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 מהפכנית בשיטה ציפורניים יצירת

 שאינו בלעדי חומר באמצעות
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ספורט
□דורגל

שא מידמד בד
ה כל את צריך מי ״השתגעתם?!

 נימני שמאיר מספיק לא ?! ד,אלד. ממטרות
 הממטרות את מייד יתכסו ? הרגל את שבר

 מאמן לוי, צ׳וצ׳קו הגיב 15 בחמרה!״
 שעבר השבוע באמצע בא כאשר יפו, מכבי

 לבדוק כדי קבוצתו, של החדש לאיצטדיון
 כעשרה׳ לפני שנחנד החדש המיגרש את

.21ה־ במחזור ימים,
ה קבוצת־הכדורגל המתינה רבות שנים
 עלתה שהקמתו החדש, למיגרשה יפואית

מת עתה אולם לירות. מיליוני כארבעה
 התת- לצנרת המחוברות שהממטרות ברר,

ה דגלי את מסכנות במיגרש, קרקעית
 זהות הן שכן, עליז. המשחקים כדורגלנים
 באיצ־ שהותקנו התת־קרקעיות ליממטוות

 — נימני מאיר שבר ישם ברמת־גן, ׳טדי׳ון
 את — והניבחרת תל־אביב מכבי כדורגלן

 הקאר־ את כנראה, סיים, כך ועקב דגלו,
ככדורגלן. ישלו יירה

היפואי, האיצטדיון שנחנך לפני עוד

 ל- האהראי סלומון, אדיר היפואי למיגרש
ל כמומחה הנחשב בלומפילד, איצטדיון

 האלה,״ ״הממטרות כדורגל. מיגרשי טיפוח
ה דגלי את ״מסכנות סלומון, הדגיש

 ש־ כך אותן לכסות אי־אפשר שחקנים.
 כמו אחוז, במאה בטוח יהיה הכדורגלן

רגיל.״ דשא על משחק כשהוא בטוח שהוא
 להתארח, שהספיקה היחידה הקבוצה
 היפואים, של החדש מייגרשם על לפי-שעה

ה את שניצחה תל-אביב, בית״ר היתח
 אך לפני־ד,אחרון. במחזור 0:1 יפואים

 בעת כלל, הבחינו לא בית״ר כדורגלני
 52 פזורות היפואי שבמיגרש המישחק,
 באיצ־ המותקנות לאלה הזהות ממטרות

ניימני. מאיר נפצע שם הרמת־גני, טדיון
 הקבוצה, כלם הבחין המישחק בתום רק

 המסוכנות. בממטרות טופולנסקי, שרגא
 סלוצקי, משה הבית״רית, הקבוצה מנהל

 טויפו- של לסיפורו בתחילה האמין לא
 ה- אחרי המיגרש את סרק הוא לנסקי.

 ממטרות בכמה הבחין ולתדהמתו מישהק,
 מילימל ?״ לב ישמתי לא ״איך כאלה.

 ממש השחקנים ״הדי בתדהמה. סלוצקי
רגליהם!״ את סיכנו
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יפו מכבי במיגרש הממטרה מיבסה
קטנות מלכודות 52

יפו מכבי של החדש האיצטדיון
מיליון של השקמה

 כעשרה לפני ירושלים בית״ר נגד במישחק
לק היפואית האגודה צריכה היתד, ימים,

 ההתאחדות־ ■מטעם מייוחד היתד בל
 ריש־ למישחים אותו לפתוח כדי לכדורגל,

 מימצאים העלתה זה בנושא חקירה מיים.
מעניינים.

 - כשנתיים לפני עצת־אחיתופל.
 ביפו, באיצטדיון בעבודות הוחל כאשר
 ההתאחדות-לכדורגל מעסקני אחד המליץ

 —בהיר וצבי גיל משד, על היפואית לאגודה
 דשא ולד,שתלת צנרת להתקנת יועצים שני
 על־ שוכנעו היפואים עצה. לה שיטכסו —

 מחוברות שאליה תת־קרקעית צנרת כי ידם
 הטובה ההתקנה אכן היא ממטרות, 52

ה כולל — המערכת מייגרשם. עבור ביותר
 להם עלתה — המים לספיגת ד,בריכות

לירות. !מיליון
 לפני נימני, מאיר של פציעתו אולם

 בממטרה מהתנגשות כתוצאה מחודש, יותר
 כדורגלני של! בליבם השש עוררה כזו,

 עתה מותקנות מיגרשם שעל יפו, מכבי
ממטרות. אותן

 החמישי ביום התבדה. לא החשש ואכן,
 אדו־ אברהם הקבוצה, כוכב סיפר האחרון,

 על החליק הוא האימונים, באחד אטי,
ו הממטרות, אחת של מיכסדדד,פלסטיק

 באופן קרסולו את נקע מכך כתוצאה
חמור.

הוזמן ■שעבד בשבוע גדהם. הטגהל

 ש־ יודע היה שאם טוען, סלוצקי, משה
ממ עם במיגרש לשחק הולכים שחקניו

 לעלות לשחקניו נותן היד, לא הוא טרות,
 היתד, לא יפו מכבי אגודת אם לשחק,
שחקניו. של לשלומם ערבה

 ז התת- הממטרה שגשבח. המיכסה
 שונה אינה יפו מכבי באיצטדיון קרקעית
 הוא •שבד, המייוחד אולם רגילה. מממטרה

 הדשא, מישטח לפני מתיחת ■מותקנת שהיא
 סנטימטרים. 15 שקוטרו במיכסה ומכוסה

ב המיכיסים מתרוממים המים פתיחת עם
 המיבסד, חוזר סגירתם ועם אוטומטי, אופן

 הממטרה את מכסה כשהוא המקורי, למצבו
מ סנטיימיטרים שלושד,-ארבעה עד ויורד
1 הדשא. מישטח לפני תחת

 לבין המישטח פני בין הגבהים הבדלי
ב הממטרות 52 כיסוי מחייב הסיכסים

 שמפעילים אחרי ביומו, יום ומדי המרה
 ה־ על האחראי לכך דואג הממטרות, את

 חסרונות. מיספר מתגלים כאן איצטדיון.
 הרי מכוסות הממטרות 52כש־ גם שכן,

 לקשיות זהה איגד, החמרה אדמת קשיות
 במיקרה, אם, ועוד: זאת הדשא. מישטח

 יי את לכסות האיצטדיון על האחראי ישכח
 י דה־ גלוי, הימייכסד, יישאר הממטרות, אחת

ריצה. כדי ■תוך עליו להחליק עלול כדורגלן
ה האיצטדיון בעלי מייוחד. ביטוח

 שמיכסו•,-הפלסטיק מצידם, טוענים, יפואי
דרכו כדורגלנים כמד, וכי בלתי־שביר,
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