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ם סווו הפיזוז 1אז ל
ה מיגרשי את שפקדו הרבים הגשמים

 מיש־ של לביטולם וגרמו בשבתות כדורגל
 (טוטו) ההימורים מועצת את הביאו הקים,
 הקבוצות לכל נכבדים כסף סמוכי לאשר

כפיצוי. — והארצית הלאומית מהליגות
 לא מזג־האוויר בעקבות ההכנסות אובדן

 הגבוה הכספי לפיצוי פרופורציונלי היה
 לאומית קבוצה שום הקבוצות. שקיבלו

 השנה לירות. מיליון שמונה הפסידה לא
 שמביאים מהכנסות נהנות לא הקבוצות
קודמות. בשנים שהיו כמו הצופים,

 אנשי .מנשב. ולא רוחות, סערת
 יוצאת מחווה נעשתה למה יודעים הכדורגל

 לכדורגל,״ פיות סתימת ״זוהי זו. דופן
 ״הם העסקנים. בחוגי השבוע התבטאו

 הקבועה ההכנסה את להגדיל רוצים לא
 הם סוכריה. נותנים זה ובמקום לקבוצות,

 — כספם מקור — שהכדורגל יודעים
להר כדי בגשם ונאחזו מקופח, ענף הוא
 בעיק- בכדורגל, שסערו הרוחות את גיע
 את מועצת־ההימורים של אישורה בות

האלקטרוני.״ השעון של הנכבדה ההוצאה

שא סורש ומסוג ד
 ביקור השבת עשתה הכדורגל התאחדות

 הגיע הראשונה בפעם הערבי. ברחוב חריג
 במישחקה לחזות התאחדות אנשי צוות

 בביתה. המיגרש על שפרעם מכבי של
 זמן הרבה כבר מבקשים שפרעם אנשי

 כדי לביקור, לבוא ההתאחדות מראשי
 והאוהד המסור הצופים מקהל להתרשם
להתר כן כמו לרכוש, הקבוצה שהצליחה

ש הבריאה הספורטיבית מהאווירה שם
הצל בעיקבות הגלילית, בעיר התפתחה

ב ועלייתה המקומית הקבוצה של חותיה
הארצית. לליגה הראשונה פעם

 שהצטרף ארמלי, זהי הקבוצה, כוכב
 לא תרם האולימפית, לנבחרת גם השנה
 התאחדות אנשי קבוצתו. של למצבה מעט

 לקבוצה הערכתם את הסתירו לא הכדורגל
 לקיבוץ הצפינו זו ובהזדמנות המקומית,
 במישטחי מקרוב לחזות כדי ניר־דויד,

הקי מתמחה שבגידולם המיוחדים הדשא
 הכדורגל. למיגרשי במיוחד המיועדים בוץ,

עבור בעיקר בדשא מתעניינת התאחדות

 הספורט התאחדות של לוח־המודעות על
 מסוג מודעה שבועות כמה מזה מתנוססת

שונה.
 מצויי־ מתחת ״מיכרז״. היא: הכותרת

 שאותו לתפקיד הנחוצים כישורים נים
:מציעה היא
 לפחות שנה כל בחו״ל, לטייל אוהב •
אחת. פעם
ולהעבי כספי־הציבור לבזבז אוהב •
במיפלגת־העבודה. לגורמים רם

דרך. בכל העץ אגודת לחיסול יפעל •
 הפועל אגודות לפירוק במרץ יפעל •

 אשקלון, רמת־גן, הפועל כגון השונות
וגדרות. באר־שבע

מינימלית. השכלה •
לנשי לפנות ניתן נוספים, פרטים בדבר

הספורט. התאחדות אות
 המוזרה, המודעה פשר את להבין כדי
 אל הזה העולם של הספורט כתבת פנתה

ל ההתאחדות יושב־ראש צלטנר, מיכאל
צלטנר: סיפר המיכרזו מי של ושאלה: ספורט,

סמו אלי הוא המודעה מאחורי הבחור
 גלגלי מועדון־האופניים יודב־ראש כה,

 כותב הוא לענף. טענות מלא לו ויש העץ,
ש וכמה ולראש־הממשלה, לשר־הביטחון

 להסביר ניסיתי עזר. לא זה איתו ישבתי
 בענף, שיש הבעיות ואת הדברים את לו

 בשלו: הוא אך מתנדבים. על-ידי המנוהל
ה העולם גנבים. כולם מושחתים, כולם

ש- מה לעומת כנסיה, זה בעיניו תחתון

 אלה בימים בונה שהיא מיגרש־האימונים
ברמת־גן. הכדורגל איצטדיון ליד

 ההתאחדות אנשי השכן. של הדשא
שהה סיכוי ויש מהדשא, לטובה התרשמו
 שיכסו המישטחים, להזמנת תביא תרשמות

