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ססיוים נגד מלבנון הס״ד״ס
 שהיא בארץ היחידה הלאומית הנבחרת

 ישראל נבחרת היא .100ב־,)/י׳ קרבית גם
משר הנבחרת שחקני של רובם בכדורמים.

 המיל- צה״ל. של מובחרות ביחידות תים
כמ צפונה, אותם שהזעיקה בלבנון, חמה
 על ההתמודדות את להם טירפדה עט

באק שנערכה בכדורמים העולם אליפות
שעבר. בחודש וודור

שח 13 המונה הקבוצה, ״אידו...״.
 תל- אחד ורק צפוניים 12 מהם קנים׳

ב טובים שהתל־אביבים מוכיחה אביבי,
 ב־ לא אבל בכדורגל, ולפעמים כדורסל

כדורמים.
 בילו נסיעתם, ערב האחרונים בשבועיים

 להתאמן תחת בלבנון, השחקנים־חיילים
 דווקא מופנה טענותיהם עיקר אך במים.

 לא לדבריהם, לספורט. ההתאחדות נגד
נאו תנאים ההתאחדות להם מאפשרת

 היכולים גבוהה, ברמה למישחקים תים
בינלאומיים. להישגים להביאם

באק להתמודד צריכים היו הישראלים
 אליפות על תחילה הסינים. מול וודור
 שבוע הקריטי, לשלב עד שנדחתה אסיה,
העולם. לאליפות קודם

ב מקצוענים לכמעט נחשבים הסינים
 קודם שנה חצי בעולם• הכדורמים ספורט

 במחנה״אימונים הסינים שהו ההתמודדות
 נוספו שלהם הגדולה למשלחת מבודד.

ה למשלחת לא, ופיסיוחרפיסט. רופא
פיסיותרפיסם. או רופא היו לא ישראלית
 והתוצאה הישראלים, על גברו הסינים
 במישחק .13:2 היתה הראשון במישחק

 הראשון, ברבע הישראלים הובילו השני
 לא במאמץ אך לבסוף, ניצחו יריביהם

.9:6 בתוצאה קל׳ כל־כך
 ברמה מישחקים 10 לנו נתנו ״אילו
 בטוח, על הסינים את מנצחים היינו גבוהה,
 סיפר שעברו,״ האימונים מחנה למרות
 שחקן ),29( קרן רוני מרירה בנימה השבוע
מטיבעון. בכדורמים ישראל נבחרת

ר קו סי
ד1ה את יחקור *ד1ר

 במשך שעבר בשבוע שנערכה בישיבה
 ישראל, קול מנהל אצל אחדות שעות
 צוות־הספורט לאנשי נמסר לב־ארי, גידעון

רוגל נקדימון של מינויו על הרדיו של
̂ו״ חי־ ^1̂,̂ו171[1̂וןוך^<״:

 במקביל בספרד, והטלוויזיה הרדיו קור
ב מבקר־המדינה• בנושא שמנהל לחקירה

 של בשמו הקשה הפגיעה צויינה ישיבה
 השדרים, של בשמם ובעיקר קול־ישראל,

 ה- את ניהלו שהם וחשבו, טעו שרבים
 מטעמי בבית־המלון מחדריהם מישחקים

נוחיות.
 הוד של המחדל נוספים. בזיונות

 לכך, יביא זו בנסיעה עליו והממונים
 את למעשה עכשיו תממש כנראה שהרשות
 להתקבל צריכה היתה שכבר ההחלטה.

לב ועדת־חקירה כשמונתה שנתיים, לפני
 הספורט במחלקת רעועים יחסי־עבודה דוק
הרדיו. של

מגמה יש נוספים, בזיונות למנוע כדי

 באירועים ישראל את לייצג מהוד למנוע
 בכל בחוץ־לארץ, שיתקיימו ספורטיביים

שהוא. תפקיד

כדורו״ל
ד ל ק האחרו! ה
 בעולם הראשונה המדינה היא אנגליה

 למקצועני, הכדורגל מישחק את שהפכה
 ביזנס כאל גם אליו להתייחס והתחילה

 מוסדות באנגליה כיום יש לכן טהור.
לני בעולם והעשיר המפואר העבר בעלי
הכדורגל. עסקי הול

