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 הקבוצה של השחרחר כדורסלנה זה היה
 שגרם ),29( קופאק צ׳ארלי האיטלקית,

 המישחק תום עם שפרצה האדירה לסערה
 סל- את הכנים )2.04( קופאק השבוע.
 בלבד אחת שנייה ההיסטורי, המריבה

 קשה היה כנראה, זה, את הסיום. לפני
עצמם. לשופטים גם לקלוט,

 ספורט, מבט של השיחזור אחרי עכשיו,
 קבוצת של האיטלקי שקופאק יודעים הכל

ה שריקת לפני סל קלע סקוויב־קאנטו,
 משקיף־המישחק אך אחריה. ולא סיום,
 של גורלם את והכריע שקבע, מה קבע

 במיש־ מזל גם דרוש משמע: האיטלקים.
חוזק. רק ולא חק,

המזל. גם היד. תל-אביב למכבי
 מישחק במהלך משך, מיוחדת תשומת־לב

האיטלקית, הקבוצה שחקן זה, יוצא־דופן

פדאוארס כדורסלן
מסטיק בתוספת

 יפה־התואר. הבלונדי ),24( פלאוארם ברום
 מראה־הפנים בעל האמריקאי, פלאוארם

 (גם בפיו ונצחי ומסטיק והילדותי, התמים
 כל את להטעות הצליח המישחק), בעת

 ילד־טוב־ כמו נראה ברום בו. המסתכלים
 מעולה, כשחקן התגלה במישחק ורק רומא,
 מעל אותו הבליט האמריקאי סיגנונו אשר

 השחקנים אחד שהוא עליו אמרו כולם.
 עכשיו עד שהצליח באירופה הבודדים
לסל. מתחת ויליאמס עם להתמודד

 ששום מה לעשות הצליח פלאוארם
 השנים בשלוש הצליח לא אירופאי .שחקן

 מתחת סלים הרבה לקלוע — האחרונות
 ארל של הענקיות לידיו ומעל לאפו

 (קולט-כדו- לריבאונדר הנחשב ויליאמם,
 גם ברום באירופה. טוב הכי רים־חוזרים)

 לא שוויליאמם כדורים־חוזרים, הרבה לקח
לקלוע. הצליח

ויליאמם מאוד. מסוכנת קבוצה
 סלים. 26 — לקבוצתו המכסימום את קלע

 — לקבוצתו המכסימום את קלע פלאוארם
 אחד רק היה פלאוארם אך סלים. 27

ש קאנטו, של האישית מהגנת־הברזל
דבר. לעשות מכבי הצליחה לא בגללה

את קאנטו ניהלה הראשונה במחצית

 ואחוז קצב, שינויי תוך כרצונה, המישחק
גבוה. קליעה

 לבצע הצליח מרזוראטי פייר־לואיג׳י
 הכלל. מן יוצאת בצורה כרכז תפקידו את
 צ׳ארלי נוספו ומרזוראטי פלאוארם על

 )10( ריווה אנטוניו סלים), 21( קופאק
 רחם. ללא שקלעו ),14( אעצ׳נטין ודנים

האיטל שהקבוצה באיצטדיון ברור היה
 הישראלית לקבוצה מאוד מסוכנת קית

 מה השנה. אירופה אליפות אל בדרכה
הקבו שתי :בספק מוטל ואינו שברור

 חצי־הגמר, בשלב השבוע שהתחרו צות,
הגמר. בשלב זו מול זו יעמדו

טניס
ה צ צ רר. 111 ד 111 פ

 הצעירה הטניסאית בילוסטובסקי, אורלי
 ששום מה אלה בימים מבצעת ,17.5ה־ בת

 עדיין הצליחה לא אחרת ישראלית נערה
 במקום דירוגה הטניס. של בהיסטוריה

 אותה זיכה לנערות העולמית בטבלה 16וד
 — ווימבלדון למישחקי אישית בהזמנה

הדיעות. לכל מאוד גדול כבוד
 הטניסאים, קומץ מלבד שבארץ, אלא

 המצויינים הישגיה על יודע אינו איש
 זהובת־התל- הצעירה הטניס כוכבת של

שלנו. תלים
 כבר אורלי התחילה לצמרת הדרך את
 טיפח מושבע, חובב-טניס אביה, .9 בגיל
 שלמה שנה ובמשך הצעירה הבת את

ה הספורט ללימוד מדריך לה הצמיד
בורגני.

