
(מימין) קאופמן בועז הישראלים בין פורץ בולגריה נבחרת חלוץהישראלי השער ער התענה
 החלשים מהשחקנים היה שקאופמן בעוד (משמאל). פרימו ודויד

הישראלית. בהתקפה לתמיכה נוצלו לא וליאון שפרימו העובדה, על ביקורת מתחו מומחים אבל שבהם. מהטובים פרימו היה במיגרש,

 אמה ,,בכבוד! ו1״הבסר
־ ישראל נבחרת כדורגלני

פה* הכבוד איפה אבל
 הכדורגלנים עשו בערב הראשון יום ך*

 מסיבה. ובולגריה ישראל של הנבחרים ■26
 יש שתיאורטית מכיוון שמחו, הבולגרים ^

 הגביע במישחקי להשתתף סיכויים עוד להם
 את ניצחו שהם מכירן בלונדון, העולמי

הכדורגל מיגרשה. על הישראלית הניבחרת
 תהיה שמעכשיו מכיוון שמחו הישראליים נים

יוכ הם בינלאומיים. ממישחקים מנורה להם
יותר. מכניסים לעיסוקים להתפנות לו

הישרא הניבחרת של היוגוסלבי המאמן
 ארבעה לאחר שסוף־סוף, מכיוון שמח לית

 להבקיע שלו הקבוצה הצליחה מישחקים,
 היה לא משחקניו אחד שאף ומכיוון שער,

הזה. בהעולס רשימה לפרסם במצב־רוח
 אחר־הצהריים שתיים בשעה כן, לפני אבל

שהנב כדי מוכן הכל היה הראשון, ביום
ההפ את סוף־סוף תחולל הישראלית חרת

 על בניצחון תזכה לה, ציפו שכולם תעה׳
 על־ תבטיח בולגריה, של השחצנית הניבחרת

 זכות את החזקה הבלגית לניבחרת כך ידי
לונדון. במישחקי ההשתתפות

 שתיפול. להפתעה אידיאליים היו התנאים
הס־ כבר ברחוב מהמצופה. קטן היה הקהל

לניצחון. סיכוי זה במישחק השמיטה אלית
★ ★ ★

בסיביר״ הבא ״המישחר,
ל פנים האירה תמיד, כמו התחלה׳ י-י

 (״רובי״) ראובן הישראלית. נבחרת ז !
השיג הבולגרי• לשער משמאל פרץ יאנג הם

 והסיכוי ברשת, היה הכדור איכפת. היה
מתמיד. קרוב יותר נראה לנצח

 גדול. מאמן יש הישראלית שלנבחרת אלא
 טובה מספיק תוצאה זו שתיקו חשב, היא

 אין כך ובין כך בין שלו. הנבחרת בשביל
 מספיק אז ללונדון, להגיע סיכויים כבר לה
בולגריה. נגד במישחק תיקו לה

 להגיד אפשר אולי רומנו על התקוות. כל את
 ודרום- הודו נגד לשחק ורגיל התרגש שהוא

 אחת פעם לקאופמן? קרר, מה אבל קוריאה.
טו בעיטה וזהו. לבולגרי, ראסיה נתן הוא
ו שפיגל לתת. הצליח לא הוא בכדור בה

אחד. כל רגעים כמה שיחקו יאנג רובי
כדו- לקחת כדי למטה, הזמן כל ירד יאנג ? 1רר1תעי

 הישראלית, בניבחרת להתעניין הכל סיקו
 היד, מה לאוהדיה. אכזבות רק שהביאה

 בריא ניצחון איזה מאשר ורצוי צפוי יותר
 אחר־כך אותה מתארים שהיו ניבחרת, על

סותם שהיה ניצחון בעולם, החזקות כאחת

 גיורא הישראלית. לנבחרת עונשין בעיטת
 25מ־ בעיטת־תותח בעט שפגיל, (״גיגי״)
הבולגרי. השער קורת ליד מטרים

הר שערים, ללא שעה חצי עברה כאשר
לקרות עשוי עוד משהו כי הצופים, גישו

 מישחק תשחק הנבחרת כי שהכריז, לאחר
 מרבית את לפתע הוריד מובהק, התקפתי

המר החלוץ להגנה. שלנו ההתקפה שחקני
 מול בודד הרף ללא נותר רומנו משה כזי

בולגריים. שחקנים ארבעה
זמן, על לשחק החלו הישראליים השחקנים

התוצאה. על לשמור כך על־ידי לנסות כדי
אותו היחיד הדבר את עשו הבולגרים

 השער את תקפו הם זה. במצב לעשות יכלו
 מה קרה אז שחקניהם. כל עם הישראלי
 לפני דקות תשע כזה. במצב לקרות שמוכרח

 כדור )22( אספארוחוב בעט המישחק סיום
 מבלי הישראלי, השער לתוך ישר מהאוויר

דבר. לעשות יצליח שנוסובסקי
ניצחו. לגרים הב

★ ★ ★
כדורגל לא

 יש־ מאמן־כדורגל המישחר, את **■ייבם
ל הפריעה הישראלית ״הנבחרת ראלי:

לע ניסו שהם מד, גם זה לשחק. בולגרים
 להם הלך זה שהפעם אלא בלגיה, נגד שות
 על מבוסס המודרני הכדורגל טוב. יותר

 איך ראיתם בהתקפה. המגינים של תמיכה
למעלה? הזמן כל עלה המגן שאלאמונוב

 שהם וליאון, פרימו שאת מתפלא ״אני
 מדריכים לא כזה, למישחק אידיאליים דווקא
מהכדו אחוז ארבעים זה היום כך. לשחק

