
 האולימפית!פד המסוות סמל
איתנה הספורט ווה אולם

מ- אחת יולייד, וירי סובייטית. תוקפנות
 למלבורן ששוגרו הצעירות, הסובייטיות האתלטיות

האליפות. כתרי את לברית־המועצות להנחיל כדי

 וכדורי בפטישים ובדקרים, בחרבות ,!בכידונים
וב אופנים בגלגלי ומשקלות, במחבטים ברזל; |
ה אחת השבוע נטושה היתה רגליים, בעיטות ן
 כיבוש על המערכה בעולם: המרות מערכות ן
במל 16ה־ באולימפיאדה נערכה היא הספורט. 1
 זכתה לא המסוכסך, בעולם אוסטרליה. בורך ו

בעבר. לה שהוקדשה בהתענינות האולימפיאדה
 של הראשיות בכותרות הופיעו לא תוצאותיה {
ה חבר מלבד חללים, בה היו לא כי העתונות, י

 לב. משבץ באוטובוס שמת האיראנית משלחת
 שגם סמל, משום באולימפיאדה היה זאת עם

 אדם ובני יריבים, עמים בין מתוחים ביחסים
מלכד. גורם להיות הספורט עדיין יכול שונאים,

השבור
הלפיד

 הגדול המבנה במלבורן. האולימפי הפארק
הכדור מגרש אחריה השחיה. בריכת הוא במרכז

האופניים. מידוצי ומסלול ההוקי מגרש ואחריו גל,

ק ^ ס, ך ג מו  היד, צעיר, אוסטרלי רץ סי
 מידי לידיו קיבל עתה זה מאוד. נרגש ^
 כדי האולימפי, הלפיד את אחר אוסטרלי רץ

 נותר שעוד במרחק עמו ולרוץ להמשיך
 של כניסתו זמן את להחיש כדי מלבורן. עד

להי עמד שם האולימפי, לאיצטדיון הלפיד
 היה האולימפיאדה. פתיחת טכס למחרת ערך
 שדה דרך לרוץ המסלול, את לקצר עליו

הכביש. על במקום מכשולים, רצוף פתוח
 מעד הוא עמו. והלפיד הרץ צנח לפתע,

 דבר. אירע לא לרץ ר,מכשולים. באחד ונפל
 נחרדו, המלווים עשרות נשבר. הלפיד אולם
 רק הלפיד לחשש. מקום כל היה לא אולם
 הוא בו. לבעור המשיכה האש בחלקו; נפגם
לאיצסדיון. עמו המשיך והרץ במקום תוקן

ה באיצטדיון שישבו הצופים אלף 100
 וחזו שעבר, החמישי ביום במלבורן מרכזי
 האולימפיאדה׳ של רב־הרושם הפתיחה בטקס

 הריעו הם השבור. בלפיד כלל הבחינו לא
 האולימפית המדורה הודלקה עת כף ומחאו

הלפיד. מאש
 נערכה בו המזל את אפיינה זאת תקרית

 הראשונים בימים עוד .16ה־ האולימפיאדה
 המסורת כי חמור חשש קיים היה לפתיחתה

האחרו המאורעות וכי תיפגם, האולימפית
ויפ הספורט, בזירת גם יורגשו בעולם נים
הספורטאית. ברוח געו

ע מחאה הפגנות ערכו אוסטרלים המוני
 המד הגוש מארצות הספורטאים בפני נקיות

 מהוני ידיכם ״סלקו קוראים: כשהם רחי,
נבו שהגיעו ההונגריים, הספורטאים גתה!״

 יצאו הסובייטיים, אפוטרופסיהם עם יחד כים
 עם קשריהם את י כמעט ניתקו ממבוכתי

 וצעדו תלבושותיהם את החליפו הרוסים,
 הכוכב ללא ההונגרי הדגל עם הפתיחה ביום

האדום.
ש המצומצמת, הישראלית המשלחת כלפי

 נקראו המשלחות, 68־ בין 33ה־ במקום צעדה
 .שחקני ואילו סיני!" ״סיני! עידוד: קריאות

 למתיחותם פורקן מצאו הרוסיים הכדורגל
 הצבחרוז כדורגלני. עם מהלומות בהחליפם
.2:1 בשיעור ניצחו אותם הגרמנית,

