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ת מרוץ דו קו הנ
מכ ניצח בו השכוט, משחק טל

 סתח־תקוה מבכי את תל־אכיב בי
גלזר: שייע כותב ,1:4 בתוצאה

האוטו בתח.ת אחד אלי בא שבוע לפני
 אתה אתה, גם ״לך לי: ואומר בחיפה בוסים

כדו משחק תוצאת אפילו לנחש מסוגל לא
 הנהגים זה את שמעו בשבת.״ אחד רגל

 והיו לירה, שם אחד כל פרטי. טוטו ועשינו
 היה משחקים הכי־הרבה שניחש ומי ,22 שם

כמו הכסף. את לקחת צריך
 לקחתי שאני מטוסיאן בן
ש מפני למהז הכסף.' את

וא משחקים ששה ניחשתי
 פתח־ מכבי את שננצח מרתי

 שמכבי אמרו השאר תקוה.
 קבוצות רק מנצח תל־אביב

 ה־ גם לא. ומקומיות זרות
 מכבי כי שידעה עתונות,

 על חזקים די פתח־תקוה
 לנו ניבאה שלהם, המגרש

תיקו.
 הרכב עם לשחק עלינו

לנ כדי הכל ועשינו מלא
ב מפסידים היינו אם צח.

 מ־ יוצאים היינו זה משחק
 התחלנו לאליפות. המירוץ
התק שורת ואחרי לשחק,

 לקחנו הצדדים, משני פות
עש ותוך בידיים היזמה את
 שלוש להם הבקענו רגע רים

 שניים השער. את פעמים
 נד היו להשוויץ, בלי מהם,

שלי. מסירות
 אנחנו נשברו, המלבסים

 מה בכדור לעשות התחלנו
 •רגע ועוד רוצים, שאנחנו
 שמשחקים שהילדים חשבתי

 זה במקום אבל יבכו. אצלם
ברו על ללכת התחילו הם

 בפראות התבטא זה טליות•
 חזקות. ובכניסות במשחק

 הראשונה הפעם לא זאת
 נגדנו דווקא משחקים שהם
 יודע לא באמת ואני ככד״
למה.

 המחצית סוף לקראת יעזור. שאלוהים
 שבנדורי אחרי אחד, לנו להכניס הצליחו הם

 עודד זה שער מקורן. כדור לשער שמם
ברו היו הם השניה ובמחצית במקצת אותם
 שליי־ השופט של האזהרות גם לגמרי. טליים

 כמה להוציא צריך היה והוא עזרו, לא פר
נקו להם ולרשום שלו הפנקס את פעמים

 אהרו־ את רשם במיוחד ביומן. שחורות דות
הרוח. של הקור את איבד הקור שלמרות נוב

ב כמו לשחק הפסקנו הברוטליות בגלל
ל הזדמנויות כמה החמצנו ואפילו התחלה
 חסר זה רק התוצאה. את ולד,שליש הכפיל

 שהביא הצולע בהרכב פעם עוד לשחק לנו,
 סוף לפני האחרונים. בשבועות הפסדים לנו

 הרביעי, השער את רזניק הכניס המשחק
שלמים. שנשארנו מבסוטים מהמגרש וירדנו

במו לנו חיכתה האמיתית השמחה אולם
 חיפה מכבי הפסידה איך שמענו, שם עדון
 בתיקו. יצאו ופתח־תקוה חיפה הפועל ואיד

 של לתמונה אותנו החזירו אלה תוצאות
 אחרי נפגר שלא בטוח ואני האליפות, מירוץ

 יעזור שאלוהים שלנו, הטובים החברים שאר
להפסיד. להם

שטר סגר ה נ
במש הפתיחה שריקת לפני מספר דקות

 שנערך חיפה, למכבי יפו מכבי בין חק
ב מצויד יפואי, סדרן מיהר ביפו, השבת
 הרשת את חיזק השערים, אחד אל פטיש׳

 במזל ״שיהיה הקרקע. אל ביתדות הרופפת
 ככה ״תסגור המקומי, הקהל קרא וברכה,״

יפתחו.״ שלא
 כי התברר המשחק כשהסתיים ואמנם,

 יפו, מכבי עזרה• הסמלית השער נעילת
 אחותה ידי על הראשון בסיבוב שנוצחו.

