
ספורט
כדורגל

דקסצה ת1מו מכת
 ההתאחדות של המישמעתי לביודהדץ

עונ רבה. עבודה השבוע היתה לכדורגל
 ושחקנים קבוצות על הוטלו כבדים שים
במיגרשים. פרועה התנהגות בשל

 באר־שבע הפועל אוהדי של תסיסתם
 שבו תל-אביב, הפועל מול במישחקה

 ארבעת ביוקר. לקבוצה עלתה ,3:1 הפסידה
 ייערכו ותחתם בוטלו, הביתיים מישחקיה

 קילומטרים 50 של ברדיוס מישחקי-חוץ
 ללא ייערכו מהם שניים מהבית. לפחות

קהל.
 ב- זאת מכנים (כך מישחקי־רדיום שני

מה באר־שבע ירשה המיקצועי), ז׳ארגון
 עליה הוטלו הם אז — הקודמת עונה

 בעיק- השבוע שהופעל תנאי< על כעונש
האחרונות. התקריות בות

איימום כדורסלן
חתול כמו קופץ

 הצליח לא אביטן, שלום הקבוצה, קפטן
 המישמעתי, בית־הדין שופטי את לשכנע

 היתד. הקוון של לעברו שלו האבן שזריקת
 מישחקים משישה הורחק אביטן מיקרית.
 מנהל על־תנאי. נוספים ומשישה בפועל,

 כ- העונש את הגדיר גונן, דוד הקבוצה,
״מכת־מוות־לקבוצה.״

 גופנית פגיעה ביגלל לשופט. אגרוף
 שבוצעה אלימלך, יעקב בשופט חמורה

 א׳), (ליגה חולון הפועל של מיגרשה על
 פעילות את המישמעתי בית־הדין הפסיק
מישחקים. שלושה לזרום א-ס קבוצת

 בזמן משך לוי אברהם הקבוצה. שחקן
 השופט של בחולצתו במיגרש התקרית
 כרטיס־אדום. לעברו הניף וזה אלימלך,
 אגרוף מכת לוי הנחית כך על בתגובה
 בעיסה גם והוסיף השופט, של בשיניו
בפניו.
 חבריו של כללית להתנפלות אות זה היה

 מול עמד חסר־האונים השופט בקבוצה.
כ במשך במרץ, שהכוהו שחקנים 10

מכו שהפליאו שחקנים, שני דקות. ארבע
הורחקו. מהאחרים, יותר תיהם

 מחיר — שקל 900ב־ נקנסה הקבוצה
 שקל 2000ב־ — שנקרעו השופט ביגדי
 545 מצווארו, שנתלש הזהב תליון עבור
 פיצוי שקל 300ד רפואי טיפול עבור שקל

מהעבודה. השופט של היעדרותו על
שקל. 3,745 הכל: סך

כדורסל
ד של המצט״וים ? ד

 הם, בכדור&ל המצטיינים השחקנים שני
המדו קבוצה של שחקניה הפלא, למרבה

ב הלאומית הליגה טבלת בתחתית רגת,
רמת־גן. מכבי — כדורסל
 ג׳מצ׳י דורון הסלים, מלך הוא האחד

 זו ליגה בעונת לקלוע שהצליח ,20ח־ בן
 את בהרבה עבר הוא נקודות. 550מ־ יותר
השישי. המקום את שתפס בדקוביץ, מיקי

איי־ קרל הריבאונדים, מלך הוא השני

ה הקבוצה. של החדש שחקן־הרכש מום,
 צמוד מאבק ניהל 22דד בן השחור שחקן

 וקלט ויליאמס, ארל הריבאונדים, אלוף עם
חוזרים. כדורים 280כ־

 מטר), 1.97(דורון מדהימות. כניסות
 נחשב הוא רבים. סלים כבש צעיר, חייל

 העבודה. כל את בקבוצתו העושה כאיש
 אלא גדול, כישרון שהוא עליו אומרים
 יכולתו. של מרבי לפיתוח הגיע לא שעדיין

 לו ויש הכלל, מן יוצא קלע הוא דורון
 לסל, מדהימות כניסות של אישית יכולת

 מיקי כמו שחקן אפילו שונים. ממצבים
 בדרכו דורון את לבלום מתקשה ברקוביץ

הסל. אל
כ לפני שהתפטר דקל, גרשון מאמנו,

 :דורון על סיפר הקבוצה, מאימון חודש
 ממנו עשיתי המדוייקות קליעותיו ״בגלל

ועכ מהסל, אותו הדחקתי שחקן־חוץ. גם
 שהקן גם הוא — עצום יתרון לו יש שיו
 מתקשים בגובהו שחקנים פנים. וגם חוץ

עליו.״ לשמור
 מלך איימום, גם נמרי. חתול כמו

 על-ידי התגלה הליגה, של הריבאונדים
 במיבחני־כניסה מזלו את ניסה כאשר דקל.