דוגל חוקר
נוחיות סעי

מהאולימפיאדה יקרים שידורים
 גיחך קוופוריישן) בוודקאסטינג (אחריקן אי־בייסי הגדולה האמריקאית הרשת נציג

 הוד. גידעון המשלחת, ראש בספרד. הישראלים הרדיו אנשי תקרית לשמע השבוע
לספרד. הגיעו אחרי רק ארצה׳ השידורים תעריף את גילה

 נקבעים המחירים אבל האחרון, לרגע עד נעשית שידור עמדות שבניית להיות ..יכול
בביטחון. הנציג קבע קודם,״ שנתיים גם לפעמים לכן. קודם חודשים הרבה

 אולימפ- -את לשדר הזכויות את בלעדית רכשה האמריקאית הרשת דולר. אל(? 000
 שתשדר היחידה הרשת אי־בי־סי תהיה באמריקה .1984ב־ שתתקיים לוס־אנג׳לס, פיאדת

 מיוחד, חוזה על-פי העולם. לכל השידורים כל את לספק אמורה גם והיא המישחקיס. את
אחד. ביום שיתקיימו אירועי״הספורט, 23 מכל אחת תמונה לספק הרשת התחייבה

 עמדת- שנתיים. בעוד שתיערך היקרה, ההפקה של מחירה את לפרט גם ידע הנציג
 אלף 16כ־ — בלום־אנג׳לם שמונה פי כמעט תעלה דולר. 2200 בספרד שעלתה שידור,
 לכל יעלה ביותר. הקטן למישרד הנחשב מרובעים, מטרים 30 של בשטח מישרד דולר.

בספרד. 8000 תחת דולר. אלף 12 כשבועיים, הסישחקים,
 לוס- שידורי תעריף את בייבי־סי האנגלית הרשת קיבלה 1981 בנובמבר כבר

המארגנית• מהוועדה אנג׳לס
איש, לעשרה לטלוויזיה האולימפיאדה כיסוי את הזה להעולס חישב הרשת נציג

 השנה הנמוד־יחסית למחיר הסיבה שידורי־הרדיו. בלי דולר, אלף 600כ־ של לסכום והגיע
הלוויין. הוצאות על אירופה ארצות כל עם תשתתף ישראל הלוויין. של הקטן מחירו היה

 על האירופי השידור לרשת לשלם השידור רשות תצטרך האמורים, לסכומים נוסף
זכויות־השידור.

 להתחיל לו וכדאי התעריף, על ידע שלא ולספר שנתיים בעוד לבוא מישהו יעז שלא
לקראתו• להתכונן

1■ 74—

קרן כדור־מים שחקן
הסינים״ את מנצחים ״היינו

 לכדורגל ההתאחדות שבארץ בעוד
 לתפקד המשתדל היחיד המוסד היא

 באנגליה השונות, הקבוצות בין ולתאם
 גופים שני יש בעולם אחרות ובמדינות

כנגדו״. כ״עזר נוספים
 לשמור שתפקידיה: הליגה״ ״התאחדות

 בארץ השונות. הקבוצות אינטרסי על
 לפגוש אפשר במקומה חסרה• זו התאחדות

הפוליטיים. העסקנים את
 היא בסיגרשים המתגלה הכדורגל רמת

 הקשים הסיכסוכים של התוצאה לפעמים
העסקנים. של התיאום וחוסר

 היחיד הגוף הוא הכדורגלנים״ ״איגוד
השח של הזכויות על השומר באנגליה

 הכדורגל שחקני מסתובבים בארץ קנים.
 בעיניו כטוב איש רועה. ללא עדר כמו

 על הגנה שום ידו. להישג בהתאם יעשה
 להרשות יכול הכוכב כן אם אלא זכויות,
 שיגן עורך־דין לאמץ פיננסית, לעצמו,

