
ת תחרו מו קו ם. מ סי פו החל התחרויות התחלת לפני משעה למעלה ת
בהתקרב בית־דגון. משטרת של ההופעות למגרש נוהר הקהל שזיכו
תפוסים הישיבה מקומות י200 כל היו כבי )14:00( האפס שעת אילו־
סביב. שצעדו ברוכבים לחזות בעמידה הצטופפו רבים ואורחים פולים.

 תוך אוכפו על הרוכב מסתובב ״המספריים׳/ זה, בתרגיל מספריים.
 חניך רביבו, אברהם : הרוכב חלילה. וחוזר הסוס לזנב פונה דהירה, כדי

 וגילה חודשיים לפני רק לרכב שהתחיל בבית־דגון, לרכיבה בית־הספר
ידו, על שהודגמו ■המסובכים בתרגילים ומפתיעה מהירה התקדמות
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התר מל הודיע הקריין
 יעבור רכוב שוטר : גיל

 בל־ לשוטר יגיע מכשול,
 בקרב, הנתון תי־רכוב,

יצי וכך סוסו על יעלהו
 זינקו אחת בבת להו.

בהשתד הרוכבים, ששת
 ראשונים. להגיע לם

 חבריהם את העלו שניים
 ודהרו הבזק במהירות

ונקו המכשול אל חזרה
 שעה אולם הסיום. דת

(ל למכשול מעל שקפצו
הרו איבד מימין) מעלה,

 מושבו את האחורי כב
אח שבא הסום תחת נפל
הראשון הסוס גם ריו.

חז בעיטה הנחית נבהל,
 הטילו הנופל, בראש קה

תימ בתוך מחוסר־הכרה
מש (למעלה, אבק רות

 ספורות דקות תוך מאל).
 ונו־ רופא למקום הגיעו

 את הובילו שאי־אלונקה,
 המרפאה לאוהל הפצוע
גר החולים. לבית ומשם

בק להתרגשות בכך מו
 שציפו הצופים אלפי רב

 על לידיעות רוח בקוצר
הוח לבסוף הפצוע. מצב
 הדאגה, התרגשות לפה

 ספורטיבית, בהתרגשות
ה של .מצבו משהכריזו:

רצון.״ משביע פצוע

 מרהיב המראה היה זה׳
יותר. עוד

 באיזה זכרו עדיין כי
יש משטרת קיבלה מצב
 החי בעלי אגף את ראל

ב אשר. המנדט משוטרי
צא לפני האחרונים ימים
 הסוסים את הרעילו תם,

לי יעברו לבל והכלבים,
שר זאת בכל יהודים. די
 ומי- פליטי־רעל כמה דו

בתוס זו, עלובה רושה
 בעל• שוטרים כמה פת

 הרוכבים, ביחידות עבר
 שאיפש־ היסודות הונחו

הקפי הדהירות, את רו
 וההצגות התרגילים צות,
הספורט. יום של

מ סטו דברים שני רק
שנקב כפי ההופעה סדרי

 מודפסות בתכניות עו
בהת לאורחים. שחולקו

 נפל לסיומו, היום קרב
סו מעל הרוכבים אחד
ואי בראשו, נפצע סו,
 בדואים פרשת הופעת לו

 8 מס׳ כמאורע שנרשמה
ש לאח־ נדחתה בתכנית,

 משתוללת בנגב כי נודע
ש מידבקת סוסים מחלת
ה סוסי את מסכנת היתר■

 יכלו זאת בכל משטרה.
עצ את לברך המארגנים

מוצ סיפוק בנימת מם:
א מאה היה ״הכל דקת:
 השמים לכך: נוסף חוז•׳׳

 הקיי- • השמש הבהירים,
 בן המגוון, והקהל צית

 את שמילא איש, האלפים
 אחר עקב המגרש, שטח

ומתי בדריכות התחרות
ענין. רבת חות

ם י ח מ ביתדות. ר
 רמחים נעיצת זו, תחרות

המ את סיפקת ביתדות,
 ליום ביותר הגבוה תח

רוכ שני כאשר הספורט,
 מ־ משולם סמל — בים

 טלי והשוטר בית־דגון
 מספר השיגו — יוסף

ה לבסוף שווה. נקודות
 יצא ועלי הגרלה כריעה

 מפקח משמאל, ראשון.
בג־ מצליח מדליה .מרדכי


