
ספורט
 בלבד. 21 בן היה והוא ,1968ב־ היה

אול למלא כדי בקבוצה בשיתופו היה די
 רמת מקרוב לראות באו אלפים מות.

 מאז חודשיים עברו לא בינלאומי. כדורסל
 בוגד המזל התחיל ארצה, לייבוביץ עלה
בו.

 ו* בחיתוליה׳ אז היתד. תל־אביב מכבי
 ממנה עדיין היו הבינלאומיים ההישגום

 לפיב״א רצו מכבי של מלשינים והלאה.
 שעתיים המיקצועני. עברו מל ודיווחו

 מול מכריע מישחק־דרבי תחילת לפני
הקפ לייבוביץ על נגזרה תל־אביב, מכבי

רצופות. שנים 3 שנמשכה אה,
 לשבת המיקצוען אולץ פריחתו בשיא

 גם קפאו מאז בצפייה. ולהסתפק בצד
 בארי התחיל לא כשחזר, קבוצתו. הישגי
 על להטוטיו להיפך. טוב, פחות לשחק

 ״כדורסלן :השם את לו הביאו המיגרש
 הטוב לרכז אז גחשב הוא אחר״. מעולם

 לנבחרת מכריעה בצורה ותרם באירופה,
ה מול במישחקיה ישראל של הלאומית
אירופים.

 ששיחק העונות 12 במשך אך מפסידן.
 לו ניתנה לא תל־אביב, בהפועל בארי

 לא גם המדינה, גביע את להניף הזדמנות
 אלופת הכתרת בטקס קבוצתו את לייצג

הליגה.
ש מפסידן, ״׳ליוזר״, הכינוי לו הודבק
 עד המתאמץ טוב, ספורטאי — פירושו

ב תמיד אך מנצח, כמעט יכולתו, גבול
 הדבר משהו. משתבש האחרונה שניה
 עת בכל ולקבוצתו. לבארי פעם לא קרה

 וכי פנים לו מאיר המזל כי היה שנדמה
 זה היה ביגדו, בכנף לאחוז עומד הזא

קטן. נקודות בהפרש ממנו חומק
 כמו לו, שהודבק לכינוי התרגל בארי

 מכבי של הקבועים לניחומים שהתרגיל
 מיישח־ את גם מישחק. כל בתום תל־אביב,

 כי בחיוך. בארי סיים כ״ליוזר״ האחרון קו
 תל־אביב מהפועל לייבוביץ פרש השבוע

 תפקיד את סיים הוא הלאומית. ומהליגה
 להסתער והחליט אחריו, שרדף המפסידן,

כמאמן־שחקן. קרית־גת הפועל על

ובתו לייבוביץ כדורסלן
שנים שלוש במשך קפוא

כדורסל
מנצח ט 11913

חלו בחייו הגשים )36( לייבוביץ בארי
 במדי לשחק בעולם: כדורסלן כל של מי

ה ינ*1-8־׳1זל המיקצוענית הליגה נבחרת
 קבוצה לכל גדול כבוד זה היה אמריקאית.

 ברמתו. שחקן לשורותיה ׳לצרף ישראלית
הדבר בו. שזכתה היא תל־אביב הפועל

 ה־ הליגוז עם זו ליגה אוחדה מאז *
ו בארצות־הברית, השנייה מיקצוענית

.1\ז-0ל־\^- הפכו שתיהן

 תוצאות את השגוע חוזה קאופמן, בועז פתח־תקווה, הפועל מאמן
 שתרד וכנראה העונה, נקודות די צברה לא קבוצתו בשבת• הליגה מישחקי

הארצית. לליגה

ת״א ן שימשו .1
:ת״א הפועל —

ה עם גמרה הפועל תנצח. שימשון
אותה. מעניין עדיין הגביע ורק ליגה

ת״א בני־יהודה .2
כפ״פ: הפועל —

 תיאורטית, מבחינה ינצחו. בני־יהודר,
 יש האליפות. את עדיין הפסידו לא

 ואולי הפערים, לצמצם אפשרות להם
לנצח. אף

פ״ת הפועל .3
:חיפה מכבי —

גרונדמן). יעקב של ׳(תחזיתו תיקו.
ט

ט

ט
ט

— נתניה מכבי .4
:ירושלים הפועל

בבית. אותה לנצח קשה תנצח. נתניה
— יפו מכבי .5

:תל־אכיב בית״ר
ינצחו. יפו מכבי

ירושלים בית״ר .6
:דאשל״צ הפו׳ —

 יותר, טובים בית״ר תיקו. יהיה
הארצית. לליגה כנראה תרד ראשל״צ

— בא׳׳ש הפועל .7
:פתח־תקווה מכפי

 תקוה פתח מכבי יינצחו. באר־שבע
העונה. את סיימו

תל-אכיב מכבי .8
:יהוד הפועל —

 מרוצות תהיינה שתיהן תיקו. יהיה
מהתוצאה.

