
 חשב שהוא לפינה בעם והוא אותו׳ רימו
השוער. עמד שם ודווקא שוער, שם שאין

 הרושם את קצת לתקן שמוכרחים ראיתי
 קיבלתי 17ה־ ברקה ובאמת החמצות של

 השמאלי pה מצפדיה, שצריך כמו מסירה
הכ עם שעשיתי כמעט שלנו. )17( הצעיר

 היתד. זאת תבינו, פנטילט. שעשה מה דור
 האחרון ברגע אבל להחמיץ. הכללית הרוח

 כבר הוא בחזרה במהירות. זולר אלי יצא
שניג כמו ככה, לאט. יותר הרבה הלך
מהרשת. כדור להוציא שים

 על לשמוח רגעים חמישה לנו נתנו לא
 נותן ממלבס, כהן משה׳לה והשופט, היתרון

 בכדור ביד נגע שפרופר אחרי לרעתנו פנדל
 אל בריצה פתחנו יחד כולנו .16ה־ בקו

 עוזר שטרפיק כמו עזר זה אבל השופט,
 הוריד זה לשער. בסוף נכנס וריגול לנהג.

 במכנסיים עשתה במיוחד המוראל. את לנו
במג נעשה מה ידעו שעוד היחידים ההגנה.

מתניה. והבלם בנדורי השוער היו רש
הש למחצית קירו. עשרה של יתרון

 טוב, לרעתנו. 1:2 כשהתוצאה כבר עלינו ניה
לקבו גול של ויתרון זר, מגרש זה תראו,

 קילו עשרה של יתרון כמו זה המקומית צה
 כדי הכל עשינו שלו• היריב .על למתאגרף

 לא זה באמת. התאמצנו, ובאמת להשוות
 בעי- אבל לנצח. רצינו שלא שאומרים נכון

 מרמת־ נחשון שלמה של נוספת סת־סבוב
 התוצאות. תהיינה מה לנו הסבירה כבר גן,

 הרוח את בכלל לנו הוציא השלישי הגול
מפ היינו יכולים היינו ואם מהמפרשים,

 .לנוגה קצת והולכים המשחק את סיקים
כדורגל. תוצאות לשמוע
 על השופט לנו גמל הסוף לפני קצת

 גם ונתן הראשונה, במחצית שעשה השגיאה
 זה לגול. אותו הפך לוי שרפי פנדל לנו
 אומרים? איך אבל זריקת־מרץ. כמו לנו היה

 ול־ הפסדנו מת. והחולה הצליחה הזריקה
 הזה הנצחון על הכבוד כל רמודגן הפועל
המש אחד את שיחקו הם להם. מגיע שהיה
 וכבר כזה משחק עוד שלהם. הגדולים חקים

רמת־גן. בהפועל לשחק בושה תהיה לא
 כפר־ הפועל נגד משחקים אנחנו השבת

 לאסוף הצליחה לא עוד הזאת הקבוצה סבא.
 אם אבל אחת. נקודה אפילו הזד, בסבוב
 בשבת נשלח אז הרמה את נעלה לא אנחנו
 שלנו. הנשים של הכדורגל קבוצת את לשם

כמוני. כמעט משחקת כבר אופן, בכל אשתי
 ולגמור בלב רע לכם לעשות לא וכדי
 לאריאל משמחת. בשורה לי יש אז בעצב,
 נכד, נולד שלנו הכדורגל ממחלקת כספי,

