
ט ר ו פ ס
כדורסל

ל שיגעון ה ש ד ו ד ג
 אלופי אנחנו חעולם! אלופי ״אנחנו
 הכדורסל אוהדי בצהלה שאגו העולם!״

 זה היה תל־אביב. מכבי של המושבעים
 מכבי בין שנערך הידידותי המשחק בתום

 המקצועית החובבים ליגת אלופת תל־אביב,
(הקלי הבולטס קבוצת לבין ישראל, של

 המקצועני הכדורסל ליגת אלופת עים),
 המוגדרת ארצות־הברית, של (אנ.בי.איי.)

 במפתיע בכדורסל. העולם כאלופת השנה
 על מכבי של בנצחונה המשחק הסתיים

 היה ההיקש .97:98 — נקודה של חודה
ה אלופי את מנצחת מכבי אם הגיוני:

ב אלופת־העולם היא שמכבי מכאן עולם,
 הישראלי של המגלומניה יצר כדורסל.

המלא. סיפוק על בא המצוי
 הלאומי האגו ניפוח שמלבד העובדה,
 חשיבות כל למשחק היתד. לא הקולקטיבי

הפרשנו גם זה. כהוא שינתה לא ממשית,
 בו מצב התאפשר כיצד וההסברים, יות

 היא שברמתה ישראלית, כדורסל קבוצת
 הכדורסל של במושגים מבינונית למטה

ה אלופי על לגבור מסוגלת האמריקאי,
ה ברגשות פגמו לא המקצוענים, עולם

והגאווה. סיפוק
 של הפעם היו הקליעים סרק. קליעי־

ה המשותף משחקם זה היה כדורי־סרק. !
 חודשים שלושה בת פגרה אחרי ראשון י

 ביריבה זילזול תוך בכדור. נגעו לא בה
 לפני להתאמן אפילו טרחו לא הישראלית

 שגם כך על הצביעו הנתונים כל המשחק.
בקלות, לגבור חייבים הם אימונים ללא
ה הקבוצה על חופשה, של סיור תוך

מקצוענית. היא אף שלמעשה ישראלית,
 הטוב במקרה משתכרים שמקצועניה אלא

הבולטס. שמשתכרים הסכום מעשירית פחות
המקצוענית, הליגה אלופי היותם למרות

 הכדורסל שבקבוצות הטובה הבולטס אין
מצ אלופים היותם עובדת האמריקאיות.

 להגיע הצליחו שהם כך על רק ביעה
ב אך הפליי־אוף. משחקי בשלב לשיאם

 הכדורסל מכוכבי כמה מופיעים שורותיהם
 הייס, אלווין אנסלד, ווס כמו האמריקאי |

 נאלצו אלה קופצ׳אק. ומיטש וייט לארי
ישראל, אלופת נגד רק לא להתמודד הפעם
 השורקים ישראליים שופטים נגד גם אלא

 פי על לכאלה נחשבות שאינן לעבירות
ה חוקי ונגד המקצועני; הכדורסל כללי |

ה של מאלה השונים האירופי כדורסל
בארצות־הברית. המקצועני כדורסל

ה בליגה לחלוטין אסורה למשל, כך,
(שמי האיזורית השמירה שיטת מקצוענית

המשחק. קצב את המאיטה השטח) רת
 בראש הוא המקצועני שהכדורסל כיוון

 מעוג- המשחקים ומארגני הצגה וראשונה
ושוטף, מהיר משחק לקהל להעניק יינים

 השמירה בוטלה סלים, של מקסימום עם |
 יד־ של הכדורסל באיצטדיון האיזורית.

 ללא עמה להתמודד הבולטס נאלצו אליהו
הצלחה. וללא הכנה

 שהסברים אלא יוקרה♦ של זריקות
 קלעו מדוע להבהיר כדי בהם יש אלה

 הם אין נקודות. 97 רק במשחק הבולטס
 המקצוענים איפשרו מדוע לתרץ יכולים

 מנגד לקלוע מכבי לכדורסלני האמריקאים
 את בהגנה הפעילו הם לסלם. נקודות 98

 שהם הלוחצת האישית השמירה שיטת
 גובה של יתרון להם היה בה. בקיאים
 ועוצמה כוח של גדול יותר עוד ויתרון