הבאה. בעונה אחרים מיגרשים גם
החל את לממש יעזרו מישטחי־הדשא

 שבבעלותה אגודה שלכל ההתאחדות, טת
אי סיגרש גם יהיה — כדורגל מיגרש
וצמוד. נוסף מונים
 בשכנתה, עוד תקנא לא קבוצה שום כך,

יותר. ירוק שלה שהדשא על
? ׳וחור זז3דו3 אירוסה

קבו־ כמה בארץ לתחרויות הגיעו השנה

האופניים. בענף לדעתו מתרחש
 המנהלים האנשים כל שלא מודה, אני

 הם מנהלי-גנקים, של ברמה הם הענף את
 אני אך התנגשויות. יש מזה. פחות קצת

 על להתגבר אפשר טובה שברוח בטוח
הבעיות.

דב מיני כל ובעיקבות אותו, הזמנתי
 את שבדקה ועדת־חקר, הקמנו שקרו, רים

 אנשי- את פיזרה הוועדה בענף. הנעשה
 הנבחרת, מאמן את ושיחררה האופניים

למא רישמי מינוי אין כיום רזניק. עקיבא
בינלאומית. פעילות ואין נסיעות אין מן,

 העץ, גלגלי את שמנהל סמוכה, אלי
ש טוען האופניים, במירוצי המשתתפת

גולד יעקב ושיושב־הראש אותו, דופקים
 הפועל. לקבוצות טוב שירות עושה לא ברג

 שהוא סמוכה, לי הודיע שעבר בשבוע
 .שעשה ומה צמיגים, ולשרוף להפגין הולך

 שיעשה מה לעומת צחוק יהיה עכשיו עד
 מפחידה לא שהאלימות לו, אמרתי בעתיד.

אותי.
ה מאחורי האיש סמוכה, אלי

עונה: מודעה,
 את לקדם אנשי־האופניים של תפקידם

 את מחסלים הם זה, במקום בארץ. הענף
 לנצרת־עילית. שייכות שלא הקבוצות כל
 נצרת- הפועל קבוצת שרק מעוניינים הם

 מהסוכריות ליהנות כדי תישאר, עילית
 לחו״ל, נסיעות כמו לנבחרת, הניתנות

 המאמן לאמן ממשיך עדיין הנבחרת ואת
יש להוכחה, בנצרת־עילית. שגר רזניק,

 הגדול במספר וזה אירופיות, כדורגל צות
 שבה ,1977 מאז בעבר. מתחרויות ביותר

נש אסיה, יבשת ממישחקי ישראל הוצאה
 אירופה גם מבודד. הישראלי הכדורגל אר
 לתחרויות ישראל את לצרף מסכימה לא

 האיר־ זקוק יקרה, שזה כדי זאת. ביבשת
מ 759,) של לרוב לכדורגל האירופי גון

 ה־ קונגרס של בכינוס שנה, לפני חבריו.
 להשיג ישראל הצליחה לא עדיין אירגון,

כזה. רוב
לכ ההתאחדות יושב־ראש של לזכותו

 שנכנס שמאז ייאמר, הברפלד חיים דורגל
 בסיכוי שיפור חל כשנתיים לפני לתפקידו
האירופיות. למיסגרות תיתקבל שישראל
 ליושב־ראש השבוע פנה הזה העולם

 של מעמדה השתנה כיצד אותו: ושאל
 להתמודד רוצים שלא כמדינה ישראל,

יו״ר? שאתה מאז איתה,
:הברפדד של תשובתו

 אך קרה, זה מתי בדיוק להגיד קשה
 להגיע רוצים שאם למסקנה הגענו מזמן

 מקרוב. אותנו שיכירו צריך לאירופה,
 מנסים שאפשר. מה כל עושים כך ולשם

 להתאחדות להתקבל מחדש שנה בכל
האירופית.