עומד. ונשאר בעיטה נותן היה ליאון רגל.
 הרף, ללא אומנם לחם רוזנטל שמואל

 להתקפה לעזור צריך היה כשהוא אבל
מסי עשר מתוך שש מדי. יותר טעה הוא
יריב. לשחקן כלל בדרך הגיעו שלו רות

לחלוטין הכזיבו ורומנו קאופמן ״בועז

 ושפיגל למעלה. אותם לקבל במקום רים,
ישן.״ — תמיד כמו

★ ★ ★
חלוץ־לא־הלוץ

 ה־ לאלפי ברורה היתר, אהת ובדה **
 הנבחרת הרמת־גני: באיצטדיון צופים /ל

 נגד יותר נמרץ מישחק שיחקה הישראלית
 הפוטנציאל כי כך, על־ידי הוכיחה בלגיה,
מבוטל. אינו בשחקנים הטמון

 המאמן. השיפור: תלוי בו היחיד הגורם
ה השחקנים הצבת כי הוכח, נוספת פעם

 גורל את שחורצת היא הנכון במקום נכונים
ב בכר ניסים הצליח למשל. כך, המישחק.

 כחלוץ־לא־ מאשר יותר הרבה כרץ תפקידו
בלגיה. נגד חלוץ

יש המאמן כי קיוו, רק הכדורגל אוהדי
עליו. שנמתחה מהביקורת ללמוד כיל

ו מהיציע המישחק את ראה גלזר שייע
 אומנם ״אני בצחוק: ספק למעריציו, הסביר

 אבל בלעדי, לנצח לניבחרת שקשה מבין
 ללמוד צריכים הם זה את גם זאת בכל

 את לנצח הצליחו שלא באמת חבל פעם.
 הם הגול את נתן שטלבי אחרי הבולגרים.

 מאוד טוב מצב היה וזה להתעצבן, התחילו
 להגנה. לרדת ולא וללחוץ להמשיך בשבילנו

 מי צעירים. עוד החברה לעשות? אפשר ״מה
 יצליחו הם כמוני, יזדקנו כשהם אולי יודע,
גולים. לתת

 הבולגרית, הנבחרת עם המסיבה אחרי
 או־ לישון. הישראלי הכדורגל כוכבי הלכו

 הם בו היום גם יגיע כי קיוו, רק הדיהם
הכדורגל. מיגרש על גם יתעוררו

,ל בולגרית נשיקה
הקשה שגיאתו בעקבות הראשון, השער

 המשמיצים לכל הפה את ולתמיד אחת פעם
המיקצועיים?

 ה־ ערב הבטיחו, הכדורגל שחקני אפילו
 כי לעיתונאים אמרו הכל, את לתת מישחק,

 לעשר תמורה יקבל שהקהל כדי הכל יעשו
הכניסה. בעד משלם הוא אותן הלירות,

הישר לניבחרת התנכלו שמהשמיים אלא
 3.45 בשעה כאשר צייריץ׳. ולמאמנה אלית
העירו האיצטדיון את הצופים אחרוני עזבו

ל קודרת הכללית הרוח היתר, ברמת־גן ני
 לבולגרים נכנעה הישראלית הנבחרת מדי.

)1*. .1:2 בשיעור
מ המביטים עם עתה יתמידו הבולגרים

ה הישראלית, הנבחרת של שבועיים לפני
 כנראה), (וינה, ניטראלי מיגרש על בלגים,

ב תשחק הנבחרות משתי מי לקבוע בדי
 שייערכו העולמי, הגביע של הגמר משחקי

בלונדון. הבאה בשנה
 ה־ עצם על הצטערו לא במישחק הצופים

הישר־ הניבחרת כי העובדה, על אלא זפסד,

 מנשקים בולגריה נבחרת של השחקנים
 הבקעת לאחר קולאב, איבאן הוותיק שחקנם

נוסובסקי. יאיר ישראל, נבחרת שוער של

נש האוסטרי שלקוון העובדה גם במיגרש.
הקהל. בעיני חן מצאה מהמוט, הדגל מט

למצי הישראלים חזרו 31ה־ שבדקה אלא
 גיאורגי ביותר, הבולט הבולגרי החלוץ אות.

 של התגלית במרכז. כדור קלט אספארוחוב,
 אבל מהשער, יצא נוסובסקי, יאיר צ׳יריץ׳,

לבול הגיע הכדור לעשות. עליו מה שכח
 הוא ).37( קולאב איבאן ביותר, הוותיק גרי

ברשת. היה והכדור לעשות, מה זכר דוזקא
 מהשמיים כי הצופים, ראו ההפסקה אחרי

נג נילחמים רק לא לישראלים, עוזרים גם
 פרץ המחצית, תחילת לאחר דקות שלוש דם.

רח הישראלית, הנבחרת של הימני הקיצוני
הבולג ההגנה את עבר מימין, טלבי, מים
ב לו עמד שעוד דימיטרוב, המגן את רית.
 היה הבולגרי השוער הצידה. דחף הוא דרך,

ב פגע עוד הכדור בעט, טלבי הארץ. על
לרשת. ונכנס פאנב, דימיטרי בלם

נובו נגד יהיה פאנב של הבא ״המישחק
לא לישראלים צופה• דעתו חיווה סיבירסק,״

בושת 2 מסי כדוד
את בעצב. הכדור מל משקיף )6 (מספר

 לבולגרים ה:,קנה אספארוחוב של השער
 רוזנטל שמואל נראה מימין הנצחון. את

(משמאל). בכד, נסים לבש 4 מספר החולצה




