
ספורט ____
כדורסל

 על מדלחמה
הביתי המגרש

 מאיזור לקבוצות הביתיים המיגרשים בעיית
האחרונות. בשנים החריפה רן וגוש תל־אביב

רובינזון כדורסלן
גבוה לא

 כדורסל קבוצות שש באיזור משחקות כידוע,
 הפועל — לאחת ופרט הלאומית, מהליגה

 ביתי, מיגרש קבוצה לאף אין — תל־אביב
 של הביתי שאולמה כך, לידי הביא הדבר

 להיות הפך אוסישקין ברחוב תל־אביב הפועל
 הפועל רמת־גן, מכבי קבוצות מבוקש. מיצרך

 לשחק הן אף מעוניינות תל־אביב ובית״ר רמת־גן
________________________זה, באולם

חשדות,
חשדות

 י להניח אם היסוסים קיימים תל־אביב בהפועל
 י הביתיות יתרון באולמה: לשחק כלשהי לקבוצה

להיעלם. עלול כיום לה שיש
 ; בנוסף אחת, מקבוצה יותר כיום: שבטוח מה

 : לשחק אופן בשום תוכל לא תל־אביב, להפועל
 י את המועדון קבוצות כל מקיימות זה באולם שם.

 • להכניס אפשרות אין לכן ומישחקיהן, אימוניהן
נוספות. קבוצות לאולם
 ■ מכבי שקבוצת נראה היום, הרוחות הלך לפי
 י באולם שתזכה המועדפת, הקבוצה היא רמת־גן
הבאה. בעונה

קייטנה
לבז־זרסל

 < תל־אביב בית״ר של הכדורסל בקבוצת
 הקבוצה איוש בעניין רבות התלבטויות קיימות
 קשורה ביותר הרצינית ההתלבטות הבאה. בעונה

 דיל הקבוצה, של המצטיין שחום־העור בכוכבה
רובינזון.
 נערצת לדמות ארצה הגיעו מאז הפך רובינזון

 אם מנהליו מתלבטים כעת הבית״רית. בקבוצה
 גבוה כשחקן־ציר הצטיינותו, למרות להחליפו,

 בעונה הלאומית שהליגה מפני לקבוצה, החסר
 שחקנים על בעיקר מבוססת תהיה הקרובה
גבוהים.

 גבוה שחקן־ציר שללא חוששים בבית״ר
 למעשה, השניה. לליגה לרדת קבוצתם עלולה

 תל־אביב אליצור של הגבוה שחקנה אמור היה
 הבאה(ג׳אן בעונה הקבוצה את לחזק ארוין ג׳אן

 היה זה דבר יהודי). כשחקן בליגה כידוע, הופיע,
 השחקן אך זר. שחקן שהינו דרל, בעית את פוטר

 את בית״ר עם שסיכם אליצור, של האמריקאי
 לאירופה, נסע הבאה, בעונה אליה הצטרפותו

 הולנדית, קבוצה עם הסכם חתם השמועות ולפי
הבית״רים. של רוחם למורת

 פותחת האגורה בית״ר: מחדשות ועוד
 כדורסל, קייטנת הקרובים בחודשי־הקיץ

 זהו בארצות־הברית. מחנות־הקיץ במתכונת
 יעביר הקייטנה את בארץ. מסוגו ראשון חידוש
 יאמן שגם דח־ידסקו, אריה המנוסה המאמן
 לקייטנה תל״אביב. בית״ר את הבאה בעונה

 כוכבי־ בליווי אנשי־הכדורסל, עוד יתווספו
מקומיים. כדורסל

רוצה מכבי
בפליישר

 עופר חולון הפועל של הצעיר ,שחקנה
 מטר, 2.05 לגובה המתנשא ),17( פליישר

 הכדורסל של הגוזלות חתיקוות לאחד תחשב
 את לדרוש במפתיע השבוע החליט הישראלי.
 בית־ באמצעות החילונית. מהקבוצה שיחרורו

המישפט.
 את אליה שהעבירה חולון הפועל זו היתה
 לפני עומר, מהפועל באר־שבע תושב השחקן,
 ובעל צעיר אלמתי, שחקן אז היה עופר כשנת

