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בכדור. שליטה להטוטי מבצע הוא שיקאגו. של המיקצוענית הליגה לקבוצת למועמד

יי*

 הרגישו לא אולי ישראל זרחי
 המהפכה החלה השבוע אבל בכך,

 כבר יהיה לא בארץ החיים אורח בחייהם.
 ל־ עשוי יסודי משהו כה. עד שהיה מה

ה הישראלי של הבילוי בצורת הישועות
 ואולי שלו ההתעניינות בתחומי ממוצע,
שלו. המשפחה בחיי אפילו

לארץ. הגיע המקצועני הכדורסל
 מקצועני, כדורסל זה מה יודע שאינו מי
 למשל, בארצות־הברית, מקובל שהוא כפי

ה השינוי מהות את לתפוס מסוגל אינו
 בעול כאן מדובר אין להתחולל. עומד

ה הספורטאי לנוף שנוספה ספורט קבוצת
 צריכה מוצר עוד בהוספת לא וגם מקומי

 יותר הרבה משהו זהו ההוצאות. לסל
 נוסף שלב — עמוק יותר הרבה יסודי,

החיים אורח של האמריקניזציד. בתהליך

 ה־ וחדירת הג׳ינס אופנת אחדי הישראלי,
קוקה־קולה.

 שונה ספורט, רק אינו מקצועני כדורסל
 זוהי בארץ. כה עד מקובל שהיה מה מכל

 הצגת הפנאי! לשעות שונה חיים תבנית
 במנות הניתנת והתרגשות מתח של בידור

 לשנות ועלולה בשבוע פעמים שלוש של
 רבים. ישראלים של המושגים מערכת את
 היא בארץ הזו התופעה תיקלט וכאשר אס

 לטלוויזיה, לקולנוע, תחליף להוות עשויה
 באד־ במיסעדות. ולזלילה למועדוני־לילה

 ה״ספקטייטל״ זהו לדוגמא, צות־הברית,
 יכול שלו הכספים שמחזור ביותר, הגדול
ה תעשיית של זה עם להתחרות בשקט

קולנוע.
תחי עם בארץ לקרות שעשוי מה וזה

סברס, היישראל קבוצת של הופעותיה לת

באר־ מקובליס שהם כפי המיקצועני, הכדורסל חוקי
החובבני. הכדורסל מחוקי במיקצת שונים צות־הברית,

 הוא המישחק נקי. מישחק של דקות 12,5 מהם אחד שבכל רבעים, לארבע מחולק המישחק
כאן. נחשבות ואינן כמעט החובבים של (פאולים) ועבירות ותוקפני נוקשה יותר הרבה

בארץ הספורט בחיי מהפכה
 של הראשונה המקצוענית הכדורסל קבוצת

 וממושך. ארוך תהליך כמובן זהו ישראל.
 שהישראלים עד ניכר זמן פרק יעבור
 עם ויזדהו לזה יסתגלו זה, את יעכלו

 כיצד יודעים אינם עדיין שרובם התופעה
 לקרות שעשוי מה אבל אליה. להתייחס
כש היום שקורה מה הוא גבוהה בתדירות

מת תל־אביב מכבי של הכדורסל קבוצת
 על הבינלאומיים ממשחקיה באחד מודדת

 יהיו המימדים רק אירופה. מגביעי אחד
גדולים. יותר הרבה

 עסק
זהב של
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 רק ידעו שבועות כמה לפני שעוד צעירים,
כבר הם השבוע ישראל. זה מה בקושי

 בכדורסל המקובלים מאלה במעט שונים
 20 של מחציות לשתי בניגוד לחובבים•

 מחולק אחת, בכל נקי״ ״מישחק דקות
רב לארבעה המקצועני הכדורסל מישחק

 דקות 12,5 כולל מהם אחד שכל עים,
מז הרגיל שבכדורסל בעוד נקי״. ״מישחק

 הקבוצה את מהשדה לסל קליעה כל כה*
ה בכדורסל יש נקודות, בשתי הקולעת
 נקודות. 3ב־ גם המזכות קליעות מקצועני

 לתחום מעבר ממרחק, הקליעות הן אלה
סל. לכל מסביב המטרים 8

 המקצועני הכדורסל שונה בעיקר אולם
 שופטי- לשריקות הרגילים אלה בנוקשותו.