— עכו הפועל .9
:קרית־שמונה הסו׳

 ותהיינה בתנופה הקבוצות שתי תיקו.
מנקודה. אחת כל מרוצות

קאופמן מאמן

נצרת הפועל .10
:לוד הפועל —

הבטיחה כבר לוד תנצח. עילית נצרת
לא כבר וזה ללאומית, עלייתה את

תפסיד. באם משנה

 ר׳׳ג מכבי הכה .11וטו
:רמת־גן הפועל —

 אבדו הכח בתיקו. יסתיים אשר דרבי
ללאומית. לעלות סיכויים

:תל־חנן הפועל — י היפה הפועל .12וטו
 תיקו. של הפתעה על מהמר הייתי

 כדי נקודה, להוציא חייבים תל־חנן
הארצית. בליגה להשאר

 כית־שאן הפו׳ .13
: רמלה כית״ר -

 בית״ר הביתיות. בזכות ינצחו בית־שאן
בחוץ. לנצח מצליחה לא רמלה

מישחקים. שישה תוצאות שעבר בשבוע ניחש קפיטולניק אהרון המאמן

אפריקה בדרום־ פיודיק רובב
טבעות להשחיל

להת עובר פעמיים, גרוש שהוא בארי,
 בת בתו, עם יחד הדרומית בעיירה גורר

 כאשר בני־נ׳וער. ידריך גם שם וחצי. 3ה־
 במה המשחק, תום עם השבוע, נשאל

 הגלגל את להחזיר לו ניתן לוא בוחר היה
ל להמשיך בוחר ״הייתי השיב: אחורה,

 עוד האמריקאית המיקצוענית בליגה שחק
 חלומו זהו שם להיות שהרי שנים, כמה
 הנה.״ בא הייתי אחר־כך כדורסלן. כל של

ה השחקן הוא בארי משקיפים לדעת
 הוא אי־פעם. בארץ ששיחק ביותר גדול

 הנבחרת במדי ששיחק היחיד היהודי גם
 בספרי אפילו בארצות־הברית. המיקצוענית
שמו. נרשם כבר הכדורסל של ההיסטוריה

ב ־7ע13ה סי א ל־ ח
ח1נלתגץ ט ? ט
 מקבוצתו, שיחרור קיבל לייבוביץ בארי
 מתקנאים מחבריו וכמה תל-אביב, הפועל

 של אלה בימים כי זו. עובדה בשל בו
 מתהדהדות הלאומית, הליגה מישחקי סיום
 של וכוונותיהם רצונם על שמועות להן

הקבוצה. את לעזוב רבים שחקנים
החוז בכישלונותיה נעוצה אינה הסיבה

ה בגלל בעיקר אלא הפועל, של רים
 אווירה בקבוצה. השוררת העכורה אווירה

ביצירתה. מכריע תפקיד ׳שלמנהליה
ל הפועל שחקן אמר פרדוכס,״ ״זה

 שוב הפועל אם ״אך זוהר, אילן שעבר,
 ארוך. לטווח לטובתה יהא זה אולי נכשלה,

מ יזדעזעו בית־ברנר שאנשי הזמן הגיע
במי העוסקים ושאלה בשטח, העובדות

אנ להביא סוף־סוף שצריך יידעו נויים
ספורטי אגודה לנהל כישורים בעלי שים
 את שדורש כמי זאת אומר אני בית.

הפועל.״ טובת
 טובים, שחקנים יש תל־אביב בהפועל
 וגם מקומיים גם — ידע ובעלי מוכשרים

 ביטוי. לידי באים אינם שהם אלא זרים.
 הוסיף המורל,״ זה העסק את שדופק ״מה

 בקבוצה רבות שנים ׳שיחק אשר זוהר,
 לא הכסף ״גם בה. המתרחש אחרי ועוקב
נות לא בהפועל הנפש, דרישות על יענה
יחס.״ נים

 מנהל של .תגובתו שטויות:׳׳ ״הכל
 התלונות: לשמע פלדה, חיים הקבוצה,

 שום יודעים לא בינתיים שטויות. ״הכל
ל תוכניות נגבש הבא בחודש רק דבר.