 בקבוצת־ ששיחק פליישר, בלבד. פוטנציאל
 גם כמו שעברת בשנה חולון הפועל של הנוער

 והפך וקיצוני, מדהים זינוק עשה בנבחרת־הנוער,
 בארץ. המצטיינים משחקני־הנוער אחד להיות

אריק מאמנו בזכות מעט לא לכר הגיע הוא

ליפין כדורסלן
- להעביר

יותר חלים השחורים  מהבכירים רבים, עיתתאי־ספודט
 הראשון האולימפי במישחק צפו בארץ,

 גרמניה ונבחרת ישראל נבחרת בץ
 האולימפי המישחק בוופרסאל. שנערך

 אירופה אליפות למישתקי במיקרה חפף
 הזדמנות זו היתה ולעיתונאים. לנבחרות

 ראשי אתת. במכה ציפורים שתי לצוד
 מאותם באחד חושדים ההתאחדות
 המידה על יתר פיספט כאילו עיתתאים

 הגרמנית הקבוצה מאמן של באוזניו
 לדבריהם. סייע, ובכר ףרבי אריק

 להביא שצריך •אלא לנצח. לגרמנים
 גם מראית רק לא חותכת הוכחה

 העיתונאי, של מעורבותו לגבי משמיעת
 אחד אסר ספק,' שום יהיה שלא כדי

העסקנים.
 העוקבים בישראל הספורט אנשי

 הכוונה. למי יודעים הפרשה אחר מקרוב
 לא הזה .העיתונאי שחר: דב אמר

 בטוח ואני יתגלת שזה לעצמו תיאר
 זהירות. למישנה אותו יביא זה שבעתיד

 את להביא — שלו הממרה את לפחות
 יום!? הלאומי המאמן של פיטוריו

 להשיג. הצליח לא הוא — מירמדביץ
 הן הדרכים• כל כאילו התנהג הוא

 לו ניתן לא כמובן, אנחנו, כשרות.
 המטרת' א.. להשיג

 השמיע סנה הזה־ .העולם
 צהרון של מדור־הספורט לעורן*

 רהנבלט, ישראל -מעריב,־
 במישחק שצפו מהעיתונאים

אותו: ושאל כגרמניה,
החשדותז כל על דעתן מה •

 החשדות מאוד. חמור זה לדעתי
 ואפילו ביסודיות אותן לחקור יש האלת
 את לבדר בדי בילוש למישרד לפנות

העניין.

 הכדורסל מחלקת מנהל פלדה, אברהם
 בעונה הפועל ומאמן תל־אביב, הפועל של

 מסיור השבוע חזרו רוזין, יהושע הבאה
 כדי בצוותא, מסע ערכו שם בארצות־הברית,

לקבוצתם. החסר גבוה שחקן־חיזוק למצוא
 אברהם את שאל הזה״ ״העולם

מהטיול: בשובו סלדה
שחיפשתכזז מה מצאתם •

 מעל וגבוהים טובים שחקנים 4־3 מצאנו
 אחד מהר לבחור נצטרך עכשיו מטר. לשני
מהם.
תחליטו? מתי •

 בעיקר תלוי זה הקרובים. בשבועות
המקומי. ברכש

 שחקנים הרבה באמריקה יש •
לרכישה! חופשיים
 מתגלגלים לא טובים כדורסל שחקני
כאמריקה. לא וגם בארץ לא ברחובות.

חיפשתם? כיצד •
 עשינו אפילו חלקם את מיבחנים. עשינו
 שחקנים לאתר הדרכים אחת זוהי בעצמנו.

 באמצעות נעשית שניה דרר טונים.
 שחקני למצוא שלישית ודרך ליגות־הקיץ,

 עורכים אותם הקמפינג, דרך זה כדורסל
 של הגדולים הכדורסל סוכני ומנהלים
אמריקה.

 המחולקים שחקנים, 150כ־ יש שם
 במיוחד עשוי וזה ביניהן, המתחרות לקבוצות

עליהם. ויסתכלו יבואו שאנשים כדי
מישראלי היחידים הייתם •

 היו נהריה. מהפועל בחור רק שם היה
 מאדריד, מריאל מאירופה, מליגות בעיקר

וצרפתים. איטלקים,
המחירים? מהם •

ם
 הוא שם כדורסל שחקן של הממוצע

 מליון 20ל־ קרוב — דולר אלף 40־30
 60־50כ־ יותר, יקרים ביניהם הטובים לירות.

