
זלצר מאמן
!״יותר מרוויחים ״במועדונים

מרימוביץ מאמן
!*הגיוני באופן ״רק

 וזה לפאניקה, נכנסת לא היא
 המערב־ הנבחרת גם מאוד. חשוב

 ואופי רמה בעלת היא גרמנית
 זה — ברזיל של לאלה דומים

 עצמן. על להתעלות שנקרא מה
 הם הברזילאים וגם הגרמנים גם

.20ה־ הדקה עד נפשי בעלי'שקט
 הכוכב במתח. יהיו ״הארגנטינים

 עם חתם מראדונה, דייגו שלהם,
ה עם ביחד הספרדית. ברסלונה

לספ וגם לאיטלקים גם אחרונות.
השי ביתיות, של יתרון יש רדים
וקהל.״ פוט

ב א  מכבי מאמן ),38( זלצר ז
 במיסגרת פרשן יהיה פתח־תיקווה,

 בגני־ה־ שייערכו הגביע חגיגות
זלצר: מתנבא בתל־אביב. תערוכה
הקבו היא שברזיל חושב ״אני

כיום. בעולם ביותר הטובה צה

ר,שטן מאמן
!״לביתיות יתרון ״בסטאטיסטיקה

 גמר־עולם כל ללמוד. ומה אות
 של ובשיטות בצורות שינוי הביא

 הגמר שגם מאמין אני מישחק.
ה לעולם חדש משהו יביא הזה

כדורגל.״

ה שחקנה ),34( שום יצחל,
 וקפטן כפר־סבא הפועל של וותיק

יש בנבחרת בעבר שיחק הקבוצה,
גביע במישחקי שהשתתפה ראל,

ספרד: מישחקי על אומר
 הסדר, לפי ולא הסופי, ״לשלב

 ספרד, ארגנטינה, לדעתי יגיעו
ית בגמר וברזיל. מערב־גרמניה

 או ומערב־גרמניה, ברזיל מודדו
 אבל יכול וספרד. מערב־גרמניה

 תשחק שברזיל מצב גם להיווצר
ספרד.״ מול

של מאמנה ),43(הארדי וניזג

 אופי בעל משחק נוסף והפעם ריק
 לברזיל מביא זה וביחד אירופאי,

מעולה. יכולת
למע שתגיע שלי, ״הרביעייה

 ארגנטינה. מול ברזיל :היא לה,
ה הפסידה שהאחרונה למרות
 והיא שוק לה יתן ההפסד שבוע.

שתגע האחרות הקבוצות תתגבר.
וגר איטליה הן לדעתי, לגמר, נה

מניה.״

 ביותר. הטובה הקבוצה להם יש
 שחקן על בנויה לא כזאת קבוצה

ארגנטינה.״ כמו אחד

 אחד ),57( שווייצר דויד
 בארץ, הטובים הכדורגל ממאמני

מכ קבוצת את הבאה בשנה יאמן
 שתייצר: חוזה תל־אביב. בי

 על לשמור תצליח לא ״ארגנטינה
 יותר קשה תמיד האלופה. תואר

 להשיגו, מאשר התואר על לשמור
 אין לביתה. מחוץ שזה עוד מה

 לעשות שהצליחו מדינות הרבה
 זה את שעשתה היחידה זאת.
ברזיל. היתד, פעם

 הקבוצה היא גרמניה ״לדעתי,
 וברזיל באירופה, ביותר הטובה

 בדרום־אמרי־ ביותר הטובה היא
השח צוות יש לברזיל כיום קה.

מחלי כולל ביותר, הטוב קנים
 היותר בשלבים ייקבע וזה פים,

 את תיקח לדעתי ברזיל מאוחרים.
 יהיה הספרדי הקהל גם הגביע.

