסד המוכרת בים,

כולו. בעולם רשמי
ש (דומני ״הפועל״

גילוי־סוד) זה אין
להתאח שייך אינו
 אין כן ועל זו, דות
 אינם ששיאיו פלא

ל בשיאים נקבעים
אומיים.

? שיא לא או שיא
באולימ מעולם השתתפה לא ישראל
כנראה, מנע, לא זה פרט אולם פיאדות,

 הגדיל (ב.מ.ע.) בוק נחום הצעיר
 חופשי בסגנון מטר 200 בעברו לעשות

 זר, הושגה שלא תוצאה דקות, 2:32ב־
אח־ פיגר לא ארצנו. בבריכות רב זמן

ברונשטיין רעיה
?... יקבע מי

 200 ששחה גיל, אורי לאגודה חברו ריו
 דקות. 3:09 תוך ״פרפר״ בסגנון מטר
אח הישגים ממספר גם להתעלם אין
טו התחלה : דפר של ובסיכומו רים
במקצת. מאוחרת כי אם — בה

ז השוער היה היכן
 משחק נערך התחרויות במסגרת

 בין כזה...) משחק גם יש (כן, כדור־מים
 נקבה א׳ נבחרת נבחרות. קבוצות שתי
 נצחון והשיגה ככברה רעותה שער את

? השוער היה היכן .1:14 של מכריע

מנצח קיבוצניק הוקי:
לז ״מולדת״, גביע על מפעל־זכרון

העצ (במלחמת ההוקי ענף חללי 23 כר
 בראשון- האחרונה בשבת נערך מאות)
 ״ברית- לאגודת נצחון והביא לציון

 ״מכבי״ את שהכריעה מכבים־עתיד״,
 ה״מ־ על בגמר וגברה )0:6( רחובות

 ״לקי־ הודות זה כל .1:2 המקומי כבי״
השערים. רוב את שהבקיע בוצניק״,
 ענין מהמעוררים אינו ההוקיי ענף

 אולם המושבעים, החובבים בקרב רב
 תשומת־הלב את הפעם להעיר כדאי

 יפה שנקלט חדש, עולה זה, לשחקן
 — שמו הישראלי. הספורט במסגרת
 מאומה, לכם אומר אינו — לינדנברג

 שבנב־ ,בצרפת הרבה אמר הוא אולם
 באולימפיאדה השתתף הלאומית חרתה

 הוא לינדנברג ).1948( בלונדון האחרונה
 הוא אולם אילת־השחר, קיבוץ חבר כיום
 (ביעילות להתעסק שעת־כושר מוצא

כמו רבים היימצאו בספורט. גם רבה!)
? תו

חדשי□ 3 רק מקביה:
בי מבדילים חדשים משלושה פחות

 השלישית, ה״מכביה״ משחקי לבין נינו
 27ב־ התכנית, לפי להיפתח, העומדים

 באיצ־ תשי״א) (סוכות הבא לספטמבר
 והולך הנבנה החדש, האולימפי טד

!).יכול הכל (קריניצי ברמת־גן
 בקצב ארצה המגיעים הדו״חים לפי

הספורט טובי מתכוננים בלתי־פוסק,
 בקדחתנות ברחבי־תבל היהודיים אים
 זהו היהודי־עולמי. המפעל לקראת רבה
 משמחת פחות אך כמובן, משמח, פרט
המא המדינה — שאצלנו העובדה היא

עיקר. כל העניו״ ״זז לא — רחת

נחמה חצי - רבים צרת
 מדברים וחדרי־חדרים בסודי־סודות

 לפיו ו״הפועל״, ״מכבי״ בין הסכם על
הספורטאים בחירי ב״מכביה״ ישותפו

 במקרה : אומר הווי האגודות. שתי של
 ואולם, יחדיו. ניכשל הבר, — שניכשל

 הבעיות את לפתור אין בלבד בזאת
אלה. במשחקים בהשתתפותנו הכריכות

ספורט להכשרת כה עד נעשה מה
 ולא בכדורגל, לא מאומה. — ? אינו

 בשחיה. ולא בכדורסל, לא באתלטיקה,
 זמן. יש שלנו הספורטיביים לעסקנים

 אקרובטיקה הסתם, מן חובבים, הם
 האחרון ברגע הכל לבצע ומסוגלים

אחת. רגל ועל

 לה־ עליהם שומה אך להם, יבושם
מפרקתם. את פעם ישברו שמא זהר,

*

פולונסקי עטרה
! הזרוע ...כוח
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