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פרק 12: הקשר האולימפי

ליבי,  למרות האירוע הטראגי במינכן, שהכביד מאד על 
יכולתי להפסיק לחשוב על מה שראיתי בביקורי במזרח  לא 
זה מנגנון  גרמניה במתקן האימונים בלייפציג. כנראה שהיה 
בעבר  במקום  החיובי  בעתיד  להתרכז  אותי  שכיוון  הגנה 
השלילי, אך הייתי נחוש ליצור שיטה שבה אפשר יהיה לאמן 
ספורטאים אמריקאים שיוכלו להתחרות בהצלחה בספורטאים 
בשיטות  השתמשו  המזרחי  הגוש  מדינות  המזרחי.  מהגוש 
המנהלים,  שלהן.  התוכניות  את  לקדם  כדי  קומוניסטיות 
ברזל  משמעת  תחת  פעלו  עצמם  והספורטאים  המאמנים 

מוחלטת  מסירות  של  הפילוסופיה  למטה.  מלמעלה  שירדה 
למדינה שלטה באנשים ובשיטה.

לא  לעולם  אנשים  והקפיטליזם,  החופש  ארץ  בארה”ב, 
יהיו מוכנים לקבל שיטה כזאת. לעולם לא תוכל לקחת ילדים 
מהוריהם ולתת אותם למדינה כדי שתגדל אותם ותאמן אותם. 
ספורטאי  בנוסף,  זאת.  מרשה  היה  לא  אמריקאי  הורה  אף 
אמריקאי הוא חופשי מדי מכדי שאפשר יהיה לאמנו בשיטות 
צבאיות. לכל אחד יש דעה על הדרכים בהן הוא צריך להתאמן. 

עם אל אוארטר
 http://arielnet.com/ref/go/1156
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הוא לעולם לא יקבל את הגישה של “אל תשאל, רק תעשה 
מה שאומרים לך”. 

איזו  שלנו.  החופש  על  בקנאות  שמרנו  המערבי  בעולם 
ידעתי  שיטה, אם כך, תוכל לעבוד אצלנו כדי שנצליח? אני 
יותר תעזור ולמעשה היו לי כבר הוכחות  שטכנולוגיה טובה 

שהשיטה של הניתוח הביומכני עובדת ביעילות.    

לא רק באמריקה, אפילו בלייפציג גיליתי שהמזרח גרמנים 
ויעילה. בכל זאת, רק היכולת לנתח  זו טובה  חשבו ששיטה 
פעולות של ספורטאים בצורה ביומכנית לא הייתה מספיקה 
כדי ליצור איכות אולימפית. הספורטאים צריכים תנאי סביבה 
בנוסף  טובים,  מאמנים  אימונים,  מתקני  מזון,  מתאימים, 

לתרומה המדעית כמו הטכנולוגיה הביומכנית.

וסמים  בתרופות  גם  השתמשו  והרוסים  גרמנים  המזרח 
כדי לשפר את יכולות הספורטאים שלהם. ארה”ב לא הייתה 
יכולה להיות מעורבת בפעולות כאלו מהרבה סיבות, בעיקר 
כי זה לא חוקי ולא בטיחותי. בנוסף, זה גם היה מנוגד לרוח 
הספורט והבריאות, וזה היה מנוגד גם לכבוד האנושי והלאומי 
ידי  על  להשיג  צריך  המטרות  את  כימיים.  באמצעים  לנצח 

שיפור הטכניקה, לא על ידי הפרמקולוגיה.

היה  המערביים  הספורטאים  בעוכרי  שהיה  נוסף  גורם 
שיוכל  כדי  “חובב”  להיות  צריך  היה  ספורטאי  כל  כלכלי. 
להתחרות באולימפיאדה. במזרח גרמניה לא שילמה המדינה 
לספורטאים כדי להשתתף באולימפיאדה, אבל העניקה להם 
הספורטאים.  בהוריי  מסיבית  ותמכה  ומגורים,  חופשי  מזון 
האולימפיאדה,  מארגני  בעיני  כ”תשלום”  נחשב  לא  זה  כל 
בקטגוריה  להיכלל  יכול  גרמניים  המזרח  הספורטאים  ולכן 

רוס הודג’, אחד הספורטאים הגדולים של כל הזמנים. ביל טומיי
http://arielnet.com/ref/go/1154
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של “חובבים”. רבים מהספורטאים היו למגויסים לצבא וגם 
קרח  ההוקי  נבחרת  ה”חובבות” שלהם.  הגדרת  על  הקל  זה 
יכלה  וכך  לצבא,  כולה  מגויסת  הייתה  למשל,  בריה”מ,  של 

להתאמן לאורך כל השנה. 

בתמיכת  אימונים  מחנות  של  זהה  מצב  המזל,  לרוע 
המדינה היה בלתי אפשרי באותו זמן בארה”ב וביתר מדינות 
המערב. חוק החובבות גרס שאסור לספורטאים לקבל תשלום 
על עיסוקם בספורט. זה היה כך בכל ענפי הספורט. אין צורך 
עצמם כאשר  לפרנס את  בלחץ  היו  ספורטאי ארה”ב  לומר, 
עסקו בספורט. לרובם לא היה כסף לשלם למאמנים. חלק גדול 
במכללה  או  באוניברסיטה  הלימודים  על  לוותר  נאלצו  מהם 

כדי לעבוד ולפרנס את עצמם בזמן שהתאמנו. 

שלושה  גדולים.  ספורטאים  כמה  פגשתי  עבודתי  בעת 
מהם היו אל אוארטר, זורק דיסקוס בעל ארבע מדליות זהב, 
ורוס  זהב בדיקטלון במקסיקו סיטי,  ביל טומיי, בעל מדליית 
הודג’, שהתחרה באוליפיאדה ב 1964 והחזיק בשיא העולם 
בדיקטלון ב 1966. רוס ואימו, אליס ארדון הודג’, היו האם 
בתולדות  באולימפיאדות  שניהם  שהשתתפו  היחידים  ובנה 

ארה”ב.   

טומיי המאמן הראשי  ביל  היה  המוקדמות  בשנות ה70 
הוא   .)UCI( באירוין  קליפורניה  באוניברסיטת  באתלטיקה 
הזמין אותי לאוניברסיטה להציג את שיטת הערכת הספורטאים 
שלי. נהיינו חברים טובים וביל ביקר אותי לא אחת באמהרסט. 

היו לנו גם כמה עסקים משותפים.

רוס הודג’ הגיע לאמהרסט ללמוד על השיטות הביומכניות 
שלי, לאחר שראה ושמע עליהן בטלוויזיה וקרא עליהן בכתבי 

עת. 

באחת הפגישות עם רוס ועם ביל עלה הרעיון של הקמת 
מחנה האימונים האולימפי. לעיתים קרובות סיפרתי על ביקורי 
בלייפציג ב 1972, ועל מתקני האימונים שראיתי שם. לרוב 
הסובייטי  הגוש  מדינות  אחרי  נגרר  המערב  כיצד  הדגשתי 

באימון הספורטאים שלו.

לנצח  כדי   DNA על רק  התלוננתי שארה”ב מסתמכת 
באמריקה,  כישרונות  הרבה  כך  כל  יש  ספורט.  בתחרויות 
היכולות  כדי לשפר את  לא משקיע מאמצים  אבל אף אחד 
אבל  עצום,  פוטנציאל  עם  נולדו  הם  אולי  הספורטאים.  של 
נשארה ברשותם  כישרונם למקסימום  האפשרות לפתח את 
תושבים,  פחות  הרבה  עם  קטנה  במדינה  בלבד.  ובאחריותם 

כמו מזרח גרמניה, עושים הרבה יותר ומקבלים תוצאות.

במשך שעות דיברנו על עתיד הספורט בארה”ב. ביל ורוס 
היו מודעים ליתרונות של הטכנולוגיה שיש לי להציע.    

להקים  כדי  לעשות  הולכים  אנחנו  “מה  ביל:  שאל  אז 
הקהילה  למנהל  לפנות  צריכים  אנחנו  האימונים?  מרכז  את 
האולימפית של ארה”ב, קולונל מילר. אם נציג את זה כמרכז 
אמריקה,  של  האולימפיים  הספורטאים  עבור  רפואי  ספורט 
אולי זה ישמע משכנע. זה בהחלט יעזור אם נמצא גם רופא 

שיצטרף אלינו.”

אותו  פגשתי  ספורטאי.  גם  שהיה  רופא  הכרתי  במקרה 
בישראל במשחקי המכביה ב 1957. באותה שנה הייתי עדין 
וזכיתי  הנוער  במסגרת  התחריתי  בהדסים,  תיכון  ספר  בבית 

קולונל אף. דון מילר
http://arielnet.com/ref/go/1158
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יורק,  גובנר, שגר בניו  ג’יי  בזריקת דיסקוס. האמריקאי גארי 
ניצח בידוי כדור ברזל. סטודנט לרפואה בשם אירוינג דארדיק  
ניצח במרוץ 400 מטר. אירוינג ואני נפגשנו באירוע חברתי 

של ספורטאי המכביה ושוחחנו על ספורט ועל ישראל. 

אירוינג  על  שמעו  ורוס  ביל  שגם  לשמוע  הופתעתי 
דם  וכלי  לב  מנתח  היה  הוא  ה70  שנות  בראשית  דארדיק. 
עם  יחד  לנובל ברפואה  היה מועמד  הוא  מפורסם. למעשה, 
אחיו הרברט ועם איברהים איברהים. כמנתח לב, חיפש ד”ר 
דארדיק שתלים למעקף עורקים שיהיו ארוכים מספיק, ללא 

חורים, שיתאימו לגוף האדם.

של  הלידה  שלאחר  דארדיק  ד”ר  ידע  הרפואי  מניסיונו 
יכול  הטבור  שחבל  חשב  הוא  הטבור.  חבל  מושלך  התינוק 
זו.  דיו למטרה  היה ארוך  להיות שתל מצוין למעקפים. הוא 
והוא הוכיח את עצמו כבר  בו חורים או שסתומים,  היו  לא 

במשך תשעה חודשים. מה שד”ר דארדיק וצוותו היו צריכים 
חבל  את  לקבל  מושתל  לכל  טכניקה שתאפשר  זה  להמציא 
הטבור מבלי שהגוף ידחה אותו. הם אכן פיתחו טכניקה כזאת, 

ומכאן הגיעה הזכייה בנובל.

