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רט1ספ
האולימפיאדה

קודרת פתיחה
אוס במלבורן, האחרונים בימים ירד גשם
 בוץ אגם הפך האולימפי האיצטדיון טרליה.
 שמנעו והגשם, החורפי האויר מזג טובעני,

 המבחן לקראת להתאמן העולם מספורטאי
 בו הכללי הרוח מצב את סימלו האחרון,
.16ה־ האולימפיאדה התכנסה
ב הגדולה ההתמודדות עמדה לא שוב

 הזר כבתקופות העולמית, ההתענינות מרכז
 הלוהטת הבינלאומית המתיחות שלה. הר

 היה הוא האולימפי. בכפר אותותיה נתנה
 ארבע לפני שהוקם האולימפי מהכפר גדול
 ברר ריק היה הוא אולם בהלסינקי, שנים

 ארצות, 69מ־ הספורטאים 6500 לעומת בו.
הגיעו בהלסינקי, 15ה־ לאולימפיאדה שבאו

ל עבורם חשש כל היה שלא עד פתוח,
 היו מכולם הנבוכים מערבי. בנמל הופיע

ה שחלקם ההונגרית, המשלחת חברי 175
 החדשות על עטו הם הרוסים. עם יחד גיעו

 לא אותן, ובשמעם ממולדתם! האחרונות
עש האוסטרלית המשטרה לעשות. מה ידעו
 הפגנות למנוע כדי הסידורים כל את תה

הקומוניסטיות• המשלחות בפני
קו באוירה חמשת־הכוכעים. גכרת

 הצנועה השתתפותה דוקא התקבלה זו- דרת
 רק לא גלויה. באהדה אנשים) 3( ישראל של

 פנים קבלות להם ערכו אוסטרליה ציוני
 את לשבח ציינו והרדיו העתונות נלהבות.
 ביטלה לא המתוח המצב אף שעל ישראל,

השתתפותה. את
 ריב־ שושנה גלויה להערצה זכתה ביהוד

על־ רואיינה היא הישראלית. השחיינית נר,

ריכנר שושנח שחיינית
ת אין להתחתן תוכניו

מדינות. 65מ־ ספורטאים 4700 רק למלבורן
ב שהודלק — האולימפי הלפיד נושאי

הו מאתונה, קילומטר 300 אולימס, שפלת
 סביב הקפה ערך לאוסטרליה, במטוס עבר

 התקרבו — מילין 2500 של בדרך היבשת,
 שיופרחו הצחורות, היונים מאות למלבורן.

 ביום יפתח מאדינבורג שהדוכס שעה לאויר
כ הפעם יהיו האולימפיאדה, את החמישי

 העמים שנאת כי משמעות. חסרות מעט
בספורט. גם אותותיה נתנה ופירודם

נצי את שלחה ערב מארצות אחת לא אף
ספור בין היחסים ואילו לאולימפיאדה- גיה
ל כך, מתוחים. היו והמערב המזרח טאי

ספור 510 את שהביאה האוניה שהתה משל,
ה בים ימים חמשה ברית־המועצות טאי

היפה כאחת שציינוה העתונאיס, מאות ירי
 שכהו לא הספורטאיות, בין הבודדות פיות
 סיני במבצע שהשתתפה חיילת היא כי לציין

 כתבים, עם בשיחה נבונה). בלתי (עובדה
ל בדעתה יש כי 19ה־ בת שושנה ציינה

 בצבא. שירותה לאחר בלימודים, המשיך
 אםרד- תכניות•להתחתן,* לי אין שעה, ״לפי

 גדול לפרסום שזכתה אחרת ספורטאית
 פונומרבד- הכובעים*) (״חמש נינה היתה

 חדשיים לפני שנאסרה הרוסית האתליסית
הרא המשפט כובעים. גניבת בעוון בלונדון

 היה: למלבורן, בהגיעה נינה שאמרה שון
 היא הכובעים.* ענין את תזכירו אל ״אנא,

 סמל מעילה כשעל לראשה, כובע ללא באה
הסובייטית• האולימפית המשלחת של קטן

הסיבו״נז סבלת
העולם, ספורטאי של שאיפותיהם היו אלה חזק! יותר גבוה! יותר מהר! יותר 1

כל שנה. 2732 לפני לספורטאים- מפגש כמקום ביוון האולימס שפלת הוכרזה מאז !
במרכז נספחים. בבחינת נשארו אז, קיימים שהיו הספורט לענפי שנוספו הנספחים

הספורט. מלכת — קלה באתלטיקה התחרויות עומדות האולימפיאדה
נקודות חישוב של השיטה פרטים. אלא מתחרות, המדינות אין אלה בתחרויות

נקודות שלוש המחלקת בעתונות־הספורס, רק קיימת רשמית, בלתי היא למדינות
גדול זה בשטח שלישי. למקום ואחת לשני שתיים ראשון, במקום זוכה לכל
האמריקאים ניצחו הקודמת באולימפיאדה וברית־המועצות. ארצות־הברית בין המאבק

הרוסים. של 554 לעומת , נקודות 618 בהשיגם
הראשונים!* המקומות כל את ניקח ננצח. ״אנו בבואם: הרוסים הכריזו הפעם

עולים המערב, בארצות הידועות התוצאות לפי לטובתם. היו לא הסיכויים
הרוסים. יריביהם על האמריקאים האתליטים

שרבים האתליסים, רשימת את הזה הסולם עבור במיוחד הרכיב ספורט מומחה
ומשניים. ראשונים מקומות להשיג סיכוייהם

ארה״ב מורציסון, ארה״ב מורו, בוב מטר 100
ארה״ב ביקר, ארה״ב מורו, מסר 200

ארה*ב לי ג׳ים ארה*ב ג׳ונם, לו מסר 400
ארה*ב סואל, ארד״ב קרטני, סום מטר 800
דנמרק נילטן, אוסטרליה לנדי, נ׳רום מטר 1.500
בריטניה פית׳ גורדץ הונגריה איהרוס, מטר 5000
מס.ם.ר. קוטם, בריטניה סירי, מטר 10.000

פינלנד קרבונן, צ׳כיה זסופק, מרתון
ארה*ב קלהון, ארה״ב דיוויס, משוכות 110
ארד,״ב סומר!, ארה״ב ריוויו משוכות 400
ם.ם.ס.ר. ריצ׳ין, פולץ צ׳רומיק, מכשולים 3000

איטליד. קונוטלי, ארה־ב גורדיאן, דיסקוס
ארה*ב בנטום, ארה״ב אובריאן, ברזל

ארה״ב בנם, ארה״ב בל, לרוחק קפיצה
שוודיה נילסון, ארה״ב דיומם, לגובה קפיצה ]
ב ארד.״ גרהם, ארה-ב ריצ׳ארדס, במוס קפיצה
ס.ם.ס.ר. נינשב, ם.ס.ס.ר. קריבונסוב, פטיש

ם.ם.ס.ר. צ׳רבקוב, ברזיל סילבה, משולשת קפיצה
פינלנד ניקינן, פולק סילדו, כידון

ם.ס.ם.ר. קוזנצ׳וב, ארד,״ב ג׳ונסון, עשור קרב
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