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ספורט
כדורסל

סורק* ל10י וזתסחוסםוח
קור הכדורסלן השנה שתיכנן מה זה לא

הפו של הבלתי־מגוייר שחקנה נלסון. ,ק
מאו האחרונים בימים מתהלך רמת־גן על

 מא־ סטיב כי שהבין אחרי ומתוסכל, כזב
ל חוזר שהתגייר, האמריקאי חברו לוביק,
 על במאבק מקומו את יורש וגם ישראל

 התמודדות קוראץ. גביע לקראת המישחקים
 כסוכריה, הכדורסל שחקני בין הנחשבת זו

השחקנים. את מדרבנת
 אותו זיכו מיכל עם :לסון של נישואיו

 אך הישראלית. לליגה חופשית בכניסה
להס קלה נטיח לו יש לי. הסתדר הכל לא

 מש- שהיא הקבוצה עם התחיל זה תבכויות,
 המשא־ומתן תל־אביב. מכבי את־נפשו:

 היפה הפועל מכן לאחר מייד טורפד, איתר.
 חוזה. ביטול על לדין אותו שתבעה כמעט

 להציל הסכימה רמת־גן הפועל קבוצתו,
 ההיסטרית מבריחתו שנבהלה אחרי אותו

מאלוביק. של
 האחרונה. המהלומה עליו הונחתה עכשיו

תח מאלוביק את העדיף המאמן, שרף, צבי
תיו.

ר פ ה בבז־ךרסל-געו־ם מ
ה הכדורסלניות התלוננו שנה לפני רק

 וכבר אליהן, חוסר־היחס על ישראליות
 חשוב להיות התחיל פיתאום מהפך. התרחש

כדורסל- את לעודד הכדורסל, באיגוד להם,

ישראד גיכחרת כרורסלגיות
נשים נגד נשים עוד לא

 תוצ־ כדורסלניות מביאים :בארץ הנשים
 מטילים הראשונה ובפעם להיזוק, רת־חוץ

 גברים, חייו כל שאימן מיקצועי, מאמן על
 תחרויות לקראת הנשים נבחרת את להכין

קדם־אליפות־אירופה.
 התוצאות למדות גברים. מדד נשים

 הישראליות על — ההגרלה של הקשות
הנחש אירופה, מיזרח נשות עם להתמודד

 השנה יש — כדורסל־נשים למעצמות בות
בע מאשר מהקבוצה .יותר גדולות ציפיות

 ל־ הנשים את הביא באווירה השינוי בר.
 קהל, יותר יש סגורים, באולמות מישחקים

מוטיבציה. יותר יש עידוד, יש
מ שהגיש תוכניוודאימון אישר האיגוד

 תוכניות יעקובסון. שמואל הנבחרת, אמן
 נבח- אימון לכן. קודם אושרו לא שמעולם
 אימוני במתכונת סוף־סוף יתחיל רת־נשים
אירופאיות. קבוצות

 המקומיות. ההתמודדויות בעיית נשארה
 יכולת את להעלות כדי חזקות יריבות אין

 המאמן פטר הזו הבעיה את גם הנשים.
 נגד נשים במישחקי הכרח אין הוותיק.

 הנבחרת בנות :ועשה אמר דווקא. נשים,
התמודדויות למישחקי אלה בימים נערכות
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 יותר, נמוכות מליגות בוגרים או נוער מול
הרמה. את להעלות כדי זאת

על סוד הטעות הבו
 בית״ר גילתה )24( קורנליוס גרק את

 כסף. דו והציעה בארצות־הברית, תל־אביב
 המצלצלין עמוסת תל־אביב הפועל בא אז

ו הסכים, הבחור כפול. סכום לו והציעה
 על אייתו חתמה גם הקבוצה ארצה. הובא
הספרים. לפי הכל — חוזה

 המותר, המועד תום לפני שיומיים אלא
ה עסקני עינם שמו להעברות־שחקנים,

 מאחר ראמזי. ג׳ון אחר, באמריקאי פועל
 שני הכללת על אוסרים הכדורסל שחוקי
 בזריזות והמציאו העסקנים הלכו זרים,

 כמו שהעיד רפואי, מיסמך מעוררת־כבוד
 בריא כל־כך לא קורנליוס כי עדים, אלף
 לא הם לשחק. כשיר כל־כך לא גם ולכן

 יתבע שלא דולר, אלף !2ב־ לפצותו שכחו
שערו כי הפה, את ושיסתום לדין תם א:

לקבוצה. חסרות לא ממילא ריות
 אחרי חודשיים עכשיו, אותה. אכל*

 שט־ המנהלים הבינו הליגה, עונת פתיחת
כמו באיחור עכשיו, רק קשה. היתה עותם

 לשחקן־ זקוקים שהם הפועל אנשי גילו בן,
 פנים שחקני כי קורנליוס. של מסוגו חוץ
בשפע. להם יש

עו פליישר בוב וגם לבנובסקי קני גם
 ועכשיו שחקן־פנים, של דרישות על נים

 כיש־ בו התגלו שלא ראמזי, גם להם נוסף
 המודח מחברו יותר טוב שחקן של רונות

 מיש־ שרמת כך, על לדבר שלא קורנליוס.
 דרגות בכמה כגבוהה התגלתה גרק של חקו
 נוספת פעם אותה אכלו ראמזי. של מזו

תל־אביב. בהפועל
ה עם האחרונים בחודשיים התאמן גרק
 בהתמודדות לשחק בתיקווה רמת־גן, פועל

 מאלו־ סטיב אך — קוראץ׳ גביע לקראת
התוכניות. את לו גם טירפד ביק

כדורגל
ה י ז י ב ל ^ ט

 בין שהתקיים האחרון הדרבי במישחק
 מכבי הנושנה, ויריבתה תל-אביב הפועל

 צביקה הפועל, מאמן הסכים לא תל־אביב,
להתר הטלוויזיה למצלמות לאפשר רוזן,
שחק של בחדר־ההלבשה מהאווירה שם
ניו.