בליבו  נשאר  הוא  ומצליח  מבריק  רופא  היותו  למרות 
באולימפיאדת  מטר   400 ב  להתחרות  הוא שאף  ספורטאי. 
למשלחת  להתקבל  הצליח  לא  הוא   .1956 ב  מלבורן 
האמריקאית, לרוע מזלו, ובנה על אולימפיאדת רומא ב 1960. 
להתחרות  חלומותיו  את  סיימה  לרפואה  הספר  לבית  כניסה 
בריצה באולימפיאדה. “באותם ימים לא יכולת לעזוב את בית 
הספר לרפואה בשביל משהו כמו ריצה באולימפיאדה” הוא 
הסביר. במקום לזכות בתהילה כאצן הוא זכה בה כמנתח. אבל, 
כמו שאומרים, “אפשר להוציא את הבחור מהעיר אבל לא 

מינוי כראש המחלקה לביומכניקה, תוכנית רפואת ספורט, הקהילה האולימפית של ארה”ב
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את העיר מהבחור”. למרות הצלחתו כרופא הוא לא ויתר אף 
פעם על אהבת הריצה ולא על חלומותיו להגיע לאולימפיאדה.

רוס, ביל ואני החלטנו שהדרך הטובה ביותר לשכנע אותו 
להצטרף אלינו תהיה להראות לו את הטכניקה בה אנו עובדים 
כבר עם ספורטאים. הזמנו אותו לאמהרסט והוא הגיע ברצון. 

כשהוא נכנס לדלת המשרד ראינו אדם גבוה ומוצק. ככל 
ותאב  יצירתי  היה  דארדיק  שד”ר  גילינו   להכירו  שהעמקנו 
דעת. הצגתי בפניו את כל מה שאנחנו עושים. אל אוארטר 
סיפר לו עד כמה השיטות המדעיות שלנו שיפרו את הישגיו. 

אל אמר:

גדעון אריאל קבע  בן 42, מדען הספורט  הייתי  “כאשר 
שאני יכול לזרוק למרחק 75 מטר בלי בעיות, אם רק אתמיד 
בתנופה בה התחלתי. ב 1984, בהיותי בן 47, הגעתי אפילו 

והייתי מאד  בזכות הטכנולוגיה שלו. עבדתי אתו  יותר  רחוק 
להוט. דחפתי יותר ויותר חזק בכל זריקה”. 

הצגנו  שלו.  והשיפורים  הישגיו  על  רוס  גם  סיפר  בנוסף 
נוספים  ספורטאים  הגיעו  אליהם  השיפורים  את  גם  בפניו 
מהרעיון  התלהב  דארדיק  ד”ר  הביומכני.  מהניתוח  כתוצאה 
בזכות  האמריקאים  הספורטאים  הישגיי  את  לשפר  שאפשר 

 .CBA השיטות של

ארבעתנו היינו מחויבים לבריאותם של הספורטאים בנוסף 
יכולותיהם המקצועיות. ד”ר דארדיק  לאפשרויות לשפר את 
פסל שימוש בתרופות לפני שאחרים עשו זאת, והוא אהב את 
הרעיון של מרכז אימונים בו כולם יעבדו כשמצבם הבריאותי 
בריא  אימונים  מרכז  של  שהרעיון  הסכמנו  כולנו  אופטימלי. 
יחלחל גם לציבור הרחב. זו הייתה מטרה נוספת, מלבד העזרה 

לספורטאים אמריקאים להשיג ניצחונות אולימפיים.

פתיחת מרכז האימונים האולימפיים עם ד”ר דארדיק
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דיונים הוחלט לפנות לקולונל מילר  יום ארוך של  לאחר 
ולהציג בפניו את הרעיון שלנו. ד”ר דארדיק ואני נפגשנו אתו 
בניו יורק. בעיר זו שכן באותו זמן המשרד הראשי של הקהילה 

האולימפית של ארה”ב.

צבאית מרשימה,  הופעה  בעל  ואיתן  גבוה  היה  הקולונל 
אבל גם בעל לב חם. הוא הקשיב רוב קשב לתוכנית שפרשנו 

לפניו. 

תיארתי בפניו את ההתמקדות של המזרח גרמנים במדע 
ובמקומות  בלייפציג  שלהם  הספורטאים  אימון  כדי  תוך 
גרמניה  ממזרח  בהרבה  גדולה  שארה”ב  למרות  אחרים. 
ארה”ב  על  בהרבה  עולה  גרמניה  מזרח  תושביה,  במספר 
במזרח  שלה.  לספורטאים  מעניקה  שהיא  ובאימון  בתמיכה 
גרמניה החליטו לתת להצלחה בספורט עדיפות עליונה, בנו 

תוכנית ויצאו לדרך.

בעצמם,  כלכלית  לתמוך  צריכים  אמריקאים  ספורטאים 
טסים  הם  כאשר  הכרטיס  את  לשלם  ואפילו  באימוניהם, 
נשארים  הם  עשירים  הורים  להם  אין  אם  לתחרויות. 
העניקו  האמריקאים  גרמניה,  למזרח  בהשוואה  ב”כפור”. 
תשומת לב לספורטאים שלהם רק כאשר אלה צעדו בגאווה 
שבין  השנים  בארבע  האולימפיאדה.  של  הפתיחה  בטקס 

האולימפיאדות נשארו הספורטאים בישימון, ללא תמיכה.

בנוסף למה שראיתי בלייפציג, הסברתי את האפשרויות 
הצגתי  בספורטאים.  לתמוך  בבואנו  לפנינו  העומדות  הרבות 

את החזון של  U.S.O.C, מרכז האימונים שייתן מענה לכל 
על  מבוססים  היו  שלנו  הרעיונות  המזרחי.  בגוש  שיש  מה 
לספורטאים  והדרכה  אימונים  והענקת  הספורט  של  הכימות 

ללא שימוש בסמים או תרופות. 

יותר  לנלהב  קולונל מילר  ככל שהתארכה הפגישה הפך 
לרעיון. גם הוא היה מתוסכל מכך שהספורטאים האמריקאים 
הובסו כמעט על ידי כל אחד. הוא אמר שארה”ב התדרדרה 
רצה  הוא  המדליות.  במספר  לשלישי  הראשון  מהמקום 
חלק  יותר מאשר  היה  זה  ומצליחה.  חזקה  תהיה  שאמריקה 
מהתפקיד. זה היה חלק מרגש עמוק של נאמנות וכבוד שהוא 

חש כלפי אמריקה. 

השאלות  את  שאל  והוא  פרקטי,  היה  גם  מילר  קולונל 
את  העלה  הוא  הראשון?  המרכז  יוקם  היכן  כמו  המעשיות, 
הנקודה שאפילו רעיון טוב זקוק לכסף ושצריך להיות מנגנון 

מסודר שינהל את המרכז. 

הוא  שלנו.  והמטרות  הרעיונות  עם  הסכים  מילר  קולונל 
הזדמנויות  אמריקאים  לספורטאים  להעניק  כמונו  נחוש  היה 
טובות יותר. כראש הצוות של USOC הוא היה האדם הנכון 
במקום הנכון. הוא מינה את ד”ר דארדיק  כיושב ראש קהילת 
הספורט,  מדע  ראש  ליושב  התמניתי  ואני  הספורט   רפואת 
של  המשימה  והביומכניקה.   הפיסיולוגיה  תחומי  את  שכלל 
 , USOC קולונל מילר הייתה לארגן את המבנה של מרכז ה

שיוקם ברגע שבו תיפול ההחלטה על מיקומו.

)Squaw Valley( מרכז האימונים בעמק סקואו
http://arielnet.com/ref/go/1159
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אני מיד התחלתי לתת את דעתי על השאלות הקשורות 
לקהילת מדע הספורט. מה צריך להיות כלול בקהילה זו? איך 
מחולקת?  תהיה  היא  תחומים  לאילו  מאורגנת?  תהיה  היא 
גורם חשוב נוסף היה לתאם בין התחומים השונים ולהתמקד 
פרויקט  היה  לא  זה  לספורטאים.  לעזור  הראשית  במשימה 
מחקרי אוניברסיטאי אלא פרויקט מעשי שכלל הרבה תחומי 

דעת.

שניסיוני  הרי  הספורט,  מדע  של  הביומכני  החלק  עבור 
כספורטאי, כמאמן וכמומחה לביומכניקה בהחלט היה בעזרי. 
כדי להתחיל לעבוד עם ספורטאים למרות שעדין לא הקמנו 
מרכז, חשבתי שהכי נכון יהיה להשתמש במתקנים הקיימים 
לשם  להעביר  נוכל  קבוע,  מרכז  שיוקם  אחרי   .CBA של 

מתאמנים במתקנים של יוניברסל ג’ים
http://arielnet.com/ref/go/1160
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כל  יותר להעביר את  יעיל  את המתקנים שלנו. ברור שיהיה 
בינתיים  ומתאמנים.  חיים  הספורטאים  בו  למקום  המתקנים 

עשיתי ניתוח ביומכני לספורטאים.   

בזמן  סרט  במצלמת  יצולם  ספורטאי  כל  בהתחלה 
כי  תחרות,  בזמן  לצלם  עדיף  יתאפשר,  זה  אם  פעילותו/ה. 
כאן באה ההופעה לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר. התוצאה 
של הניתוח הביומכני תכלול דוח מקיף עבור הספורטאי עם 
כן  כמו  להשתפר.  יכול  הוא  כיצד  מפורטת  אימונים  תוכנית 
הספורט  לענף  שמתאימים  כושר  לאימוני  תוכנית  גם  תהיה 

הספציפי או לספורטאי הספציפי.

העולם  אלופי  עם  השוואה  גם  יכלול  הביומכני  הניתוח 
באותו תחום. 

המאמן יקבל דוח נפרד עבור כל ספורטאי. יינתנו סמינרים 
גם  יהיו  ולספורטאים.  למאמנים  מיועדים  שיהיו  במרכז 

סמינרים מיוחדים למאמנים בלבד. 

