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לשימצה, הידועים הקנאים, והדיה
*  רמת־ הפועל של הכדורסל קבוצת של י

 אדיר ובקול קבוצות קבוצות התגודדו גן,
״אימ זה: אחר בזה במקהלות השמיעו

 שגרמו אוהדים, אותם !״אימפריה ! פריה
 בגלל לקבוצתם והפסדים פורענות פעם לא

 שיכורי־ הפעם היו למיניהן, התפרעויות
 תל- הפועל על גברה קבוצתם ניצחון.

 ממישחקי באחד 87:109 בתוצאה אביב
ה מפתיחת שנראו המרהיבים הכדורסל

בהתפרצו פורקן לעצמם מצאו הם עונה.
שימחה־ללא־גבול. של יות

 הפועל הצליחה לכך קודם בשנים גם
ה כדורסלני על פעם מדי לגבור רמת־גן

 קבוצת כה עד שנחשבה תל־אביב, פועל
 אחרי במדינה, בטיבה השנייה הכדורסל

 הם שעבר בשבוע אולם תל־אביב. מכבי
ומוחצת. מחפירה תבוסה להם הנחילו

 לשעבר המיקצועני הכדורסלן וולק, ניל
ש פניקס, סופר האמריקאית הקבוצה של

 תמורת הרמת־גנית הקבוצה על-ידי נרכש
 אולי ראה לא דולאר, אלף 30 של סכום
 אוהדים שלו המיקצוענית הקאריירה בכל

 אליהם, התקרב הוא כך. כל וחמים נלהבים
 ״תיזמורת על מנצח והחל ידיו את הניף

 היה בהתלהבותם. נסחף כשהוא האוהדים״,
 הכדורסל בנוף שיגרתי בלתי מחזה זה

בארץ.
 שעם הענק, הכדורסלן וולק, ניל אכו
שליוו סמים בפרשיות התפרסם לארץ בואו

 בחמישה שהורכב מי כל מגובסת. כשידו
 יהודה או קאשי או גינדין הרמת־גנית,

 שמוטט הרכב מלהיב. הרכב השלים לוי,
 שזכה הרכב שאיפות. בעל תל-אביב יריב

 !״אימפריה — לקריאות בצדק בסיום
!״אימפריה

מא נצח המלהב הרמת־גני המיפגן על
 האמן דאנקן, אייבן ,41 בן אמריקאי מן

 קבוצת של הראשון המיקצועני האמריקאי
ה בשלוש שהצעיד מי ישראלית, כדורסל

ל השוודית אולוויק את הקודמות שנים
 דאנקן הבטיח האירופית, בזירה הישגים
 להישגים. רמת־גן הפועל את גם להצעיד

 הוא הישראליים הכדורסל כמאמני שלא
 בחליפות בקפידה לבוש למישחקים מופיע

לשופ ולהעיר להתעצבן מרבה מהודרות,
 להצהרותיו. כיסוי יש בינתיים אבל טים.

 הפועל נגד קבוצתו של מישחקה פי על
הראשו בפעם כי הרושם נוצר תל־אביב

ל ממש של יריבה יש רבות שנים מזה נה
היש הכדורסל של הכמעט־נצחית אלופה
 מאיימת פעם, מאשר יותר השנה ראלי.
 של האליפות כתר על רמת־גן הפועל
מכבי.

 הלילה
השחור

ע ל ק תו־ בלטה המנצחים שימחת ר
צו הרמת־גנים בעוד המנוצחים. גת ?

המו תל־אביב הפועל שחקני נותרו הלים,
 לא ביותר השחור בחלומם אפילו מים.

מוח כה תבוסה ינחלו כי לעצמם תיארו
 אך קשה. למאבק ציפו היותר לכל צת.

הפס- זה היה פניהם. על טפחה המציאות

* רמת־גן כדורסדני את מעודד דאנקן איכן
״ אימפריה !״אימפריה \

בקבו שעברה בעונה ששיחק בעת אותו
 כי הוכיח ונציה, קאנון האיטלקית, צה

 בכושר לא עדיין הסלים. בין סופרמן הוא
 כדורסלן :הנכונה בדרך בהחלט אבל שיא,
 מעולה קליעה יכולת עם רב, נסיון בעל

 הכדורסלן היה וולק ניל מישחק. והבנת
 באחד רמת־גן הפועל אוהדי את שהטריף

הקבוצה. של השיא ממישחקי
אביג במערכה. בודד היה לא שהוא אלא

 מגיב- הבינלאומי הרכז מוסקוביץ, דור
ב גדולות בעיות בעבר שגרם עת־ברנר,

ה הנבחרת כולל שיחק, בה קבוצה כל
 של הנצחון אדריכל הפעם היה לאומית,

 מיבצעיו הרבה, זריזותו רמת־גן. הפועל
להת שלו הגדולה והשאיפה המלהיבים

הפו כוכב לייבוביץ, בארי פני על עלות
 לכוכב אותו עשו אלה כל — תל־אביב על
 הפועל על הניצחון דקות 40ב־ ממש של