 השחקנים שאר עם אותו. מברך אני אז
שלנו. מהקבוצה נצחונות גם ויראה שיזכה

קלה אתלטיקה
מרחבית בגישה

 בין קלה באתלטיקה האחרון המפגש
הס ערבים, לספורטאים ישראלים ספורטאים

 הם סיני במבצע לערבים: ברור בנצחון תיים
 לתעלה. עד מהר יותר הרבה לרוץ הצליחו

 רצו לא לכן, קודם עוד ולמעשה מאז,
 במקום לשבת אפילו הערבי הספורט נציגי

 מספר, ימים לפני אולם ישראלי. ישב בו
שונה. ביחס ישראלי ספורט נציג נתקל

 מכבי של האתלטיקה מאמן גרין, אברהם
היש המאמנים משני אחד היה תל־אביב,

למ בינלאומי בקונגרס שהשתתפו ראליים,
 החודש בתחילת ■שנערך קלה אתלטיקה אמני

מ נציגים השתתפו בכנס שביוון. באתונה
 חוקרי־ספורט, לאומיים, מאמנים ארצית, סב

 ימים שבוע משך הגוף. לתרבות ופרופסורים
 חדישות בשיטות אלופי־העולם מדריכי דנו

 שיטות־אימון של בסינתזה אתלטים, לאימון
בעיות. וליבנו אינפורמציה החליפו שונות,

 בקונגרס להרגיש יכלו הישראלים הנציגים
 כי חוקרי־אטום. של בקונגרס כממנאים זה

 היא האתלטיקה, מוזנחת בה לישראל, בנגוד
 ראשוני כבסיס העולם ארצות ברוב קיימת

 של האתלטיקה מאמני שהוא. ספורט כל
 שיטות״ את להשוות אפילו יכלו לא ׳ישראל
 בארצות־זרות. הנהוגות לאלה שלהם ימון

 מובן כדבר מקובל העולם ־רצו(ת
לאתלטים. יום־יומי .מון

היש־ כמו כמעט כספורט.
 שני ארצות־ערב, נציגי גם יגישו
 חבאש פואד הסורית הספורט ..־אחדות

 מזיד עיראקי אתלטיקה ומאמן !מאצר
 עם משיחה־גלויה חששו לא הם '

 שו־ ,לחברה להם ארחו הישראלים, !יס
v ff• פואד סורי ה התפאר יחד. •ובילו 

 100 שרצים רצים כבר לנו ״יש
10J ,800ו- 22,8ב־ מסר 200 שניות 

« מ ט  בתמיכה הוא אצלנו הספורט .2,0מ
 ב־ פקידים בעצם הם והמאמנים ממשלתית

 כי התבדר בילוי נדי תוך משרדהחינוך.״
 כאשר לקול־יטראי. קבועים מאזינים הסורים

הקונג בתום הישראלים מהנציגים הם נפרדו
 בספורט הצלחה, לישראלים הם אחלו רס

כמובן.

.ו. ■ ■■■. , ■—■■■ ■ ■

והקהל הוגאומים המתאגרפים, האיגדוד: בערב השתתפו □דם

דשובט אאוט נוק
 סבוטאג׳!״ פה: עושים ךיוכוטאג׳

/ /W מעולי מוצק צעיר כהן, הקטור צעק 
 מלוזים בחצי־תריסר מלוזה שהופיע מרוקו,
 השישי ביום ברמת־גן הזירהטרון לזירת

 תחרות־האיגרוף מארגני השופטים, האחרון.
 ״אין ידיהם: את בפניו פרשו ערב, באותו
 להיות צריו ,,היית לו, אמרו אדוני,״ ברירה

 כל ולהבדק. להשקל וחצי שש בשעה כאן
 ברגע בא ואתה ונשקלו נבדקו המתאגרפים

בחשבון.״ בא לא להופיע? ורוצה האחרון
 משקל זה ״מה ויתר: לא כהן הקטור אבל

 בזעם, אחד אגרוף הניף הוא שמישקל?!״
מתנה לא ככה לא? או להתאגרף לי ״תתנו

 המלווים תריסר חצי לוד.״ הפועל עם גים
 אוהבי- וסתם מעריצים מאמנים, הקטור, של

להת לו ״תנו אחריו: החזיקו החרו מכות,
 באנו מה בשביל ללכת־מכות, לו תנו אגרף,

מלוד?״ הדרך כל
 ניצח כהן הקטור כי לציין צורך אין
 לו נתנו הם התחרות. מארגני את כמובן
 עצמה, בזירה אבל ולהתאגרף. לזירה לעלות