 שלחתי את ההצעות האלו לד”ר דארדיק ולקולונל מילר, 
ובשעה שחיכיתי לתשובתם עבדתי על רעיונות נוספים. באופן 
לנעלי סקי. כדי  זמן עבדתי על מחקר הקשור  אירוני, באותו 
לאסוף נתונים לצורך מחקר זה היה עלי לנסוע לעמק סקאוו, 

קליפורניה.

הקהילה האורגינלית של רפואת הספורט האמריקאית
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עמק סקאוו נמצא ממערב לאגם טאהו בהרי סיירה נבדה. 
ולהיסטוריה  הסקי  לתולדות  של  להיסטוריה  קשור  זה  עמק 
הפרטית של אדם בשם אלכסנדר קאושינג. ב 1946, לאחר 
אלכסנדר  יצא  השנייה,  העולם  במלחמת  הים  בחיל  שירות 
כאן   .  Sugar Bowl   ,בול לחופשת סקי בשוגר  קאושינג 
בהמלצת  ומפתח.  לשעבר  גולש  פולסן,  וויין  את  פגש  הוא 
לסקי  נופש  אתר  בפיתוח  להשקיע  קאושינג  הסכים  פולסן, 
בעמק סקאוו. ב1948 הם הקימו חברה משותפת, וב 1949 
נפתח אתר הסקי עם רכבל ומלון בן 50 חדרים. השותפות בין 
שניהם לא החזיקה מעמד יותר מחורף אחד, ופולסן פרש כדי 
פתח נכסים שהיו ברשותו בעמק, בעוד קאושינג נשאר יושב 

הראש של חברת הסקי.

יצר  הוא פיתח את המקום ברוח אתרי הסקי באירופה, 
באזור.  הגבוהות  הפסגות  לכל  שהובילו  רכבל  קווי  ועוד  עוד 

סקי  גולשי  ומאתגרים.  למסוכנים  נחשבו  מהמסלולים  חלק 
והמסלולים שלו.  מהשורה הראשונה אהבו את עמק סקאוו 
וורנר מילר  גם צלמי סרטים כמו  המדרונות התלולים משכו 

שצילם שם רבות ועזר לפרסם את העמק ואת אתר הסקי.  

כיושב ראש האתר, נחישותו של קאושינג עמדה במבחן 
במפולות  פעמים  שלוש  נהרס  הראשון  הרכבל  פעם.  לא 
בשנה  האתר.  קיום  של  הראשונות  השנים  בשלוש  שלגים 
ובחמישית נשרף המלון. לרבים  הרביעית היה שטפון הרסני 
לקאושינג.  לא  הנכס.  את  למכור  הזמן  שהגיע  סימן  זה  היה 
במקום זה, הוא הבטיח את מקומו של העמק כאתר משחקי 
החורף האולימפיים ב 1960. הוא גבר על אתרים מפורסמים 
באוסטריה ובשוויץ שהציעו אף הם את עצמם לאותה מטרה. 
סיסמתו הייתה שהמשחקים האולימפיים שייכים לעולם, לא 

רק ליבשת מסוימת. 

American Medical News מאמר שפורסם ב
http://arielnet.com/ref/go/1162
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ו 30 משלחות  בפברואר 1960 הגיעו 800 ספורטאים 
לאומיות להשתתף במשחקי החורף האולימפיים בעמק סקאוו. 
והם  היו אלה משחקי החורף הראשונים שצולמו בטלוויזיה, 
פרסמו בכל העולם את אזור אגם טאהו ועררו עניין במשחקי 

החורף ובגלישה בקליפורניה. 

קאושינג פיתח כאמור את האתר שלו ברוח אתרי הסקי 
של אירופה, אך הוסיף את הרוח האמריקאית ללכת בגדול. 
הוא בנה גם בריכת שחייה, אתר החלקה על הקרח, מועדון 
הוא  לרגליהם.  במקום  ההרים  פסגות  על  ומסעדות  ריקודים 
ביותר  המתקדמות  הטכניקות  את  לראשונה  לארה”ב  הביא 

של בניית קווי רכבל לסקי.

כך, שבאמצע שנות ה 70, כשנסעתי לעמק סקאוו כדי 
גולשים עבור פרויקט מגפי הסקי של חברת סולומון,  לצלם 
במשחקי  ששימש  הסקי  באתר  לבקר  הזדמנות  לי  הייתה 
החורף האולימפיים ב 1960. הנוף שם עוצר נשימה ביופיו, 
מתכסים  בקיץ  גבוהות.  הרים  בפסגות  מוקף  רחב  עמק  עם 
הדרו.  במלוא  הטבע  לרוב.  בר  ופרחי  ירק  בשפע  המדרונות 
בחורף מתכסה הכל בלבן ולכל מקום שתסתכל תראה גולשים 

בשלל צבעים. 

תוך כדי עבודתי הייתה לי הזדמנות לפגוש את הבעלים, 
אוסטרלי  בלק,  מיסטר  שלו,  המנהל  קאושינג.  אלכסנדר 
במוצאו, עזר לנו רבות בצילום ובהסרטה. פעם אחת, בעודנו 
האפשרות  על  אותו  לשאול  בדעתי  עלה  צוהריים,  סועדים 
הוא  שלהם.  בעמק  אולימפיים  לאימונים  המרכז  את  למקם 

ענה שידון בדבר עם מיסטר קאושינג. 

שוחחתי בטלפון על האפשרות הזאת עם ד”ר דארדיק, 
מיסטר  עם  טלפונית  שוחח  הוא  לרעיון.  הוא  אף  שהתלהב 

קאושינג ונקבעה פגישה. מכאן העניינים התקדמו מהר.

וביקור  מילר  קולונל  עם  יורק  בניו  פגישות  כמה  לאחר 
במעבדות שלי באמהרסט, התממש החלום.

מגורים  רובע  גם  שכלל  אולימפיים,  לאימונים  המרכז 
לספורטאים לכל אורך השנה, הוקם בעמק סקאוו.

שהיו  אוכל  וחדרי  איש   300 ל  לינה  סידורי  שם  היו 
שימוש  נעשה  הזמן  כל  כמעט  ביממה.  שעות   24 פתוחים 
בשולחנות הביליארד והפינג פונג, ובבריכות השחייה הקטנות 
מחוץ למגורים. מכונות אוטומטיות סיפקו באופן חופשי מים 

ומשקאות קלים.

צילום בשתי מצלמות עבור מחקר הכדורסל
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למשך  למרכז  יבואו  שספורטאים  הייתה  האסטרטגיה 
זה  השנה.  במשך  או שלושה שבועות  תקופות של שבועיים 
ספורטאים  חייהם.  בשגרת  ולהמשיך  להתאמן  להם  יאפשר 
שנדרשו לבסיס קבוע של מגורים ואימונים יכלו לחיות שם כל 
השנה. המתקנים שעמדו לרשות הספורטאים במרכז אפשרו 
גם  לרשותם  העמידה   CBA חברת  הזמנים.  בלוח  גמישות 
מחלקת  גם  הייתה  פעולתם.  של  ביומכניים  ניתוחים  שירותי 

פיזיולוגיה בהנהגתו של ד”ר פריץ האגרמן.

הקשורים  באירועים  בהתחלה  התמקד  בסקאוו  המרכז 
היינו  אחרים.  אתלטיקה  לסוגי  מתקנים  מעט  היו  לכן  לסקי. 

צריכים לפתח אותם. 

יצרתי קשר עם הארולד צינקין, חברי הוותיק מיוניברסל 
בו  הגלומות  האפשרויות  ואת  המצב  את  לא  הסברתי  ג’ים. 
יוסיף רבות לפרסומה של החברה  זה  יוניברסל.  עבור חברת 
וליוקרתה אם תופיע כתומכת הספורט האמריקאי. הוא מיד 
הסכים. בפיקוחו של אד בורק, שהיה מועסק על ידי החברה 
אך גם ספורטאי עבר בעל שיא אמריקאי בכדור ברזל, צמחו 

כאן חדרי כושר מאובזרים בציוד המתוחכם בעולם. 

כל  עם  קשר  יצרנו  ואנוכי  דארדיק  ד”ר  מילר,  קולונל   
למזלנו,  חסות.  ונותני  למצוא משקיעים  במטרה  שיכולנו  מי 
התעורר הרגש הפטריוטי באוכלוסייה אחרי כמה מפלות של 
לתרום  הסכימו  רבות  חברות  אמריקאיות.  ספורט  נבחרות 
ציוד אימונים, דבר שסייע להם בפרסום. זה היה שיתוף פעולה 

פורה שעזר גם לחברות התורמות וגם לספורטאים. 

ד”ר דארדיק, עם מדליית הזהב שלו בהישגים רפואיים, 
העניק אשראי ואמון בלתי רגילים לרעיון שלנו, עם התרומה 
 ,USOC הביומכנית שלי ועם קולונל מילר, בהיותו ראש ה
בכל  להשתמש  ניסינו  מבוקשים.  מרואיינים  שלושתנו  היינו 
פורום אפשרי להפיץ את הבשורה ברחבי אמריקה. המטרות 
שלנו היו למשוך ספורטאים להתאמן במרכז ולהשיג תמיכה 
מיחידים וארגונים. רצינו שכל העולם ידע מה החזון שלנו ואיך 

אנחנו מתכוונים לממש אותו. 

כפי שתכננו, אחד היעדים הראשונים של קהילת הרפואה 
האדם  גוף  את  ולחקור  לנתח  היה  האולימפית  הספורטיבית 
של  המטרות  אחת  האולימפיים.  הספורט  לאירועי  בהקשר 
המרכז הייתה לאגם מומחים מכל הארצות ומכל הענפים תחת 

קורת גג אחת. הרעיון היה לקבץ לנתח וליצור ידע בתחומים 
המרכז  ולמאמנים.  לספורטאים  יעבור  הידע  ושונים.  רבים 
יגיעו לשם לבצע מחקרים,  ישמש גם כאתר חינוכי. מדענים 
יוסיפו ידע משלהם ויעשירו את עצמם בידע חדש. אני הייתי 
פריץ  ד”ר  בעוד  הביומכניקה,  בתחום  בידע  במיוחד  מעוניין 

האגרמן היה מעונין בידע בתחום הפיזיולוגיה.

לאחר כמה חודשים מוצלחים, בהם הגיעו כמה קבוצות 
להתאמן במרכז ונשכר צוות כדי לנהל את המחנה, אסף ד”ר 

דארדיק לראשונה את קהילת הרפואה האולימפית שלו. 

