
רט1ספ
ל ג ר דו כ

ח תחזיות ב ת ה ש
 צמרת בין הזה העולם שערך במישאל

 נינו המאמן רק הצליח בארץ, הכדורגל
 העולם אלופת תהיה מי לחזות ברגיג

בכדורגל.
 היה יהוד הפועל של החדש מאמנה

 איטליה, של לנבחרת שהתייחס היחיד
ה הראשונות ארבעת בין אותה ודירג

 הבינלאומי, בטורניר לגמר להגיע עשויות
 ברזיל היוצאת, האלופה ארגנטינה, עם יחד

וגרמניה.
 כדי בחו״ל, אלה בימים שוהה המאמן

 בקרוב שתצא לקבוצתו, סידורים לערוך
באנגליה. אימונים למחנה

 תחזיותיהם על האחרים המאמנים תגובת
 הגביע ממשחקי שלמדו מה ועל שהתבדה'

עגול. הוא הכדור בספרד:
״מהרגע מרשים. מישחקים סיננון

פרדמן מאמן
רובוטום עוד לא

 הבחנתי בספרד, אותם שראיתי הראשון
 נקודות־תורפה,״ נקודות כמעט להם שאין
 שובו עם שווייצר, דויד השבוע סיפר

עולם. גביע של העולמי מהטורניר
 השנה שייאמן הוותיק, המאמן שווייצר,

 תחזיותיו את שינה תל־אביב, מכבי את
 המוקדמים בשלבים כבר לספרד. כשהגיע

 הופתע כי שווייצר דיווח המונדיאל, של
 ברית- ,איטליה נבחרות של מיכולתן

פולין. וגם צרפת המועצות,
 ב־ שווייצר חזה הארץ את צאתו לפני
 ושברזיל לגמר תגיע שגרמניה הזה, העולם
 שהיו שווייצר, הודה בספרד בגביע. תזכה

 לרמה זכר איטליה, על קדומות דיעות לו
.1978 במשחקי בארגנטינה שהפגינה

שהאיטל הוותיק המאמן הבחין במהרה
 והם עליהם, המוטל את יפה מבצעים קים

תו למרות מטרותיהם. את להשיג יודעים
 הם הראשונים, במשחקיהם התיקו צאות

להע וידעו מרשים מישחק סיגנון הפגינו
בשכל. לפיסגה פיל

שווייצר: אמר פך על
 על וההימור מגובשת, נבחרת היתד, זו
 הביקורת למרות עצמו, את הצדיק רוסי

 בגלל באיטליה, עליו שניחתה הצולבת
רוסי. של הבלתי־טהור עברו

 לשמךע לא כדי חזק, אופי צריך המאמן
ה בין שנוצרה הכימיה המבקרים. בקול
 הרב לאמון הביאה השחקן, ובין מאמן
 ולא הוא, כשלבסוף בשחקנו, המאמן שנתן
בגביע. זכה אחר,

 שיטת- באיזה חשוב שלא הוכח גם השנה
מה הגנתית, או התקפית משחקים, מישחק
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 וכושר־האילתור הגופני הכושר זה שחשוב
השחקנים. של

 זלצר זאב רצון. וכוח משמעות
הש פתח־תקווה, מכבי של מאמנה ),38(

 ברזיל על שהימר הענק לציבור תייך
 בגלל בעיקר הגביע, מישחקי כאלופת
ספרד. למישחקי הרציניות הכנותיה

 זאב סיפר התרשמויותיו, על
זלצר:

ספרד. במישחקי חדשים דברים היו לא
 כמו מישחק, של חדשה שיטה גילו לא

 הצלחות, היו קודמות. עולם באליפויות
 ומסודרות, ממושמעות לנבחרות בעיקר

 ששמו לנבחרות ופחות ופולין, איטליה כמו
 צרפת כמו אטרקטיבי,. כדורגל על דגש

 חדשים כוכבים גילו לא גם השנה וברזיל.
 בקנבאואר פלה, כמו כולם, מעל שבלטו

וקרוייף.
 השחקנים של וכוח־הרצון המישמעת

 על העבודה לאיטלקים. הגביע את הביאו
ה השחקנים. כל בין חולקה המיגרש

 •ידעו שהם מה את בסך־הכל, עשו, איטלקים
 יותר זאת עשו שהפעם אלא תמיד, לעשות

 שהם שחשבו שהם ממה אפילו יותר טוב,
בצדק. זכו, הם לבצע. מסוגלים

 אלופות שלוש בטורניר ניצחו האיטלקים
 ואת גרמניה את ברזיל, את קודמות, עולם

 במישחקי חלשים היו האיטלקים ארגנטינה.
 הטעו הם ולכן העולמי לטורניר ההכנה

 וכנראה להתאמן, המשיכו הם כולם. את
בספרד. דווקא שלהם לשיא הגיעו

ס מה דו ח ח ד ה ר פ ס <- ב
 נבחרת של מאמנה ),54( פרלמן שמואל

 אחרים רבים כמו הימר, לנוער, ישראל
תיז- ברזיל שנבחרת כולו, ובעולם בארץ

בדגיג מאמן
שהצליח היחיד

 של מאמנה פרלמן, העולם. בגביע כה
 תחרות חזה שעברה, בשנה נתניה מכבי

 לנבחרות ברזיל נבחרת בין בספרד, צמודה
וארגנטינה. ספרד, אנגליה,

 אמר שהתכדתה, תחזיתו, על
:פרלמן

 הקבוצה היא שברזיל היום, עד אומר אני
 זה העולמי. בטורניר שהיתה טובה הכי
 אי־ שאותה נתניה, למכבי בארץ גם קרה

