
לו
 נשרו

!השערות
ולך?
ם ש א ך י ל

ת ו ג א שער ד
 ב״רובינס שער לטפול למחלקה פנה

 הביאוקוסמטיקאי בהנהלת קוסמטיקום״,
,2 פינסקר רחוב תל־אביב, רובין, אלכם
.1 הרצל רחוב חיפה, - 2:2128 טלפון

ספורט
כדורגל

הגדלות שגעון
 רבים כה אזרחים התענו לא רב זמן מזה

 לא השבוע. שהתענו כשם קול־ישראל, בשל
היש ברדיו ששודרה תכנית בשל זה היה

 רבבות שודרה. שלא תכנית בשל אלא ראלי,
ה ביום למקלטים להצמד שרצו האזרחים

תח מהלך אחר לעקוב כדי השבוע, ראשון
 שנערכה ודן, ל ישראל בין הכדורגל רות

 לא קול־ישראל קשה. התאכזבו באתונה,
המשחק. ממהלך חי שידור העביר
 המסחריים!״ השידורים בגלל בטח ״זה
שיא רוצה לא ישראל קול המאזינים, רטנו
 לאי־ האמיתית הסיבה אחר.״ לדבר זינו

 בשירות דווקא נעוצה היתה השידור העברת
 פנויים,״ משדרים לנו ״אין היווני. השידור
 לקול־ שבועיים לפני עוד היוונים הודיעו
 העברת לאפשר לבקשה בתשובה ישראל,
הרש הסיבה היתה זו מהמגרש. חי שידור

 לניחושים מקום הרבה השאירה היא מית.
 של הניחושים אחד האמיתית. לסיבה בקשר
ער התערבות של חשש ישראל: קול אנשי
ביוון. בית

 מקול־ האכזבה תיאורטי. — הסיכוי
 לב, דאבון האזרחים מרבבות מנעה ישראל
 להוציא עלולה שהיתר, מתיחות להם חסכה
המש של הסופית התוצאה מכליהם. אותם

 אחת: בבת כבדה כמהלומה הונחתה חק
.1:2 בתוצאות ליוון הפסידה ישראל

 לא גם הוא מחפיר. הפסד זה היה לא
 היה כן פי על אף אולם צפוי. בלתי היה

 הכדורגל אוהדי כי צורב. ■עלבון משום בו
 בלב נסתרת. תקווה בליבם פיתחו בישראל

ה הנבחרת נראתה בו החלום, נרקם רבים
 לגבור המצליחה ענקים כקוטלת ישראלית

 דרך לה ולפלס ויוגוסלביה יוון נבחרות על
ברומא. האולימפיים למשחקי־הגמר

 הכדורגל בנבחרת שחלו הרבים השיפורים
 מאנדי גיולה של הצבתו מאז הישראלית,

ה של נצחונה והמרכיב; המאמן לתפקיד
 נגד התיקו ותוצאת ברמת־גן יוון על נבחרת

 לתקוות מעודדים גורמים היו יוגוסלביה,
הורודות.
מאפ היה היוונית הנבחרת על שני נצחון

 נוספת תיקו בתוצאת להסתפק לישראל שר
 להשאיר כדי היוגוסלבית, הנבחרת נגד

 ההפסד אולם הגמר. למשחקי להגיע סיכוי
 מבחינה כי אם מאוד, זה סיכוי הרחיק

 גם ישראל של סיכוייה אפסו לא תיאורטית
היש הנבחרת תשיג אם לגמר. להגיע כיום

הנב על נצחון הבא ראשון ביום ראלית
 בלתי שהוא דבר בבלגראד, היוגוסלבית חרת

 יצאו היוגוסלבים ואם הדעת, על מתקבל
 נגד במשחקם־החוזר בלבד תיקו בתוצאות
 מל־ רחוק הוא שגם דבר היוונית, הנבחרת
ל הנסיעה בכרטיס ישראל תזכה התממש,