אחת ההחלטות הראשונות של הוועדה הייתה שיש לדרוש 
מה USOC להקים שלושה מרכזים אזוריים כאלה עד שנת 
להיות  צריכים  האחרים  הראשון.  היה  סקאוו  עמק   .1977

האל קונולי
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עצמאיים  יהיו  האזוריים  המרכזים  התיכון.  ובמערב  במזרח 
ויוכלו לקיים כמה אירועי ספורט בו זמנית. מתקני האימונים, 
חדרים ושירותים הכרחיים יהיו באחריות  USCO. המרכזים 
קיום  לאפשר  תהיה  והמטרה  האוויר,  למזג  בהתאם  יפעלו 

משחקי חורף וקיץ. 

נוסחו כמה מטרות מיוחדות להתפתחות ואימונים בישיבה 
זו. הם כללו:

שלהם . 1 היכולת  רמות  לפי  יחולקו  הספורטאים 
)מקצוענים, נוער, חדשים, אקדמאים(. 

אימון . 2 יהיו:  האימונים  במרכז  שיתבצעו  הפעילויות 
להתחרות,  שמוכנים  נבחרות  לספורטאי  מועד  קצר 

במאמץ  להתנסות  אפשרויות  עם  רפואיות  סדנאות 
מיוחדים  ומחנות  שיפוט,  אימון,  לספורטאים, 

לספורטאים מקומיים או זרים למטרות תחרויות.

אינפורמציה . 3 ויפיצו  ירכזו  האזוריים  האימונים  מרכזי 
יכלול  זה  הספורטיבית.  הרפואה  לתוכנית  הקשורה 
ביומכניקה  פיזיולוגיה,  בתרגול  תוכניות  מחקרים, 
וקינסיולוגיה, תזונה, פסיכולוגיה של ספורט, ושירותים 
מחקרים  ואורטופדית(.  פנימית  )רפואה  רפואיים 
לשימוש  שמתייחס  מידע  יספקו  האזוריים  במרכזים 
בפולן )אבקת פרחים(, סטרואידים אנבוליים, סמים 
השפעה  להם  שיש  שהוכח  נוספים  וגורמים  בדם, 
תהיה  הספורט  רפואת  תוכנית  ספורט.  ביצועי  על 
אחראית גם לתאם את כל המידע שמגיע ממחקרים 
שונים ולקבוע איך למנוע פציעות בספורט וכן למנוע 
מחלות שנפוצות בציבור האמריקאי. הצוות הרפואי 
ממצאיו  על  הרפואית  ולקהילה  לספורטאים  ידווח 
בתחומים אלה. יצוין שכל התערבות תרופתית אסורה 

בהחלט.  

באופן כללי, קהילת הספורט האולימפי של ארה”ב סיפקה 
המדעיים,  השירותים  כל  את  אמריקה  של  העל  לספורטאי 
הצליחה  אשלי,  אלאן  של  בהנהגתו  והרפואיים.  הטכנולוגים 
להישגים  ארה”ב  של  הספורטאים  את  להביא  הקהילה 

בתחרויות בינלאומיות. 

יורי סדריק
http://arielnet.com/ref/go/1163

ניתוח של יידוי פטיש
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הצלחות  סקאוו  בעמק  למרכז  היו  הראשונה  בשנה 
מרשימות. בתור יושב הראש הרשמי של תחום הביומכניקה 
בקהילת רפואת הספורט של ארה”ב, ניתחתי באופן ביומכני 
כל ספורטאי בכל אחד מענפי הספורט במרכז. ביצעתי מאות 
מחקרים עבור הרבה נבחרות ספורט.  מאחר ולא היו מחשבים 
בעמק, נעזרתי בציוד של CBA באמהרסט לצורך הניתוחים 
מהירות  במצלמות  הספורטאים  את  צילמתי  הביומכניים. 
העיבוד  נעשה  שם  לאמהרסט,  הוטסו  הפילמים  במרכז, 
למאמנים  למסרן  כדי  למרכז,  התוצאות  הגיעו  ובמהירות 

ולספורטאים. 

יגיע  הייתה שהחומר המעובד  אחת הדרישות החשובות 
לידי המאמנים לפני שהם עוזבים את המרכז. לאחר שהגיעו 
ספורטאים  נבחרת  לכל  סמינר  נערך  הכמותיות,  התוצאות 
ובו ניתחו את המשמעות של התוצאות. על סמך זה בנו את 
תוכנית האימונים הבאה. על כל התהליך חזרנו אחת לכמה 

חודשים. 

נשים.  כדורסל  על  נעשה  הראשונים  מהמחקרים  אחד 
כדורגל  בייסבול,  בכדורעף,  ואני,  הצוות  התרכזנו,  בהמשך 
ועוד. ערכנו גם מחקרים על ספורט יחידים כמו הדיפת כדור 
ברזל, יידוי פטיש וזריקת כידון. בהמשך היו לנו גם מחקרים 

על ספורט ימי כמו חתירה בקאנו או בקיאק.  

לפני ההצלחות המרשימות של ספורטאי הגוש המזרחי, 
שלטה אמריקה ברוב ענפי האתלטיקה. אמריקה הייתה ארץ 
ענקית עם הרבה כוחות טבעיים וספורטאים מוכשרים, אפילו 

ההתערבות  עם  התחילו  שהמזרחיים  אחרי  אבל  מחוננים. 
שאמרתי  כמו  מאחור.  אמריקה  נשארה  שלהם,  התרופתית 
פותחים  היינו  לא  אם  מילר,  וקולונל  דארדיק  ד”ר  לשותפיי 
הרבה,  כך  כל  בספורטאים  ומשקיעים  האלה  המרכזים  את 
הייתה ממשיכה להפסיד לאחרים. לאחר מאמצינו  אמריקה 

חזרו הספורטאים האמריקאים לזכות במדליות.   

המובילה  הייתה  אמריקה  בהם  האתלטיקה  מענפי  אחד 
בשיא  החזיקה אמריקה  רבות  שנים  פטיש. במשך  יידוי  היה 
האמריקאי  היה  הוא  קונולי.  האל  בזכות  זה  בתחום  עולמי 
האחרון שזכה במדליית זהב במלבורן ב 1956. האל קונולי 
הקדיש את חייו ליידוי פטיש. שאיפתו הייתה לחזור ולראות 
את אמריקה מובילה שוב בתחום זה. הקריירה הספורטאית 
שלו הייתה מדהימה. מילד נכה בבוסטון הוא הפך לספורטאי 
ששמו היה מוכר בכל העולם. הוא הקדיש את חייו כדי לעזור 
לצעירים במקצועות האתלטיקה, וזה כולל את שני בניו שהפכו 

בעצמם למיידי פטיש מצליחים. 

בשנים שאחרי הצלחתו של האל באוסטרליה, התחילה 
אף  היה  לא  במונטריאול  זה.  בספורט  לדעוך  אמריקה 
הציבו  הסובייטים  בעוד  פטיש,  ביידוי  שהצטיין  אמריקאי 
הסיבות  אחת  מוכשרים.  פטיש  מיידי  של  מרשימה  סוללה 
הייתה הגישה המדעית לספורט בבריה”מ. עכשיו, עם מרכזי 

האימונים שפתחנו, אימצנו את אותה גישה. 

ניתוח של טכניקות מכניות.
http://arielnet.com/ref/go/1164
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אחת המטרות של מרכז האימונים של ה USCO הייתה 
בקהילה  והתפתחויות  לחידושים  הספורטאים  את  לחשוף 

האולימפית בקשר לענפי אתלטיקה שונים.

באוגוסט 1978 ארגנה הקהילה האולימפית האמריקאית 
ביוסטון,  הראשונה  מהשורה  פטיש  מיידי  של  מיוחד  כינוס 
הספורטאים  של  מצבם  הזכרתי,  שכבר  כמו  טקסס. 
האמריקאים בספורט זה לא היה מזהיר, בלשון המעטה, ביחס 
למתחרים ממזרח אירופה. רצינו להחזיר את אמריקה שנית 

לראש הרשימה.

באותו כינוס ביוסטון נעשה שימוש בצילומים ובמכשירי 
המדידה של CBA. התמקדנו בשלבים השונים של הצעדים 
לפני הזריקה ושחרור הכדור של אלופי העולם בהשוואה לאלה 
של המתחרים האמריקאים. שאלה חשובה אחרת התייחסה 

ניתחנו בקפדנות  כדי הפנייה.  ומותניים תוך  ליחסי הכתפיים 
כל שלב משלבי הפעולה.

לספורטאים  טובות  בישרו  ולא  צפויות  היו  התוצאות 
יותר  איטית  הייתה  האמריקאים  של  התנועה  האמריקאים. 
האיצו  הכינוס  ממשתתפי  חלק  אבל  מהשלבים.  אחד  בכל 
במעבר בין השלב השני לשלישי של הפנייה באותה מהירות 

שעשו זאת אלופי העולם. 

יותר בשלב  זמן ארוך  כל הספורטאים האולימפיים שהו 
התמיכה הכפולה של הפנייה הראשונה והשנייה מאשר בשלב 
התמיכה הבודדת. זוכה מדליית הזהב, סיידיש, הראה תמיכה 
כפולה ארוכה יותר מזו של התמיכה הבודדת בשלב הפנייה 
על  זאת  לעשות  היה  יכול  הוא  הפטיש.  ושחרור  האחרונה 
ידי שינוי צורת הדריכה של רגל ימין ביחס לרגל שמאל, כמו 

שאפשר לראות בתרשים המצורף. 

”In Cider-Apple Magazine“  מאמר שפורסם ב
http://arielnet.com/ref/go/1165
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מדליית  לזוכה  אפשרו  הברכיים  וגמישות  הרגל  מיקום 
הזהב ליצור מרכז כובד חיובי בכיוון הזריקה. מצב זה שיפר 
המהירות  להגדלת  שתרם  הזריקה  בזמן  המשקל  שיווי  את 
שיווי משקל  שיפור  אותו.  שיחרר  בשעה שהוא  הפטיש  של 
ומרכז כובד שנוטה לכיוון הזריקה הם מרכיבים חשובים ביותר 
מוקדם  קדימה  נעה  הגוף-פטיש  מערכת  הזריקה.  בטכניקת 

ברצף הזריקה, ויכולה להשיג מהירות אנכית גבוהה. 