ההת את לעצור הצליחו לא זאת ובכל
ו ברקוביץ׳ מיקי של המתפרצות קפות

 מאשר יותר כשלעצמה, זו עובדה חבריו•
 הגדולה נקודת־הזכות היא הניצחון, עצם

במאזנה. לרשום מכבי שיכולה
 מעיבה הבולטס של חולשתם אין לפיכך,

 הפגינו, שכדורסלניה מכבי, של ההישג על
 צוות משחק העונה, הראשון במשחקם

 שובי-עין במיבצעים עשיר ושוטף, מגובש
 בה שהיה וקבוצתית, אישית ובטכניקה

 במיגרש צופים אלפים עשרת להלהיב כדי
בטלוויזיה. צופים ממיליון כיותר ועוד 1

 מכבי של כוונותיה לגבי רמז זה היה
 גביע-אירופה- מישחקי לעונת תל־אביב
 1977 אירופה לאלופת הקרובה. לאלופות

 לכתר שוב לטעון טובות סיבות עתה יש
 שחקן עם האירופאי. הכדורסל אליפות

 מק־קראקן, פול של בדמותו חדש חיזוק
 כפליי- הבולטם נגד בהתמודדות שהתגלה

תו כשד, זריז ורב־תחבולות, חכם מייקר
 קבוצה ועם מתוחכם: ומוביל־כדור קפני׳

 נגד נחיתות רגשי ללא לשחק המסוגלת
 האמריקאי, הכדורסל שבמקצועני היקרים
 למנת השנה לצפות ישראל אזרחו יכולים
העולמית. בזירה לפחות גדושה יוקרה

שלהן האמויסאים לשחקני־הרנש הישראליות הכדורסל
 השווה דולר, אלף 500כ־ של ך ^
י  ישלמו לערך, לירות מיליון 10לכ־ י

הכדור קבוצות הקרובה המישחקים בעונת
 בשורו־ שיופיעו ארה״ב, ילידי לשחקנים סל

 היקרה הכדורסל עונת זו תהיה תיהן.
 כאשר הקבוצות, הוצאות מבחינת ביותר

 הצפוי הגודל את יודעת אינה מהן אחת אף
הכנסותיה. של

 מלכתחילה המודעות הקבוצות הן רפות
 להשתלב רצונן עיקר יאך ענק, לגרעו׳נות

 להדביק, והישראלי!ולנסות הכדורסל בצמרת
 קבוצת ׳של המזהירים ההישגים <את לימים,
 המאמינות קבוצות גם יש תל-אב״ב. מסבי

והיש במישהקים הצלחה טובה, יכולת כי
 בתקציב. האיזון .את גם יביאו ׳נאים גים

 היתר, למשל, החולפת, המי׳שחקים בעונת
 ש־ חיפה, הפועל לקבוצת קופתית הצלחה
 הלאומית ׳בליגה מחודשת בכורה !בעונת
את הבטיחה !ואף ׳בצמרת מקום לה כבישה

מק־קראקן פול
דולר אלף 60

אירופה. גביע במיש׳חקי העונה השתתפותה
 שעל־ ב׳־שראל, רק ולא סיוד, זה ׳אין
 ובינלאומיים מקומיים להישגים להגיע מנת

בשח שורותיה ׳.את לתגבר ׳קבוצה חייבת
שה מוצפת כולה ואייריוכה מארה״ב. קנים
 סכו־ המשתכרים הכדורסל, ממולדת קנים

 עול את כתפיהם על ונושאים מי־ע׳תק
 גם תל־זאביב, למכבי .׳בדומה הקבוצות.

 וילר־ ,וארזה מובילג׳ירג׳י ריאל־מאדריד,
 יוכלו לא משבדיה, אולוויק או מצרפת באן

 שהקנים לילא ממש -של ׳להישגים להגיע
 ה־ ייוגוסלאוויה, רק למעשיה ׳אמריקאים.

