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אדובוז טבעו! ?זר״ת
 יצאו והשחקנים שרק המישחק שופט
לשם הבריכה, מרכז אל מהירה בשחיה
הכדור. את השופט השליך

 גיבעת־חיים שחקן בכדור נגע ראשון
 100 במיקצה ישראל אלוף שמיר, ניר
ט מכון בבריכת חתירה. בסיגנון מטר עיי  וי

 עבר כשהכדור ■במערבולות המים ■געשו
ה לזיהוי היחידה והאפשרות ליד, מיד

והמיספר הכובע צבע על־פי היתר. שחקנים
הכחולים איבדו המישחק בתחילת שעליו.

שה בעוד כדורים — טיבעון קריית —
 לעצמם קבעו — גיבעת־חיים — לבנים
יתרון.

 היה מטיבעון, )19( פלג דני השוער
ה של החזקה המיתקפה מול חסר־אונים

 ■הבריכה שפת ■על מגיבעת־חיים. לבנים
 רגוע. )27( רוזנפלד פלגי המאמן עמד
 שוער שהוא הצעיר, בשוער בטח הוא

 לחסום שיידע בכדורמים, ישראל נבחרת
שחיי שלושה ■שיחקו בבריכה השער. את
 רוני — קריית־טיבעון ילידי ותיקים, נים

כי מלמן, רפי קרן, א  כולם - שנלר ו
 כבר זו בקבוצה כדורמים ומשחקים 27 בני
שנה. 14

 מייסנר ככני צעירים שיחקו לצידם
 ישראל, של הנוער נבחרת קפטן ),17(

הליגה. של השערים מלך ),19(ויצן ומיקי
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שער סופג פלג שוער
יותר ספג היריב השוער אך

£ '
 לשחקן נחשב מקריית־טיבעון קרן רוני

 לפני- מעל ביותר גבוה להתרומם המסוגל
 אותו העושים היתרונות אחד וזה המים׳

 חופשי כמוהו שחקן בארץ. מצטיין לשחקן
 של המורמות ידיהם מעל כדור לזרוק
אותו. לחסום המבקשים היריב שחקני

 הקומוניסטי מהגוש הכדורמים שחקני
 מיק- שחקנים הם בעולם. לטובים נחשבים
ש בישראל, השחקנים כמו שלא צועיים,

 מה־ ההנאה הוא ושכרם חובבים כולם
 רק מתחרות בעולם א׳ בדירוג מישחק.
 שהישראלים בעוד מיקצועיות, קבוצות
בעולם. ב׳ בדירוג מתחרים

 הם הישראלים הכדורמים שחקני כל
 הפיסי הכוח את ומגודל. שרירי גוף בעלי

עור שהם מפרכים באימונים משיגים הם
 של למימדי־הגוף בהשוואה יום. מדי כים

 קטנים הישראלים נראים בעולם יריביהם
 מזהירים. אינם בכדורמים הישגיהם וגם

 תומכות אינן גם בארץ הספורט אגודות
אחרים. ספורט בענפי כמו בהם

 תמורת ממשכורת נהנים אינם השחקנים
 מאמן רק רבות. שעות מהם הגוזל העיסוק
הפועל. מאגודת משכורת מקבל הקבוצה

מדמן את מטביע (מימין) קניץ
מותר הכל למים, מתחת

ל היה בגיבעת־חיים הבולט השחקן  איי
 מיכה ד״ר של בנו הוא אייל קניץ.
 היריבה בנבחרת שחקן בעבר שהיה קניץ,

 מספר לפני ועד — קריית־טיבעון —
 בכדור־ ישראל נבחרת שוער היה שנים
מים.

 הוא המובסת גיבעת־חיים קבוצת מאמן
בעבר שיחק הוא שאף רוזנפלד, עודד

 ד קריית־טיבעון, של הכדורמים בקבוצת
ישראל. נבחרת מאמן גם הוא היום

 זה ספורט לענף מקורב שאינו למי
 מאמן שגם העובדה תמוהה תיראה בישראל

 היו שלה המוביל השחקן וגם גיבעת־חיים
 קריית־ ,היריבה בקבוצה בעבר קשורים
 וכלל. כלל כך על להתפלא אין אך טיבעון.

התפתח שהכדורמים יודעים הענף אוהדי

למים נזרק רוזנפלד מאמן
יבש יישאר שלא

 שבשח־ והבולטים קריית־טיבעון, בבריכת
זו. בקבוצה צמחו ישראל נבחרת קני

 וינגייט במכון נערך האחרונות בשנים
 והקשר השונים הספורט ענפי על סקר

 הספורטאים. של לאינטליגנציה שלהם
 בתחתית הכדורגל את דירגו הסקר מימצאי
 טיפסו הכדורמים שספורטאי בעוד הסולם,
 נדרשים האינטליגנציה על בנוסף לראשו.
■גבוה. גופני לכושר הכדורמים שחקני

 יכול שחקן כוח. מישחק הוא המישחק
 הכדור. אל השוחה היריב את לעצור

 את המקדים ■שחקן לראות ניתן לפעמים
 מסוגל ואינו במים שוקע לפתע אך היריב,
 מתחת בו תפס היריב הכדור. את לתפוס

להב קשה לעומק. אותו ומשך לפני־המים
 תחת השחקן משתמש בה בטכניקה חין
 — הכל מותר זה במישחק המים. פני

 משיכה כל יראה. שהשופט רק אסור
 הרחקה עליה שהעונש לעבירה נחשבת

מהמישחק.
 שחיינים גם הם הכדורמים שחקני כל

 והכתפיים הרגליים הידיים, אולם מהירים,
ה על הקרב יתרון את קובעות החזקות

כדור.
 בבריכת שנערך במישחק ניצחונם אחרי

 ב־ ליגת־הקיץ אלופי לגמו וינגייט מכון
שמ את קריית־טיבעון, שחקני כדורמים,

י הניצחון. פניית
 על לעמוד הכדורמים לשחקני אסור
 בגוף או בה להסתייע או הבריכה קרקעית

 במשך הכדור. אל להתקדם כדי אחר שחקן
 לשחות השחקנים חייבים המישחק זמן כל
לפני־המים. מעל גופם את להרים או

י,רן מנצח
למנצחים שמפניה
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