הדהרה?״ מה המשך.

רומוח
ם על זצוזון ט׳ הברי

 נפוץ לא עדיין הרכיבה שספורט למרות
 צעירים ארבעה השבוע הצליחו בישראל,

 בספורט נכבד בינלאומי בהישג לזכות
 דהירה כדי תוך המתבצע הרומח, נעיצת

סוס. גב על שואטת
 פיודיק, מיכה — המצומצמת הנבחרת

 — שרף ויקי לשם יגאל בן־אליהו, אודי
ו בדרוס-אפריקה, פרטית לתחרות יצאה
 המקום את לתפוס כדי נקודות די צברה

 לפני — המוזמנות הנבחרות בין הראשון
האוסטרלים. ולפני הבריטים

 בעובדה בהתחשב זה, בהישג לזלזל אין
אנגליה. היא הרכיבה ספורט שמולדת

 בדרום־ הספורט רמת לימון. פיטמת
ש אלא בעולם. מהגבוהות היא אפריקה

ה שנוקטת הרישמית, הגזענית המדיניות
 בה, והציבעוניים השחורים נגד מדינה
 האולימפיים. במישחקים חרם עליה הביאה
מוות אינם העשירה בארץ ספורט אוהדי

 שנים שש מדי חשבונם על ומזמינים רים,
 כדי העולם, רחבי מכל רוכבים ספורטאים

 הפופולאריים התחרות מישחקי את לערוך
בארצם.

 רומח בנעיצת מסתיימת אינה התחרות
 מיבצעים של ארוכה בסידרה אלא בלבד,

 — דהירה כדי תוך הכל יותר, מורכבים
 לתוך ס״מ 2.5 של בקוטר טבעות השחלת
 אקדח וירי לימון פיטמת ביתור הרומח;
בבלון.

סיקור
עיג״ס״ ..אחיזת
 מזה מתנהלים בלתי־פוסקים מאבקים

 קול של הספורט שדר בין שנים כמה
ה מעבידו ובין אייזנברג שאול השלום,

נתן. אייבי השילום, ספן מפורסם,
 התלונן מוסיקה. שידוריו שעיקר אייבי,

השבועות הספורט בתוכנית מלל-יתר על

אייזנברג שדר
ספורט ולחיות לנשום לאכול,

 פיטפו־ ״אם שבת. מדי מגיש שאייזנברג
 שלי פיטפוטי ״אז אייבי, פסק טים״,

בלבד.״
 מזכ״ל גם שהוא הוותיק, הישדר־עיתונאי

 מחה שנים, שש מזה עיתונאי־הספורט תא
בתוכנית. המוסיקה עודף על דווקא

במגר אותי ״תופסים אייזנברג: הסביר
בתוכ המוסיקה עודף על ומתלוננים שים
 צמאים אוהבי־הספורט המלל. ומיעוט נית

 שאין וחבל הכותרות, שמאחרי לסיפורים
גדו ספורט מנת להם להגיש באפשרותי

אוה שהם במו מפריעה, מוסיקה בלי שה,
בים.״

 אייבי כי מתברר בינתיים׳ יומי. ספורט
מ שידורים לרישיון שמחכה היחיד אינו

 השדר לרשיון. מחכה אייזנברג גם החוף.
 כי חד־משמעית, הבטחה ממעבידו קיבל
 לאייבי, המיוחל הרשיון שיאושר ברגע
 יומית ספורט במנת הספורט אוהבי יזכו

 ),35( אייזנברג יוכל כך המלך. כיד גדושה,
ה שנה, 18 כבר ספורט עיתונאי שהוא
 דקה כל ספורט וחי נושם מבלה, אוכל׳

בסי מאזיניו את לשתף היממה, משעות
חי. הוא שאותם הספורט פורי

ה מפריעה מדוע שנשאל אוהד־ספורט
השיב: בתוכנית, מוסיקה
 תוכנית ׳להיות מתיימרת התוכנית ״אם
מוסי יותר לשמוע צריך אני למה ספורט,

אחיזת־עיניים.״ .זוהי מספורט? קה
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