קבו כי הכל, הבינו מהרה עד תל־אביב.
 מצויי־ עשתה.עיסקה רמת־גן הפועל צת
הקומה. נמוך הרכז של ברכישתו נת

כוכ שני גם שיחקו רמת־גן בהפועל
 קפלן הסטיבים, האחרונות, בשנים ביה

ו בחסד. כדורסלנים שניהם — ושלכטר
 שיא, בכושר כדורסלנים ארבעה עם כך,
 שכדורסלן לכך משמעות כבר היתד. לא

הספסל על ישב דייוויס, צ׳רלי חמישי,

וולק. ניל לידו, *

 תל- הפועל קבוצת של ביותר הגבוה דה
 לא התל־אביבים רמת־גן. להפועל אביב
 ה־ של בהתלוצצותו להתנחם אפילו יכלו
 ה־ לאחר שטען להב, פינחס שלהם, יו״ר

 במחצית לפחות ניצחה קבוצתו כי מישחק,
 ה־ של הראשונה במחצית שכן השנייה.
 לטובת״ 38:61 התוצאה היתד, מישחק

ה לעומת נקודות 23 של הפרש רמת־גן,
 ה־ בתום שנקבעו נקודות 22 של הפרש

מישחק.
עלו כך כל היתה התל־אביבם הופעת

 ישב המישחק של רבים שבשלבים עד בה
 הספסל, על רוזין, יהושע הוותיק, המאמן

 שביום כנראה, הבין, רוזין מתמיד. שקט
 ואמנם, יעזור. ■ לא דבר שום כזה שחור

 תל־ הפועל של השחור הלילה היה זה
אביב.
נכש הם הקבוצה שחקני עשו אשר בכל

 הוזז פינחס לייבוביץ, כבארי כוכבים לו.
התעצב כטירונים, כדורים איבדו ואחרים,

ו  הסלים ברד את למנוע הצליחו ולא נ
 שלפ־ במישחק הרמת־גנים. יריביהם של

 ה־ ניצחו שעברה, העונה של ני־האחרון
 חודה על רמת־גן הפועל את תל-אביבים

 העונה מההופעה אותה וסילקו נקודה של
 הרמת־ הנקמה אירופה. גביע במישחקי

מושלמת. הפעם היתד, גנית
 לקראת תל־אביב הפועל של התיקוות

פליי־ שבוב גם מה גדולות. היו המישחק

;

■מהצד משקיף כשוולק תל־אכיב לסל קולע מוסקוביץ
בקופה נחמה

מחו החל בקבוצה להופיע שאמור שר,
 מארצות־הברית במייוחד הגיע דצמבר, דש
 הגיע פליישר זה. במישחק להשתתף כדי

 לעשות חייב שהיה משום ימים, לשלושה
 האוסר הכדורסל, איגוד תקנון פי על כן

ברצי שנה חצי לשהות ליגה שחקן על
לשת שההחלטה הסתבר אבל בחו״ל. פות

 חסר היד,.. הוא טעות. היתד, במישחק פו
 הורה בקבוצה התאקלם אשר ועד כושר

רמת־גני יתרון על התוצאות לוח כבר

 ב־ הופיע מישחק באותו כי לציין, שכח
 (יאדזוגלו), יאנג סטיב תל־אביב הפועל
 ללא עדיין שיחקה רמת־גן הפועל ואילו

מש בעל הבדל בהחלט וזהו וולק. ניל
מעות.
 יאנג סטיב של בכוחו שיהיה ספק אין

 תל־ הפועל קבוצת של דמותה את לשנות
 האם היא, הגדולה השאלה אבל אביב.
 לשחק ההיתר את דבר של בסופו יקבל

? בארץ

מחניכיו מאוכזב רוזין יהושע
תל־אביב של השחור הלילה

 שחקני כל שבו בלילה אם ספק ברור.
יכול את לגלות מצליחים אינם הקבוצה

 או לשיתופו מיוחדת משמעות יש תם,
פליישר. כבוב כוכב של שיתופו אי

 תל־ כדורסלני את לנחם שניסה מי היה
קו שבועות ששלושה להם ולהזכיר אביב

 ניצחו ז״ל, בנדל גביע במישחק לכן, דם
רק הוא .95:116 רמת-גן הפועל את הם

 יכלו תל־אביב הפועל ועסקני כדורסלני
ה בהכנסה עובדות: בשתי נחמה למצוא
 של בסכום שהסתכמה מהמישחק, גבוהה

שהצלי ובעובדה ל״י; אלף 100מ־ יותר
 תל־אביב, למכבי הקופה את ״לקלקל״ חו

 תל־ הפועל לאוהדי המושבעת. יריבתם
 שהביסה שהקבוצה לקוות רק נותר אביב

תל-אביב. למכבי גם זאת תעשה אותם,

2145 הזה העולם
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