ם ל המרכז כשנפתח חנכסף*. המקו
מחו צעירים התחילו ברמת־השרון, טניס
 היתה אורלי רצינית. בצורה להתאמן ננים

המפו הנצחונות התחילו 12 בגיל ביניהם.
 באליפות זכתה אורלי — הראשונים ארים
 אלופת היתד. 15 בגיל גילה. לבני הארץ
 זה בתואר והחזיקה ),18 גיל (עד הנוער
שנים. שלוש

 ליריבתה אורלי הפסידה שעברה בשנה
 סיבה. בלי ולא בנימיני. רקפת הקבועה,

 הלבן הספורט — בגיד־ידה נפצעה אורלי
מיקצועיים. סיכונים חסר אינו
 בנבחרת־הנוער אורלי היתה השנים כל

 נבחרת־ את ייצגה זו ובמיסגרת לטניס
העולם. ברחבי לנשים ישראל

להש הטניסאית התחילה שנה לפני רק
 בצורה העולמית הנוער בתחרות תתף

 1981ב־ נאים. בהישגים וזכתה אישית,
 בבלגיה בינלאומיים בטורנירים אורלי זכתה

 במיש- ובוונצואלה. באיטליה, שני), (מקום
 גבוהודהקומה אורלי ייצגה לא אלה חקים

 בדיוק — עצמה את אלא ישראל, את
 שלוש במשך גליקשטיין שלמה שעשה כפי

האחרונות. השנים
 לצבור התחילה כחולת־העיניים אורלי
 אלה תחרויות העולמית. בטבלה נקודות
 המתפרסם הבינלאומי הניקוד את לה הביאו

 הוזמנה ואז — שבאנגליה בווימבלדון
זה. נכסף במקום לשחק

רבע ת.1הנ..י*רש א  המרכז הנהלת דו
הח ואיגוד־הטניס שברמת־השרון לטניס
 רקפת חברתה, ואת אורלי את לרשום ליטו

בינלאו מיקצועניות לתחרויות בנימיני,
 תחרויות ושיפשוף״. ״הרצה לשם מיות׳
 בענף- הקיימות ביותר הקשות הן אלה

 הטניס שחקניות 128 מתוך בעולם. הטניס
 הלפני־מוקדמות, בתחרות רחבי־תבל מכל
 השחקניות 28ל־ להצטרף זוכות ארבע רק

המוק לשלב נכנסות 32ה־ כל הוותיקות.
דמות.

 להישג להגיע זה בשבוע הצליחה אורלי
 לתחרות האחרות עם ביחד ונכנסה הנכבד,

 לנצחון אורלי זקוקה עכשיו המוקדמות.
 להיות כדי ומפרכים קשים סיבובים 8בד

 כזו הצלחה המאושרות. הארבע בין כלולה
רב. כסף למשתתפות תקנה
 מצליחות לא שהישראליות אומר מי אז

לבינלאומיות? ליהפך

הוקי
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 בקוצר־רוח מחכים בארץ ההוקי שחקני
 לביקור המגיעות הבריטיות, הצי לספינות
הפעם שתגיע הספינה, בצוות בארצנו.

