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השח אומרים מה אולם המשחק. על 1
 כדורים שקטף הישראלית, הנבחרת ־

 אומר מה ? (למעלה) צ׳ארלם ג׳ון עולם,
 ? ראשו) מעל האחרים כששני תמונה, ף

 המבחנים באחד שעמדו הישראלית, ת3
 י״א מתוך ששה מספרים אלה ■מודים

הגדול, המשחק לפני חויותיהם על ■י
 אחריו. שאירע מה כל ועל ןהדרמאטי
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2:0 נוצחו בה וודס נגד!נחות ההתמודדות בשעת חוויותיהם

וואהר1 נה מפלצת
 האיטלקית הקבוצה ממנהלי ג׳יג׳י, כי לי סיפר

 לקנות הציע צ׳ארלם, עם יחד שבא יובנסוס,
 הוא אין אבל שטרלינג. אלף 35ב־ אותו
לכל. יסכימו קבוצתו שמנהלי חושב

מעו חילם לנבחרת כי סיפר עצמו צ׳ארלס
 גם חששו לכן חוץ, במשחקי הלך לא לם

 משחק בנו הם להפסיד. עלולים שהם הפעם
 מקשר, בתפקיד לשחק הוטל ועליו הגנתי,

להגנה. גם לעזור שיוכל כדי
 התוצאה. על להצטער מה שאין חושב אני
 מנצח בכדורגל אבותינו, בימי היו ניסים

הפ באיזה רק היא השאלה סוב. שיותר מי
 יכולה חובבים קבוצת כי והוכחנו רש.

 מה לנבא קשה מקצועיים. נגד בכבוד לצאת
הגומלין. במש&ק בקרדיף יהיה
 הראשון, המשחק למחרת פנים, כל על

 נצטרך שבקרדיף ולמרות הנבחרת. פוזרה
 הכושר הרי יותר, קשים בתנאים להאבק
אז. עד ירד החברה של הטוב הגופני

א עמדת* □ ר קו מ ב
ת------י א י—— סטלמף נחום מ

ה־ שלפני בשבוע מופיע שהיה י
בקיבוץ בבית־ההבראה ודלס נגד משחק

 נמצא הוא כי מאמין היה לא שפיים,
 רב מתח יש בה כדורגל עונת של במרכזה
 יריבות מקבוצות כדורגלנים הליגה. במשחקי

בצוותא. והתאמנו בילו
 נגד ברור מושג היה לא השחקנים לרוב

 מהשחקנים חלק ראינו לשחק. עומדים מי
 האחרון הנבחרת ביקור בשעת וזלם של

 מוטנהאס קבוצת את ראינו שם באמריקה,
טובה קבוצה שהם ידענו אולם הבריטית.
 לנצח ומסוגלת וחזק, טוב כדורגל המשחקת

 רק לא תלוי נצחון אולם נבחרתנו. את בארץ
 קהל כמו בגורמים גם אלא הקבוצה, בכושר
 הפעם היו אלה גורמים אויר. ומזג אוהד,

במשחק. עמם השתוינו כך ומשום לזכותנו
 מקשר, בתור לשחק התכוננתי למעשה אני

 ומתמיד. מאז תפקידי שהוא שמאלי, או ימני
 מרכזי. חלוץ. בתור לשחק אותי העלו אולם

 מוגבל אני לרכזי בתור שלי. המקום לא זה
ב כמו פעולה שטח לפתח יכולת לי ואין

 יום תוך להפוך אי־אפשר המקשר. תפקיד
 הרושם יש לי מרכזי. לחלוץ שחקן אחד

 בתור המשחק מתחילת משחק הייתי שאילו
למשחק. יותר מוסיף הייתי מקשר,
 שחוסר היא דעתי אומרים, שכולם כמו

 מאיחנו מנעו לשער בעיטות וחוסר מזל
 ביותר הגדול ההישג יותר. צודקת תוצאה

 הגנה למשחק נגררנו שלא בזה הוא שלנו
הזמן. כל פתוח משחק שיחקנו אבל

 בשיא היה לא צ׳ארלס שג׳ון פי על אף
 ממשחקו. מאד התפעלתי זה, במשחק כושרו

 גם התפעלתי .100ס/ס עשה הוא שעשה מה
 איך ללמוד אפשר שממנו שחקן זה מג׳ונס.

