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ספורט
ל ס ר ו ד כ

מ<זמר8ו ארד
 האמריקאים צימרמן, וג׳ק ויליאמס ארל
 בלילה להירדם התקשו ישראל, גיבורי
 שנחלה התבוסה בקלן. ההפסד שאחרי

 מחודש במרץ לצאת אותם דחפה קבוצתם
מע לשעות לשכוח ואולי ולרקוד, לבלות

 עם ביחד הסתערו הם הקלון. את טות
 הדיסקוטק על אחרים ישראלים עשרות
 הכדורגלן־ הוא שבעליו העיר, בלב אפרופו,
אלון. רמי ראשון־לציון, הפועל של לשעבר

 מארזורטי, להילולה אליהם הצטרפו
 קופק וצ׳רלי קאנטו, של המצטיין הרכז

יפה־התואר.
 נצי על שהימר ארל, הרווח. חישוב

 חברו, את מראש ביקש למכבי, בטוח חון
 יאנג, רוי השחור, והנשמה הבלוז זמר

 לבוא הופעות, לרגל בלונדון שהה אשר
 על ויתר לא ארל הנצחון. את ולחגוג
 את הזעיק הוא ההפסד. למרות החגיגה

 כל לפני ערכו וביחד בדחיפות, הזמר
 — הבימה על משותפת הופעה הנוכחים

 רוו החוגגים במלאכה. לחברו עזר ארל
כ שזימר הענק, הכדורסלן למראה הנאה
 בדרך- אותו מכירים הם ביין. ליבו טוב

 הזעם בהתקפות או ומאופק כרציני כלל,
שלו.

 זמן מצא לא לעומתם, ברקוביץ, מיקי
ב עסק בקלן שהותו זמן כל לריקודים.

 ממכירת בארץ שיעשה הרווח חישוב
 אולסי בגרמניה. שרכש ,318 ב־מ־וו מכונית

 הזוהרת, לחברתו זמנו כל את הקדיש פרי
 בגלל כשבוע, ראה לא שאותה בן־עמי, תמי

באירופה. עיסוקיה

ל ג ר ו ד כ
זוהר חסר גץאמן
 מכבי בקבוצת העונה תלו תיקוות הרבה

 של שובו עם התעצמו התיקוות תל-אביב.
ה מנהלי כהן. אבי הבינלאומי, הכדורגלן

 שחקני עם ביחד ש,׳האנגלי״, קיוו קבוצה
 אוהדים. שוב לסחוף יצליח אחרים, צמרת

 הקבוצה. הנהלת את סיפק לא הדבר אך
 גם זקוקה מפוארת שקבוצה החליטה היא

 היה לא גרונדמן ויעקב מפואר, למאמן
לטעמם. זוהר, מספיק

ה התחילו כאן מזה״. תצא ״מכבי
 לגרונדמן, לשדר התחילו במהרה צרות.
 פייבוריטית לקבוצה גדול די לא שהוא

 להאשים והתחילו תל־אביב, מכבי כמו
 להאשים קשה מה, (אלא בכישלונה. אותו

 להאשים יותר קל שלמה. שחקנים קבוצת
שלם.) גדוד מאשר אחד אדם

 מלכתחילה ברור היה גרונדמן ליעקב
 אך גיבוי. לו נותנת שלא כמעט שההנהלה
 חוזה לו היה קשה. לו היה מייד להתפטר

לקבו־ מוסרית התחייבות לו שיש חש והוא

 מכבי של מאמנה זלצר, זאב השבת מישחקי תוצאות את חוזה השבוע
 את המדינה. גביע על הגמר רבע בשלב להתמודד עלתה אשר פתח־תיקווה,

 של מאמנה שנהר, שימעון חוזה פתח־תיקווה מכבי של מישחקה תוצאות
באר״שבע. הפועל

פתח־תר,־ מכבי .01
תל־ הפועל — ווה

 תל־אביב, הפועל על מהמר אני :אביב
 בתנופה. ונמצאת יותר טובה היא כי

שנהר.) שמעון של (תחזיתו
 ירושלים בית״ר .2

:ראשל״צ הפועל —
לירו תביא והביתיות הגביע מסורת
הנצחון. את שלים

■ ם ס
תיקו. יהיה

 חיפה סבבי .3
:יהוד הפועל —

— בירמינגהאם .4
 בירמינג־האם :לידם

 מגלה לידס יותר. טובה היא כי תנצח
חולשה. העונה

^ אר־ — ברייטון .5 0■
 טובה ארסנל : ס;ל

 שה- מכיוון לצמרת. ושואפת יותר
תיקו. יהיה בברייטון, יהיה מישחק

~ אברטון .6
: מנצ׳םטר־יונייטד

ב ומשופעות טובות הקבוצות שתי
תיקו. יהיה טובים. שחקנים

סטס
 מנצ׳פטר־סיטי .7

לי :ליברפול —
 על לשמור תשאף יותר, טובה ברפול
 מאחר אך בטבלה. הראשון מקומה

 מהמר אני במנצ׳סטר, ייערך שהמישחק
ביתי. נצחון על

— מידלסבורו .8
מי־ :נוטם־קאונטי

 תרד וכנראה בתחתית
 לנצח כדי הכל תעשה לכן מהליגה,

עליה. מהמר אני זו. בשבת

נמצאת דלסבורו

יותר. טובה האם

 פ. נוטיננהאם .9
 נוטינג־ :וולבס —

עליה. מהמר אני

זדצר מאמן

■״ וילה: אפנזון — ■
 צמרת קבוצות שתי בין מיפגש זהו

 קבוצה שסאות׳ משום האנגלית. בליגה
עליה. מהמר אני מובהקת, ביתית

— טוטנהאם .11
 שתיהן :איפסוויץ׳

משי יש שלטוטנהאם מאחר בצמרת.
 והאירופי, האנגלי בגביע נוספות מות
 יש כי תנצח, שאיפסוויץ מהמר אני
אחת. משימה רק לה

— וסט־ברונזיץ .12
ה שתי : קובנמרי

 שלא כדי בתחתית נאבקות קבוצות
 על מהמר אני השניה. לליגה לרדת

וסט־ברומיץ.

