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 הועדה את לפשרה, או מקוס^למפתח אין הספ^ס בשטח :.
^ אישיות זלות5לפי.® ;רכיב ע ה ל ש ^ ס מ ^ כו  לספור- אשר 4וי

 ראויים שהיו רם^יי״ךררביץ) ולאה טבק דוד שניים׳
 מן היה האתלטים לשאר ביחס בראוי, תפקידם את ומילאו (ח

 האולימפית. לזירה אותם ששיגרו לפני יותר לשקול
 היה ל״י), אלף 15( ממשלתי סיוע שקיבל האולימפי, ועד

בשיגור ולמעט בצמצום לנהוג ממשלתי, לפיקוח נתון להיות

 בינלאומיים וקשרים ספורטאית הופעה ;כפולה היתה !,נבחרת
 הלא־ספורטאי החלק : זה לקו בהתאם הורכבה המשלחת .תקינים•

 התאחרו, שההכנות ספק אין הבינלאומיים. הקשרים לקשירת טלה
 את עשה האולימפי והועד יותר מוקדם להתחיל היה /אי־אפשר

מספקת. במידה סייעה לא גופנית להכשרה שהמחלקה למרות תפןידו
 שלא הבינמשרדית בועדה היא האשמה המלווים לריבוי |אשר

 על־ידי לאישור שהוגשה יותר, הקטנה האנשים, רשימת את אישרה
האולימפי. הו%׳

 כמדרשה ומדריך מרכז שומכר, )שמואל(שוטי דעת
 של ההכשרה נכשל. הנבחרת מסע :הגופני החינוך ומורי

 ועיקר. כלל עקבית היתד, לא לאולימפיידה ששוגרו הספורטאים
 או שלושה תוך בינלאומי לייצוג לאומית נבחרת להכין אי־אפשר

לכדור נבחרת שיגור על 1948ב־ ידעו כבר אם חדשים. תשעה אפילו
? אז כבר בהכנות פתחו לא מדוע סל

 והחסרון ומכבי הפועל בי המחודדים היחסים כי סבור שומכר גם
הישר הספורטאים בעוכרי היו חדישים ספורט מיתקני של המוחלט

 הפוגם דבר במיתקנים, רב מחסור קיים היסודיים בבתי־הספר אליים.
 50 מתוך קיימים למשל, בתל־אביב, הנוער. של הגופני בכושרו

 מסודרים התעמלות אולמות בעלי שלושה או שניים רק בתי־הספר
 בכל היו לוא אפילו אולם מסודר. גופני חינוך שעור המאפשרים
היה לא מועיל גופני לחינוך מספיקות אפשרויות היסודיים בתייהספר

[ , J

בהתרגשות. המאבד לתוצאות מצפה מאחוריו, כהן, כשפרדי הלסינקי קבוצת מגן עם נאבק ור

 שהיא. כל תועלת מהם יפיק לא הישראלי ;והספורט
 התאחדות של הכבוד מזכיר ברגר, חנניה ת
 באולימ־ הישראלית הנבחרת : וותיק ״מכבי״ ואיש מ
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 וסמלית גנתית1ש נועדו/להיות וההשתתפות־ באולימפלדה

 לא הניומות הזכויות לרכישת חשובה כי
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 בגוף שהולד, העיוור בגון'כמקרה זראלים,
 הזו היחיד ך;כשלןן צדורסל של חזקות. ■ות
 היו מרותו שאת רסקין, טובי מאמנם עם :ים
 כל' לפני הפומבי ה%ימ אין ברגר חנניה של זו

 כבוד, מוסיף היוצאים, ור,ס|ורםאי| המלווים ופר
 המחלקה אשמה שבכך ן6יית הספורטאים. רוח ת

רגוני בסידורים מתערבת א מסמכוי^ בכך וחורגת ה
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שיגור מטרת לקוותליותס היה אי־אפשר הקיימות ויבות

 את מסיימים והנערות הנערים כאשר מתארע המשבר מספיק. הדבר
 המונעת לעבודה פונה מהם וחלק היסודיים בבתי־הספר לימודיהם

 לבתי־הספר הפונה השני והחלק גופני חינוך של אפשרות כל
בהם. המשווע המיתקנים חוסר על־ידי הוא גם 1סובי התיכוניים
 בעלי הישראליים לספורטאים לאפשר היה נכון יותר הרבה

 אולימפית. לא רמה בעלי בינלאומיים במפגשים לתחר הלקויה הזוטרה
:הכדורגלנים לשמש יכולים לכך כדוג/,

 1952 בשנת עוד לאולימפידה לנסוע הכדורגלנים שחלומות ןר
ם נגוזו,  סחורות את להציג הזמנות :יותר ממשיים לדברים נתפנו |
אירופה. מזרח בדרום הכדורגל, הישראלי, פורט4ר יצוא

»  תל־אביב את להחליף הציעה הכדורגל להתאחדות פנתה י
 אתונה, (איסטנבול, הערים שלוש טורניר את בה לערוך באתו*׳•
 אינם שהכדורגלנים למרות בתל־אביב. להתקיים הצריך תל\־יב)
כמותם, סוברת ההתאחדות אין לאתונה עצמם את להטריח רבים

אתונה. אל הבינעירוני הטורניר את להעביר כנראה, תסכים, "לא1
 בעיר משחקים לשורת הזמנה :יוגוסלביה מצד באה שנייה פנייה

סרייבו. ההיסטורית
 המוחשית היתה חובבים, מעשה שהיתה השלישית, הפנייה אולם

 בכבודה הסתפקה לא המדינה, גביע מחזקת פתודתקוה, מכבי :ביותר
 תורכיה, בירת באנקרה, טורקית קבוצה עם התקשרה המקומי,

בחיוב. ונענתה

 —זמופק אמיל סר! — הצ׳כי״ ״הקטר כשקיבל .פרחים זר ג&
 לה, הציע דנה, לאשתו מיד רץ שלי השלישית הזהב מדליית את

פרחים. וזר המדלייה אח הציפית, אלף 70 של כפיהם למחיאות

 האמריקאי לונל, סיגה הרוסית• האתלטית קולה. קוקה גם
 שהתחלקו אחר רעהו את איש מחבקים אודלוב והרוסי מקקורניק

קולה. קוקה האמריקאי, המשקה בקבוקי בשלושה לכן קודם

ת גם י לי ד ב. מ ה נינת הרוסית הדיסקוס טמטילת מלבד ז
 השינה נוטר, 51.42 למרחק הדיסקוס את שהטילה רומשקונה,

 במדליית גם ברית־המועצות את בכך זיכתה אולימפי, שיא בזה
האולימספיות. הרוסיות הזהב מדליות 22 .מגי! הראשונה הזהב