 ולא רואים לא בארץ קיצוני! לשחק צריך
 מהירות מפתח הוא כזה. משחק משחקים

גדולתו. ובכך הנכון, בזמן ומוסר הנכון בזמן

ר ד א ס ק ה־ה דוו
---------גלזר שימן מאת —

 גורל את קבעו בלבד כעימות תי 9**
 הבעיטות שתי אילולא וזלס. עם המשחק \1/

 היתר, שערים, שהבקיעו ממרחק, החזקות
 היה ולא אחרת. לגמרי תוצאה מתקבלת

 את תנצח ישראל שנבחרת גם הרבה חסר
 את שאומר היחידי לא אני תלם. נבחרת

 נכשל העתונים: עלי שכתבו מה תראו זאת,
לחלוטין.

 בארץ פה משחק היה צ׳ארלס ג׳ון אם
ב כמו משחק מראה והיה הקבוצות באחת
 אם אותו. מבטלים מיד היו שעבר, שבוע

 באופן ממנה מוצא היה ישראל, בנבחרת היה
 תלם נגד הכבוד תוצאת אחרי כי אוטומטי.

 ובמיוחד הספורט עתונאי כל מיד התחילו
 ציונים. מיני כל לי לתת השמאל, עתונאי

 הפסידה פתח־תקווה כשהפועל היו הם איפה
?7:0 קופנהגן אצל

 לא זאת אבל יותר, דורשים ממני אמנם
 מה יכתוב גלובוס לו שיש מי שכל שיטה
חדשות עתון אח כשקראתי רוצה. שהוא

 בבית־םפר. נמצא שאני לי נדמה היה ספורט
 בינוני היה אחד ציונים. נתנו הם אחד לכל

ההל בחדר שתפסתי טוב חצי־בינוגי. ואחד
מ אחד שאני א שאמרו וולסים שני בשה

 לוקחים שהיו הישראליים השחקנים שלושת
 יכול הייתי אחרת — בתלם קבוצה לכל

 הספורט עתונאי שכתבו מה ברצינות לקחת
לשחק. ולהפסיק שלנו

 הכוחות כל את נותן אתה הצדק! איפה
 ומוצא עתון לוקח בערב, בא במגרש, שלך
 העתונאים תפקיד לחלוטין. נכשל ציון: שם
 את ולסגור לשחקנים קרדיט קצת לתת הוא

 טוב. כך כל לא כשד,שחקן אפילו הגלובוסים
טובים. שחקנים פעם אף יהיו לא אחרת

★  ★  ★
 אבל ימני. כקיצוני לשחק חלתי ת ך*

 בתפקיד להמשיך סירב שסטלמך אחרי 1 |
 אותי שמו המחצית, אחרי המרכזי החלוץ
 לעשות יכולתי לא בכלל השני בחצי במרכז.

 באופן עלי שמרו והופקינם צ׳ארלס כלום,
לזוז. נתנו ולא אישי
 צעקות מהם מקבל היה אותם שעבר מי

 מתכתנים באמת שהם מפני לא זד, וקללות•
 את מעלה זה אצלם אומרים. שהם למה

 סליחה מבקשים הם המשחק ואחרי המוראל,
 סליחה, הרבה ביקשו הם הפעם הקללות. על
לקלל. הרבה להם היה כי

הח והם הזדמנויות, הרבה היו להם גם
 בטוחים להיות יכולים אתם אבל אותן. מיצו
 שהם בוולס עליהם יכתוב לא אחד שאף

לחלוטין. נכשלו
 שמעתי כשלמות, על מדברים כבר ואם

 לחלוטין נכשלה המשטרה שגם שאומרים
 לכל נכון. שזה חושב אינני הסדר. בשמירת

 להחזיר רצו ולא המגרש על שהיו השוטרים
 ארגזים הכינו החוצה, שנבעטו הכדורים את

 בלי נשאר לא מהם אחד אף וספסלים.
סדר. היד, כן דוזקא מקום.