 לשגר מצליחה לנבחרות, האירופית ׳אלופה
קבו השונים אירופה גביעי מישחקי לזירת

אמריקאי. תיגבור ללא מעולות צות
 שיו־ את תיגברה תיל־אביב מסבי קבוצת

 החדשה, האירופית העונה לקראת ריותיה,
 גבוהת ברמה ״׳חוץ״ שהקן מק־׳קראקן, !בפול

 הנמשכת מישחקים עונת במשך שישתכר
 שתם דולר, אלף 60כ־ ׳חודשים שמונה

 מסבי קבוצת אבל לירות. ממיליון יותר
 רק לא מתוגבר בהרכב ׳תופיע תל־/אב״ב

 הליגה, במישחקי גם אלא האירופית, בזירה
׳ו האליפות בתואר שזכה ׳להרכב כאשר
 מצטרף החולפת בעונד, המדינה בגביע
 כאולסי ייויתר המוכר בן־יאברהם, אלישע

 מ׳וצ־ עונה תל־אביב למכבי ׳תהיה יאם פרי.
 יאלף 50ב־ (!אולסי) אלישע ישתכר לתת,
דולר.
 במכבי ייהנו העור שחומי רק לא

סילבר לו שמנים. ממענקים תל-אביב

 של תביעותיהם אחר למלא ׳תצטרך גם
 חיים שרף, שי הכישרוניים הישראלים
בן־צבי. ושירי זליוטיקמן

יכסה מי
הגרעונותי את

ל גבוהים תשלומים של לוכסוס ^
 יאפיין לא מאחה״ב ״עולים״ שחקנים י י

 שעברה, העונה של הצמרת קבוצות את רק
שורו את תיגברו אחרות רבות וקבוצות

 במישהקי הטון יאת לתת במטרה תיהן
 חולון, הפועל העלית. קבוצות יבין הליגה
 הפועל או תל־יאביב אליצו׳ר רמת־׳גן, מכבי

 אלפי עשרות אולי ישלמו לא גףשמואל
 להחזיק אך ארה״ב, יליד שחקן לכל דולרים

 במכבי בנץ׳ וג׳ין גריפין סבוב שחקנים
קיניגהאם ׳ומייק וואלק וירן או רמת-גן,

פרי אולפי
דולר אלף 50

 סול פוייינסט, שמואל או ׳חולון, בד,פועל
 עשרות צריך — תל־יאביב באליצור לירנר
אחד. כל עבור לירות אלפי
 שתשלמנה הלירות מיליוני עשרת יאל

 להוסיף וש ׳מארה״!ב, לשחקנים הקבוצות
 לירות מיליוני כשלושה של סכום עוד

הישר לכדורסלינים הקבוצות ׳שתשלמנה
אלים.

 ה־ בעונת הקבוצות של ׳ההוצאות יאבל
מיל 13ב־ ייעצרו לא הקרובה מישחקים

 יושקעו נ׳וספים נכבדים סכומים לירות. יוני
 ׳נסיעה הוצאות מיתקני־ואימון, במאמינים,

 המשוערות ההוצאות סך־׳כל ונר. למיישחקים
 מיליון 20כ־ הקרובה: המיישחקים לעונת
לירות•

ד,יש הקבוצות ׳של המשוערת ההכנסה
 !אירופה ׳וגביע הליגה ממישהקי ראליות
 ילידות. מיליון 10יכ־ היא הקרובה, ׳בעונד,

 את יכסה מי :כמובן היא, הגדולה השאלה
 10כ־ של ׳גודל בסדר הצפויים הגתעונות

 מכך? יותר שאף וייתכן לירות, מיליון
 לקראת ביצעו, קבוצות שכמה הוא הדושם
 !נועזים צעדים הבא, בשבוע ׳שתחל העונה

המתב השאלה ■להישגים, להגיע במטרה
 בהתהייבויו־ לעמוד יוכלו האם :היא קשת
? תיד-ן
 עונת ׳שנפתחה קודם עוד כך, !או כך

 לקוות הסיביות סל יש למעשה, המיישחקים
 בקבוצות שתבליט מרתקת, כדורסל לעונת

 ש־ ביינלאומי בקנה,־מידה כוכבים השונות
סבומי-׳עתק. יגרפו

----- 45 _

1 0 1

נ!!
חסויס

 מעולים כדורסלנים ׳שהם בוטרייט, וג׳ים
 אחד כל יגיעו בקבוצה, הטון ומנותני

יש בכסף או, דולר אלף 30כ־ של. לשכר
 הוותיק מנקין אריק ל״י. חצי־ומיליון ראלי,

 יאכל לערך, הזד, הסכום במחצית יסתפק
 ׳שמנים במענקים יזכו ת׳ל־׳אביב במכבי

 בדקו־ מיקי כמו ישראליים כדורסלנים גם
 ומרדכי(״מוטי״) שורץ שוקי קרן, חנן ביץ,

ארואסטי.
האוכל עם

התיאבון בא
• ת ך צ המועמדת היא רמת־גן הפועל כו
 ההגמוניה את העונד, לסכן העיקרית ת|
׳ו הישראלית, בזירה ׳תל־יאביב מכבי שיל