משקפים  האמריקאים  הגיעו  אליהם  הקצרים  המרחקים 
המהירות  ואת  הפנייה  בזמן  יחסית  הנמוכה  המהירות  את 

הנמוכה של הפטיש בזמן השחרור שלו מהיד. 

 דוח מפורט, שניתח כל אחת מהפעולות של אלופי העולם 
בהשוואה לפעולות המקבילות של הספורטאים האמריקאים, 

נשלח בסופו של דבר למשתתפי הכינוס ביוסטון. 

 ספורטאים נוספים שהוזמנו ליוסטון היו זורקי כדור ברזל. 
אמריקה שלטה בתחום זה ללא מצרים החל מ 1948, אבל 

עם השנים החלו ספורטאים מהגוש המזרחי לדחוק את רגלי 
האמריקאים. במשחקים האולימפיים ב 1976 כבר לא עמד 

אף אמריקאי על דוכן המנצחים.

וניתחנו את התוצאות  גם אותם צילמנו תוך כדי פעולה 
באותה דרך. התוצאה הראתה שהגורם הכי חשוב היה מהירות 

הכדור בזמן השחרור מהיד.

כוח. מכשיר  גם שימוש בלוח  במחקר הביומכני שילבנו 
זה עזר לנו למדוד את עוצמת הדריכה של כל רגל בזמן זריקת 
כדור הברזל. התוצאה הכי מפתיעה של ניתוח לוח הכוח הייתה 
הקדמית.  הרגל  של  והפריצה  האחורית  הרגל  של  הדחיפה 
בשלב ההדיפה יצרה הרגל האחורית מעט כוח אופקי בשעה 
שהכוח האנכי שלה הגיע בערך ל560 פאונד. )258 ק”ג(. זה 
מצביע על כך שהרגל האחורית מספקת כוח הרמה רב אבל 

כוח דחיפה מינימלי בכיוון הזריקה. 

להודפים  האמריקאים  ההודפים  בין  חשוב  הבדל  עוד 
מרכז  של  האנכי  הדגם  היה  באולימפיאדה  בהם  שהתחרו 
גופם  של  הכובד  מרכז  את  הרימו  האמריקאים  רוב  הכובד. 

בטרם עת בשלב הגלישה אל הקו.  

כוח  פחות  היה  שלאמריקאים  הראתה  התאוצה  עקומת 
סדרת  על  המלצנו  האולימפיים.  ליריביהם  בהשוואה  דינמי 
הספורטאים  שלהם.  הזריקה  טכניקת  את  שתשפר  תרגילים 
והמאמנים התלהבו לקבל את התוצאות ואת המידע שסיפקנו 

להם ויישמו אותם בסדרת האימונים הבאה.

התרשים באחד העמודים הקודמים מציג את הודף כדור 
בטכנולוגיית  נוצר  זה  מחשב  גרף  באירופה.  הטוב  הברזל 
אפשר  שהיום  אירוני  זה   .1976 ב  זמינה  שהייתה  המחשב 
להשיג תוכנה כזאת במאה דולר. אז היא עלתה מיליון דולר. 
אבל חשוב לזכור שמה שאפשר לראות או לחשב באמצעות 
יכול  המחשב  אנושית.  תנועה  על  מבוסס  המחשב  תוכנת 
יכול באמת  להגיד לאדם איך להשתפר, אבל רק הספורטאי 

לבצע זאת.

דוגמה נוספת ואחרונה של עבודת הקהילה ביומכנית עם 
ספורטאים אולימפיים הייתה עם זורקי כידון. לפני זמן רב, בין 
הכידון  היה  הרומית,  האימפריה  לתקופת  המיקנית  התקופה 
נשק התקפי מקובל. בהיותו קל מהחנית, היה הכידון כלי נשק 
יותר מאשר נשק לקרב פנים אל פנים. היום  שנזרק למרחק 

”SKY“ מאמר שהתפרסם ב
http://arielnet.com/ref/go/1167
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כי המטרה  בהרבה,  קלים  בכידונים  משתמשים הספורטאים 
של זורקי הכידון היא להגיע רחוק ככל האפשר, לא לחדור את 

גופו של האויב. 

הנורדים  העמים  במסורת  מקובלת  הייתה  הכידון  זריקת 
באירופה. מתוך 69 מדליות אולימפיות שזכו בהן זורקי כידון 
סקנדינביה.  מארצות  ספורטאים  זכו   32 ב  באולימפיאדות, 

במיוחד הצטיינה בכך פינלנד. 

אחד משיאי העולם הושג על ידי האמריקאי אל קנטלו ב 
לזרוק למרחק  לא הצליח אף אמריקאי  1959. מאז 1972 
91 מטר, ומעטים עברו את ה 85 מטר. אמריקה היא אומה 
אומות  פוטבול.  או  בייסבול  שחקני  של  אבל  זורקים,  של 
בסוגים  הצטיינו  הונגריה  או  פינלנד  כמו  קטנות  אירופאיות 
כידון. הם אלה שעמדו על  זריקת  זריקה, למשל  אחרים של 

דוכן המנצחים באולימפיאדות.

לקחת  נהגו  הם  בהם  הספורט  בענפי  להבדלים  בנוסף 
של  כמו  פיזי  מבנה  היה  לא  גם  האמריקאים  לזורקים  חלק, 
המתחרים האירופאים. ברוב המקרים האמריקאים היו גדולים 
וחזקים יותר. אבל בלי קשר להבדלים הפיזיים בין האמריקאים 
והאירופים, מקצועיות, כישרון, וטכניקה השפיעו על תוצאות 
המשימות  אחת  והכידון.  היד  של  הבליסטית  התנועה 
ביותר  הטובה  הטכניקה  לגלות את  הייתה  הביומכניות שלנו 
בהצלחה  להתחרות  שיוכלו  כדי  שלנו  הספורטאים  עבור 

במתחרים מאירופה.  

בניגוד לתחרויות זריקה והטלה אחרות, הכללים בתחרות 
לפני  ניכר  מרחק  לרוץ  לספורטאים  איפשרו  כידון  הטלת 
מטילי  על  הגוף,  של  העליון  החלק  לבניית  בנוסף  ההטלה. 
וקופצים.  רצים  של  ויכולות  כישורים  גם  לפתח  היה  הכידון 
לכן למטילי כידון היו מאפיינים פיזיים קרובים יותר לאלה של 

אצנים מאשר אלה של זורקי כדור ברזל או מיידי פטיש. 

לאור זאת גם האימונים שלהם היו שונים. הדגש באימונים 
היה על גמישות ופיתוח כוח זרועות וכתפיים. כמו כן היו גם 
את  גם  להבטיח  יכולה  מהירה  ריצה  מהירה.  ריצה  אימוני 
המהירות של הכידון כשהוא יוצא לדרך לאחר ההטלה. כידון 
קמ”ש(   112( לשעה  מייל   70 של  למהירות  להגיע  יכול 

כשהוא עוזב את ידי הספורטאי. 

באוגוסט 1978 הקהילה האולימפית של ארה”ב קיימה 
סדנא של מטילי כידון ביוסטון, טקסס. לסדנא זו הוזמנו טובי 
ששת  לבין  בינם  השוואה  נעשתה  בארה”ב.  הכידון  מטילי 
האולימפיאדה  מתחרי  מבין  ביותר  הטובים  הכידון  מטילי 
במונטריאול ב 1976. השישה היו מהונגריה )מדליית הזהב(, 

פינלנד, רומניה, פולין, ארה”ב ורוסיה.  

התהליך של הניתוח הביומכני למטילי הכידון נעשה באותו 
נוהל בו הוא נעשה קודם לכן לענפי ספורט אחרים. הנתונים 

נשלחו מאמהרסט ליוסטון והוגשו שספורטאים ולמאמנים.

מיקומו  היה  לבדוק  במיוחד  מעניין  שהיה  אחד  נושא 
המטילים  הקבוצות.  שתי  אצל  המשקל  שיווי  מרכז  של 
האמריקאים האטו את המהירות של מרכז שיווי המשקל בזמן 
ההטלה מהר יותר מאשר המתחרים ממונטריאול. המתחרים 
האולימפיים האטו את מהירותם בממוצע ב 43 אחוז מהרגע 
שהרגל הקדמית נגעה בקרקע בשלב השחרור של הכידון, עד 

מכתב הוקרה מהקהילה האולימפית של ארה”ב
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הרגע שבו הכידון עזב ממש את היד. אצל האמריקאים היה 
הנתון הזה 55 אחוז. 

זווית  מדידת  עצמו.  הכידון  היה  המחקר  של  אחר  היבט 
היחסים  צפויות.  לא  תוצאות  הניבה  הכידון  של  התקיפה 
בין שתי  היו שונים מאד  לזווית התקיפה  בין מישור ההטלה 
הקבוצות. המתחרים האולימפיים זרקו בזווית של 30 מעלות. 
האמריקאים זרקו ב 20, 15 ובמקרה אחד אפילו ב 0 מעלות. 

גורם נוסף היה מהירות הכידון. היה צפוי שמהירותו תהיה 
גבוהה יותר אצל המתחרים האולימפיים, וזה אכן מה שהראו 

המדידות, ובאופן מובהק. 

מקור ההבדלים בין שתי הקבוצות היה השיטה או סגנון 
ההטלה. מטילי יוסטון רצו במהירות אחידה מתחילת הזריקה 
שעברה  תאוצה  נוצרה  לא  ולכן  מהיד,  השחרור  שלב  ועד 
לכידון. האולימפיים השיגו תאוצה מרשימה בריצתם. זה כמו 
ההבדל בין לדבר על כדור עף )האמריקאים( לבין לשחק כדור 
עף )האולימפיים(.  בכל המקרים הצענו תרגילים שיכולים היו 

לגשר על הפערים.

ענפי  בכל  פנטסטיות.  תוצאות  הניבו  שלנו  הניתוחים 
תוך  ניכר  שיפור  הספורטאים  הראו  חקרנו,  אותם  הספורט 
מאד  היו  והמאמנים  שהספורטאים  כמובן  חודשים.  כמה 
מרוצים מהצלחתם- הצלחתנו. ה USOC אימצו את השיטה 

שלנו ברצון.