נק ברוטלי, במשחק ,3:0 בשיעור החיפאית
 הביאה ,2:1 בתוצאה ניצחה הפסדה, על מה
 נקודות, שתי הפסידו רק לא שהחיפאים לכך
הבכורה. את לגמרי כמעט שאיבדו אלא

ש עצמם, החיפאים בכך ליפואים עזרו
בעונה. החלשים ממשחקיהם אחד את הציגו

ה ושחקנה החיפאית הקבוצה ראש קבע
 יהיה שזה ״בטח מנצ׳ל: אברהם מצטיין,

 שם להם שמספיק חושבים החברה אם ככה
כלום.״ עושים לא מזה וחוץ גדול,

כדורסל
גד*א חד

ל בהתאחדות המתעוררות הבעיות אחת

 לארץ לחוץ נסיעה כל לפני ספורט
 קיים הארצות ברוב מי. ועם מה שה

 בישו קבוע. לאומי ומאמן קבוע לאומי
 מתח נסיעה כל ערב זה. ולא זה לא אין

 לקבו האחראי את לקבוע כדי התרוצצות
הסגל. את להרכיב יש שממנה האנשים

 !27( הזה העולם הסיר כשנתיים לפני
 מכוערת סכסוכים פרשת מעל הלוט את

 בסופה הכדורסל. לנבחרת מאמן מינוי
 לאלים הנסיעה כליל בוטלה פרשה אותה

 כושו בשיא הכדורסל נבחרת היתד, אז
כי הציבורית. ההתענינות במרכז עמדה

t e -

יפו מכבי כמגרש שער חיזוק
כלום לא ססס, חוץ

 אולם פופולרי, כה הכדורסל כבר אין
דייקנות. באותה מתעוררות שערוריות

 והמרב המאמן של המנויים עברו הפעם
 ומכו הפועל הצדדים, שני בהסכמת בשקט.
 לח )33( פסח אברהם מכבי איש נבחרו

 מהפו )34( עמיאל ואליהו המרכיב קיד
 ה: רשימת על יחד עברו השניים למאמן.

 לאימוני שיוזמנו שחקנים 22 קבעו כבים,
 ה״פיפ הסכם טהרת על נבנתה הקבוצה
 אגוז מכל שחקנים 11 המקודש, פיפטי״

 נשמו והמרכיב המאמן ביחסי ההרמוניה
 למגה שבא פסח, הראשון. לאימון עד

 א שהוזמנו, השחקנים בין למצוא הופתע
 ברשימ נכלל שלא תל־אביב מהפועל נוסף

 ה האימון, את להפריע רצה לא המרכיב
 שב פסח, למחרת. עמיאל עם קשר
 ידיע! בלי הזמין עמיאל כי לו נודע תיים

 ההזמג את לבטל ביקש נוספים, שחקנים
 לסג להזמין מי את לקבוע הזכות לי ״רק
 ירוקע שחקנים עם לנסיונות זמן לנו ואין

 חבו במשרד שולחן. ליד נבחרת
 בחי הסביר מנהל, הוא אותה הביטוח,
 מ מיותר רעש ״עושים עמיאל: המאמן
 ש: ביותר החשוב הדבר העסק.
 שיקולים כל לי היו לא כי שידעו

 ללא השחקנים את כשהזמנתי
 להתקשר ניסיתי כמרכיב. פסח של

 כיום גם היא דעתי הצלחתי.
 המוכשרים לצעירים הזדמנות

 פסו אחד. באימון לפחות עצמם
 שי התשובה שוק, אינה נבחרת

השולויי, ליד קובעים אין שנבחרת
ה׳, שיקוליו כי טען שעמיאל בעוד

 המצב את להסביר היטיב בלבד, טאיים
יוש; פרוסק, דב הישראלי בספורט חולני
לספור׳ בהתאחדות הכדורסל וועדת ראש
ש; ששה יש ״בסגל הקשיש: פרוסק טען

 תל־אב הפועל תל־אביב. מכבי של קנים
׳* צריך ולכן תל-אביב מכבי את ניצח
בסגל.״ שחקנים ששה יהיו להם

 מצטמצמו סמכויותיו כי שנוכח פסח,
 לם יעץ התפטר, הנסיעה, עם לאפם יגיעו

 להזמ שיטה, באותה להמשיך לפרוסק כן
 שניצחה ממשמר־העמק שחקנים ששה

שני: ירושלים ממכבי תל־אביב... הפועל
 ,ירושל מהפועל משמר־העמק... את חה

.ירושלים מכבי את שניצחה .  ברו מגבעת .
וגומי ירושלים... הפועל את שניצחה

&י הזח ייזזתוני




