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מפניו... רעדו גברים אוחו... העריצו נשים

ולין לא תוס
המופלא הלוחם

ספח־־ט
כדורגל

ת עלייה מי או לל

ל כ מחיר ב
 עוף היד! את לי עזוב אותי! ״עזוב
 של האחרונות מילותיו היו אלה מפה!״

 שמצא לפני מעכו, עמר המישטדה סמל
 לאחר הקרקע, על אין־אונים שרוע עצמו

הש סזריניוב, יוסף תזת־גן, הפועל ששוצר
כיבו.
 והשוטר ספורות, שניות אלא חלפו לא

 על ומשקם חבריו, בעזרת התאושש העכואי
דו עצור!״ אתה ״סורינוב, זעק: דגליו
 בדקה אירע לשוטר, השוער בין זה קרב

 להפועל עכו הפועל בין במישחק 75ה־
 הגדולה למהומה האות את ונתן רמת־גן,
 המיש־ לשוטרים. הרמת־גנים בין שפרצה

 ״של במיגרשם א/ ליגה במיסגרת נערך חק
 טרם דקות חמש-עשרד, ופוצץ העכואים,

החוקי. מועדו
 כתב-הספזרט הפרובץמטי. המשולש

במיגרש שנכח היומיים, העיתונים אחד של

 ה־. תיקו לכדורגל. ההתאחדות של מעתי
 לכדורגל בהתאחדות סורינוב של אישי

 שביצע חמורות, עבירות במיספר מוכתם
הכדורגל. מיגרשי על

 על רק לא אך פורינוב. של מיזגו
 את סורינוב הוכיח מיגרשי-ד,כדורגל

 האחרון במסעה הסר-הרסן. הסוער, מיזגו
 לארצות- בכדורגל ישראל ניבחרת של

 גרם הוא סורינוב, השתתף שבו הברית,
 מ־ באחד זה היה הניבחרת. של לביזויה

 סורינוב הניבחרת. שהתה שבו בתי־המלון
ה כ״שיצאד, מקומית. בחורה להדרו הזמין

 ה־ עבור כסף ביקשה חדרו, את בחורה
 סירב סורינוב השוער. של בחדרו ״שהייה״

 במלון, צעקות הקימה והבחורה לה, לשלם
 מאמן התערב כאן מאוחרת. בשעודלילה

 מיספר שהוציא שווייצר, דויד הניבחרת
המלון. מן והבריחה מכיסו דולרים

 חשב לא הוא כי בתמימות, טען, סזדיבוב
 עבירה פראיירית. סתם אלא פרוצה שהיא
 פרשת היתה, לסורינוב שיוחסה נוספת
ליש להגניב סודינוב ניסה שבה המכס,

 על- נתפס אך יקרות־ערך, סחורות ראל
על־הם. שוטרי־המכס ידי

ב- נחשד קלדרון, רוני לקבוצה, חברו

(במרכז,. סורינוב יורי רמת־גן, הפועל שוערמשתולל סווינוב
 משתולל מיצחו) על סרט עם לבנים במיכנסייס

 להשתלט מנסים וסדרן שוטרים שלושה עכו. הפועל נגד בעכו שנערך במישחק־השערורייה
 למיגרש, הכניסה שער ליד שניצב נוסף, שוטר לעבר המסתער אחוז־האמוק, השוער על

המישחק. הופסק הרמת־גנים של מהתפרצותם כתוצאה (מימין). בפחד נמלט והנראה
המ כי העיד בעילום-שם, להישאר וביקש
מ שלושה של התנהגותם עקב פרצה הומה

ו קלדרון סוריגוב, — רמת-גן שחקני
 ובו מתוגבר מישטרתי כוח שאף — שוחט

 המישהק כלל. הפחידם לא שוטרים, עשרים
 שהפועל העובדה לאור מתח, טעון היה
 ל־ העונה טוענות רמת־גן, והפועל עכו

 לליגה להעפיל ובכוונתן כתר-האליפות,
הלאומית.