תודות להצלחתנו בעמק סקאוו ובמכרזי אימונים נוספים, 
כמו יוסטון, היו לנו יותר ביקושים ממה שיכולנו להכיל. המקום 
יכולנו  ולא  במרכז האימונים של עמק סקאוו נהיה קטן מדי 
כבר לספק את הדרישות של כל הספורטאים שהתדפקו על 
דלתנו. הקהילה האולימפית של ארה”ב התחילה לחפש מקום 

מתאים יותר. 

לקולונל מילר נודע שבסיס חיל האוויר של קולורדו ספרינג 
בדיוק  התאימו  במקום  שנשארו  המבנים  אחר.  למקום  עובר 

למה שרצינו. זה נשמע יותר מדי טוב מכדי להיות אמיתי. 

קולונל מילר, ד”ר דארדיק ואנוכי נסענו לקולורדו ספרינג 
לראות את המבנים. נוכחנו לדעת שיש הרבה מקום לאימונים 
ועדין נשאר מקום פנוי. כולנו הסכמנו שזה מקום טוב לעבור 
אליו, ושכאן נוכל לגדול ולהתפתח. וכך הקומפלקס האולימפי, 
מקודם בסיס חיל האוויר והמפקדה הראשית של פיקוד ההגנה 

הראשית  המפקדה  רשמי  באופן  נהיה  אמריקה,  צפון  של 
והמנהלה של USOC ביולי 1978. האתר בקולורדו ספרינג 
קיים גם היום, ויכול לספק את כל השירותים והאימונים ל557 

מאמנים וספורטאים בעת ובעונה אחת.

המשימה הראשונה הייתה להעביר את המעבדות למקום 
החדש. ועדות ומבחר מובילים בתחום התכנסו כדי לתכנן את 
מנהלנים,  כלל  זה  הצוותים המתאימים.  ולבחור את  המעבר 
מאמנים ומדענים. במהרה עברו גם מחנות האימונים למקומם 

החדש למרגלות הרי הרוקי. 

רפואת  של  הראש  יושב  להיות  המשיך  דארדיק  ד”ר 
הספורט ואני המשכתי מזה שנה רביעית להיות יושב הראש 
המשחקים  עד  זה  בתפקיד  המשכתי  הביומכניקה.  של 
ראש  כיושב  העבודה   .1984 ב  אנג’לס  בלוס  האולימפיים 
דורשת התחייבות רבה והרבה עבודה, אבל בהיותי ספורטאי 
אולימפי בעבר הרגשתי שזה שווה את התרומה לספורטאים. 

לפחות היה להם סנגור שמבין מה הם חווים. 

בעיה של  לנו  הייתה  אך  רבים  בפרויקטים  מוצפים  היינו 
להעביר  אחד,  במקום  נתונים  לאסוף  יותר  אפשר  אי  ציוד. 
שנית  התוצאות  את  ולהעביר  באמהרסט,  אותם  ולעבד 
לקולורדו ספרינג. היינו זקוקים למחשב חזק בקולורדו ספרינג. 

אבל השאלה הייתה איך עושים את זה ללא תקציב.    

לביתי הקטן,  נהגתי בכביש 9 מהמשרד  פתאום, כאשר 
במחשב  השתמשה   CBA זמן  באותו  השראה.  לי  הייתה 
שנקרא נובה 3. זה היה מיני מחשב ששימש מעבר זמני בין 

מחשבים גדולים. 

באותם ימים המחשבים היו חדשים יחסית, וצריך היה ידע 
מיוחד כדי להפעילם. שום דבר לא היה דומה למה שיש עכשיו. 
רק כדי להפעיל את המערכת היית צריך ללמוד הרבה. היום 
והמערכת האוטומטית  להפעיל את כפתור ההדלקה  מספיק 
ימים של  עושה את השאר. הזמנים השתנו מאד מאז אותם 
ומהדברים  הייתי מוקסם מהמחשב  עידן המחשבים.  ראשית 
כדי  הרבה  השקעתי  לעשות.  מסוגל  הזה  המודרני  שהפלא 
ללמוד כל מה שאפשר כדי לשפר את התוכנה שלנו  לגבי זו 

הייתה פרשת אהבים עם המכונה.

נודע לי גם שחברת דאטה ג’נרל עומדת להוציא מחשב 
חדש שייקרא “אקליפס”. 
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גדעון אריאל ו- אן פני אריאל

הצעה  ולהציע  אמיץ  מעשה  לעשות  החלטתי  אחד  יום 
מיוחדת לנשיא החברה, מיסטר אדסון דה קסטרו. לא דיברתי 
עם אף אחד על הרעיון הזה, ולא קבעתי פגישה. פשוט נקשתי 
מופתעת.  נראתה  לי  שפתחה  המזכירה  משרדו.  דלת  על 
אם  שאלה  היא  קסטרו.  דה  עם  להיפגש  אפשר  אם  שאלתי 

קבעתי פגישה. 

פגישה. אבל החברה שלי  לא קבעתי  לרוע המזל,  “לא, 
קנתה מחשב שלכם, ואני לומד כאן את השיעורים שדאטה 
רוצה  אני  שלי.  זו  כמו  וחברות  כמוני  אנשים  מלמדת  ג’נרל 
הספורטאים  של  כנציג  קסטרו  דה  מיסטר  את  לראות 
זקוקים  ארה”ב  של  האולימפיים  הספורטאים  האמריקאים. 
לעזרתו. אני יושב הראש של הביומכניקה בקהילת הספורטאים 
האולימפיים של אמריקה, ואני מאמין בכל ליבי שדאטה ג’נרל 

לשני  ומועילים  טובים  עבודה  יחסי  ליצור  יכולים  ואמריקה 
הצדדים”.

אותי  הזמינה  דקות  כמה  ואחרי  שאחכה,  ביקשה  היא 
נשיא  היותו  מלבד  קסטרו.  דה  מיסטר  של  למשרדו  להיכנס 
החברה הוא היה גם המהנדס הראשי שלה. הוא שהמציא את 
האקליפס. חלק מתפיסת עולמו כלל תמיכה בחברות קטנות 

 .CBA ומבריקות, כמו

המחשב החדש היה מהיר יותר, וצורתו החיצונית הייתה 
שונה. הוא נראה כמו מקרר כחול גבוה. 

מיסטר דה קסטרו שאל מה הוא יכול לעשות למעני. הייתי 
אבל  בפראות,  שניתר  ליבי  הלמות  את  שומע  שהוא  בטוח 
הצלחתי לענות לו בקול רגיל כל האפשר. “מיסטר דה קסטרו”, 
בחברה   ,3 נובה  שלכם,  במחשב  משתמש  אני   “ אמרתי, 
נתונים  של  ממוחשב  בניתוח  שעוסקת   ,CBA שבבעלותי,  
ביומכניים. אנחנו מספקים שירותים לחברות רבות ומעורבים 
מאד עם קהילת הספורטאים האולימפיים האמריקאים. אנחנו 
מבצעים עבורם מחקרים שמשפרים את ביצועיהם. לאחרונה 
העברנו את מרכז האימונים האולימפיים שלנו מעמק סקאוו 
כל עבודת המחשבים  לקולורדו ספרינג. אנחנו מבצעים את 
ומקשה  מסורבל  מאד  זה  באמהרסט.  שלנו  במשרדים  שלנו 
אנחנו  ספרינג.  בקולורדו  לתוצאות  לחכות  הספורטאים  על 
מחשב  לנו  היה  אם  יעיל  מאד  היה  זה  יקר.  זמן  מבזבזים 
זו  למטרה  ביותר  הטוב  שהמחשב  כמובן  ספרינג.  בקולורדו 
הוא המחשב של דאטה ג’נרל, האקליפס החדש שלכם. אני 
אוריד למחשב את התוכנה של החברה שלי לניתוח ביומכני 
בחינם, אם תיתנו להם את המחשב”. כשסיימתי לדבר ישבתי 

בנימוס וחיכיתי למוצא פיו.

הוא ישב בשקט כמה דקות ואז שאל כמה שאלות בקשר 
למידע על התחברות. הוא רשם את מספר הטלפון שלי ואת 
מאד  לו  הודיתי  אליי.  יתקשר  שלו  שהצוות  ואמר  הכתובת, 
ועזבתי. הערכתי ששום דבר לא יקרה, אבל “אם לא מעיזים, 

לא מרוויחים”. )ציטוט של בנג’מין פרנקלין(.

מנהל  שטינר,  הווארד  ממיסטר  טלפון  קיבלתי  למחרת 
יחסי הציבור של דאטה ג’נרל. הוא אמר שקרא את המאמר 
 .CBA במשרדי  אותי  לבקר  וישמח  אילוסטרייטד  בספורט 
סקירה  לו  נתנו  הגיע  כשהוא  יומיים.  כעבור  להיפגש  קבענו 

”Popular Science“ מאמר שפורסם ב
http://arielnet.com/ref/go/4014

http://arielnet.com/ref/go/4014


265 רקר רפא  רשק  :12פקרפ

מקיפה על מעשיה של החברה שלנו, איך אנחנו מבצעים את 
ספורטאים  של  מוצלחות  תוצאות  וכמה  שלנו  הפרויקטים 
כמובן  מחקרינו.  בעקבות  הישגיהם  את  ששיפרו  אולימפיים 
שהוא התרשם מאד מהמעבדות שלנו. הוא שאל אם זה בסדר 
מצידנו אם הוא יתקשר לקולונל מילר מקהילת הספורטאים 
האולימפיים של ארה”ב כדי לקבל פרטים נוספים על התוכניות 
שלנו. באותו שלב כבר התקשרתי לקולונל מילר והוא חיכה 

לטלפון מדאטה ג’נרל.

כי  בשיחה,  משכנע  מאד  היה  כנראה  מילר  קולונל 
לאחריה הוא קיבל מכתב מדאטה ג’נרל עם הסכמה לתרום 
את המחשב.  הם גם ברכו אותו על בחירתו בגדעון אריאל 

כאחראי על הפעלתו של המחשב.

