
ת 3 דו קו  לאדמה. רגל בהורידו נקודות, 3 מפסיד שועלי־שמשון, גביע אלוף קריצמן, מרדכי :לאלון? נ
אלוף. נשאר האלוף הראשון. המקום את בחיפה, ״השחר״ קואופרטיב חבר ׳מרדני, השיג זאת בכל

דב התרחשו ימים שבוע במשך
 אחד ניר־עם, בקבוצת מוזרים רים

 מול השוכנים המשקים מארבעת
 מן חוטים לקח הקבוצה עגלון עזה.

 אנשי־ ;לעצים אותם קשר המחסן,
 חדשים ועולים נח״ל חיילי קיבוץ,

הר שמעו האוכל, בחדר הצטופפו
 מפות; על והתכופפו משונות צאות
שררו והתרגשות רעש

_______של האוכל בחדר
 8 (בת הקבוצה

 חברים, 80 שנים,
בסר עולי רובם
 מלים עפו ביה)

 ״קל- — לועזיות
״ק ״ספיד״, אץ״/

רבורטור״.

ן לו ג ע ת ה ה
. ב ז כ  הכל זה א

 בגבעתיים, התחיל
 וחצי, חדשייס לפני

ו מתץ־השדה בשעת ס  פ
 •ו *ס פ, העולם של הגדול

 שהופיעו המתחרים, 47 בין הזה.
אה את רכש למרוץ, בוקר באותו

 צעיר ביותר החזקה הקהל דת
 עי שרכב זקוף־קומה, אדום־פנים,

 זה היה ״אריאל״. אופנוע־מרוץ
 ניר־ קבוצת עגלון קארידג׳, ו. .0 פ.

עם.
הצ לא וקארידג׳ המקרה רצה

 חובביו: את יום, באותו לספק, ליח
 את ראשון עלה מופתי זינוק אחרי

במסלול. טעה אך התלולה, הגבעה

 בעין הנעשה את ראה הוא אולם
המתח הישגי את השווה בוחנת,

הברי במרוצים נסיונותיו עם רים
 בהם, שהשתתף וד,בינלאומיים טיים

האופנוענים המסקנה: את והסיק
 אחרי ורק אך להוטים הישראליים
 הרכיבה את זונחים המהירות,

 את הקובעת שהיא החלקה, היפה,
הרוכב. של האמיתית יכולתו

טאנקי־ פרש,
כשח צנחן. סט,

לקבו קארידג׳ זר
 בלבו נתגבש צתו

 קבוצת על רעיון:
תה־ לארגן ניר־עם

מש רות־אופנועים
 מרוץ- לא — לה

ת שלא — שדה
 על הדגש את שים

א בלבד, המהירות
 בנוסח תחרות לא

האנג ה״טרייאלם״
 קובעת בה ליים,

 פשפש הוא הרכיבה. איכות רק
 מתאימה: עברית מילה מצא במלון,

״תלאה״.
 מדבר אדם אינו קארידג׳ ו• ס. פ.
 משפחת של בנה לבצע. מבלי

 ארבע לפני התגייס בריטיים קצינים
 המלכותיים, להוסארים שנים עשר
 של האריסטוקרטיים הגדודים אחד

 זמן כעבור הסדיר. הבריטי הצבא
 נצטווה שם למצרים, הגדוד הועבר
כשנש־ בטאנקים. סוסיו את להמיר

קארי׳דג׳

 שכבר העייפים, החיפאים את משעשעת האלוף של אשתו אנחנו:״ ינצח? ״מי
בנצחון. בטוחה קריצמן־זוננברג־שורצמן החיפאית הקבוצה הנה. בדרכם ק״ס 200כ־ עברו

ח ״ כל ״מ ? ש ע ר  בתמהון מסתכלת קארידג׳, של טיפוחו ילדת ניר־עם, פרדת ה
מכונות. 50מ־ למעלה בסן־הכל הופיעו השקט. למשק הפולשות הרועשות במכונות

 מחוות שזופות־רגלייס נערות טריומפן??״ ״מצ׳לס?' כל בודקים הם גדול. יום זהו ניר־עם לילדי זה?'״: מה ״אכא,
מומחיות. הפכו כבר הן האופנועים. טיב על רצינית דעה מסוס. זוענין יותר זה חוט. כל ממששים :ורג,

הסיבובים שני בין המסוכנת:״ הנקודה ״זוהי
 מטכסים קארידג׳״ של שרטוטו על הרצים מתכופפים

התלולה, בעליה לעלות כיצד זה, נחל לחצות כיצד עצה

ם, טי פ שו ס ״ פו ם ת קו ס' הממונה הקיבוצניק ניתן. הזינוק אות !״ מ מ ק ,1 ״ נ קרובי נח״ל, חיילי קיבוצניקים, :״ ז
הזינוק. מקום ליד בקבוצות־ מצטופפים המתחרים,• נקודות. לחלק מוכן עפרונו, את שולף ״כרבולת״ הקטע על

■׳־ *גי*


