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אתלטיקה־קלה
ת טוגות ברוכ
 עז. גשם ירו השבת כי הבטיח החזאי
עיני את נשאו החקלאים נתבדתה. נבואתו

 את;השירות קיללו התכולים, השמים אל הם
 ,בשעה בה אולם הכושל. המיטיאורולוגי

 טע/ותו. על החזאי את צעירים מאות בירכו
 שהשמוק הישראליים, האתלטים :המברכים

 הארצית האליפות לקראת השני במבחן פו
קלה. באתלטיקה
ב בחיפה, נערך ביותר המעניין המבחן

 ממחוז־הצפון. אתלטים עשרות השתתפות
 :גדולה להפתעה הצופים קהל זכה כאן

 הפועל־ של העולה כוכב־הריצה וינר, עודד
 מטר 800 למרחק במירוץ גבר הרי־אפריים

 חיפה, ממכבי טלמי יוסף המצטיין הרץ על
דקות. 2:07,9 של בזמן הגמר לקו הגיע

הח השיאים שני היו פחות לא מפתיעים
 רות :החיפאי המבחן בעת שהושגו דשים,
 הדפה כפר־מסאריק מהפועל 14ה־ בת רחמן
 את שברה מטר, 11,13 למרחק ברזל כדור
 ירושלים מהפועל פנטורין אליה של שיאה

 שיא שבועיים. לפני שהוצב מטר), 10,52(
 שקפץ מק על־ידי הושג הפועל של שני

מטר. 1,73 של לגובה
 שם התל־אביבי. המבחן היה פחות מרתק
 למאבק מסביב בעיקר המתיחות התרכזה

 וה־ זילברמן בין שהתנהל בזריקת־דיסקום
 העולם (שער גלין אורי הישראלי, אלוף
 לאחר בראש הוביל זילברמן ).881 הזה

 הביאה האחרונה הזריקה ורק זריקות, חמש
הניצחון. את לגלין

 המבחנים נסתיימו כאשר ערב, לפנות
 לרדת, החלו הגשם של הראשונות והטיפות

 הישראלית הקלה האתלטיקה כי ספק היה לא
לשיגשוג. בדרך נוסף צעד העפילה

לבנו?
ניצח מישהו
 אפם עד מלא היה ביירות של האיצטד

כדורג אחרי במתיחות עקב הקהל מקום.
שהת התורכי, והצבא הלבנוני הצבא לני

 מאמציהם למרות המגרש. פני על רוצצו
המש כי ברור כמעט היה הצדדים שני של
בתו יסתיים הכרעה, ללא יישאר הצבאי חק

.5 : 5 צאות
 הנבחרת למארגני גם ברור היה זה דבר

 להתיעצות־ נתכנסו הם והלבנונית. התורכים |
 למסקנה הגיעו מחדרי־ההלבשה, באחד בזק 1
 להסתיים למשחק להניח אסור :אחידה 1
לנצח. מוכרח מישהו בתיקו. .י
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העסק אחד עלה כבר מספר דקות כעבור
 של אזנו על משהו לחש המגרש, אל נים

 אחר בהסכמה, בראשו הניד השופט השופט.
 פוסק אני ״בזה : לקהל והודיע ידו את הניף
 שהאורחים כדי צד, לכל 11 בעיטות המש

המש את לסיים יוכלו — המארחים או —
בניצחון.״ חק

 :סוערות בתשואות פרץ הלבנוני הקהל
בני תזכה צבאו נבחרת כי בטוח היה הוא

ה הפכו מספר דקות כעבור אולם צחון.
הלב הכדורגלנים : לשאגות־זעם תשואות

התור ואילו היריב, שער את החטיאו נוניים
 את סיימו כהלכה, הבעיטות את ניצלו כים

לטובתם. 5: 7 בתוצאות המשחק
 לשדה־קרב. האיצטד הפך מספר דקות תוך
השו על הסתערו משולהבים צעירים מאות

 משטרה, למכונית נכנס נמלט, השופט פט.
 הלבנוניים השחקנים בקרבת־מקום. שחנתה
 שמרו התורכים רק בחדרי־ההלבשה. הסתגרו

 הכנסת־האורחים על סמכו הם : שלוותם על
 לעזוב להם שאיפשרה המזרחית־מסורתית,

מפריע. באין המקום את

במסלול
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 דינאמו היוגוסלבית, הכדורגל קבוצת •
 בישראל לבקר תוכניתה את ביטלה זאגרב,

 במצריים. משחקיה את שתסיים לאחר מיד
 איומם :התוכנית לביטול המשוערת הסיבה

 עם הספורט יחסי כל את לנתק המצרים של
בישראל. היוגוסלבים יבקרו אם יוגוסלביה,

 את לשחרר החליטה תל־אביב מכבי •
 לו לאפשר משורותיה, פוקס אלי הכדורגלן

חיפה. מכבי קבוצת במסגרת להופיע
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