שלהם  התרומה  דבר  על  לציבור  בישרו  ג’נרל  דאטה 
ומועיל  חיובי  צעד  היה  זה  מוציאים.  שהם  החדשות  ברבעון 
לכל המעורבים בדבר. דאטה ג’נרל זכו להוקרה על תרומתם 
לספורט האמריקאי ולפרסום חינם של המחשב החדש שלהם. 
אנחנו קיבלנו את המחשב, קיבלנו חשיפה בציבור על פעולתנו 
בקרב הספורטאים, ואגב כך הפצנו גם המידע בדבר הצורך 
עניין  גילו  רבות  וחברות  ארגונים  נוספות.  בתרומות  שלנו 

בתרומה תמורת פרסום. 

עוצמה.  הספורטאים  קיבל מחשב רב  המרכז בקולורדו 
עכשיו  עד  שבוזבז  הזמן  במקום.  בו  תוצאות  לקבל  יכלו 
בהעברת הנתונים על פני חצי מהמדינה נוצל מעכשיו לניתוחים 

ביומכניים נוספים. 

התלהבתי מאד מהמחשב החדש של דאטה ג’נרל, אבל 
כידוע אין ארוחות חינם, והתרומה באה עם תג מחיר. היה עליי 
לנסוע לערים באמריקה ובאירופה כדי להפיץ את הסיפור של 

דאטה ג’נרל/ אולימפיק. 

עבור CBA זו הייתה הזדמנות פז להפיץ את השירותים 
ג’נרל ארגנו את  ובארה”ב. דאטה  נותנים באירופה  שאנחנו 
וההפצה.  הנסיעה  הוצאות  את  וכיסו  הפרסומים,  קמפיין 

קיוויתי להשיג פרויקטים חדשים בדרך זו.  

ההשקה של האקליפס S/250 התרחשה בניו יורק בכנס 
המחשבים הלאומי ב 1979. צוות הפרסום של דאטה ג’נרל 
יצר דוכן יפהפה עם החומרה שמציגה את הניתוח הביומכני 
שלנו. אל קרטר ואני הצגנו באותו אירוע. התלהבתי מהכבוד 

לעבוד עם אל. אל ואני הצגנו איך המחשב עוזר לספורטאים 
האמריקאים במרוץ לזהב באולימפיאדה. 

התרומה של דאטה ג’נרל לקהילה האולימפית האמריקאית 
עשתה מיד כותרות. המכונות של דאטה ג’נרל נחטפו בשוק. 
הם אירגנו שהצגת התרומה שלהם לספורט האולימפי תעשה 
 Today הפופולרית  בתוכנית  ידי  ועל  מילר  קולונל  ידי  על 

Show של ה NBC עם טום ברוקוב.

כדי ליצור אירוע מלהיב של יחסי ציבור, הצעתי לדאטה 
לטום  ביומכני  ניתוח  שנעשה  ברוקוב  וטום   ,NBC ג’נרל, 
בין סגנון הריצה של טום  ביומכנית  ברוקוב. עשינו השוואה 
לריצת  האמריקאי  בשיא  שהחזיק  רודג’רס,  ביל  של  לזה 
מרתון. חדשות האתלטיקה בחר בו כרץ מרתון הטוב בעולם 
בשנים 1975,19777 ו 1979. הוא רץ 59 מרתונים, ב 28 
הוא  דקות.  ו 15  פחות משעתיים  תוצאה של  מתוכם השיג 

”Popular Science“ מאמר שפורסם ב
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ראיון עם טום ברקובהוארד שטיינר, טום ברקוב, ביל רוג’ר, גדעון ואן.

Today תוכנית הטלוויזיה
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ניצח ב 22 מרתונים בכל הקריירה שלו. המרוץ וההסרטה של 
שני הרצים נערך בסנטרל פארק בניו יורק. 

יום המרוץ היה מושלם לריצה ולצילום. היה זה יום אביב 
מתאים  אתר  מצאנו  נשבה.  קלילה  ובריזה  זרחה  השמש  בו 
בשטח רחב ושטוח בלי עצים שיכולים היו להסתיר את הרצים 

מעין המצלמה. 

שני הרצים עברו לפני המצלמות במהירות המרבית שלהם. 
זמנית בשתי מצלמות ומהתוצאות  ואני צילמנו אותם בו  אן 
יכולנו ליצור תמונה תלת ממדית. נראה היה ששניהם נהנים 
“לעבוד” בחוץ ביום אביבי. טום הפגין את הנאתו בכך שרץ 

מהר יותר מאלוף המרתון! 

לפתע הגיעו כמה רוכבי סוסים בדהרה קלה ונכנסו לתוך 
הפריים. שאלתי את הרוכבים אם אכפת להם שנצלם גם את 
הסוסים ונשווה אחר כך בין ריצה אנושית וסוסית. עם הרבה 
בעוד  המסלול  על  בזה  זה  התחרו  והסוסים  האנשים  צחוק, 
הפעם  הייתה  שזו  מאמין  אני  רצים.  אותם  מצלמים  אנחנו 
 Today Show הטלוויזיה  תוכנית  של  שהכוכב  הראשונה 

וסוסים. המשכתי לשמור על קשרים  התחרה עם רץ מרתון 
להעריך  והמשכתי  כך  אחר  רבות  שנים  ברוקב  מיסטר  עם 
העיתונאים  אחד  היה  הוא  מקצוע.  וכאיש  כאדם  אותו  מאד 

המבריקים ביותר בעיתונות המשודרת. 

לאחר היום המהנה בסנטרל פארק חזרנו אן ואני למעבדות 
שעשינו  לאחר  הנתונים.  את  לעבד  כדי  באמהרסט  שלנו 
ניתוחים ביומכניים לטום, ביל וכמובן גם לסוסים, ארגנו עם 
דאטה ג’נרל להציג את המידע. צוות הפרסום של דאטה ג’נרל 

סידר לקולונל מילר ולי להופיע בתוכנית של טום ברוקב.

התוכנית Today Show אפשרה לקולונל מילר להודות 
לדאטה ג’נרל בפומבי על תרומתם לספורטאים האמריקאים. 
לי הייתה הזדמנות להדגים את הניתוח הביומכני שעשינו על 
טום, ביל והסוסים, ולהסביר את עקרונות השיטה ויתרונותיה. 
נהנה  שהוא  היה  ונראה  מהתרומה  התלהב  ברוקב  מיסטר 

מההשוואה שנעשתה. 

במעבדות  במהירות  השתלב  ג’נרל  דאטה  של  המחשב 
הביומכניקה שלנו במרכז בקולורדו ספרינג. ארגנתי סטודנט 

.S/250 מעבדה לביומכניקה בקולורדו ספרינג עם המחשב החדש של דאטה ג’נרל, האקליפס
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שלי לשעבר, רוקו פטיטו, שיבוא ויעבוד איתי במרכז. מיסטר 
פטיטו עבד במשך שלש שנים איתנו וערך ניתוחים ביומכניים 
יום, כל  ועבד כל  למאות ספורטאים. הוא היה מאד מוכשר 

היום. 

תרומתם,  העולם את  בכל  פרסמו  ג’נרל  לאחר שדאטה 
היה קל יותר לפנות לחברות נוספות ולשכנע אותן לתרום ל 

.USOC

אחת התרומות באה מתאגיד מגטק. תאגיד זה יצר תצוגות 
גרפיות בשלושה ממדים. שילוב של התוכנה שלנו והחומרה 
הספורטאים  תנועת  את  המסך  על  להראות  אפשר  שלהם 
אחר  לעקוב  ולספורטאים  למאמנים  אפשר  זה  ממד.  בתלת 
ללמוד  היכולת  התהליך.  באמצע  תמונות  ולהקפיא  התנועה 
איך הגוף נע, בלי ההפרעה של הבגדים או הרקע, עזרה מאד 

למאמנים ללמוד את הטכניקה. 

התרומה  את  האפשר  ככל  לפרסם  רצתה  ג’נרל  דאטה 
שלה. נוכחותו של מיסטר פטיטו במקום שחררה אותי מהצורך 

להימצא במרכז ימים רבים, כמו שהיה נדרש ממני בעבר.

ג’נרל ארגנה במהירות אירועים שתיארו איך הם  דאטה 
לשפר  שדאגה  וכמובן  הספורטאים  יכולות  לשיפור  תורמים 
את התדמית שלה. באירועים אלה יכולתי להציג את השימוש 
בביומכניקה ולהעביר את ההתלהבות של עבודה עם אלופים 

אולימפיים.  

מיוני עד אוגוסט 1979 הופעתי בתוכניות טלוויזיה בכל 
החוף המזרחי של אמריקה. תרמתי גם לתוכניות כמו נשיונל 
ובעיתונים.  ברדיו  ראיונות  לי  היו  האנושי.  והגוף  ג’יאוגרפיק 
נשלחתי גם לארצות אירופה, כמו אנגליה, שוודיה, גרמניה, 
איטליה וצרפת. למרבה המזל, לדאטה ג’נרל היו יחסי ציבור 
מצוינים בארה”ב ובאירופה, כך שהייתי צריך רק להראות את 
המצגת שלי. היו לי כל כך הרבה ראיונות, הופעות ושאלות 
מהקהל, כך שבחלק מהמקרים לא ידעתי באיזו עיר אני נמצא 
תעופה,  שדות  מלונות,  של  לבלגן  הפך  המסע  כל  עכשיו. 
היה  בהחלט  זה  ג’נרל  דאטה  מבחינת  ומצגות.  אולפנים 
שווה את ההשקעה. אני הייתי מרוצה גם כן כי הספורטאים 
האולימפיים קיבלו את ההכרה בהם ויותר מכך, זה עזר להם 

בשיפור מיומנותם הספורטיבית. 

גדעון אריאל מדגים כיצד אדם ומחשב משתפים פעולה כדי לסייע לספורטאים אולימפיים
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 אין צורך לומר שכל המסע הזה היה פנטסטי עבור החברה 
שלי. הגעתי לקהלים גדולים ביותר שיכולתי להציג בפניהם את 
עצמי ואת היכולות של CBA. כל זה התחיל, כזכור, כשרציתי 
תרומה של מחשב למרכז בקולורדו ספרינג. לא ידעתי שזה 
את  הערכתי  לא  מעולם  כאלה.  סימביונטיים  ליחסים  יוביל 
עצמי כגאון שיווקי. אבל יחסי הציבור והפרסום להם זכינו היו 
החלום הרטוב של CBA. נחשפנו לקהלים שלא חלמנו שנגיע 
אליהם, כל העולם כמעט שמע עלינו, וכל זה בלי שהשקענו 
ונשארתי עד  דולר אחד ביעוץ שיווקי או בפרסום. הייתי אז 
היום המדען שמשקיע כסף בציוד, מתקנים, תוכנה, חומרה, 
צוות, אבל לא בפרסום. אני אסיר תודה למערך הפרסום של 
דאטה ג’נרל. חלק מכותרות העיתונים מופיעות בדפים אלה. 