 מהפועל בר־ציון מיריבו, מכות הקטור ספג
על־ידו. נוצח תל־אביב,

 השופכת קטנה אחת סצינה רק היתד. זו
ישרא תחרות־איגרוף שנקרא מה על אור
הראשונה. המערכה רק לית,

ic־ tc,
כוונה ז?א נורןאאונז

במש• מתאגרפים שני שניה. ערכה
J שמואלוב האחד, לזירה. עלו קל־זבוב ׳ 

מת הוא נמוך, כי אם מוצק בחור שמואל,
 תימני נער יוסף, חיים יריבו ותיק. אגרף
ממ ארוכות, זרועות בעל אך מאוד, כחוש

 בחור נראה לזירה. ניגש יוסף רמת־גן. כבי
 בתנועות מאמנו עם שוחח הוא סימפטי.

אילם. שהוא התברר בלבד. ידיים
לצי• הקהל כל היה לזירה יוסף כשעלה

 לעברו. צעקו קדימה!״ רמת־גן! ״קדימה דו!
 ביריב. להלום כוחו בכל השתדל יוסף חיים
 הוא יותר. מנוסה היה שמואלוב אולם

 ומתחמק יוסף, לחיים מכות כמה מנחית
 עוד הקטן הגיבור השתלהב, הקהל ממנו.
 אבל, המנוסה. המתאגרף את להכות עלול
 שהתחלק ביריבו לפתע הולם שמואלוב לא.

כשהת הזירה. של הקרשים רצפת על ונפל
 ידע שלא מבולבל כך כל היה הוא רומם,
 את להפסיק מיהר השופט ללכת. צד לאיזה

בוז! צעק: הקהל סכני. נוק־אאוט הקרב:
עס כמה מהזירה• ירדו. המתאגרפים שני
״הש שמואלוב: על לפתע התנפלו קנים

 שלא דיברנו הלא לו? עשית מה תגעת?
 הוא בכונה, לא שזה ״בחיי ברצינות.״ תלך
 שמוא־ התנצל שלי,״ היד תחת בטעות נכנס
לוב.

★ ★ ★
כמציצות קריאה

 התח־ כבר הקהל שלישית. ערכה *י
J קצובות, קריאות נשמעו לו!״ ״תן מם. ו 

את מילאו גברים 600 גפרור!״ לו ״תן

״ הגונה השופט
וקהל, מתאגרף בידי הוכה בינלאומי, שופט

 נשים. עשר ועוד הזירהטרון
 את גמרו שכבר מתאגרפים

התחי לא עוד או הקרבות
ב מעריציהם בין ישבו לו,

״תפ סיגריות. עישנו קהל,
אג עסקן צעק לעשן!״ סיק
 שעמד מתאגרף על אחד רוף

 מספר דקות בעוד לעלות
 ספורטאי מין ״איזה לזירה,
מ רוצה אתה ״מה אתה?״
 ״אני המתאגרף צעק מני?״
 הקרב.״ לפני עצבני נורא
 אלפאדל הלם הזירה על

ב רמלה מהפועל אברהם
 ליו בת־ים. מהפועל יריבו
 מאמנו ישב הזירה פינת
הק כל במשך קדוש. דויד

 הסיבובים שלושת בן רב
ק רבץ הדקות, שלוש בני
 ראשו הזירה, בתחתית דוש

 בולטות עיניו קדימה, מושט
 כל ממצמץ ופיו מחוריהן

ומצי ציוצים משמיע הזמן,
 שנוהגים כאלה מוזרות, צות

בש מאלפי־סוסים להשמיע
 הקהל סוסיהם. אימון עת

 לך!״ יש סוס ״איזה צחק.
 תבן!״ לו ״תן מישהו, צעק

 מאוד. נעלב קדוש דויד
 בצרפת,״ בוקסר הייתי ״אני
 ■ממארו־ שעלה המאמן אמר
 שלי לבוקסר קורא ״אני קו•

