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כדורסל
ר ד א ע ר עה ל רו
 אלופת כה עד התמודדה פעמים חמש
 אירופה גביע על במשחקים בכדורסל ישראל

 מכבי קבוצת זאת עשתה פעמיים לאליפות.
 תל־ הפועל קבוצת — פעמיים תל־אביב;

 מכבי קבוצת שוב החמישית, בפעם אביב.
 הנוכחית בעונה לה זימן והגורל תל־אביב,
יוגוס אלופת עם הראשון בסיבוב להתמ,דד

מלובליאנה. אולימפית קבוצת לביה,
 בכדורסל וגדוש מלא היה האחרון השבוע
 בן ביקור סיימה פולין נבחרת בינלאומי.

 הפסדים שלילי: במאזן משחקים שלושה
 תל־אביב ומכבי )66:51( ישראל לנבחרת

 על הפרידה במשחק בודד ונצחון ),44:39(
 רבים, סברו עתה, ).52:65( תל־אביב הפועל

 לטעום היוגוסלבית האלופה של רה ת הגיע
הופ זו הנחה הישראלים. של זרועם מנחת
למשחק. הראשונה בדקה כבר רכה

הנב קבוצת ראש קליין, (״דלפי״) רלף
 את ששבר תל־אביב, ומכבי הלאומית חרת

 זאת למרות שיחק שבועות, מספר לפני ידו
 לקראת הפולניים. נגד קבוצתו עם בהצלחה
 טיפול קליין קיבל אולימפיה נגד המשחק

ב לשחק ועלה השמאלית ידו בפרק מיוחד
טובה. הרגשה

 הכדורסל שחקני חזו אחר־הצהרים בשבת
ה של הכדורגל קבוצת במשחק מכבי של

 כאשר פתח־תקוה. הפועל האלופה, נגד אגודה
 הראשונה, בדקה כבר סידס, השחקן נפצע
 יש מזל חוסר ״איזה :קליין רלף אמר

״... לקבוצה  בלבד, שעות שלוש כעבור הזו
 דרמסטיה, מאטי עם דגלים קליין החליף

 דקה כעבור הוחש היוגוסלבית, הקבוצה ראש
 כי שהוברר לאחר לבית־החולים, אחת

נשברה. ימינו ביד האמה
 שבתאי׳ פריש, כדוד וותיקים שחקנים

 כהן־מינץ (״תני״) תנחום בן־בסט, (״סבי״)
 נגד קבוצתם במשחק הצטיינו שכה ואחרים,
 כדורים כטירונים. לפתע שיחקו הפולנים,
 מספר ואלמלא מידיהם, נישמטו פשוטים
 היה כהן, זוהר של מדוייקות צליפות
היוגוס כשהובילו יותר. עוד גבוה הפסדם

 יו״ר העלה נקודות, 20 של בהפרש לבים
 את ויינברג, ברנרד תל־אביב, מכבי אגודת

 למשחק הקבוצה נסיעת את לבטל ההצעה
 של הוצאה למנוע כדי סלביה, ביוג הגומלין

 ליוגוסלבים זאת תחת להציע ל״י, אלף !5
 משחק את לערוך שיסכימו כדי כסף סכום

 לדעה שותף בישראל. היום למחרת הגומלין
 של הטכני מנהלה כספי, יצחק גם היה זו

התל־אביבית. האגודה
 יו״ר אבידן, צבי היה לכך שהתנגד מי

 טען הוא האגודה. של הכדורסל מחלקת
המו את לבחורים יוריד הנסיעה ביטול כי

 צימצום הליגה. משחקי המשך לקראת ראל
 ביטלה נקודות, 7ל־ עד במשחק התוצאה

 הסופי הנצחון ואפילו זו, תכנית־חסכון
 בו היה לא )46:60( יוגוסלביה אלופת של
ב גומלין משחק ליוגוסלבים להציע כדי

ישראל.
 בית, במשחק הישראלית האלופה הפסד

 השני לשלב לעבור סיכוי לה מנבא אינו
 לא קליין שרלף ברור כמעט המשחקים. של

וב ללובליאנה, בנסיעתה לקבוצתו יצטרף
רועה. ללא לעדר הקבוצה דומה העדרו,

כדורגל
ש א י ר ל ש ב א ר

 חיפה מכבי על חיפה הפועל נצחון את
השע שני כובש חגג השנה, אפריל בחודש

 בצורה לוי, שלמה הפועל, לזכות רים
ביותר: מקורית

 לוי נכנם המופתי, השקט עיר בחיפה,
 את והפעיל למכונית, אחר־חצות בשעת

 שהגיעו עד גבוהים, כה בטונים צופריה
 בסביבה. שסייר השוטר־המקזפי של לאזניו
 לצפור להפסיק ביקשו לוי, אל ניגש השוטר
 שלפניו מהעובדה התרגש לא הוא בצופר.

 הכרמל, בעיר הכדורגל מאבירי אהד ניצב
ה את לשאת היה יכול לא לוי שלמה אך

 הקיפוהו, העולזים שחבריו עוד מה עלבון,
 כלפי עלבונות לוי הטיח הוויכוח, ובלהט

השוטר.
 פסקה בחיפה השלום שופטת התוצאה:

 בצאתם תנאי. על מאסר חדשי ארבעה <לוי
 התל־ עורך־הדין בלוי היתרה המשפט, מבית
 על שטור ״שלמה, ליפקין: חיים אביבי
 אוכל ולא לבית־הסוהר, תלך אחרת עצמך,
 למענך.״ דבר לעשות

האח בשבת לחוד. ומעשים לחוד אזהרה
 שלמה של החדשה קבוצתו התמודדה רונה
צמרת בקרב בשעריים, רמת־גן, הפועל לוי,

קרפן שחיין
רע וריח טוב אויר

 עד הגיע המשחק שעריים. מכבי קבוצת עם
 ניתר בעצמו, שלט לא ולוי רתיחה, לנקודת
 (״תוכי״) מרדכי שחקן,מכבי, לעבר בראשו
 ראובן השופט בפניו. קש־ פצעו שוקרי,
ו המגרש, את לעזוב ללוי הורה פריזנר
 למשטרת תקיפה, על תלונה הגיש ,שיקר

רחובות.
 עונש לוי לשלמה צפוי אשם, ימצא באם
חדשים. לארבעה מאסר

נסיעות
ח ל ה ש צ ס ב ר ק ה ־ ב ל צ

 דני הצעיר הישראלי השחיין
 ארוך ממסע לאחרונה חזר קרפן

ש אחרי דרוש־אמריקה, כארצות
 ארה. ארצות של במכביה השתתף

:מסעו על האישי סיפורו להלן
 בדרום־אמריקר״״ לסיור פס אתה — ״דני
 ההסתדרות ממשרדי אחד בוקר לי נמסר

 לאישור ציפיתי למעשה מכבי. של העולמית
 של האחרונים שבימים כיוון זה, רשמי

 לחישות מסע בעיר החל השנה, אוקטובר
 ספורטאים שניים־שלושה של שיגורם בדבר

 הלא- המכביד, למשחקי מישראל מצטיינים
 בסאנטיאגו להיפתח שעמדו טינו־אמריקנית

 את מהר עשיתי נובמבר. בתחילת דה־צ׳ילי
 שלא מה ״דני, לעצמי: ואמרתי החשבון

הנוסעים.״ ברשימת אתר, — יהיה
 מיוצגים להיות עמדו ישראל ספורטאי

אחרי ספורטאים. שני ידי על צ׳ילי׳ במשחקי

מכבי־אולימפיה קרב
החזקה היד
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