
הדולארים דוקרב

 אחרי הספסל מן במישחק צופה אביב,
 מחזיק הוא מבירות. חמש בגלל שהוצא
 שריר אל צמוד קרח גוש במגבת

הדם. מחזור את להמריץ כדי ידו,

 להגן מכבי תנסה שבו הטורניר לקראת
אירופה. אלופת תואר על

 כי היה נדמה המישחק מחצית במשך
יתממשו. המאמנים שני של ציפיותיהם

 לשחק לשחקניו הורה אומנם יעקובסון •
ל כדי הקצב את להאט מבוקר, מישחק
 ההתפרצויות ממישחק העוקץ את הוציא
 מכבי, של סיגנונה את המאפיין המהיר

 נסחפו הם לו. נשמעו לא שחקניו אבל
 הצליחו וכאשר המכבי, המישחק לסיגנון

 המוקדמות. האזהרות כל את שכחו — בו
 היה ונדמה ביתרון, הובילו רבות פעמים

הנכסף. הניצחון לקראת שועטים שהם
 (״היהודי דייב כוכבם, בכך להם סייע
 כל שהשקיע ניומארק, ביותר״) הארוך

 במישחק. שלו הסנטימטרים 219מ־ אחד י
 הלהיב יכולתו, במלוא הפעם התגלה הוא
 שנות הרבה שאחרי הפועל אוהדי את

לניצחון. קבוצתם את דירבנו שוב דממה
בחשבון: הובא לא אחד שגורם אלא

פליישר. בוב
שנר מכבי, קבוצת של התיגבור שחקן

 סניידרו־ האיטלקית הקבוצה משורות כש
 נקודות 25 בממוצע קלע שבה אודינה,

 האכזבה ערב לאותו עד היה במישחק,
 במישחק השתלב לא הוא מכבי. של המרה

במיסגרת במישחקיה ״חושך״ היה הקבוצה,

ה מישחקו במדריד. הבינלאומי הטורניר
 לרפואה, הסטודנט של והמגושם מסורבל
 מעט לשחק כדי בלימודיו הפסקה שעשה

 בחודשיים היה כסף, ולצבור כדורסל
ברק. חסר האחרונים

 בשק,״ חתול קנו אותנו, רימו ״שוב
 למרות כי היה נדמה מכבי. אוהדי זעקו

 לו יהיה לא עימו שנחתם השמן החוזה
הראשונה. בחמישיה מקום

 פליישר בוב גילה הדרבי של בלילה
 משכמו- היה הוא שבו. הכדורסלן את

 במיפגן גם אלא בקומתו, רק לא ומעלה
 כך המישחק שהתפתח ככל שלו. היכולת
 ספורות דקות כעבור פליישר. גם התפתח

המישחק. גיבור הוא :ספק היה לא כבר

 בהגנה. נפלא בהתקפה, מצויין היה הוא
 מצב, מכל קליעות שלו: היום היה זה

אדי ניתורים פז, מסירות כדורים, חטיפות
 קונצרט נתן הוא בהגנה בהתקפה. רים

ה מיגרשי על מזמן ניראה לא שכמות
 בלתי־רגיל עיתוי בחוש בארץ. כדורסל

 חוזרים, כדורים 17 לקלוט כדי לזנק ידע
 ניראו שכבר לכדורים חסימות שש ולבצע

מכבי. ברשת מפרפרים
 התל- הקבוצות שתי בין היוקרה קרב

 ניומארק בין אישי דו־קרב הפך אביביות
ר של ״מ0ר, 15 יתרון למרות לפליישר.  ני

 העליונה. על פליישר של ידו היתוז מארק,
 אבל סלים, יותר אמנם קלע ניומארק

עבירות חמש עם המיגרש את לנטוש נאלץ

 ניצחה מכבי הסיום. לפני דקות תשע
 ופליישר )90:75( נקודות 15 של בהפרש

חדש. כאליל עולמו את קנה
 כי היה נראה המישחק _החל כאשר

 יותר. טובה עיסקה השנה עשתה הפועל
 אלף 15 לניומארק לשלם התחייבה היא

 מכבי ודיור). הוצאות (מלבד לשנה דולר
 אלף 50 של חוזה על פליישר עם חתמה
דולר.
 של ההפרש פירוש מה הבין שלא ומי

שלכאו כדורסלנים, שני בין דולר אלף 35
 היה יכול רמה, אותה על עומדים רה

 שהיה הזה, הדרבי בסוף רק זאת לתפוס
 הזה הדרבי את שראה ומי בוב, של הדרבי

הליגה. כל חת ראה

ד פליישר ניצבים רקדנים צמד כמו13 מספדי שני  וני
על־ ידיז את מריס כשפליישר מארק,

.13 מיספר החולצה את לבשו שניהם קליעה. ניסיון מניומארק למנוע מנת
 בוב זכה שבו הכינוי זההחוסם הקצב

 החיזוק שחקן פליישר,
■1סתר שלמה צילם: הקהל. אהדת את שקנה האמריקאי,
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