 בארצות- שנערכו אירופיות, לקבוצות
תכו השחור בשחקן מצא המאמן הברית.

 לשחקן וחשובות נדירות מיוחדות, נות
 את דקל הגדיר כך פוטנציאלי. כדורסל

 ולא עקשן לוחם, שחקן ״הוא איימום:
הגבו שחקנים עט אפילו מתמודד מוותר.

 מפחד לא סנטימטרים. 10ב־ ממנו הים
 הכדור את מתקיף שונות, מסיטואציות

נמ חתול כמו אליו קופץ לו. מחכה ולא
רי.״

הקבוצה ביכולת מאמין המאמן־לשעבר

ג׳מצ׳י כדורסלן
פנים גס חוץ, גס

 במישחקי יריבה כל מול להתמודד שלו
 — אותה לנצח ואף הקרובים, הפליי־אוף

הגדולה. תל־אביב מכבי כמובן, מלבד,

טניס
מיות הבינלאו

 מהמקום קפץ גליקשטיין ששלמה בעוד
 ב־ ,25ה־ למקום העולמית בטבלה 30ה־

 השבוע שנערך האירופי הטורניר עיקבות
 וצעירות, צעירים בארץ צצים בבריסל,
חדשים. בינלאומיים להישגים המגיעים
חז בנימיני ורקפת ביאלוסטוצקי אורלי

 שם מארצוודהבריח, כשבועיים לפני רו
 השמיניסטיות שתי חודשים. שלושה שהו

הטור לטובת לימודיהן על השנה ויתרו
 להגיע בעבר שהצליחה אורלי, נירים.
ל העולמי הדירוג בטבלת נכבד להישג

ה עם להתמודד פנתה ),28 (מקום נוער
 הגיעה היא לנשים הדירוג בטבלת בוגרות.
 בה. הרשומות 260 מתוך ,160ה־ למקום
בלבד. 235ה־ במקום זכתה האלופה רקפת
 העצומים, סכומי־הכסף לנצח. קל לא

 טניסאים ממריצים לזוכות, המובטחים
 בשקדנות להתאמן כולו העולם בכל רבים

 כך משום בכסף. לזכות כדי ולהשתפר
מתמו של רב המון לתחרויות היום מופיע
דדות.

המדינה. גביע על הקרונה השבת מישחקי תוצאות את חוזה

 ר״ג הכח־מכבי .1
:ר׳׳ג הפועל —

 דברים כאן יש רמת־גני. דרבי כימעט
 יסתיים עירונית. יוקרה כמו פיקנטיים

החוקי. במועדו בתיקו

 — יפו מכבי .2
:ירושלים כית״ר

את אוהבת היא כי תנצח, יפו מכבי
 האחרונים בשבועות עלתה היא גרים•

 במישחק שיפר יש הנכון, הגל על
. שלה.

— ת״א כית״ר .3
הפו :ת׳׳יא הפועל

 ממעגל יצאו הם תנצח. תל־אביב על
 להם נותר האליפות, על ההתמודדויות

 על לבית״ר להחזיר יירצו הם הגביע.
שנה. לפני בבלומפילד הצורם ההפסד

 ראשל״צ הפועל .4
ת״א: .שמשון —

שתי אפשרית. תוצאה כל שבו מישחק
 מהמר אני הליגה. במאבקי נמצאות הן
ראשון־לציון. על

— לוד הפועל .5
 מהמר :חיפה מפבי

בתנו נמצאת היא כי לוד. הפועל על
 מישחק זהו גבוה. ובמורל גדולה פה

מישקל. לכך ויש שלה, ביתי

קשטן מאמן
כת־ים הפועל .8

:חולון לזרום —
 קבוצת היא כי תנצח בת־ים הפועל
א׳. בליגה צמרת

הרצליה מכבי .9
רמת־ הפועל —

הרצליה. מכבי על
שפרעם מכבי .10

מגדל־ הפועל —
שפרעם. מכבי :העמל!

