
 קורץ, מריאנה את מהמגרש מוציאה באומן 1
 אינן שהגרמניות הישראלי, החום למחצה. לפת

בפעולה. פדרמן יוטה גראית מימין :מונה

 הכדורגל קבוצת יושבת המגרש בקצה
הגרמ השמייסריות את המארחת הנשית

 משיגות כשהגרמניות מילן־יצהר. — ניות
 ידידות הסכם יש להן. מריעות הן — תיקו
בגרמנ נזילן כשהיתה הקבוצות. שתי בין
במש הגרמנית הקבוצה אותה עודדה יה,

מעו הן עכשיו אחרות. קבוצות נגד חקיה
ל עונדות האורחות ואילו אותה. דדות

מגן־דוד. סמלי צווארן
הגר ישראלי. בניצחון מסתיים המשחק

 חלקן תשושות, מהמגרש יורדות מניות
 בישראל. השלישי משחקן זהו מעולפות.

הקוד המשחקים שני השלישי. הפסדן גם
.7:3ו־ 5:0 :מילן־יצהר נגד היו מים

״ה :במקצועניות מילן בנות מסבירות
מגובשת.״ לא שלהן הגנה

יודעות. בטח הן אומרות, הן ואם
 הארץ, ברחבי הטיולים הכבד, החום גם

 החריפים והמשקאות הליליים הבילויים
הגב את המדהימות בכמויות לוגמות שהן
לכושרן. מוסיפים אינם — שבחבורה רים

 להנאתן משתזפות כשהן למחרת אבל
 הן שם המכביה, בכפר הבריכה שפת על

 מקום את ממלא קטן כשביקיני מתאכסנות,
רגו נראות הן העבים, והגרביים המכנסיים

נשיות. יותר והרבה רעננות עות,
 אבל שנתיים, רק משחקת אני ״בנבחרת

 שמונה כבר משחקת אני בכלל כדורגל
 ברברה שבהן, הצעירה מספרת שנים,״

 ממשחקים התחיל ״זה ).15( גרוסיציוס
 לשתף איכפת היה לא לבנים בשכונה.

 לעומתם. כל־כו טובה הייתי לא אותי.
 קבוצות לארגן כשהתחילו אחר־כך, אבל
הצטרפתי.״ נשים, של

 .23 עד 15מ־ נעים בקבוצה הגילים
עי ותכולות בלונדיות הבנות רוב

 נשים של כדורגל ״משחקי כמצופה. ניים׳
מס־ שנתיים,״ לפני רק בגרמניה התחילו

כפר־ בבריבת הגרמניה הקבוצה משחקניות חלקרגליים מרבה
מורביץ, גיזלה לשמאל: מימין בתמונה המכביה. __________

גרוס. גבי קובלן, גבי פדרמן, יוטה ארקונס, אנה טימי, כריסטינה באומן, היידי

 הנבחרת, קפטן ),21( שולץ גבי פרת
 חול. בימי לרופא־שיניים עוזרת שהיא

הכ ליגת בראש עומדות שאנחנו ״למרות
 מהרמה רחוקות אנחנו ברלין, של דורגל

 לשחק קשה יותר בכלל לאשה הגברים. של
 עצמות מיבנה גברי. משחק זה כדורגל.
 המשחק טוב. יותר הגברים של הרגליים

 בטוח. יותר מהיר, יותר טקטי, יותר שלהם
 נשים ״יש בחיוך, מוסיפה היא אבל,״

 רע.״ משחקים גברים ויש — טוב שמשחקות
 אין — השוטרות נבחרת — שמן למרות

המש עם שלהם הקשר כלל. שוטרות הן
 עליהן פרשה שזו מהעובדה נובע טרה
חסותה. את

 מלאת פדרמן יוטה רק רווקות. רובן
 של בעלה נשואות. רגוזה ונורמה הגוף
 ולא כדורגל, שחקן בעצמו הוא יוטה

 לזה. בקשר בעיות עושה
 השוערת: גבי בפסקנות מכריזה

 שאני זה על אומר שלי החבר ״מה
 זכות בכלל לו אין י כדורגל שחקנית
להגיד.״
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להתאושש. מנסה קורץ מריאנה — למטה השניה. את אחת ולהכשיל ליפול השחקניות
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