למקום  במעבר  עסוקה  הייתה   USOC ש  הזמן  במשך 
בניתוח  צוואר  עד  מעורבת   CBA הייתה  בקולורדו,  החדש 

לענפי  נעליים  סוגים רבים של  נעליים. חקרנו  עיצובי  ושיפור 
למשטח,  לגוף,  הנעל  בין  הזיקה  בדיקת  תוך  שונים,  ספורט 
ולרגל. ענפי הספורט היו כדורסל, בייסבול, קשתות, אופניים, 
עם  רבות  בפגישות  כרוך  היה  זה  כל  ענפי האתלטיקה.  ויתר 
התוצאות  את  להעריך  כדי  מעצבים  מהנדסים,  מנהלים, 
יותר.  ומתאימות  נעליים טובות  ולפיהן לתכנן  שהגענו אליהן 
בעודנו יושבים יום אחד סביב שולחן הישיבות ב CBA עלה 

בראשי עוד רעיון מטורף!

כל  על  האולימפיות  הטבעות  את  לשלב  דעתך  “מה 
הנעליים של החברה שלך?” שאלתי את נציג המכירות שישב 

איתנו.

“כמובן שנשמח לרעיון כזה, אבל אין לנו באמת אפשרות 
לעשות זאת”, הוא ענה.

בשביל  נעליים,  זוג  עבור  לשלם,  מוכנים  תהיו  “כמה 
הטבעות?” שאלתי.

לזוג  שדולר  חושב  “אני  ענה,  הוא  קצרה  שהות  לאחר 
נעליים יהיה הוגן, מאחר ויש לנו הרבה נושאים אחרים שצריך 
להשתמש  רשות  להשיג  דרך  לנו  אין  אבל  בהם.  להתחשב 

בטבעות האולימפיות”, הוא המשיך.

תשובתי הייתה חיוך גדול. ידעתי שכל מה שאני צריך זה 
לשכנע את קולונל מילר, ואני חושב שדולר לזוג נעליים יעזור 
נעליים  לייבא  בלעדי  רישיון  היה  זו  לחברה  זאת.  לעשות  לי 
מדרום קוריאה. בשנות ה 70 כמעט כל הנעליים, בעיקר נעלי 
כל  נעליים,  זוגות  מיליוני  בקוריאה.  מיוצרות  היו  הספורט, 
תרומה  להיות  יכולים  היו  אחד,  דולר  לנו  מעניק  מהם  אחד 
פנטסטית לביומכניקה וליתר ענפי המדע של קולורדו ספרינג. 
יחד עם זאת הנעליים יעזרו לפרסם את התמיכה בספורטאים 

האולימפיים.  

החוזה נחתם לשמחתם של ה USOC וחברת הנעליים. 
שכרנו  הביומכני,  המרכז  את  שיפרנו  שקיבלנו  התשלום  עם 
אנשים נוספים שיעזרו למיסטר פטיטו, ורכשנו כמה חומרות 

הכרחיות.

מה  כל  בעיה.  הייתה  זאת  בכל  אבל  מושלם  נראה  הכל 
שעשינו עבור ה USOC  היה בהתנדבות. גם העבודה שלי, 
גרהאם,  לארי   .CBA של  הצוות  וכל  אן  של  העבודה  גם 
השותף שלנו בחברה, תמך בגישה זו כי היה פטריוט אמריקאי 

 Athletic“ מאמר שהתפרסם בכתב העת
”Journal
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האולימפי  בספורט  לתמוך  כדי  נעשה  שהכל  והסביר  נלהב, 
ל  שלהן  האימונים  מתקני  את  שתרמו  חברות  האמריקאי. 
שהן  מה  את  תרמו  הן  הן.  אף  תשלום  דרשו  לא    USOC
מייצרות כמו שאני תרמתי תוכנה, עבודת צוות ואת העבודה 
שלי למען הצלחתם של הספורטאים. לרוע המזל, הקנאה היא 

חיה רעה.

זכיתי בהקשר האולימפי, כמה מרצים  לו  בגלל הפרסום 
מכמה אוניברסיטאות הפיצו שמועות מכוערות שרמזו שיש 
לביומכניקה  המחלקה  ראש  למשל,  אינטרסים.  ניגוד  פה 
 USOC ל התלונן  נילסון,  ריצ’רד  סטייט,  פן  באוניברסיטת 
לביומכניקה  המחלקה  של  הראש  יושב  הוא  אריאל  שגדעון 
בקהילה האולימפית, ויחד עם זה הוא מחזיק בבעלותו חברה 
ביומכניים לאותה קהילה. מרצה  פרטית שמעניקה שירותים 
ב UCLA, בוב גרגור, שלגמרי במקרה היה גם סטודנט של 
הצטרפו  במפתיע,  שלא  דומה.  טענה  העלה  נילסון,  אותו 

אוניברסיטאות נוספות למקהלה.

עורך הדין שלי ועורכי הדין של USOC הסבירו לי שאין 
שום ניגוד עניינים. הרבה אנשים תורמים ומתנדבים בקהילה 
בה  לדרך  קשורה  לא  הפילנתרופית  ופעולתם  האולימפית 
בזכות  מתקיימת  האולימפית  הקהילה  כל  מתפרנסים.  הם 
אבל  מהביקורת,  להתעלם  לי  נאמר  ותרומות.  התנדבות 
תחושת המרירות נשארה גם לאחר שנים. זה היה נראה כל כך 
לא הוגן שאנשים שלא תרמו דבר לספורט האמריקאי יוצאים 

בהתקפה חזיתית נגד מי שתורם.

זקוקה  הייתה  ספרינג  בקולורדו  לביומכניקה  המעבדה 
לתוספת של כוח אדם, מלבד מיסטר פטיטו. אני עצמי הייתי 
חברה  לי  הייתה  הזמן.  כל  שם  להימצא  יכולתי  ולא  מתנדב 
לשכור  ואנוכי,  דארדיק  ד”ר  מילר,  קולונל  החלטנו,  לנהל. 
שהיה  דילמן,   צ’אק  ד”ר  אילינוי,  מאוניברסיטת  פרופסור 

מומחה לביומכניקה. הוא נבחר לנהל את המעבדה. 

המרכז של USOC , באמצעות ד”ר דילמן ומיסטר פטיטו 
ובהדרכתי, התחיל ליצור פרויקטים רבים במטרה לשפר את 
להם מקום  סיפקנו  המיומנות של הספורטאים האמריקאים. 
לגור ולהתאמן בראש שקט, ויכולתם להתחרות בספורטאים 
ממדינות אחרות עלה בהתאם. קיווינו שהמרכז ימשיך להשיג 
תקציבים, לבנות בסיסי נתונים ומעבדות, ושימשיך לשמר את 

הכוח הביומכני. 

מרשתות  תקשורתית  חשיפה  לקבל  המשיך   USOC ה 
טלוויזיה ועיתונים.

המשחקים האולימפיים במוסקבה ב 1980 היו הראשונים 
שהתקיימו בארץ קומוניסטית. לצערם של הרבה ספורטאים, 
נשיא ארה”ב ג’ימי קרטר אמר שהוא מחרים את המשחקים 
האולימפיים כתגובה על פלישת בריה”מ לאפגניסטן. ארה”ב 
וכן 63 מדינות נוספות לא השתתפו במשחקים האולימפיים 
שאינה  פוליטית  החלטה  הייתה  זו  המזל,  לרוע   .1980 ב 
שהייתה  האולימפית,  לרוח  מנוגד  היה  זה  לספורט.  קשורה 
להניח את הנשק, להתגבר על הסכסוכים המדיניים ולהיפגש 
באירועי ספורט. אבל לקובעי המדיניות היו שיקולים אחרים, 
ומדינות  ארה”ב  ללא  התקיימה  מוסקבה  ואולימפיאדת 

נוספות.

ב 1884.  אנג’לס  בלוס  התקיימה  האולימפיאדה הבאה 
ידי  על  האולימפיים  המשחקים  הוחרמו  מפתיע  לא  באופן 
היה  זה  בריה”מ.  של  גרורות  היו   14 מתוכן  מדינות,   17
מאכזב שלא היה זה האירוע העולמי האצילי שספורטאי כל 
העולם קיוו להנות ממנו. ללא מתחרים מהגוש המזרחי, לקחו 
ספורטאי ארה”ב 83 מדליות זהב. זה שבר את השיא הקודם, 
שהיה 78 מדליות זהב מ 1904. למרבה ההפתעה, רומניה, 
קומוניסטיות,  ממשלות  ידי  על  שנשלטו  וסין,  יוגוסלביה 
החליטו להשתתף ולקחו את המקומות השני, הרביעי והתשיעי 

במספר המדליות.

לסיומה  הגיעה  ב1984  אנג’לס  לוס  משחקי  בסיכום 
ב  סקאוו  העמק  התחילה  הראשונה  שלי.  השנייה  הקדנציה 
1977 והמשיכה בקולורדו ספרינג. הקדנציה השנייה התחילה 
במשחקים שלא לקחנו בהם חלק במוסקבה ב 1980. קולונל 
נוספת של  ואני נמשיך קדנציה  מילר החליט שד”ר דארדיק 

ארבע שנים בתפקידינו.

ובלתי אפשרי  ונראה היה לא מציאותי  החלום שהתחיל 
טומיי,  ביל  עם  התחיל  החלום  ציפיותיי.  לכל  מעבר  התגשם 
רוס הודג’ ואיתי, במשרד הקטן שלנו באמהרסט, המשיך עם 
לאחר  מילר  קולונל  ועם  דארדיק  ד”ר  עם  שנעשה  החיבור 
מכן, והמשיך עם בניית המרכז המתקדם ביותר לאימונים של 
ספורטאים אולימפיים, מעבר למה שדמיינו. אני יכול לתלות 

את הכובע עכשיו בהרגשת סיפוק וגאווה, ולהמשיך הלאה.
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