המ של השלישית הצלע קלדרון, דוני
 שוחט סורינוב, — הפרובלמטי שולש

במ בצלחת, ידיו טמן לא — ומוא־עצמו
 סורינוב שחברו אחרי מייד שפרצה. הומה
 הקהל לעבר קלדרון אץ השוטר, את תקף

 מטרים מרחק בו. מתגרד, שהחל העכואי
 בין המפרידה לגדר שהגיע לפני ספורים

 סמל-ראשון בעדו עצר לקהל, המיגרש
ב נגח קלדרון דיברי שלפי לנקרי, יעקב
מ של לפיו משולשת״ ״אצבע ותחב פניו,

ויינברג. אורי אמנו,
 ב־ להישאר שביקש ספורט כתב אותו

 לספר: ידע מובנים, מטעמים עילום־שם,
 השוטר ראשון, השוטר את תקף ״קלררון

מה לקלדרון והחזיר חייב, נשאר לא
 כ- המפוצץ, המישחק סיום לאחר לומת.״

 מיטלטליהם את ארזו רמת־גן ששחקני
 לפתע להם הודיע לעירם, לחזור והתכוננו

 עליהם כי הזן, שלמה קצין־המישטרה,
 בעיקבות בעכו, לתהינת-המישטרה לסיור

מהשחקנים. חלק של הפרועה התנהגותם
 המאמן כי להם כשנודע גדהמו, השחיןנים

 סורינוב, השחקנים ושלושת ריי־גברג אורי
שוט בתקיפת מואשמים — ושוהם קלהדויו

רבהסגת-גביול. פרועה םהתנהגות רים,
 סורינוב, ה׳רמת-גנים של הסתבכותם

 האחרונה ב״שבת החוק עם וישוחיט קלדיון
 סודינוב היכר, אשתקד הראשונה. היתד, לא

ד,מיש- בבית־הדין אשם ונמצא חיפאי, סדרן

שה אחרי ורק מעשדדאונס, בביצוע עבר
 חזרה־בה בפרשה מעורבת שהיתה צעירה

נת קלדרון, רוני התיק. נסגר מהצהרתה,
 אם ספק אך ניכר, מישחק בנישתן ברך
 בעייתי כדורגלן הישראלי לכדורגל קם

 התגרות !שחקנים עם מכות :ממנו יותר
 והופעה מגונות תנועות ביצוע תוך בקהל

 להרשעתו כבד גרמו מזוייף בכרטיס־שתקן
לכדורגל. ההתאחדות של בבית־הדין בעבר,
 תחילה קלדרון. רוני הסתבך בצה״ל גם
 עריק. בחזקת והיה להו״ל, כשברח זה היה

 אופי את לשאת הצליח לא לישראל משחזר
 פסיכיאטר עלי־די ושוחרר הצבאיים החיים
צבאי.

 של השלישית הצלע על !מחיר? הכל
שו שמעון הדמת־גני־פדובלמטי, המשולש

 ביצע שהלה בוודאות להגיד אפשר חט,
 היום מנסה הוא אם־כי פליליים, מעשים
חד בעיתון נרגש במונולוג למוטב. לחזור

 אחרי ימים שלושה וטוטו, ספורט שות
:וסיפר עברו את חשף העונה, תחילת

 בבית. לישון נהגתי לא ״הידרדרתי.
 עסקתי כן, פליליים. למעשים שותף הייתי

 דיברה רמת-גן כל במעצרים. הייתי בפשע.
 כל את הכרתי במעצרים כשהייתי זה. על

 בעולם הייתי בארץ. המושחתים האנשים
 ״רציתי לקבלו: סירב צה״ל גם אחר.״

 חרה דבר. קרה לא כאילו לצה״ל, להתגייס
 נתן זה אותי. קיבל לא צה״ל באשר לי
מוצא.״ דרך לי שאין להבין לי

 האחרונה בשבת שפרצה המהומה־רבתי
ושו קלדרון סורינוב, של בניצוחם בעכו,

 תוסיף אם העתיד־לבוא, את מבשרת חט,
 במישחקיה גם להפסיד רמת־גן הפועל

 מאחרי- המתדהש את היודעים אלה הבאים.
 הופתעו. לא הרמת-גנית, בקבוצה הקלעים

 :העונה בראשית הבטיחו ברמת־גן הרי כי
מחיר.״ בכל ללאומיות נעלה ״אנחנו
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