הגרמ לצד ופחות לצידה, יותר
חשוב.״ זה וגם נים,

 הבינלאומי ),34( שפיגד גיורא
 בביטוח, כיום עוסק אשר הפורש,

:משיב
 ארבע יש להגיד. מה יודע ״לא

ברזיל, גרמניה, :שהן מובילות,
 בעיני כולן ואנגליה• ארגנטינה *

 יגיעו בטח שתיים הרמה. באותה
 לא מי. יודע לא אני רק לגמר,
 חושב לא אני סתם, להתנבא מוכן
 סמך על בתחזיות. משהו שיש

ש אלה להגיד? יכול אני מה
 בסוף הן גם ואולי יובילו, מניתי

יובילו.״ לא
אלי" שפיגל, גיורא של אביו

 מוותיקי הוא ),58( שפיגל עזר
 החולפת בשנה בארץ. הכדורגל

רמת־גן, הפועל את אימן הוא
 העלה הארצית, בליגה שהיתר, ,

 להמשיך ומתכונן ללאומית, אותה
 על הבאה. בעונה גם ולאמנה
:חוזה הוא גביע־העולם מישחקי

בגמר, יהיו ואנגליה ״ברזיל
 כולם אמנם הגרמנים. גם ואולי

 בגלל לספרדים, יתרון נותנים
 הביתיות לפעמים אך הביתיות,

מבי ביתיות לרעתם. להיות יכולה
 להפוך שיכול מופרז, לביטחון אה

 מצליחים לא אם בולטת, לעצבנות
 אך דקות. 20 תוך שער להבקיע

הפו מצבים להיות יכולים תמיד
כים.

בש משחקת לדעתי, ״ברזיל,
לרעתה, היא כשהתוצאה גם קם.

שוזייצר מאמן
!״יקבעו ״המחליפים

 עם החולפת השנה את שהתחיל
 אותה וסיים פתח־תיקווה הפועל

ימ שעיסה תל־אביב, שימשון עם
 משיב: הבאה, בעונה גם שיך

 במישחקים תלוי זה ינצח? ״מי
 — ברזיל או גרמניה המוקדמים.

האלי את תיקח מהשתיים, אחת
 בתים לפי בנויים מישחקים פות.
 לשתיהן ייצא אם הגרלות. ולפי

לה יכול אז הבית, באותו לשחק
 ואחת בחצי־הגמר יפגשו שהן יות
תנשור. מהן

הקבו היא שברזיל חושב ״אני
 הכי גרמניה מכולן. הטובה צה

 חושב לא אני באירופה. טובה
באנג כששיחקו תיקח, .שאנגליה

 לגמר. הגיעה בקושי היא ליה,
ה־ הקבוצות בין תהיה ארגנטינה

 מוסיפה שלא בפוקלנד, מילחמה
 להם נותן לא אני מרגוע, להם

לגמר.״ סיכוי

הפו מאמן ),38( קשטן דרור
 השנה אותה הביא כפר־סבא, על

 הראשונה בפעם הליגה לאליפות
 לאמן ימשיך קשטן בתולדותיה.

הבאה. בשנה גם כפר־סבא את
 חצי־הגמר שלשלב מאמין ״אני

ובל ספרד ברזיל, גרמניה, יגיעו
 ה־ שבדרך־כלל יודעים אנו גיה•

 ה־ שלמדינה אומרת סטאטיסטיקה
 ביתיות. של יתרון יש .מארחת

 קצרי לא באירופה, במישחקי־הגמר
 בדרך הצלחה. הדרום־אמריקאים

 קבוצו הגביע מחזיקת היתד, ילל
גרמניה.״ על מהמר אני ;ירופית.

המאם ז.56ו שניאור יצחר. _

 דרום־אמרי־ אווירה ישנה בספרד
 לברזילאים. יעזור והדבר קאית,

 ספרד למישחקי התכוננו בברזיל
באנ מאשר ביסודיות יותר הרבה
ה הקבוצות כי ובגרמניה, גליה

 השנה כל עסוקות היו אירופיות
ב בארצותיהן. הליגות במישחקי

 קודם־ שייכים השחקנים אירופה
 אחר־ ורק שלהם למועדונים כל
במועדו כי הלאומית, לנבחרת כך

כסף, יותר הרבה מרוויחים הם נים

שום כדורגלן
!״חדשה תיקווה יש שנה ״כל

להתאח שייכים הם בברזיל ואילו
הלאומית.״ הכדורגל דות

 של מאמנה ),39( שרף שלמה
 לנסוע מתכונן בני־יהודה, קבוצת
 גביע מישחקי של הסופי לשלב

 שרף ימשיך הבאה בשנה העולם.
 השנה זו בני־יהודה, את לאמן

ברציפות. השלישית
 המצב לדעת• שקשה היא ״האמת
הקלא שהגמר מאמין אני מעורפל.