ברומא. אולימפיאדה
בלבד. תיאורטים הם אלה הישובים אולם

 ונגוז הממשי הסיכוי אבד ביוון, ההפסד עם
רבים. בלב שטופח הישראלי הכדורגל חלום
ב ביותר המרגיזה הנקודה צעיר. דם

 היא ביוון הישראלית הנבחרת של הפסדה
 כולם, כמעט — הנבחרת ששחקני העובדה,
מ למטה שיחקו — שניים־שלושה להוציא

ההצ כל למרות הרגילה. הבינונית רמתם
 מאמנה הנבחרת, שחקני של המוקדמות הרות

 בנצחון בטחון־עצמי על שהעידו ומנהליה,
 רק לא הישראלית הנבחרת שיחקה יוון, על

 בולט, התלהבות בחוסר אלא בטחון בחוסר
מראש. ברור ההפסד היה כאילו

 אפילו התעלה לא הנבחרת של משחקה
 במשחק שהפגינה הירודה לדרגת־המשחק

 בגלל לזכות הצליחה בו בארץ, יוון נגד
 שלפני בדקה גלזר, שייע של מקרי שער

 שהצטיינו שחקנים .1:2 בתוצאה האחרונה,
 כמו לחבריהם, בהשוואה הראשון במשחק

הג הפעם היו מנצ׳ל, ואברהם אמר אהרון
החלו שורת הכזיבה ביחוד במגרש. רועים

 בפריצות מחרידה אזלת־רגל שגילתה צים,
לשער. ובבעיטות
 אחר שמחפשים הוא טבעי זה במצב

 הנבחרת. של זו גרועה משחק לצורת האשם
 מי את רבים כבר ידעו המשחק, לפני עוד

 הנבחרת תפסיד אם להאשים, יהיה אפשר
במק כמו היתה, הכתובת מחפירה. בצורה

מאנדי. גיולה המאמן — דומים רים
ני שינויים חולל לא כה שעד מאנדי, כי
 בואו, לפני הרכבה לעומת בנבחרת, כרים
 מאנדי, יוזן. עם המשחק לפני נועז צעד עשה

 את השקיע הראשונה שנת־עבודתו שבמשך
ה והכושר המוראל בהעלאת מאמציו עיקר
תכסיסים ובהקניית הנבחרת אנשי של גופני

 יוון נגד המשחק לפני רק חולל טאקטיים,
 המגינים את סילק הוא ממש. של שינויים

 במשחקים שהכזיבו הנבחרת, של הותיקים
צעי שחקנים שני במקומם הכניס קודמים,

חסרי־נסיון. רים
 וביקורת תרעומת שעורר צעד זה היה

 ברור היה המשחק אחרי המשחק. לפני עוד
 את לנגח כדי זו בנקודה יאחזו שרבים
מאנדי.

 המגינים שאחד למרות הנפיון. מחיר
ב אחראי היה בנבנישתי, מרדכי החדשים,

 הנבחרת שספגה השערים לשני ישיר אופן
 את להאשים שטות זו ר, תה הישראלית,

 ממלאי־מקום זה. לתפקיד בהצבתו מאנדי
מקו את למלא חייבים חסרי־נסיון, חדשים,

 ישותפו לא אם שנכשלו. כדורגלנים של מם
חסרי־נסיון. לעולם ישארו במשחקים
 הם לאומית נבחרת של ומפלות הפסדים

 באים הם כאשר לאומי, ובזיון חרפה בבחינת
 בתוך הפסדים אולם ללא־סוף. בשרשרת

נכ תיקו ותוצאות נכבדים, נצחונות שורת
 לגבי גם טבעית תופעה הם פחות, לא בדות

 שגעון־הגדלות ביותר. המעולה הנבחרת
ה כדורגל, ואוהדי ספורט פרשני כמה של

 כדורגל כמעצמת ישראל את לראות רוצים
 ערעור לידי שיביא לו אסור בלתי־מנוצחת,

מאנדי. גיולר, של והחלטותיו במעשיו האימון

אתלטיקה
ו־כוח־ם □ר• - העיקר

 מקפחים כי לטעון, מישהו היה יכול אם
 ספורטאיות במשלחות בהשתתפות אותו
 השבוע לו ניתנה הקלה, האטלטיקה בענף

