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ף ס כ ת ■שנה ה ל א כ ה
ה־ התאחדות של הכללית האסיפה החלטת

 הליגה משחקי את השבת להתחיל כדורגל, ^
ב התחשבות וללא הקפאה ללא הסדירים,
 הפתיעה שעברה, העונה משחקי תוצאות

 הכללית האסיפה חברי את מכל יותר
 הד״ר ההתאחדות נשיא הביא כאשר עצמם.

 האפשרויות את האסיפה בפני לאם יוסף
גינו עליהן הוסיף מהסבך, לצאת השונות

המפ המרכזים שיטת של מאוד חריפים יים
מהבוץ. מוצא אין שוב כי היה נדמה לגתיים,

 לליגות לעלות צריכות שהיו הקבוצות
ב לאי־ד,התחשבות התנגדו יותר גבוהות
 מצרפים היו אילו שעברה. השנה משחקי

קבו־ להוריד מבלי גבוהות, לליגות אותן
מש המשחקים סידור היה אחרות, צות

ההא לתוצאות ממתינים היו אילו תבש.
במדינה. כדורגל היה לא ההדדיות, שמות

היה בהאשמות, מתחשבים היו לא ואם
מושחת. להיות מוסיף הכדורגל
 ההחלטה את האסיפה קיבלה זה במצב
במיעוטו. הרע את המהווה ביותר, הנבונה
 יהיה השבת, הליגה משחקי יתחילו כאשר
אח קבוצות בלתי־מרוצות, קבוצות מספר

 אך שנוצר, מהמצב הצדקה ללא תר,נינה רות *•
אי־ מדוע היא השאלה יינצל. הכדורגל

 עצמה ההחלטה אותה את לקבל היה אפשר
מספר? חדשים לפני

 לולא לעד, נמשך היה התוהו־ובוהו מצב
 והליגה הלאומית הליגה קבוצות כל הגיעו

ש־ ,חמורים כספיים למשברים הראשונה

מב נשברת אחד ברגע גולים שני שמקבלת
 שעל־ידי חשבנו בהקסקה מוראלית. חינה

ה הגול אחרי אבל להשוות, נוכל שינויים
במשחק. לגמרי שלטה חיפה מכבי שלישי,

.עובר כשהפה .  להם. הגיע הנצחון .
נה זת1צ משחק המשחקת יפה, קבוצה הם
 וכבר אצלם, בכדור נוגע רק שחקן דר.

 לא אני אבל מקום. לתפוס שלושה רצים
 לנצח המשחק, לפי להם, שהגיע חושב

הזדמנו שש להם היו גבוהה. כה בתוצאה
 ארבע היו לנו ארבעה. הכניסו והם יות

אחד. אף הכנסנו ולא הזדמנויות
 מה־ צעקות יעני, המשחק, שנגמר איך

 טקס אחרי עלי. ראשון דבר טריבונות.
 מכבי משחקני אחד כל הקהל הרים קצר

 למגרש. מסביב איתם ורץ הידיים על חיפה
 שאומרים, כמו לאוטובוס, הלכנו ואנחנו
 ליוו לאוטובוס עד הדרך כל ראש. חפויי

 מפסידים אנחנו האחרונים בשבועות אותנו.
 לרוץ רגילים כבר והם בחיפה, קבוע באופן

ש מה שלהם■ הברכות עם לאוטובוס עד
 כל הרימו. לא שידיים זה מבסוט, הייתי

נורא. לא זד, עובד, שהפה זמן
 שבר,ג־ לאלוהים מתפלל רק אני עכשיו

ב בליגה לשחק עכשיו לנו יצא לא רלה
העולם. סוף יהיה יקרה, זה אם חיפה.

שחמת
ת ל צ ק ה ח ש מ ד ה בו א ה

מ וחובבים, מקצועיים שחמתאים 800
 ביום צפו סגל, שמוליק ועד הלפרין רפאל

בין הדרמטית בהתמודדות השבוע הראשון

ע , ק רג ת ר  התל־אביבי הרץ תל־אביב. למכבי חיפה מכבי בין סוכות, גביע גמר במשחק מ
 מכיוון וו, מכת על הורה לא השופט לשער. שנבעט כדור בידיו הדף השער) (בתוך גלזינגר
היתרון. חוק את בנצלו לשער שבעטו (ימין), אלמני אשר החיפאי החלוץ לרגלי הגיע שהכדור