 ומערב־גרמניה. ברזיל בין יהיה סי
 הטובות הקבוצות שהן חושב אני

ב הרשימו לא האנגלים בעולם.
 יצא המוקדמים. במישחקים מיוחד

 מול ארגנטינה את לראות לי
 והארגנטינים מליסבון, בנפיקה

 הרשימו לא הם בקושי, ניצחו
במיוחד.

 העולמי הגביע של ״בהיסטוריה
 הדרום הקבוצות ניצחו לא

 אני לכן באירופה. אמריקאיות
אירופית. קבוצה לניצחון צופה

לר־ מה לנו שיהיה מאמין ״אני

שפיגל ומאמן שפיגל כדורגלן
להגיד מה יודע לא

פרלמן מאמן
!״צמודה ״תחרות

 בשנת במכסיקו שנערכו העולם
שום: אומר ספרד על .1970

ב טובה הכי גרמניה ״לדעתי
 לגמר שתגיע הרביעייה אירופה.

 ספרד, מערב־גרמניה, את תכלול
 צפויות תמיד וארגנטינה. ברזיל

ש מקווה אני אישית, הפתעות.
 בה, מאמין אני תפתיע. אנגליה

בעו ביותר הטובה הליגה היא כי
 בשנים הצליחה לא אמנם היא לם.

 קיימת שנה בכל אבל האחרונות,
 היתד, תמיד ברזיל חדשה. תיקווה
השחק את ראיתי לא אבל טובה,

בפעולה.״ שלה נים

 כדורגלנה ),26( מכגס עודד
 שזכה מכבי־נתניה, של המצטיין

השנה, ספורטאי בתואר השנה

ש הקודמת, בעונה הפועל־חיפד,
 לשנת־ הבאה בעונד, לצאת עומד

חוזה: חופשה,
ה היא ברזיל. על מהמר ״אני
גר לדעתי. ביותר, הטובה קבוצה
 ולא קשה איתר, תתחרה מניה
 שתיהן בקלות. הגביע את לד, תתן

משח לדעתי הן כי לגמר, יגיעו
 ביותר הטוב הכדורגל את קות

שיק רוצה שהייתי מה זה בעולם.
 קבוצות בשתי מאמין אני כי רה,

• אלה.
 לשלבים תגיע ארגנטינה ״גם

 עשו־ ברית־המועצות המתקדמים.
 איני אך בהתחלה, להפתיע ייה

לגמר.״ תגיע שהיא מאמין
 שאימן ),40( לבקוביץ אמציה

 ירושלים הפועל את שעברה בעונה
:חוזה

תי שארגנטינה מאמין לא ״אני
 הקבוצות כל הגביע. את שוב קח

ארגנ נגד חזק ישחקו האחרות
 כמתוכנן, יתנהל הכל אם טינה.

 יהיו ולא וההצלבות, הבתים לפי
לנב עדיפות נותן אני הפתעות,

ארגנטינה. פני על ספרד חרת
 ברזיל יגיעו שלגמר מאמין ״אני

ומערב־גרמניה.״
 את אימן ),40( בדגיג נינו
ה בשלוש ראשון־לציון הפועל
ב יחליף והוא האחרונות, שנים
 בר- רוזן. צביקד, את הבאה שנה
 השנה, הגביע מחזיקת את יאמן גיג

 גביע־ מישחקי על יהוד. הפועל
 בדגיג: חוזה העולם
 את תעשה שברזיל חושב ״אני
 המגרש. סביב הגביע עם הסיבוב

המב־ הלטיני הכדורגל את בה יש

233771 הזה העולם