 נהוג זה לקרב, במציצות
בארץ פה רק העולם. בכל

 האיגרוף בערב שנכח הצופים קהל צועק
 לקח זח קהל בזירהטרון,ברמת־גן. שנערך

כפפות, חבוש היה שלא לנורות בהתרחשויות פעיל חלק
 את ומבלבלים צועקים הזאת

 בוקס.״ זה מה בכלל מבינים לא הבוקסרים.
 העולם,״ בכל כבר הרגל את פשט ״הבוקם

 יותר רוצים אינם ״אנשים אחד, עסקן התאונן
 כוכב לפתע הופיע בזירה אבל מכות.״ לקבל
מת נתניה, מהפועל ארמון אלימלך חדש:
 עליו שמע לא אחד אף במשקל־נוצה. אגרף
 הוא קודם. אותו ראה לא אחד ואף קודם
 כהן שלמה המתאגרף עם להתמודד החל

 מפתיעד״ טכנית יכולת לפתע גילה מבת־ים,
העס המתוכננות. במכותיו ופקחות גמישות

 רק בוקסר? ״איזה להתלהב: החלו קנים
 ככה. מתאגרף וכבר בזירה ראשונה פעם

 דבר מוצאים איפה ומלידה. מבטן כשרון
 הוא שלו הראשון בקרב אם היום, כזה

 אחר־כך?״ ממנו יצא מה ככה,
 בזירה?״ ראשונה פעם שהוא אמר ״מי

 לו היו ״כבר מנתניה, עסקן לפתע קפץ
לפחות.״ התמודדויות עשרים

Jc׳ ft ”fa*
כהרצח היה המתאגרף

• בק כבר התרחשו הכאות מערכות ך
המת להט, כבר הקהל מהיר. יותר צב I ו

 הם גם שולהבו חזק, יותר היכו אגרפים
 חצי־בינוני במשקל בקרב הקהל. מהתלהבות

לקרב שושני אליהו הידוע המתאגרף עלה

 גרינברג, מרמת־גן. גרינברג אברהם נגד
 ופיאות ענקית שיער רעמת בעל בנין פועל

 מסחרר. בקצב הקרב את החל ללסתות, עד
 כמו רוק׳נ׳רול של בקצב כמעט נע הוא

 פרסלי! אלביס הרף: ללא צעק והקהל רקדן,
בתיקו. זכה הוא בסוף סרסלי! אלבים
במש מכות כמו ועליז, נחמד היה הכל

 הערס של האחרון לקרב עד הגונה, פחה
 שהוא מפולין חדש עולה גרנובסקי, השופט
 בהתחרויות־האגרוף ששפט בינלאומי שופט

 שופט היה במלבורן, האחרונה באולימפיאדה
 לבנה בחליפה לבוש התחרויות. בכל ראשי
למרותו. המתאגרפים כל את הכניע
 ממכבי כלב אלי בין האחרון בקרב אבל
 פסק תל־אביב, מהפועל ניסים לגרבו רמת־גן
 חן מצאה שלא החלטה גרנובסקי השופט

 שניסים אחרי השני, בסבוב ניסים. בעיני
 ידו בזרוע השלישית בפעם יריבו את היכר,
 גרנובסקי הפסיק ארצה, הפילו כחוק, שלא
 שהוא אלא לכלב. נצחון פסק הקרב. את
 בשוונג, עוד היד שניסים בחשבון לקח לא

 לא הקהל השופט. על במהלומותיו, המשיך
 אל קפצו אוהדים עשרות אדיש, נשאר

השו עם לגמור לניסים לעזור ניסו הבימה,
 הוציאה המשטרה בבוקם. מבין שאינו פט

ה את הוציאו חובשים מהזירהטרון. אותם
נגמר. הישראלי האגרוף ערב שופט•

 ,71? במשקי החמישית חמכביח אלוף גטניו, אריח מקבלנפנים אגרוף
עליידי תערב של ביותר המרתק בקרב במפתיע שנוצח

רבה. יזמה גילח ויריבו מאחר בנקודות׳ נוצח גטניו (חיפה). נוה־שאנן מהפועל ארמון פרץ
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