א עוד □דנו ל □ □
■ גולדשטיין יוסף -מאת

 סבור אינני חדיעות, לכל ניגוד
 כבוד. של תוצאה היא המשחק שתוצאת ^

לדעתי מנצח. כשאתה זה כבוד של תוצאה

 זאת ובכל במשחק הוולסים על עלינו אנחנו
כבוד. של תוצאה אינה וזאת הפסדנו,
קי אנחנו רק שלא לגלות עכשיו אפשר

 האורחים שגם אלא זה, במשחק שננצח ווינו
 כאן. יפסידו שהם משוכנעים והיו כמעט

 שלישי, למשחק תכניות עשו כבר הם
 הכדורגל התאחדות אם לברר ניסו ואפילו

בלונ יהיה השלישי שהמשחק מסכימה שלנו
דון.

אנחנו, ולא הם ניצחו זאת בכל אם
 שחקנים הם כל קודם סיבות. כמה לכך יש

 בכל המאמן לרשות עומדים הם מקצועיים.
 חייהם. הוא הכדורגל אותם, רוצה שהוא זמן
 אחרת גופנית מבחינה בנויים הם שני מצד

 נגח כשצ׳ארלס שלנו. מהכדורגלנים לגמרי
 התנאים, השער. כל הזדעזע לקורה, בראשו

שלהם. את עשו הגופני והכושר האימונים
ו לנו. שייכת היתד, הראשונה המחצית

הנב נחלשה המשחק של השני בחצי אילו
 העברתו בתפקידים. השינויים בגלל חרת
 אותו שיתקה ימני כקיצוני לשחק נחמיאס של

 קיבלנו פעולה. מכלל הוצא והוא לגמרי,
 שני עם לשחק השני המשחק בחצי הוראה

 הצליחה לא זו ושיטה תוקפים, מקשרים
ביותר.
 שיחקנו השניה שבמחצית לכך אחרת סיבה

 ג׳ון של המקום חילוף היתר, יותר חלש
 ש־ כך על התבססה התכנית כל צ׳ארלס.
 שהוא וטיש, ימני כמקשר ישחק צ׳ארלס
 כשעבר אותו. ישתק הורס, רץ בעיקר

 שהוא אמר, עליו שמר שמאל לצד צ׳ארלם
ההתקפה. נחלשה ולכן התקפות, בונה רץ

 כשחקן עצמו את הוכיח אמר אהרון אגב,
 בעל כדורגלן הוא המגרש. על סוב הכי

 רגליים ושתי ראש עם העובד מד״ ו ק שיעור
 יוצאים לא אצלו רוצה. שהוא מה ויודע

בכזזנה. שלא כדורים
 כמס־ עצמנו את רואה איני 2:0,־ד למרות

 וכל בקרדיף משחק עוד יש סופיים• סידים
מש לקראת מופנים להיות חייבים המאמצים

 מגרש ועל הקהל, נגד גם נשחק שם זה. חק
 לשחק החברה את לאמן יש כך לשם רטוב.

 עלינו יהיה לדעתי רטובים. מגרשים על
 הסיכון כל עם פתוח, משחק שם גם לשחק

 לא סגור משחק נשחק אם זו. שבשיטה
דקות. 90 מעמד נחזיק
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בשחקני נעזרה שלא הישראלית, ההגנה הכדור. את להרחיק מצליח. |

מרחוק. בעיטוודפצצה פל-ידי רק שהובקע הישראלי, השער את לסגור הצליחח ההתקפה,
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