 אשר קבוצת־ספורט יש פברואר, באמצע
 לערוך הישראלים־חובבי-ההוקי יוכלו מולה

לשמו. ראוי מישחק
 אלא לכדורגל. דומה ההוקי מישחק

 מחבט בעזרת בו חובטים לבעוט, שתחת
 שאותו יותר, ורחב הפוך מקל־סבא דמוי

 קטנטן, בכדור מכים ובו ביד מחזיקים
 אפשר השער. לעבר סנטימטרים, 10 בקוטר
 אך מיגרש־כדורגל, על ההוקי את לשחק
 המיש- לשני טובה החורף שעונת מכיון
 אנשי־ההוקי של רגליהם נדחקים חקים,

 כשמזדמן רק לשחק נאלצים והם לפינה,
האמרי הספר בבית ״אפילו פנוי. מיגרש

 ״אין מתלוננים, הם בכפר-שמריהו,״ קאי
הוקי.״ מיגרש

אינו הרגבי, בן־דודו, כמו ההוקי, מישחק

כילוסטוכסקי טניסאית
ושיפשוף״ ״הרצה

 העולים בין שואלים אם בארץ. פופולרי
 שאלה מגלים האנגלדסאכסיים, החדשים

 מכי־מחבט־ הקיים. מהמצב מרוצים אינם
 מישחק להשריש כוחם בכל מנסים ההוקי

 זאת עושים והם הישראלים, בקרב זה
ליאות. ללא רב, במרץ

 רגילים כה למשל, הדרונדאפריקאים,
 מסוגלים שאינם מילדותם, עוד למישחק,

 שוויתרו כמו ארצה, בבואם עליו לוותר
עיסקיהם. ועל שכניהם על ביתם, על

ס. ח ר־י ס  באנגליה. נולד ההוקי חו
 זמני חושב היה הוא המנדט בתקופת

 אותו לקחו הם עזבו כשהבריטים בארץ.
 בארץ, הוקי שיחק לא אחד אף מאז איתם.

 דרום־אפריקאית של, סנדי שהגיעה עד
 את ויזמה שנים, ארבע לפני ,23 בת

המישחק. הפצת
 קבוצות- וכמה איגוד-הוקי הקימה סנדי
 הזה המישחק את מכניסים ״אנחנו ליגה:

 עזרת ללא חשבוננו, על לבתי־הספר
מהרעיון.״ התלהב שלא מישרד־החינוך,

 ההוקי שחקני גם הרגבי, אנשי כמו
 מצד המוחלט חוסר־היחם על מתלוננים

 לכדורסל ״רק בארץ. והחינוך הספורט גופי
 הם בכבוד,״ פה מתייחסים ולכדורגל
אומרים.

 בארץ נפוץ ההוקי גם כן הרגבי כמו
ו הולנד ספרד, אנגליה, יוצאי בקרב

 רחבי בכל היום עד נפוץ הוא אמריקה.
 הודו, כמו בארצות האימפריזדלשעבר,

 ופקיס־ זימבאבווה) נקראת (כיום רודזיה
 ארצות שלוש אבל — להאמין לא תאן.
 ב־ בעולם ביותר לחזקות נחשבות אלה

הוקי. מישחקי
 העולם אלופת היא פקיסתאן נבחרת

מטו אוהדים לה ויש שנים, כמה מזה
 ביותר הפופולרי הוא המישחק — רפים

 לספר יודעים בארץ ההוקי אוהדי בארצם.
 סיגנון השנים במשך פיתחו שהפקיסתאנים

 לגבור יריביהם על המקשה מיוחד, מישחק
עליהם.

להת במה זאת, בכל יש, בישראל גם
 נבחר אשר ),40( ברמן ברל זהו גאות•

 בינלאומי. הוקי כשופט האחרונה במכביה
 סנדי סיפרה חשובה,״ השלכה לזה ״יש

 טורניר שיש פעם ״בכל נמוכת־הקומה,
מזמי בחשבון, אותנו לוקחים בינלאומי,

ה מההוקי חלק אנחנו ואז אותנו נים
בינלאומי.״
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