 בשבוע לקבוצה, הצטרפותו בזכיות זאת
 ל־ המיקצועני היהודי־אמריקאי של שעבר,
ש בעונה הופיע מטרים, 2.10 של לגובה
 ׳בפרשית והסתבך האיטלקית בליגה עברה
 קברניטי בעד מונע הדבר אין אך סמים,
 להביא יוכל שהוא מלהאמין רמת־׳גן הפועל
 והא־ של ישכרו הישראלי. בכדורסל מיפינה

 יהיה בעיות, ללא העונה ■את יסיים אם לק,
 ל״י. ׳מחצי־׳מוליון יוותר איו דולר, יאלף 30כ־

 הכנסות סל על העולה ■גדול סכום זהו
ש המ״שחקים בעונת הרמת־גנית הקבוצה

חלפה.
 סטייב גם העונד, ישחקו רמת־גן בהפועל

 אחד כל ׳של ׳ששכרו קפלן, וסטיב שילכטר
 דיי- וצ׳זארלי דולר, !אלף 15כ־ יד,יד, מהם
 בנוסף זה. מ׳ס׳כום בשליש שיסתפק וויס

 הבינלאומי, השחקן ׳גם בקבוצה יופיע
 יהיה הכולל ששכרו מיוסקוביץ, ׳אביגדור

 שכרו את להוסיף יש לכל ל״י. יאלף 150כ־
 ש־ דאנקן, ׳איבן האמריקאי, המאמן של

ה ׳ויקבל ׳בשוודיה החולפת בעונד, הדריך
דולר. אלף 20כ־ עונה

 תל- הפועל קבוצת גם משקיעה רב ממון
 בעונות הבלתי־׳פ׳וסקים בניסיונותיה אביב

 ההתקדמות קצב !את להדביק האהרונות
הקרו בעונה מכבי. העירונית, יריבתה של
 שחקני־ ׳שני תל־,אביב בד,פועל יופיעו בה

 יאנג סטיב הוא האחד חדשים, תיגבור
 או־ וקבוצת יוון נבחרת כוכב (יאדזוגלו),
ו האחרונות, בעונות פיראוס לי׳מפיאקוס

 בעונה שהופיע פליישר, בוב הוא הימני
•תליאביב. במכבי החולפת
ב תל־אביב ׳בד,פועל יזכה יאנג סטיב

 בוב ואילו לעונה, דולר אלף 20כ־ של שכר
 הקבוצה לשורות להצטרף האמור פלייש׳ר,

 כעשרת ״רק״ יקבל דצמבר, יחודש בסוף
 למעשה בקבוצה שיופיע כיוון דולר, אלפים

 יש, לאלה ׳חודשים. ׳ארבעה במשך דק
 20כ־ המשתבר ׳ויילים, ג׳׳ון !את ׳כמובן!לצרף

ה לייבוביץ בארי ואת בעונה, דולר אלף
 השחקנים גם דולר. אלף 15־0׳ משתכר

 שמואל ברכה, דני הוזז, פנחס הישראלים
■יממן. משכר נהנים בן־דויד, וגור נחמיאס

 ה־ בעונת נהנתה היפה הפועל קבוצת
 ומ־ גבוהות, מהכנסות שעברה מישחקים

 האוכל עם אולם יחסית. נמוכות הוצאות
לש הקבוצה תצטרך והעונה התיואב׳ון, בא
 ילידי ׳שחקנים לשלושה גבוהים סכומים לם

 ו־ שפר דייוויד לאסוף, הארווד — יארה,״ב
 יאלף 20כ־ ישתכר לאסוף דניאלס. ראלף
 דולר ׳אלפים כעשרת שפר בעונה, דולר
הקבוצה דולר. אלפים כעשרת דניאלס וגם




