
ספורט
כדורגל

■צהזב־ם שריקות שוד פט1ש
 שאינו שופט הוא טוב כדורגל שופט

 המידה, על יתר במיגרש להתבלט מנסה
 המישחק את להעביר אמור הוא להיפר.
 ועם ספורטיבית, בצורה ובשקט, בצינעה

שריקות. שפחות כמה
 יסודי כלל שוכחים אשר שופטים יש

 הכוכבים להפוך פעם מדי ומעדיפים זה,
המישחק. של

 שפסיקת למרות לנוח. רוצח השופט
 שלא קשה עוררין, ללא חוק היא שופט
 של והמתבלט הגרוע שיפוטו את לציין

המכ במישחק שפט אשר לוריא, יהושע
הפו בין גביע-המדינה, רבע־גמר של ריע
פתח־תיקווה. ומכבי תל-אביב על

 בשבת, שירד הכבד השרב על בנוסף
 האוהדים קהל במיגרש. האווירה התחממה

 הפתודתיקוואי, למיגרש שהגיע העצום,
 על באוויר. נישא והמתח מאוד נרגש היה
 של התכופות שריקותיו נוספו אלה כל

 עליו הכריזו הצופים אשר לוריא, השופט
 כל שורק הוא ״לכן גופני: כושר כחסר
בעצמו.״ קצת לנוח כדי רגע,

 המיג- על השחקנים אך נח, אולי השופט
 הביאה הבולטת עצבנותם התלהטו. רש

 מריבות אלימות, גופניות להתנגשויות
 שחקני שני קשות. ופציעות ללא־הפסק

 האמבולנס. בעזרת בדחיפות, הובהלו מכבי
לבית־החולים.

לשו הספיקו לא המהדהדות השריקות
כרטי ארבעה שלף גם הוא בקלות פט.
וה השחקנים אימת שהם צהובים, סים

 לכמה שחקו מרחיק צהוב כרטיס מאמנים.
 לחלוטין משנה כזו הרחקה וכל מישחקים,

הקבוצה. מצב את
 הלאומיים המאמנים שני של נוכחותם

 פרל- ושמואל מירמוביץ יוסל׳ה החדשים,
בעי במישחק, חיבלה הנוער), (נבחרת מן
השחק הפתח־תיקוואים. של לרעתם . קר

לצוד כדי להתבלט ניסו בהתרגשותם, נים,

 כהן ניסים בכך הצטיין המאמנים. עיני את
 למיר־ הוכיח אשר פתה־תיקווה, ממכבי
 ההצגה אך בכידרור, נפלא כושר מוביץ

 לקבוצה.,נסים דבר של בסופו הועילה לא
מחדש. פעם בכל הכדור את איבד

בולט. היה תל־אביב הפועל של יתרונה
הז בליגה שלה האחרונים ניצחונות 11

 אומרים נוסף. ניצחון לעבר אותה ניקו
 במישחק, מזלזלים היו לא שחקניה שאילו

 7—6 עוד להבקיע יכלו אותו, כשהכריעו
 נצחונם כך גם אבל בקלי־קלות. שערים

.3:1 — מכובד היה
 בקבוצה בעיקר פגע העצבני השופט

המנוצחת.

זוד חוזז?
 מכבי אוהדי ידעו שנה חצי לפני כבר
 יהיה קבוצתם של הבא שמאמנה חיפה,

 לשעבר. הלאומי המאמן מנסל, ג׳ק האנגלי
 גמר עם מייד התחיל איתו המשא־ומתן

הפ שם אירלנד, מול הבינלאומי המישחק
 ברור כבר היה ואז ,1:0 הנבחרת סידה

 והוא שלו, הלאומי הג׳וב את גמר שמנסל
להצעות. פנוי

 פה נפלה חיפה בהנהלת לגביו ההכרעה
 למישהו זקוקה היתד. חיפה מכבי אחד.
 ממאמנה, להיפרד שהחליטה אחרי חדש,
 הפעם זקוקים היו החיפאים הארדי. ג׳וני

הע קופתם השורה. מן מאמן לסתם לא
 מאמן לבחור להם הירשתה מצלצלין מוסה

ובעל־שם. יוקרתי
 הרבה שאין אלא ליד. כפפה כמו

 לאמן שירצו מפוארים ישראלים מאמנים
 למושך נחשב הארץ מרכז איזור בחיפה.
 אותם כל לנוע משתדלים וסביבו ביותר,