הס לא שוייצר, דויד המאמן יריבו, גם
ה הטריטוריה לתוך לפלישה בקלות כים

 ושיכנועים, הפצרות אחרי אך שלו. פרטית
ו קללות ושצעקות, נחמד להיות יכול שזה

 הכדורגל עולם של חלק^טיבעי הן ביקורת
ה לעין לאפשר עב־הכרס המאמן נאות —

 האינטימיות חומת אתי לפרוץ אלקטרונית
קבוצתו. של

 לא שפיגלר למוטל׳ה ההצגה. כאן לא
כש שעברה, בשבת זה. עם בעיה היתד.
 חדר־ההלבשה של לקודש-הקודשים נכנסו
 :כבוד מעוררת בגבורה הצהיר אפילו שלו,
 לעשות באנו לא אפילו, מתרגש לא ״אני

נקודות.״ לקחת באנו אחד, לאף הצגה
 זכה הוא זו. בעונה המזל שיחק למוטל׳ה

 הטובים הסיכויים בעלת הקבוצה את לאמן
 של התארים במיטב השנה לזכות ביותר
נתניה. מכבי — הענף

 המתחולל את להסתיר רוזן התעקש מדוע
שחקניו? של בחדר־ההלבשה

 חדר־ההלב־ תקרית על השבוע הגיב רוזן
חושב לא אני כי הסכמתי, ״לא :שה

 רוזן כדורגל מאצון
לעיתונות עובר מייד זה

 מחובתי לא בחדר־ההלבשה. היא שההצגה
 אומר שאני הביקורת את לציבור להציג

 לומר אפילו מעדיף אני לפעמים לחניכי.
באר אישית, בצורה לי שיש הביקורת את
לעי למחרת עובר זה אחרת עיניים, בע

תונים.״

ה קוו תי  בפתח־
ת  הווחות שעוו
 מבב■ שד המנהל

 ה 11 ק ■ ת ־ ח ת פ
 להתפטר, נאלץ

 נמצאת והקבוצה
 האחרון במקום

, ה ל ב ט  ב
ש אי ק ה חז  ה

מברז: מנב׳ של
 שם שבפתח־תיקווה, טיראן פוגדק ^
 הכדורגל קבוצת של אוהדיה יושבים ■■
 שם מדברים רבה. ההתרגשות מכבי, של
 על השנה, שנעשו הגרועות״ ״הרכישות על

 על במיגרשים, השופטים עם חוסר־המזל
 של המוטעים שיקוליו ועל משבר־השחקנים

הקבוצה. להידרדרות כסיבות — המאמן
 פתח- מכבי אגודת של ההנהלה אנשי על

ול מחדליהם שיקוליהם, מעשיהם, תיקווה,
 מדברים אין הקבוצה, את מובילים הם אן

 עניינים אלה רגיש, נושא זהו רם. בקול
לפירסום. שאינם פרטיים
 מהעולם־ האוהדים ביקשו להפועל,״ ״לכו

בלעדי גם למכבי צרות מספיק ״יש הזה,
 ובעוד לעיתונות, פצצה שום פה אין כם.

הבטיחו. בסדר,״ יהיה הכל שבועיים
 גדי הקבוצה, מנהל של לנפילתו ״גם

 קשר כל ״אין בטיראן, טוענים כרמלי,״
פר בעיה זוהי האגודה. של ניהולה לדרך
 במיש־ בקלפים, מסתבך הוא אם שלו, טית

או שהעיפו העובדה בחובות. או חקי־מזל
עצמה.״ בעד מדברת תו

מיכרה
זהב

 מכבי קבוצת מנהל ),26( כרמלי די ך
 כמה לפני מתפקידו פוטר פתה־תיקוו׳ה, ^

ב להמשיך היה יכול שלא אחרי שבועות,
סי האישיות־כספיות הסתבכויותיו תפקידו.

 וענייניו בקבוצתו, מהשחקנים חלק גם בכו
כולם. לעניין הפכו הפרטיים

 להרחיקו, מיהרו המבוהלים המנהלים
 עיתונאי-הספורט ציבור עליהם יעוס שמא

הסקרנים.
 בכלל כיצד :כולם את שהעסיקה השאלה

 כמו צעיר מנהל הוותיקה לקבוצה מונה
 ידועים היו שלו הקלפים שעיסקי כרמלי,

מכבר? זה
 15 במשך בהנהלה שישב מכבי, אוהד

 הנעשה על דעתו להביע הסכים שנה,
 ״במכבי :להזדהות שלא בחר אך בקבוצה,

עסק של מצומצם קומץ יש פתח־תיקווה
 ארבע־ — הניהול על חזקה להם שקנו נים,

 המתייחסות חמולות, מעין משפחות. חמש
 טאבו ירושה, אל כמו באגודה לתפקידן

 בלבד, להן השייך פרטי עסק או קדוש
 ותיקים, אנשים אלה דיווח. או פיקוח ללא

 זכות מקנה לא הרי הותק אך אומנם.
בלעדית. דיהול
 לא שנים. הרבה במשך נמשך זה ״כך
חו שאנשיה בהנהלה, תחלופה שום היתה
 בריכת־ כולל רציניים נכסים על לשים

 סוסים אותם לאגודה. הון המכניסה שחיה,
ללא ארוכה, תקופה הניהול בעגלת המושכים