:יה

 באר- הפועל .6
נתג־ מבבי — שבע

נתניה. מכבי על מהמר
^  0  נהייה הפועל1

:חדרה מכבי
יותר. טובה היא כי תנצח, חדרה מכבי

— ת״א מבבי ז.
מה :יהוד הפועל

שהפ למרות תל־אביב, מכבי על מר
 האחרונים. השבועות בשלושת סידה

 תרצה היא המדינה גביע על במאבק
המועדון• יוקרת את להציל

דימונה הפועל .12
:שעדיים מבכי —

ו בבית אצלה זד■ כי תנצח, דימונה
קשים. אצלה המאבקים

אשדוד הפועל •13
אשק הפועל —

תנצח. אשדוד : לון

 שעבר בשבוע לנחש הצליח ירושלים, הפועל מאמן לבקוביץ, אמציה
.13 מתוך מישחקים ארבעה של תוצאות

 לאין לאחרונה השתפרו סין וגם יפן גם
 זה יהיה בעבר. הישגיהם לעומת ערוך,
 מנשה עם שביחד הבנות, לשתי נוסף קושי
,16ה- בן מנסדורף, ועמום ,15ה־ בן צור,

*
פיאדוסטוצקי טניסאית
מאוד״ חזקות ״בחורות

 לתחרויות לטאייוואן שבועיים בעוד יסעו
לנוער. אסיה אליפות

 המפרכות מהתחרויות התרשמותה על
:אורלי סיפרה באמריקה
ו טובות, שחקניות המון שיש ״דאיתי

דב שיש לדעת נוכחתי לנצח. קל לא שזה
 כמו — עליהם לעמוד צריכה שאני רים

גו כושר ובעיקר במיגרש, מהירות־תנועה
 הן האמריקאיות שהטניסאיות מצאתי פני.

שאפתניות.״ ומאוד חזקות מאוד בחורות
ב בחייה לראשונה שהשתתפה אורלי,
מיקצועיות, לנשים בינלאומיות תחרויות

 הכסף בלבד. דולרים מאות כמה הרוויחה
 הטניס לאיגוד זה בשלב יעבור זכתה שבו

 אותה שטיפח ברמת־השרון, הטניס ולמרכז
 גליק- שלמה גם השנים. כל חברתה ואת

 עושה שהוא למיליונים מיד הגיע לא שטיין
אלה. בימים

הוקי
ל־בדוא־ס גם

 מיט־ ותפוזים, תפוחים וכריכים, שמיכות
 הציוד היה זה — חם תה ומיכלי ריות

שהת ההוקי, שחקני בלעדיו. שאי-אפשר
 מיני־הוקי, לטורניר שעברה בשבת אספו

אוניבר של הבוצי מיגרשה על שהתקיים
אלה. בכל מצויידים היו תל־אביב, סיטת

 הקצרה הליגה עונת תום עם שנה, מדי
 וההכרעה — הקבוצות מיעוט בגלל —
 :(השנה לגברים האלופה הקבוצה תהיה מי

 ירושלים), (אס״א ולנשים רעננה) הפועל
ש הפניגג־הוקי, מעין מיפגש־ארצי, נערך

זוטא. מישחקי־הוקי מתקיימים בו
 תחת סימליים. הם במיפגש המישחקים

 משחקים — ומפרך ארוך ־דקות־מישחק 45
מוענ זו חגיגית בהזדמנות דקות. 14 רק

למנצחים. הגביעים קים
ב השתתפו בארץ ההוקי שחקני כל

 אחת. קבוצה מלבד זה, מתמשך הפנינג
ש מתל־שבע, בדואי לנוער הוקי קבוצת
בנגב.

 בעידודם התארגנה הבדואית הקבוצה
באוניבר יוצאי״הודו סטודנטים כמה של

 להדריך התנדבו אלה באר־שבע. סיטת
 שבהודו המישחק, ברזי בדואים תלמידים

מאוד. פופולארי הוא
 השתתפה לא הבדואית ההוקי קבוצת
מה וחבריהם טכניות, מסיבות במיפגש

 הוקי ״במיפגש מאוד. כך על הצטערו צפון
 קבוצות חלק לקחת חייבות לשמו ראוי
 תל- שחקן אמר האימפריה,״ רחבי מכל

כבד. אנגלו-סאכסי במיבטא נלהב אביבי
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