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כדורגל
א - מעורב רב ל מעו

 ההתאחדות נשיא פירסם אותן המסקנות
 היו השבוע, בראשית שריג, אריה לכדורגל,
 של הספורט בחיי חסרת־תקדים שערוריה
 את להאריך המליץ ההתאחדות נשיא המדינה.

 צ׳יריץ׳ מילובאן הלאומי המאמן של חוזהו
 ש־ בכך, היתד■ השערוריה נוספת. בשנה
ש למרות החוזה הארכת על המליץ שריג
ל קנוניה על ידע צ׳יריץ׳ כי לכל, ברור

ב ליגה קבוצות שתי בין מישחק מכירת
יוגוסלביה. — מולדתו

 העיתונאי נסע כחודש לפני האבסורד.
 הזה (העולם לבלגראד עצמון דוב הישראלי

ה איגוד כי דיווח משם, וכשחזר ),1493
מ אשם. שצ׳יריץ׳ פסק היוגוסלבי מאמנים

דיווח ולא השוחד עיסקת על שידע כיוון
 גם הוטל צ׳יריץ׳ על עליו. לממונים כך על

ממשכורתו. אחוזים שני של בשיעור קנם
 ישראלי ביוגוסלביה שהד. שעבר בשבוע

לכדו ההתאחדות של המשפטי היועץ אחר.
 (צביקה) צבי התל־אביבי עורך־הדין רגל,
נשיא של מיוחדת הוראה לפי נסע יפה,

 צ׳י־ ידע אומנם אם לברר כדי ההתאחדות,
במולדתו. המישחק מכירת על ו־יץ׳

שנת העובדות אותן בדיוק נתגלו ליפה
ל חזר יפה זאת. רק לא אך לעצמון. גלו

 מתורגם העתק עימו נושא כשהוא ישראל,
 המאמנים איגוד של פסק־הדין של ומאושר

 פסק־דין צ׳יריץ׳. את המרשיע היוגוסלבי,
ההתאחדות. לנשיא נמסר זה

ה שני של חוות־הדעת בין היחיד השוני
 הדעה את הביע יפה עורך־הדין ישראלים:

 צודקים שאינם בהליכים נידון ,צ׳יריץ כי
 אלה מעין בהליכים כי משפטית, מבחינה

להרשיעו. מקום היה לא
 שאין למסקנה יפה הגיע שכך, מכיוון

 ולכן היוגוסלבי, בפסק־הדין להתחשב מקום
 של העסקתו להמשך מניעה זו מבחינה אין

בישראל. צ׳יריץ׳
 שולחו, ושל יפה, של זו אחרונה מסקנה

 פסק־ כי אבסורד. היתד■ ההתאחדות, נשיא
 צ׳י־ של חבריו על־ידי הוצא המרשיע הדין
 היוגוסלבי. המאמנים איגוד חברי — ריץ׳
ה לכדורגל ההתאחדות לו כי ספק, אין

שו היתד, המאמנים, איגוד ולא יוגוסלבית,
כמה. פי חמור העונש היה צ׳יריץ׳, את פטת

ביוגוסלביה, צ׳יו־יץ׳ של העונש הסוואת
 והן לכדורגל ההתאחדות הנהלת על־ידי הן

דמו את נוספת פעם הראו נשיאה, על־ידי
ההתאחדות. שליטי של האמיתית תם

 אמר שיבא דוב ההתאחדות הנהלת חבר
ב מעורב היה לא שצ׳יריץ׳ ״זה בזמנו:
לטוב גורם להיות צריך לא השוחד פרשת

לא.׳׳ או חוזהו את להאריך אם בשיקול תו,
 ,1966 של בישראל לכדורגל, בהתאחדות

ה בפרשת מעורב היה שצ׳יריץ׳ העובדה
הקוב בשיקולים גורם מהווה אינה שוחד

העסקתו. את עים

כדורסל
מאמן שד צרותיו

 הישראלית הכדורסל נבחרת מאמן להיות
 כאלה ישנם תמיד קל. לא תפקיד זה

 ב־ שיתף המאמן למה בטענות. הבאים
 למה ?,ב שחקן שיתף ולא א׳ שחקן מישחק

 תהיה סוף סוף מתי מנצחת? לא הנבחרת
 האלה הטענות כל שצריך? כמו נבחרת לנו
 לדעת תמיד וקשה לגיטימיות כמובן, הן,
לא. או מוצדקות הן אם

ה הטענות אזורית־לוחצת. שמירה
ב הלאומית הנבחרת מאמן נגד אחרונות
 הועלו שלח, (״צ׳ינגה״) שמעון כדורסל,
 היציעים יושבי על־ידי בלחש, בתחילה
 יותר ומאוחר הכדורסל, במישחקי הצדדיים