 זכתה ולא טובה, הכי היתד. היא גם מנתי.
בגביע. לא וגם הליגה באליפות
גר הארצות, שאר מאוד אותי איכזבו

 יגיעו כי האמנתי וארגנטינה, ספרד מניה,
הסופיים• לשלבים

 במיש- חדש דבר שום היה לא בשבילי
 לישם איך רק חושב אני השנה. ספרד חקי
בקבו בשבילי, חדשים שאינם הדברים, את

 שחקנים תנועת :למשל כמו בארץ. צות
 מקומות וחילופי המיגרש, על כדור ללא
 דורש זה מישחק. כדי תוך שחקנים של

האיטל אצל משותפים. ואימונים תירגול
 הרבה תקף מישחק, כדי תוך הבלם, קים,

 אחר, ומישהו לחלוץ, בעצם והפך קדימה
לבלום. כדי במקומו בא מסודר, די באופן

 להיות הופך בספרד, שהוצג הכדורגל,
ואילתורים, מחשבה הרבה של מישחק

כפעולה שוויצר מאמן
בספרד תחזיותיו שינה

 הזה, העיקרון את להבין צריכים והשחקנים
 אוניברסיטה צריך לא וגם מסובך, לא שהוא

להבינו. כדי
 שרק רובוטים, של תפקידים היום אין

 השחקנים, היום להם. שאומרים מה עושים
תפקי את בעצמם בוחרים דבר, של בסופו
 העיקרון, את יבינו שרק המיגרש. על דיהם
 אני העבודה. את לעשות רצון להם ויהיה

 בארץ, גם זאת ליישם שאפשר מאמין
 מאמן רק בארץ. קל לא דבר ששום למרות
 זאת שיעשו שידרוש ותקיף, עיקבי עקשן,

לזה. יגיע —
 מופרז ביטחון בגלל הפסידו הברזילאים

להם. שהיה
),39( שרף שלמה חדשים. רכריס

שרף מאמן
והפקרות שאננות

 את חזה בני־יהודה, קבוצת של מאמנה
 בספרד. עולם אליפות של הקלאסי הגמר
 של במישאל גרמניה. מערב מול ברזיל

 סיפר ספרד, מישחקי לקראת הזה העולם
 אירופית קבוצה כי מאמין שהוא שרף

שבהיס בגלל וזה בגביע־העולם, תיזכה
זכתה לא בכדורגל גביע־עולם של טוריה

 כשהמיש־ מעולם, אמריאית דרום קבוצה
 מה לנו יהיה ״בטח באירופה. נערכו חקים

 הביא עולם גמר כל כי ללמוד, ומה לראות
 עם שלמה חזה לכדורגל,״ חדשים דברים
בספרד. המישחקים תחילת

:שרף שלמה אמר השבוע
דברים היו לא זו שבאליפות חושב אני

זדצר מאמן
אטרקטיבי כדורגל לא

 המשך היו בספרד המישחקים ממש. חדשים
 נראה, .1978ב־ ארגנטינה למישחקי ישיר

 שמה כזו, לדרגה הגיע בעולם שהכדורגל
מב הגופני. הכושר רק זה לשיפור שניתן
 הדש. דבר שום ראינו לא שיטות, חינת

 אנשים, הרבה הפתיעה השנה האליפות
 כדורגל הציגו ברזיל שחקני לרעה• אולי
 שהוא ביריב שנתקלו ברגע אך ומהנה, יפה

 שיחקה איטליה פיקששו. הם יותר, מנוסה
וב טאקטיקה, הרבה עם מבוקרת, בצורה

 ביארצוט. אנזו המאמן של ניהולו בלט עיקר
 במישחקי שיכנעה לא שאיטליה זה, כל עם

שח את לנהל המאמן המשיך המוקדמות,
 חלק למאמן, לו, יש מעולה. בצורה קניו
בגביע. בזכיה גדול

 בתחזית איטליה את הזכרתי לא אולי
 וגם איטליה שגם ספק שום אין אבל שלי,

 ברזיל הטורניר. של ההפתעות היו צרפת
 והפקרות שאננות בגלל ביוקר, שילמה
 המוקדם. בשלב במישחקיה אותה שתקפו

 ובסופו להשוות, הצליחה תמיד היא אז
 האויב זה המופרז הביטחון לנצח. דבר של
בכדורגל. 1 מם'

2342 הזה העולם