★ ★ ★
סובייטית מלכודת

• ת ך רו ת, מ א  והרוןז הפגמים תוקנו' ז
 ביתני ■מעל לרחף חזרה הנצחית וימפית /

במלבורן, האולימפי הכפר
 .במרכז עמדו למשחקים, הראשון בשבוע

הספור הקלת. האתלטיקה ענפי ההתענינות
 הבטיחו למלבורן שהגיעו הסובייטיים טאים

 רוב את ליטול לעומדים הם בשחענות.כי
 ההוד כשהחלו אולם .האשונים. המקומות

 האמריקאים האתליסים כי התברר מודדויותד
ובמסלול. בשדה גמורה שליטה שולטים

שהתו האתלטיקה ענפי 21 מתוך בתשעה

 זד נטלו בהם, נודעו כבר הסופיות צאות
בשאז־ ואילו : זהב מדליות שש אמריקאים

וניו־וילנד. צ׳כיה רוסיה, התחלקו
דרמ מאבקים תוך הושגו ההישגים רוב
 הישג מפריד למשנהו מתחרה כשבין טיים,
 חמש בין המתח הגיע למשל, כך, זעיר.

 בקפיצה בתחו־ות־הגמר לשיאו צופים -רבבות
 האמריקאי הכושי דיומס, צ׳ארלס לגובה.
 לזכיה הודאי כמועמד שנראה )20( הצעיר

 צפוי!בדמותו בלתי כמתחרה נתקל באליפות,
צעיר, א-סטרלי סטודנט פורטר, צ׳ארלס של

 שני של לגובה הורם הקפיצה שרף לאחר
 שניהם רק נשארו סנטימטר, ושמונה מטרים

 בארבעה הרף כשד,ורם אולם המתחרים. מכל
ה בשתי שניהם נכשלו נוספים סנטימטרים

השלישית, בקפיצה רק הראשונות, קפיצות
 הישג ולקבוע הרף מעל לרחף דיומס הצליח
ה מהישגו סנטימטרים בשני נמוך שהוא

ל ל מכסימלי.
כ־ שנחשב השוודי הקופץ נילסון, בנגט

ב ברגלו נפגע דיומס, של הודאי מתחרהו
 גובה לעבור הצליח לא המוקדמים, מבחנים

 ופרץ הדשא על השתרע וטר,
העצום. הקהל

 10 ריצת היתד, ביותר המרתקת ההצגה
 הסיכויים .מ-־טב נשקפו בה המטרים .אלפי
 הסובייטי ולרץ פירי גירדון הבריטי לרץ

המירוץ, מראשית שהוביל קומס, קוטס.
 עוד כשנותרו מלכודת. לתוך סירי את משך

 מגביר קוטס החל לסיום, מטרים כאלפיים
 למשוך כדי לסירוגין, ומאיטה מהירותו את
סירי, בכך. הצליח הוא להדביקו. פירי את

 במעמסה עמד לא קוטס, את להשיג שניסה
נה בפיניש מסיים כשקוטם ונפל, המוגברת

חדש. אולימפי שיא וקובע דר
★ ★.־ ★

ישראלית גחמה
 רק היוו הישראליים ספורטאים ן*

מ הוצא קושניר דוד ייצוג. משלחת .! |
לרוחק, קפיצה של המוקדמות ד,תחרויות

 את השיגו שלא קופצים 27 עוד עם יחד
למים, הקופץ רענן, יואב המינימלי. המרחק

 ויצא האימונים, בשעת עוד בגבו נפגע
 שנה ש השחיינית ואילו -שלו. הפושר מקו

זד, שבוע בסוף להתחיל שעמדה ריבנר,.
תי האולימפית, בבריכה מוקדמים במבחנים

 שהועדה מכיוון אותם לדתות כנראה אלץ
הברי את מצאה האולימפיאדה של הטכנית

 קטנה בהיותה לתחרויות, כשרה בלתי כה
הדרוש. מן מילימטר בשמונה

 בעיבדה היתה לישראל יהיחידה הנחמה
 ירושלים יליד ברגר, יצחק שישראלי־לשעבר,

ת ו ג צי ת; נ לי א ר ש  זכה לארצות־הברית, שנים שש לפני שהיגר מלבורן, לאולימפיאדת הישראלית המשלחת קברי משלושת שניים י
בהרמת חדש עולמי ובשיא זהב' במדליה במשלחת השתתפו מלבדם במלבורן. התעופה בהגיעס״ילשדה קושניר ודוד ריבנר שושנה

משקלות. מישראל. עתונאיס ארבעה לאוסטרליה הגיעו כן כדורסל. ושופט מלמים שני רענן, יואב סוד
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