 מאמן־צמרת יסכים אם גם מאמני-צמרת.
תמו ידרוש החיפאית, את לאמץ כלשהוא

 ירוקים. שטרות של טובה ערימה כך רת
 שלא החליטה אך זאת, ידעה ההנהלה

ויהי-מה. יוקרתי, מאמן על לוותר
ליד. כפפה כמו לתוכניותיהם התאים ג׳ק

האנג־ של הוצאותיו שכל ומצאו חישבו הם

ת חזי 111x11:1-4 ת
חיפה, מכבי מאמן חוזה הקרובה בשבת הליגה מישחקי תוצאות את

הארדי. (״*׳וני״) יונתן

 תל־ שמשון .1
: בני־יהודול—אביב

תיקו. יהיה

— פ״ת הפועל .2
:תל־אביב .״הפועל__ _ __

 יותר היא כי תנצח, תל-אביב הפועל
חזקה. ויותר טובה

— נתניה מכבי .3
:כפר־סכא הפועל

 מאמין אני העונה. חשוב הכי מישחק
הז וזוהי בביתה, תנצח נתניה שמכבי
הטבלה. לראש לקפוץ בשבילה דמנות

— יפו מבכי .4
:חיפה מכבי

 המישחק להם וגם לנו גם תיקו. יהיה
חשוב.

ירושלים בית״ר .5
ירושלים: הפועל —

 היתרון את תנצל היא תנצח. בית״ר
שלה. הביתי

— כ״ש הפועל .6
:■אביב תל כית״ר

 ולכן יותר, טובה באר-שבע הפועל
תנצח.

תל־אכיב מככי .7
ראשל״צ: הפועל —

 אחרת לנצח חייבת תל־אביב מכבי
 תנצל היא התחתית. של בקלחת תהיה

שלה. הביתיות את

— יהוד הפועל .8 ■ ̂*30■
 פתח־תיקווה: מכבי ■6•3■יי

ונקו לתיקו, מומחית יהוד תיקו. יהיה
אותה. תספק אחת דה

 פתח־תיקווה, מכבי של מאמנה
מישחקים. שישה תוצאות

הארדי מאמן

— עכו הפועל .9
רמת־עמידר: מכבי

 ותנצח יותר, חזקה בבית עכו הפועל
מהתחתית. לצאת בדי

 ר״ג הכות־מככי .10
:שמונה יק. הפ. —

 היא כי בבית, תנצח רמת־גן הכוח
ללאומית. גם רצה

בית־ הפועל .11
לוד: הפועל—שמש_ —

 בבית־שמש, לשחק קשה תיקו. יהיה
יותר. חזקה ולוד

— ב״ש הפועל •12
:נתניה בית״ר

לשניהם. טוב זה כי תיקו יהיה
 רמלה בידנ״ר .13
:תל־הנן הפועל —

בבית. אצלה זה כי תנצח רמלה

שעבר בשבוע לנחש הצליח זלצר, זאב

(באמצע) כהן כדורגלן
הכדור את ומאבד מתרגש

שז מותרות ושאר נסיעות דיור, כולל לי,
 8ב־ מסתכמות מכובד, מאמן להם קוק

 היה השנתיות. מהכנסותיהם בלבד אחוזים
 כל את לבזבז מבלי כדאי, בהחלט עסק זה

הקומה.
 הבודדות הקבוצות בין היא חיפה מכבי
 הרב אוהדיה קהל מהכנסות־שיא. שנהנית
 שהרבה זו, פיננסית סוכריה לה מאפשר
לאמץ. משתוקקות היו בארץ קבוצות

דוו זו ג
חוד, גס - היפה הנדן
 את רק לשלוח העדיפו עכשיו ״עד

 הג׳ודאית השבוע סיפרה לחו״ל,״ הגברים
 מרמת־השרון, ))17( מגן רותי הצעירה,

 ובאמ־ אירופה אליפות מתחרויות שחזרה
 שידע ביותר הגדול הג׳ודו הישג תחתה

הצ לא הגברים גם מעודו. בארץ זה ענף
לו. הדומה הישג להביא ליחו

 כבר הצליחה מרמת-השרון השמיניסטית
 דיעותי- חומת את לשבור שעברה בשנה

 המיקצו־ הוועדה אנשי של הקדומות הם
הש כל הספורט. שבהתאחדות לג׳ודו עית
הנ של ביכולתן בוועדה האמינו לא נים

