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 דמה בכדורסל, הדרבי של סיומו

 כדורגל. במשחק מקובל לסיום הפעם
 צופים השופט, לעבר התפרצו שחקנים

 ואנשי מושטים, אגרופים עם לעברו זינקו
ה את לעצור המגרש על עלו משטרה

 המשחק של הסיום רגעי כי מתפרצים.
 המותחים היו ומכבי הפועל בין הגדול
ביותר.

 היה המשחק סיום לפני דקות חמש
 .50:50 הקבוצות שתי של הסלים מאזן

 שתי בין שקול משחק התנהל אז עד
 המאזן השתנה דקות כמה כל הקבוצות.

 ביתרון הובילה אחרת וקבוצה במגרש
 ביד הכדורסל שבאיצטדיון הקהל קטן.

ש הקב,צו.ת, שתי אוהדי השתתק. אליהו
 הובילה שקבוצתם פעם כל במקהלות צרתו

 ה־ עצבי מתח. אחוזי נאלמו ביתרון,
מתק בצורה נשמרו אז שעד כדורסלנים,

לפתע. התרופפו הדעת, על בלת
ל יתרון סל לקלוע הצליח קמינסקי

 שט<~ אברהם הישוור, אחריו מיד ד,פועל.
ה כוכב היה צליעתו שלמרות קמן,

 ל־ התוצאה אח התל־אביבית, קבוצה
 גוט קלע הסיום לפני דקות שתי .52:52

בידי הכדור היד, שוב להפועל. נוסף סל

 הפועל, סל לעבר התרפץ הוא שטרקמן.
ב נשאר הכדור אולם במרוצתו, מעד
ה להוצאת שרק נהרי יצחק השופט ידיו.
צעדים. בגלל מידו כדור
 אבירן הראשונה. ההתפרצות אירעה אז

 רץ מכבי, של המילואים מספסל התפרץ
 כלום אולם השופט. לעבר אמוק בריצת

 הצליח הסיום לפני שניות 90 הועיל. לא
 4ל־ הפועל יתרון את להגדיל קמינסקי

במקה לשיר החלו כבר הפועל אוהדי סלים.
 כש־ השתתקו הם אולם אליפות!״ ״יש לה:

 את שוב צימצם פרייטאג, מכבי כדורסלן
בלבד. נקודות לשתי היתרון

 התוצאה היתד, הסיום לפני שניות 21
 בידי היה הכדור הפועל. לטובת 56:54

 יכלה שלהם מוצלחת התקפה המכבים.
 אח ולהשאיר הפועל נצחון את למנוע

 הדרבי, במפגשי מנוצחים בלתי המכבים
 נהרי הפעיל שוב אולם השניה. השנה זו

 שטר־ מצד לעבירה שרק משרוקיתו, את
 ברורה. בהתנכלות שנראתה בצורה קמן,
ה משתי אחת רק ניצל כהן, זוהר

 של הסופית התוצאה את קבע קליעות,
.57:54 המשחק:

ק ח ש ל ! ״ ט א ש הקרב הסתיים כך ״ל
 בשנה עליו. להמר מוכן היה לא איש

מפג שלושת בכל המכבים ניצחו שעברה
 בגביע). ואחד בליגה (שניים הדרבי שי
הפעם. לנצחון הפייבוריטים גם היו הם

 הפעם השכילו הפועל כדורסלני אולם
 כהך תנחום הנצחון. את מהמכבים למנוע
 נשמר התל־אביבית, הקבוצה כוכב מינץ,
 זייגר. ידי על מזהירה בצורה הפעם

 לגמרי. כמעט השניה במחצית נוטראל
הו שעליהם מכבי, של הנמוכים השחקנים

 המשחק קצב את להגביר התפקיד טל
 הפעם היו לא היריב, לסל ולהתפרץ

מאמנם, שנקט הסאקסיקה בשל יעילים,

 המפגש כי שידע רוזין, רוזין. יהושע
 הורה עצבים, של משחק הוא הפועל עם

 המשחק את לעכב לאט, לשחק לשחקניו
 זאת עשו הם הכדור. בהחזקת ולהרבות

יתרונם. את איבדו אך יעילה, בצורה
 הפועל שחקני שהשיגו הקטן היתרון

 המיפגש לקראת המתח את יגביר רק
 הליגה. של השני בסבוב ביניהם השני
האלי גורל את שיקבע הקרב זה יהיה
 המכבים בו יצליחו אם רק שכן פות,
ה שבתנאים דבר גדול, בהפרש לנצח

 הדעת, על מתקבל נראה אינו נוכחיים
באליפות. השנה גם יזכו

ל רג דו כ
■□ בימי□ 1113 הטוב

ה ובתחתית בצמרת שהמתח למרות
 משבת גובר בכדורגל, הלאומית ליגה

 את הלאומית הליגה השבוע איבדה לשבת,
 הקרב חובבי־הספורט. בתודעת הבכורה
 בליגה התקיים לא השבוע של המרכזי

 של קבוצות שתי בין אלא הלאומית,
ובית״ר מהנר,־יד,ודה הפועל א׳: ליגה

' נתניה.
 קבוצות שתי נצמדו העונד, כל במשך

 של הצפוני המחוז טבלת לצמרת אלה
ב שהסתיים ביניהם, המשחק א׳. ליגה

 שלישית, קבוצה העלה ,1:1 תיקו תוצאת
 אולם הטבלה. לראש כפר־סבא, הפועל
 האלופה את שיזכה האליפות, על הקרב
הוכרע. טרם הלאומית, לליגה בעליה
 שייע מספר חשכת משחק על
:נתניה ככית״ר המשחק נלזר,

 משחק הוא מחנה־יהודה נגד המשחק
 אפילו קבוצה, שאף מפני רק לא קשה

 את ניצחה לא עוד הלאומית, מהליגה
 זוהי שלהם. במגרש מחנה־יהודה הפועל
 ביותר הטובה ללא־ספק טובה, קבוצה

 על בהרבה ועולה א׳, בליגה המשחקת
 בכלל, מכיר. שאני לאומיות קבוצות כמה

 למדי, גבוהה היא הצפונית בליגה הרמה
ה הליגה של מזו נופלת אינה ולדעתי

לאומית.
 גדול היה יהודה מחנה של היתרון

 כל ישבו הם המשחק. מתחילת כבר
 המשחק הרבה. ובעטו בשער אצלנו הזמן

 משחקים הם הקיצונים. על בנוי שלהם
 ההגנה ואילולא וקצרים, מהירים בפסים
גולים. הרבה חוטפים היינו שלנו הסובר,

 מאותם באחד האחרונה. כדקח שוויון
 קלט תומרקין, שלנו, כשד,שוער הרגעים,

קו על תמיד, כמו אני, עמדתי כדור,
 כשביני לבד, הייתי המגרש. של האמצע

ה רק יהודה מחנה של השער ובין
 את בעט תומרקין השמאלי. והמגן סטופר
 עם עברתי הבלם. את העברתי ואני הכדור,
ל לרדת לו נתתי ולא בחזה הכדור
 והבקעתי לשער בעטתי קשה מזוית ארץ.

אף רטובים. בימים כמו בדיוק אותו.
 הגול אחרי להגיד היה יכול לא אחד
.37 בן שאני הזה

ב להשוות אמנם הצליחו מחנה־יהודר,
אבל המשחק, של הסיום בשניית דיוק

ש כפי נקודות שתי מאיתנו לקחו לא
פחדנו.״
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