מתחרים. כדורסל מאמני על־ידי
ב אינם הנבחרת ״כוכבי הטענות: בין
 של האחרון ״במישחק בעבר״, כמו כושר

 ג׳ורג׳- האמריקאית הקבוצה נגד הנבחרת,
 הכדורסלנים ידעו לא מקנטאקי, טאון

 ה־ השמירה שיטת נגד לשחק הישראליים
 לא למה — האמריקאים של אזורית־לוחצת

 החליף ״למה המאמן?״ זה את אותם לימד
 אבידן אמנון המצטיין השחקן את המאמן
שהצטיין?״ למרות המישחק, באמצע
 ביקורת להעביר מאוד שקל חושב, שלח

 שהוא אחרי כדורסל, מישחק ניהול על
 לקבל זה קשה יותר הרבה הסתיים. כבר
המישחק. בזמן הנכונה ההחלטה את

 משחקת אינה שהנבחרת אומרת זאת מד■
ה בצורה משחקת הנבחרת מודרני? כדורסל

הכדור דווקא מדוע האירופי. לכדורסל דומה

 אפשר איך מודרני? נקרא האמריקאי סל
ש ישראליים מכדורסלנים בכלל לדרוש
ב אפשר איך האמרקאית? בצורה ישחקו

הצדדים? שני של התנאים את להשוות כלל
 ממתי בכושר, לא כבר ותיק שחקן אם

 ותיקים ששחקנים ידוע בזה? אשם המאמן
 של האימון במחנות הכל את נותנים לא

מהוו היחידי הוא כוהן־מינץ תני הנבחרת.
 טוב, כך כל לא כרגע שהוא שיודע תיקים,

 הם השאר אבל מתאמץ. באמת הוא ולכן
יותר.״ מהם לדרוש ואי־אפשר ותיקים, שועלים
 יותר החליף שהוא למאמן, בטענות באו

 הנבחרת: של האחרון במישחק שחקנים
 אליפות מישחקי היא כרגע שלנו ״המטרה

 כינוס של המישחקים ולא בבאנקוק, אסיה
שלנו הצעירים השחקנים עם הצרה הפועל.

בפעולה* שלח מאמן
? נזנצחת לא הנבחרת למה

 בינלאומי. נסיון מספיק להם שאין היא,
 ירכשו הם מתי כאלה, בהזדמנויות לא ואם

אותו?
 לשחק, לצעירים הזדמנויות לתת ״צריך

 נסיון. לרכוש אבל אולי, גרועים להיות
 משחקת שלשמן מטרות, של תיכנון לי יש

מ הוראות לקבל יכול לא אני הנבחרת.
לא. ומתי שחקנים להחליף מתי העיתונות

 השמירה נגד טוב שיחקה לא ״הנבחרת
 נכון: האמריקאים. של האזורית־הלוחצת

 קמינסקי דויד ביום. שלומדים דבר לא זה
 הוא כי האחרונים, במישתקים שיחק לא

 שאלתי הפשוטה. האמת זו פצוע. היה
 אמר והוא לשחק, יכול הוא אם אותו
כש אבל טוב, היה אבידן אמנון שלא.

 כוהן־ תני עם אותו החלפתי אותו החלפתי
 לקבוצה לתת יכול חלש כשהוא שנם מינץ,
 את החלפתי לא למה אותי שואלים יותר.
 יכול אני איך חלש. שהיה פרייטאג, גדעון
 פרייטאג חלש? יהיה ששחקן מראש לדעת

 צריך והפועל. מכבי בין בדרבי הכוכב היה
 יראה שהוא כדי קצת, לשחק לשחקן לתת
יודע.״ שהוא מה

 הוותיקים שמהשחקנים חושב בכלל שלח
 לכדורסל הישועה תצמח לא הנבחרת של

ארוך. לטווח הבראה תוכנית לו יש המקומי.
 ששה־שבעד. הזמינו הטובים האמריקאים

 למחנה לקייץ, צעירים ישראליים כדורסלנים
 רק צריכים הישראליים לאמריקה. אימון
 המש־ ואת הטיפה. כרטיס עבור לשלם
איכשהו. יגרדו כבר הלירות אלף עשרה
ל ישראליים שבעה יסעו שנה כל אם

 אמריקאי כדורסל חודשיים ילמדו אמריקה,
 כדורסל בארץ לנו יהיה כוכבים, ויחזרו

 בטענית לבוא יפסיקו ואנשים שצריך כמו
המאמן. אל

 נגד הפועל־ישראל נבחרת נזישחק מנהל *
 בשיעור קבוצתו ניצחה בו ויסלה־קראקוב,

68:72.
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