 כמעט המשחק רצף את ת ו הקוטע הכדורסל
ישתו בחברו, שחקן של נגיעה כל אחרי
ה השופטים בפיות כשהמשרוקיות ממו

 מה אחרי גם דוממות ישארו מקצוענים
 כתוצאה גם״. כ״פאול בעיניהם שיראה

 יותר שוטף, יותר הרבה הוא המשחק מכך
ומהיר. קשוח

הו ד יום, בכל פעמייס מתאמנים סברס הישראל כדורסלנינפול ני
כיד־ ביצוע האימון כולל השאר בין .אימון. בכל שעתיים

אחד. משחק גס השחקנים מבצעים אימון בכל יחד. כדורים שני הובלת תוך תריס

 שהשם מבהיקות גופיות חזיהם על לבשו
 של באותיות עליהם רקום סברס ישראל
ב שלהם הבכורה בהופעת לבנה, קידוש

 הם שבועיים בעוד והכנה. מיבחן משחקי
הכדורסל בליגת ישראל את ייצגו כבר

זאת יעשו והם אירופה, של המקצוענית
 ארבעה של במחזוריות בשנה, •שבועות 31

 יד־ באיצטדיון ימים 12ב־ בית משחקי
 חוץ משחקי וארבעה בתל־אביב אליהו

נוספים. בשבועיים באירופה
הכדורסל בליגת כלולות הנוכחי בשלב

קבוצות חמש אירופה של המקצוענית
 :בחודש 18ב־ פעילותן את שיחלו בלבד,
 ספרד, ישראל, את מייצגות הקבוצות חמש

 השחקנים כל אבל ושוויץ. גרמניה בלגיה,
ה מספסלי שנבחרו אמריקאיים, הם בהן

 האמריקאית הליגה קבוצות של מילואים
המקצוענית.

 הם המושבעים הכדורסל לאוהדי אפילו
 שהם הכדורסל העיניים. את לפקוח עשויים

ב המקובל מזה לחלוטין שונה משחקים
בארץ. כביכול — החובבים ליגות
 הרבה מהיר, יותר הרבה מישחק זהוי
 ושופע יותר משלהב וגברי, תוקפני יותר

חוקיו אישית. וירטואוזיות של מיבצעים

 וראשונה בראש אבל ספורט, אומנם זהו
 של השקעה המצריך גדול, עסק עסק. זהו

 של רווחים להפיק גם והעשוי מיליונים
הסלים. חישוקי דרך מיליונים

 הישראל גם נולדו כזה עסקי בסיס על
 שנערכה קוקטייל במסיבת אחד, יום סברס.

 בוב היהודי המיליונר שמע טקסס, ביוסטון
 מקצוענית כדורסל ליגת הקמת על הכט,

 עורכי־דין כמה של היה הרעיון לאירופה.
 שאם למסקנה שהגיעו מניו־יורק ממולחים
ב זהב של עסק הוא המקצועני הכדורסל
 יגרוף לא שהוא סיבה כל אין אמריקה׳

 להקים החליטו הם באירופה. מיליונים גט
 זיכיונות מכרו אירופאית, מקצוענית ליגה

ל להפוך שרצו לאלה לקבוצות־מדינות
כדורסל. קבוצות של בעלים

 הקהילה נשיא שהוא ,40 בן בנקאי הכט,
 שבמנהיגות ומהבולטים בבוסטון היהודית
 שמע בארצות־הברית, הצעירה היהודית

 רכש זה כי אמריקאי, יהודי ידידו, מפי
 כדורסל קבוצת להקמת הזיכיון את לעצמו

ב להתעניין החל הוא ספרד. את שתייצג
 את שתייצג לקבוצה זיכיון לקנות אפשרות
ישראל.
ה־ יוז#י כך. כל פשוט היה לא הדבר