 וממירצם מזמנם והקדישו טרחו שם שים.
 שבאה עד חזק, הנחשב המין לטובת הרב
מפו נצחונות עם פניהם על וטפחה רותי

בש השיג לא עדיין ספורטאי שאף ארים,
הג׳ודו. טח

 ישראל, אלופת הפתעות...״ ״אין
וה השלישי, המקום על החודש שנלחמה

 תיסע החמישי, המקום את לבסוף שיגה
 שם עיר־האורות, לפאריס, השנה בדצמבר
עו אליפות של הגדולה בתחרות תתמודד

לנשים. בג׳ודו לם
רותי: סיפרה באירופה מסעה על

 ממני, מבוגרות יותר הרבה היו שם כולן
 להן היה שנים. 10 עד בשמונה לפחות
 הן כמעט שבוע כל — עלי עצום יתרון

לאר מחוץ בינלאומיות לתחרויות נוסעות
 אליפות- של הגדולה שלתחרות כך צן,

 ממני, מתרגשות פחות הרבה הן אירופה
 בסך- נסעתי אני נסיון. יותר הרבה ועם
 וכבר בינלאומיות, לתחרויות פעמיים הכל

 בארץ לי אין החמישי. המקום את הבאתי
בעיה... וזו שלי, ברמה מתחרות
 יש רציני. לא בארץ בנות אצל הג׳ודו

 אין כי להן נמאס נשברות, הן שבו גיל
 ואין מתחרות אין — להמשיך מה לשם

המו את המגבירות הפתעות, או נסיעות
 בהתאחדות ראו סוף־סוף עכשיו טיבציה.

מה רחוקה שאינה אירופית, ברמה שאני
 גם היא אירופה אלופת — העולמית רמה

שנים. כמה מזה אלופת־העולם
 שלא אנשים רק גברי. מיקצוע לא זה

 הג׳ודו ספורט את מכירים ולא מבינים
לעין. יפה שאינו חושבים

רסל כדו
הסופסרים □,כרטיס
רמ שמלבד יודעים תל-אביב בהפועל

— בספק מוטלת שאינה — המיקצועית תה

 תל־אביב, מכבי שנים, מזה יריבתה של
האוהדים. יתרון: עוד לה יש

 תל-אביב מכבי של המטורפים האוהדים
הקבו נוכחותם תלך. באשר אותה מלווים

 את מחזקים הרב ומיספרם במישחקים עה
 של בעיתות גם מכבי שחקני של רוחם
בקלן. המפלה אחרי כמו שפל,

 שאוהדים גם יודעת הפועל התחזית.
 לפני השבוע, לשחקניה. חסרים כאלה

הח תל-אביב, מכבי מול הדרבי מישחק
האו השפעת את לנטרל ההנהלה ליטה
 טד.- על מישחק ולקיים יריבתה של הדים

קו מה ולראות בלבד, הפועל המולת רת
ההכנ על מראש ויתרו הפועל אנשי רה.
 ביד־אליהו, להיות שיכלו הגדולות סות

כאל רק שבו בביתם, המיגרש את וקבעו
 הכרטיסים את לקחו הם מקומות. פיים

 אינו זה בלבד. לאוהדיהם אותם ופיזרו
 תבוסות אך ספורטיבי, אינו וגם מקובל

 היו זו אגודה שספגה ותכופות קבועות
החריגה. להתנהגות מדרבנת סיבה

 והצליחו לגזירה, התחכמו מכבי אנשי
 לאוהדי התחזו הם המיכשול. את לעבור
מעטים. לא בכרטיסים זכו וכך הפועל,

 הזכיר והביתי הקטן במיגרש הדרבי
 היה המסורתית. הדרבי אווירת את לכולם

 כשהיתרון ומרתק, שקול צמוד, מישחק זה
אלא הקבוצות. שתי בין לסירוגין עובר

מנפל מאמן
בלבד 87־

 ידע לא יעקובסון, שמואל הפועל, שמאמן
לטו במישחק שנוצרו התנאים את לנצל
עבי ארבע צברו מכבי שחקני שני בתו.
 הקבוצות בין כשההפרש אחד, כל רות
 ידע לא יעקובסון מאוד. קטן עדיין היה

 דבר לסל, מתחת למאבק שחקניו את לנווט
 של מישחקם על כמה פי מקשה שהיה

שח נוספות. מעבירות שחששו המכבים,
ולהח מרחוק לקלוע המשיכו הפועל קני

להפסד. ידיהם במו הובילו ובכך טיא,

1!23287 הזה העולם