 ואילו היו לא הכנסות קיומן. את סיכנו
נש וציוד מגרשים מאמנים, על ההוצאות

 לפסים הבעיות עברו כאשר כמקודם. ארו
הפשרה. והושגה. העקרונות נשכחו כספיים,

ת ר סו מ ת ה אי פ חי ה
 גו האחרץ, השפוע משחק ער

 תל־ מכבי את היפה מכבי ניצחה
גלזר: שייע כותב ,4:0 אריב

ב שיחקנו השבת
הרבי הגמר משחק

השנה. גביע על עי
בהיס היה לא עוד

 כמה שתוך טוריה
קבו תשחק שבועות

 פעמים ארבע צה
 אחרי גביע. בגמר

 את השבת שהפסדנו
התוצ סוכות, גביע

.2:2 היא בגביעים אה
הכי־ הגביע הרי לדעת, רוצים אתם אם

 עליו יש מבית״ר. שלקחנו הגביע הוא יפה ^
 רוצה אני ששכחו, ולאלה הס. של תמונה
המדינה, גביע את גון השנה שלקחנו להזכיר
 אמנם בשביל'ההיסטוריה. חשוב הכי שהוא

 מוגרבי כיכר את לקשט כסף לנו היה לא
 כמו שלנו״, הוא- ״הגביע סיסמאות עם

 בבאר שעשינו מה גם אבל חיפה, הפועל
 גביעים, מרוב עכשיו, מספיק. היה אדריה

לא. ואיזה לקחנו, גביע איזה כבר שכחתי
פחד. ממש נעשה בחיפה לשחק בקיצור,

 יוצאים לא אנחנו גולים מארבעה פחות עם
 שם, ששיחקנו הגביע משחקי בשני משם. !

 בשנה קיבלנו מאשר גולים יותר 'קיבלנו
 נגד המשחק הליגה. כל במשך שעברה

 הבקענו מהיר. בקצב התחיל חיפה מכבי
קיבל 15ד,־ בדקה פסל. שהשופט אחד, שער

וקבוצה שערים• שני דקות, שתי תוך נו, )

 יריבו לבין סאבו לאסלו ההונגרי רב־האמן
ה כשהסתיים רשבסקי. שמואל האמריקאי

 היום, למחרת נדחה הכרעה, ללא משחק
 סופו. את וחישבו השחמת מומחי כל ישבו
ינצח. סאבו אחידה: היתד, כולם דעת

 נצחונו על להודיע מיהרו אף העתונים
 ״סאבו המשחק. תום לפני עוד סאבו׳ של
 עתיד ״סאבו הארץ. הודיע רשבסקי" על גבר

 הצליח כולם לתמהון למרחב. ניבא לזכות״
 בתיקו, המשחק את לסיים למחרת רשבסקי

 חצי של בהפרש ישראל באליפות לזכות
ההונגרי. יריבו מעל נקודה

 של תוצאה היה רשבסקי של נצחונו
 משחקו. את המאפיינת עצומה, אמביציה
ומבל יריביו את האוכלת היא זו אמביציה

 בעל סאבו, ההונגרי היהודי אותם. בלת
 את תפס והנמרץ, התכליתי המשחק סגנון

 ,40 כבן נאה גבר סאבו, השני. המקום
ו שקט טיפוס הוא מקצועו, לפי עתונאי

 והוא ,תקפהכבר בהגנה גדול שכוחו סגור,
החדישות. הסובייטיות בשיטות מומחה
 ההפתעה אולם ימים. 3כ־ איש 120

 השח־ של זכיתו היתד. האליפות במשחקי
 במקום פרסיץ רפאל הצעיר הישראלי מתאי

 בחלומותיו קיווה עצמו פרסיץ השלישי.
 הוא פרסיץ שמיני. מקום רק שיקבל היפים,
המת הישראלי הנוער של הראשון הנציג

הזקנים. בין בלט
שנמ האליפות, משחקי הסתיימו כאשר

 מעין שמפגשים הוכיחו הם כשבועיים, שכו
ל הדרך הם בינלאומיים אמנים עם אלה

 האלופים בארץ. השחמט של רמתו העלאת
 האליפות. במשחקי הסתפקו לא עצמם
 השבוע שישי ביום יערוך סאבו לאסלו
 בתל־אביב. לסקר במועדון סימולטני משחק

 שלושה לו תיכנן כבר מצדו, רשבסקי,
 תוך יתמודד לשבוע, סימולטניים משחקים
איש. 120 נגד ימים שלושה
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