
 המישחק כי עליז. פיקניק בצורת רע ז
 הצליח לא העולם ברחבי מיליונים שמשגע

אחד. ישראלי לאף דבר להזיז עדיין
ה הספורטאית להשכלה מילים כמה 1
כללית. :
ה- מישפחת מענפי אחד הוא הרוגבי ש
ה מאז כדורגל שיחקו באנגליה כדורגל. ש

 שהשתנו וחוקים כללים לפי ,14ה־ מאה
 רק אחידה נוסחה וקיבלו למקום, ממקום

 התעשייתית המהפכה בתקופת ,19ה־ במאה י
העובדים, המעמדות לבני גם שאיפשרה

בתחרויות־־ספורט לעסוק בערים, שהתרכזו י
בכל שנשמר היסודי הכלל קבוצתיות. •;
 המישחק, שעבר הגילגולים ובכל התקופות, ז
 אל מצד הכדור את להעביר שמותר היה ,1

שערים ולכבוש ולנסות המישחק, במהלך צד -

1 וחתיכותיהם סטודנטים קיבוצניקים, אקדמאים, ומלהיב ־

 לנזישחק האופיינית התמונהביניים זריקת
שלו שחקנים, שישה :הרוגבי

את מטיל כשהשופט אחת, לאגודה מתחבקים קבוצה, מכל שה

 ושחקן החוצה הכדור את לבעוט ינסו הם לרגליהם. הרוגבי כדור
 תמונה :במרכז למטרה. אותו יוביל ראשון אותו שיתפוס הקבוצה

לכדורגל. מתחרה מהווה הוא שם בבריטניה, רוגבי מישחק מתוך

111*1 1 1 1 1 1^ *1 1*111*1 1 1 לחזהו צמוד בכדור המחזיק שחקן־רוגבי 1
ותכ מהירות הפעלת תוך מרודפיו מתחמק 11-111

 לנעלי־התעמ־ כתחליף לו המשמשות קיבוצניקיות, בנעלי־בית נעול מרודפיו אחד סיסים.
 רק מותרת מסירה בבעיטה. או בידיו רק קדימה הכדור את להעביר יכול השחקן לות.

לחסמו. המנסה מיריב מעיין־צבי מקיבוץ שחקן מתחמק למטה בתמונה לאחור.

ל בני-אמריקה, הכדורגל. ואוהדי הרוגבי
 שניהם, את דחו המישחקים, שני הובאו שם

 שהוא חדש, מישחק של תירכובת יצרו
 יותר דומה המישחקים, שני של שילוב
 וכללי-מישחק חוקים בעל אך לרוגבי
שונים.
 הרוגבי מישחק את בעיקר שמאפיין מה

 צריכה קבוצה כל כללי־יסוד. כמה הוא
 מעבר ולהניחו הכדור את להעביר לנסות

במסי בבעיטות, היריב, של לקו־המיגרש
 במשימה הצלחה הכדור. עם בריצה או רות

 של חופשית בבעיטה הקבוצה את מזכה זו
 לשחקני הגבוה. שער־היריב לעבר הכדור

ה את רק לחסום מותר היריבה הקבוצה
 גופותיהם בעזרת הכדור, עם הרץ שחקן

 מותר כך לשם בו. לבעוט מבלי דדיהם,
 בכדור המחזיק השחקן את לתפוס להם

 ואפילו לדחפו להפילו, ומטה, מצווארו
עליו. לשכב

 מסתדרים הכדור, מהלך נעצר כאשר
 לבעיטת־בי־ קבוצה מכל שחקנים שלושה

 מתכופפים. זה, אל זה נצמדים הם ניים.
 מותר ואז לרגליהם באמצע מושלך הכדור

בבעיטות. רק להרחיקו להם
 הרוגבי נראה ראשון שבמבט למרות

)22 בעמוד (המשך

ברגליים. בעיטות באמצעות רק
ה בבית־הספר תלמיד החליט אחד יום
 אחד רוגבי, של והמפורסם הוותיק תיכון

 האנגלית, האצולה של בתי־הספר משלושת
 מיש- המציא הוא הכדורגל. למישחק ללעוג

 פא- מהתלה, להיות כנראה שנועד, חק
 הכדור במקום מישחק־הכדורגל. על תדיר.
ה קורות את סגלגל. כדור קבע העגול

 אינם נפילים שאפילו לגובה הגביע שערים
 העיקרון ובמקום אליו, להתרומם מסוגלים
 לתפוס גם התיר הבעיטה של המקודש

 שער לעבר עימו ולרוץ ביד הכדור את
היריב.

 במיגרש־ד״ספורט שלט קבוע היום עד
 זו ״אבן האומר: ברוגבי, בית־הספר של
 אליס, ■וב ויליאם של העזתו לזכר היא

 הכדורגל מישחק לחוקי נאה שבתיעוב
 הכדור את נטל בזמנו, מקובלים שהיו כפי

 ה־ את יצר וכך עימו, לרוץ והחל בידו
.״1823 הרוגבי. מישחק של המייוחד סיג׳נון
 לעסק הפך כבדיחה, שהחל מה אבל
 כבר שנה חמישים כעמר מאד. רציני

אוהדי מחנות: לשני אנגליה התחלקה