האת מבחן יכולתו. את להוכיח ההזדמנות
 המכביד, באיצטדיון השבת שנערך לטיקה,

ה הרכבת בשטח חידוש בישר בתל־אביב,
 לקראת שנועד במבחן, בישראל. נבחרות
נב נגד גומלין להתמודדות הנבחרת הרכבת

ב נלקחו לא החודש, בסוף קפריסין חרת
 שני קודמים. ותוצאות הישגים שום חשבון

אוטו צורפו מקצוע, בכל במבחן המנצחים
לסגל. מטית

 להביא יכול זה מעין אמריקאי״ ״מבחן
 לכך לגרום יכול הוא מרעישות. להפתעות

 לנבחרת, יצורפו בלתי־ידועים שספורטאים
מצו הפתעות אולם בעלי־שיאים. של במקום

 המנצחים השבת. אירעו לא אלו מעין רפות
ה וההישגים, השיאים בעלי הפעם גם היו

באימוניהם. מתמידים
 היווה בתחרויות היחידה ההפתעה את
 המצטיין הרץ },20( גרודז׳ינובסקי עמום

 להתעמלות מורה עמוס, תל־אביב. מכבי של
סנ חולל מצה״ל, לאחרונה רק שהשתחרר

 בשתי השתתף הוא השבת. בהישגיו סציה
 בשתיהן הגיע — מטר 200ו־ 100 — ריצות

 למרחקים בריצות ישראל אלוף לפני ראשון,
מקו את איבד לא הרי אולם קנה. הרי אלה,

 אחרי הגיע המירוצים בשני במשלחת; מו
עמוס.

האמרי המבחן הולדת. ויום דיסקוס
 מיוחדות, להפתעות אמנם הביא לא קאי

 יהיו ולא ד,יו. לא פתר: אחת שאלה אולם
הס המשלחת. של להרכבה בקשר ויכוחים

 ראשון- הפועל מאמן ארנברג, חיים ביר
האו הסגל של המאמנים משני ואחד לציון

חס וגם מעלות לו יש כזה ״מבחן לימפי:
 מצוין שאתלט שקורה הם החסרונות רונות.
ב נכלל ולא נכשל רע, במצב־רוח נמצא

 גרועים שנכללו שאלה יודעים כולם הרכב.
 קרה אמריקאי. מבחן זהו אבל יותר, הרבה

 בגלל עפו מצוינים שספרינטרים באמריקה
 מן הרבה בזה יש אבל מקריים. כשלונות
 חוסך זה בישראל. בשבילנו במיוחד הברכה.

 כל שהורסת שלנו, הלאומית המחלה את לנו
לויכו את חוסך זה בספורט. טובה חלקה
 מי יש — מכבי ואין הפועל אין חים.

שמצטיין!״
 היו זה מיוחד במבחן הצטיין שלא מי

 מן לחלק רק נשלחו הזמנות המארגנים.
 תחרויות, תכנית הוצאה לא המשתתפים;

 אחר־ רק להופיע עליהם שהיה ומתחרים
ממור ישבו מחיפה, בבוקר באו הצהריים

הלוהט. בחום היום כל מרים
 אמנם יסעו לקפריסין הוזמנו. נשים גם

 נשים. הוזמנו הגיוון למען אך הגברים, רק
 שלא אלה הופיעו: מקומן את שמצאו אלה
 ״מה הצידה. לזוז נתבקשו מקום להן היה
 השני, הסגל מאמן שאל פה?״ עושה את

 אולגה את תל־אביב, ממכבי גרין, אברהם
 מפריעות רק ״הנשים הדיסקוס, אלופת הררי
הדיס את לקחה אולגה הביתה!״ לכי כאן,
 נימוס, להם אין ״אם הביתה. והלכה קוס

 בתי של ההולדת יום מזה, וחוץ שילמדו.
יותר.״ לי חשוב

;176 הזה העולם26