במעשיו. אותו ויכוח
שבה היחידה השיטה היה הסגר״ ״טופס

■מיכה כדורגלן
ושלם עבד

 גם מקבוצתו, להשתחרר כדורגלן יכל
 ביש מצב לשחררו. הסכימה לא כשהיא

 למשך ממישחקים, השחקן את משעה זה
 יהיה העונש תקופת לאחר אך שנתיים,

לע באפשרותו לנפשו. חופשי הכדורגלן
 עשתה מה בו. שתחפוץ קבוצה לכל בור

 החליטה השנה בארץ. לכדורגל ההתאחדות
 בידי שהיה היחיד הקלף את גם לקחת

לקבו מושלם לעבד אותו ולהפוך השחקן
השח של בהפיכתו שלב לדעתה וזה צתו

 למקצועני — מקצועני מחצי הישראלי קן
החדש התרגיל זהו ההעברות״ ״רשימת

 באמצעותו לכדורגל, ההתאחדות שאימצה
 השחקן של היחידה זכותו את נישלה

 האמורה לרשימה הכנסתו על־ידי לחופש.
 ״טופס את לנצל הכדורגלן מסוגל לא

 לחץ אמצעי כל ממנו ניטל וכך ההסגר״
 זכויות, אין כיום לכדורגלן קבוצתו. על
חובות. רק

 תוכניות מתרקמות שנים מיספר כבר
הכדו זכויות את שייצג אירגון להקים

 כנגד עובדים״ ״איגוד מעין ויהווה רגלנים
 השונים והעסקנים ההנהלות ההתאחדות,

ה החופש בקדירת הפסק ללא הבוחשים
השחקניו. של אישי

 כשבראשם שחקנים, כמה ניסו בעבר
 לפועל להוציא סטלמך, ונחום שפיגל גיורא

 מחוסר מחדש נגנזה פעם בל זו• תוכנית
לאח מספיקה. ויוזמה מוטיבציה מנהיגות,

 ההגבלות לנוכח בנושא הדים נשמעו רונה
ההתאחדות. שהטילה הנוספות
 מיכה (קובי) יעקב רמת־גן, הכוח כוכב

 עקב להסגר להיכנס השנה החליט ),22(
 התקנון לשחררו, קבוצתו של רצונה אי

 טריק, מין לבצע לקבוצתו איפשר החדש
 ההעברות לרשימת אותו שהכניסה בכך

 דמיוני כמעט היה עבורו שדרשו כשהסכום
 בקנייתו. לעמוד יכולה לא קבוצה ששום כך

 נמכר אינו מיכה שקובי איפוא, יוצא,
 העו- היחידה הברירה בהסגר. אינו וגם
ן ו9ן י נ ס  בקבוצתו. לשחק להמשיך היא ^

 רמת־גן, בהכוח ישחק אומנם ?ןבי
ת בקבוצה אך מוטיבציה עם היה יכול ^

 ־~3-?ו*ן 5*'£(י•1$. ^ל:״להגיזן.־ יותר גדולה
 גם חושבת לא שההתאחדות וחבל יותר

כך. על

ת רויז ח ת
 האיראנים הנכים

ד ד ר דירנשל״ם מ
 הנכים תחרויות את פתח צ׳רלם הנסיך

 לוחץ כשהוא שבאנגליה, בסטוקמנדוויל
 ומשוחח הישראלית המשלחת חברי ידי את

עימם.
מת אולימפית) בשנה (מלבד שנה מדי
ל מדינות 33מ־ נכים ספורטאים קבצים

 במרכז וסיף, אתלטיקה שתייה, תחרויות
 — בעולם הגדולים בין הנחשב השיקום,

שבאנגליה. סטוקמנדוויל
 השיקומי בית״החולים זהב. מדליות

 בעיקר נכים, שנה 30 מזה אליו מזמין
ה מחלת ונפגעי שידרה עמוד נפגעי
 כיסא- מעל מבוצעות התחרויות כל פוליו•

הני המישחקים פתיחת כדי תוך גלגלים.
 השנה שהופיעה האירנית, המשלחת פה

ו דגלים בתולדותיה, הראשונה בפעם
להס טורחים כשנציגיה בערבית, כתובות

 הם האיראנים כי ולספורטאים לקהל ביר
 המלכותי המארח ירושלים. לשיחרור בדרך

 ראה לא כאילו מהאירנים לחלוטין התעלם
כלל. אותם

 שבע הביתה להביא הצליחו הישראלים
מארד. ושש מכסף שבע זהב, מדליות

2345 הזה העולם