 הגוש עם בעיקר בעיות לנו היו היום עד
 יש נגדנו. היו שתמיד והבריטים, המיזרחי

 יצביע הבריטי שהגוש הבטחה עכשיו לנו
בעדנו.
 שהצבעה כדי לעבוד, שנתיים צריך

 גם תצליח. דקות, עשר שנמשכת אחת,
 ולוכסמ־ הולנד (בלגיה בנלוקס גוש אנשי

 בינתיים לנו יש שייתמכו. לנו אמרו בורג)
פינלנד. עם וקצת יוון, קפריסין, עם בעיות

 מלהצביע נמנעו שבעבר האיטלקים גם
 יתר- — נגד להצביע כמו זה בשבילנו —

יותר. ככו
 שיותר כמה אלינו למשוך מנסים אנו

 הישראלי שהכדורגל שידעו כדי קבוצות,
 אולי — אירופי סטייל על עומד עכשיו

 זאת בכל אנחנו אבל עדיין, באיכות לא
האירופית. בקהיליה מקום לה שיש מדינה

 שייכים כן הספורט ענפי שאר כל אגב,
 לפני עוד נכנסו הם כי האירופית, לקהיליה

 המיזרחי. הגוש עם שלנו היחסים ניתוק
 המיזרחי הגוש אנשי בינינו, במיפגשים

 לנו עוזר לא זה אבל מיודדים, מאוד
מכ שהממשלות מישלחות אלה בהצבעה.

 אנחנו זאת, בכל הצבעותיהן. את תיבות
 עובדים אנחנו אם דבר, שום מפסידים לא

המטרה. את להשיג כדי הכיוונים בכל

ר קו סי
או! ת 1־1* ד ר קו בי ה

 מישדר־ של מחלוקת של רגע בפינה
לא המגמה. השתנתה בכדורגל הספורט

תחזיח

 הליגה של הכדורגל מישחקי את
 בשבת, שייערכו והארצית הלאומית

ל ההתאחדות ראשי השבוע חוזים
שחר. ודב מילצ׳ן עזריקם כדורגל,

שחר מילזגץ ה מישחקי ת הליג מי או ח הל צי אר ה ז
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שלוש. ניחש שלמה משה ואילו

עסקני□

רזניק מאמן
התנגשויות יש

 הוועדה ישיבת של פרוטוקול דו״ח לי
 מצויין שבו השנה, בפברואר 8ה־ מיום

 נבחרת אימוני מקיים שרזניק מפורשות,
 10 בסך כך, על חודשית משכורת ומקבל
לחודש. שקל אלפים

 התנהגות של שליליים צדדים רק מראים
עכ עד שהיה כפי במיגרשים, השופטים

השופ של הצלחות גם מראים אלא שיו,
ה לקלוט. הצליחה המצלמה שעין טים,

השלי הביקורת את לאזן מנסה טלוויזיה
 כש- שעברו, בשבועות בה שהוטחה לית

ה הכדורגל את שהסעירו אירועים ציינה
אלקטרונית. עין אותה בגלל רק ישראלי,

הנועד כינוס
נצוות

 השנה נמצא הפועל כינוס מטה
 ברחבי ספורטאים הרבה במצוקה.

 לכינוס השנה יגיעו לא העולם
 גם הקרוב. במאי שייערך המסורתי,

 שיאנית קומנצ׳י, נדיה של בואה
 לשכנע הצליח לא לשעבר, העולם

לבוא. המוזמנים את
האט כוכבת־הספורט של בואה

 50 הפועל לאגודת עלה רקטיבית
 הוצאות שאר מלבד דולר, אלף

אירוחה.
 הרבה הכינוס במטה קיבלו השנה

שצי מכפי חיוביות תשובות פחות
 שמיל- חושבים, הפועל אנשי פו.

למצב. הגורם היא לבנון חמת
 הולנד. אחרונה: תיקווה

 מנהלים עדיין הזמן, קוצר למרות
 להבאתה משא־ומתן הפועל אנשי

ה ההולנדית הקבוצה אייקס, של
 העולמי הכדורגלן של מצטיינת

 בליגה עדיין המובילה קרויף, יוהן
ההולנדית.
ראוו למישחק מיועדת הקבוצה

ש הכינוס, נעילת במיסגרת תני
בחיפה. תיערך

 של הלאומית נבחרתה את גם
ה מנסים עדיין בכדורסל הולנד

לבוא. לשכנע ישראלים

 תל-אביב מכבי שחקן של התנגשותו סיפור
 בר חיים נתניה מכבי בשחקן לסרי גבי
 הצליחה לולא שונה, מימד מקבל היה

 ההתרחשות את לכולם להביא המצלמה
המיגרש. על המדוייקת
 בן- עובדיה השופט המובילה. אילוף!

ה בפינה הראשונה הסנונית היה יצחק
 שריקות ששתי הוכיחה, המצלמה חיובית.
 ששרק מטר 11 ממרחק עונשין לזריקות

 מוצדקות. היו המישחק במהלך השופט
 מכבי מול שימשון במישחק היה הדבר

 הליגה, את שימשון הפתיעה שבו נתניה,
 המובילה הקבוצה את להכניע כשהצליחה

בכדורגל. הלאומית הליגה של

ם6£ ל עו 2376 הזד. ה