 — ווסט־האםוםו
יילמרות

13.
:סוואגסי

 בטבלה יותר טובה בעמדה שסוואנסי
תיקו. על מהמר אני הביתיות, בשל

 שיבעה של תוצאות נכונה לנחש שעבר בשבוע הצליח ברגיג נינו המאמן
מישחקיס.

בקלן כדיסקוטק ארד כדורסלן
האיטלקים המנצחים בחברת

 וגרמה והעכירה, האווירה הלכה כך צה.
 אז דיברו השחקנים הקבוצה. להידרדרות

 לדעת בלי קבוצתית, מוטיבציה חוסר על
 להטיח והתחילו לכך, האמיתית הסיבה את

 היה גרונדמן ומשונות. שונות האשמות
 גברו העונה סוף לקראת לעזאזל. השעיר

לעזוב. נאלץ והמאמן הלחצים,
 הקבוצה, מאימת למעשה, שהודח, האיש
בעסקיו. אלה בימים מתרכז

הפרשה. על להגיב גרונדמן נאות השבוע
 גרונד- אמר טינה, או כעס ריגשי ללא

 עוד יש כך, יהיה שזה חשבתי ״לא :מן
 שקבוצת ספק לי ואין הליגה״ לסיום זמן

 לא אני אך מזה. תצא תל־אביב מכבי
 מהאחרים, טובים פחות לא הם ממורמר.

 שום לי אין הטבלה. למרכז יגיעו עוד הם
 רוצה לא אני אך הצעות, לי יש תוכניות,

 לדעת צריך זמן. עוד יש עליהן. לענות
 השם תמיד לא טובה. הכי בהצעה לבחור
קובע.

 אחר־כך בהתחלה. רק עזר כהן ״אבי
 קשורה היתד, שלא בקבוצה, תפנית באה
בו.״

ת צ עי מח נ רו
011013 ועוול׳ ספורט

 כספורט להיכלל זוכה ספורט כל לא
העול האולימפית במיסגרת ורישמי מוכר
 עדיין לו נמצאו שלא הקאראטה, כך מית.

 וסופי, מוגדר לניצחון מדוייקים חוקים
 כדי תוך הנעשית נעיצת־רומח, גם וכך

סוסים. על שועטת דהירה
 או התורה מסיפורי לקוח כמו נשמע זה

 שגם התגלה לאחרונה היוונית. המיתולוגיה
 במלאכת העוסקים ישראלים כמה יש בארץ

קטנה. לא בהתלהבות נעיצת־הרומח
 הוא זה ספורטיבי ענף בדרום־אפריקה

 פרטיות. תחרויות קיום כדי עד פופולרי
 הגיעו נמרצים ישראלים צעירים ארבעה

 פרטיים. קשרים בעיקבות אלה לתחרויות
 הם זה ובשבוע לדרום־אפריקה, הוזמנו הם

 — קייפטאון שליד באופורט לווסט נסעו
המקומיים. המארגנים של חשבונם על

 להדגיש מיהר מהרצליה )28( שרף יקי
 גושפנקה כל ״אין הארץ: את בצאתו

לנסיעתנו.״ ממלכתית
 היתה פרטיים הם שהמישחקים ההדגשה

הגז דרום־אפריקה וחבריו. ליקי חשובה
 הלאומיות בנבחרות משתפת שאינה ענית,
 על-ידי הוחרמה שחומי-עור, שחקנים שלה

 מחרם שמתעלם מי הוועדה־האולימפית.
 רישמיות, לתחרויות ומגיע זה בינלאומי

 הוועדה של השחורה ברשימה מייד נכלל
 אירועי ברוב להשתתף יותר יכול ואינו

הבינלאומיים. הספורט
 נעיצת ספורט לעשירים. ספורט

 בעת דורות, כמה לפני בהודו, נולד הרומח
 בני- נגד הבריטים הכובשים של מאבקם
 סוסיהם על פראית דהירה כדי תוך הארץ.

יתדות- בתוך רומח לנעוץ החיילים נהגו

 אותם ולעקור היריבים, אוהלי של העץ
מהי להתמוטטות גרמו בכך האדמה. מתוך

האוהלים. של וקלה רה
 לספורט זה מילחמתי תרגיל הפך היום
 לאורך בקרקע יתדות תוקעים ממוסד.
 עוקרים סוס על דהירה כדי ותוך מסלול,

 במהירות הכל — מהקרקע היתדות את
קילו- 2.5כ־ הרומח של מישקלו ובדייקנות.

בהן אבי כדורגלן
גדוד להאשים קשה

 עשוי הוא מטר. 2.5 ואורכו בלבד, גרם
ואלומניום. במבוק עץ

ב מילדות עוסקים הצעירים ארבעת
 הגיעו הם זה מספורט סוסים. על רכיבה

 שבארץ לספר ידעו נסיעתם לפני לרומח. גם
 קיבוצניקים רובם רומחים, נועצי 50כ־ יש
 לעצמו להרשות הרי יכול אחד כל לא —

זה. לעשירים ספורט

232754 הזה העולם