 בשוק למצוא שאפשר מה זה דולר. אלף
 יותר שחקנים שם יש באמריקה. החופשי
 המיקצוענית, בליגה המשחקים אלה יקרים,

דולר. אלף 125־60 והמקבלים
 מיליון רבע המקבלים כאלה גם שם יש
 דולר ממיליון יותר ואפילו מיליון חצי דולר,

 ג׳יי ד״ר כמו — לירות! מיליארד רבע —
אירווינג). (ג׳וליוס
 מה היא השאלה בכסף, מדובר שם הכל

 זולים, יותר הכושים כללי באופן רוצה. אתה
 יותר יש כי למה? יקרים. יותר ולבנים
 15$כ־< רק יש ההיצע כל מתוך כושים.
שחורים. השאר לבנים,

פלדה מנהל
15$ רק

 בך. החושדים יש •
כן ואס עליי. הם שהחשדות ידעתי לא

 גברים שיהיו אותם. שיכתבו אז —
לא ואם בדיוק. חושדים הם במי ויפרסמו

בלשים. שיפעילו —
 ' אחת שאלה רק לשאול ביקשתם

 אתם — יותר שואלים כבר ואתם קטנה,
מגזימים? שאתם חושבים לא

כדוריד
חוד־זרנב של הבנים
 השוער חודרוב, יעהב של בניו שלושת

המסורת את הזמנים כל של הישראלי האגדתי

 בשטח בדיוק לא אומנם אביהם. של הספורטיבית
 מכובד. בעיניהם נחשב כדוריד גם אבל הכדורגל,

 הקריירה כל שלאורך אביהם, כמו שלא
 מובהק, לאיש־הפועל נחשב שלו הספורטיבית

 את ראשון־לציון, תושב חודורוב, של בניו עשו
הזמנים עירם. של מכבי באגודת דווקא פעילותם

 שלא חולת, הפועל אגודת ובזכות ברלינובסקי
הצעיר. בשחקן רבות והשקיעו התעצלו

 של האחרת הצעד שמאחורי אומרת, השמועה
 — ותיקה תל־אביבית אגודה עומדת השחקן

 השחקן את להעביר המנסה — תל־אביב מכבי
 יודעי־דבר. אומרים אחרת, מהיר. בכל לשורותיה

 לאן שהגיע השחקן, •של צעדו את להבת את
החולונית. הקבוצה של בזכותה •שהגיע
 אליה להעביר תל־אביב מכבי ניסתה בעבר גם

 ששיחקו מצטייגים. נוער שחקני שוגות בדרכים
 העולה כוכבה ,לימין חן בארץ, שונות באגודות

 שלה, הגדולות התיקוות ואחד תל־אביב מכבי של
 שחקן בהיותו על־ידה, להסגר בזמנו הוכנס
 של הצעיר כוכבה את גם כפר־ויתקין. הפועל
 סבבי ניסתה פרישמן עמום תל־אביב הפועל

 טופס הכנים אף פרישמן לשורותיה. להעביר
 פלדה, אברהם של שיכנוע אחרי ורק הסגר.
 של הצעיר שחקנה גם ההסגר. על לבסוף ויתר

 הועבר שילד אבי מכבי־דרום של קבוצת־הבת
תל־אביב. מכני לאגודת דומה ברוד

 אלא האגודה את עוד בוחרים ולא השתנו, הרי
 של הכדוריד קבוצת והיוקרה. האינטרס לפי

 הפועל, קבוצת לפני הובילה ראשון־לציון מכבי
עשו. לא הם לאבא וחשבון

 לעזוב העונה ביקש הבכור, הבן ),28( עופר
 רחקה שיעור, לאין שהתחזקה קבוצתו מכבי. את

לעופר הראשון. בהרכב ממקומו העונה אותו

חודורוב לשעבר כדורגלן
יוקרה

 העונה. בתום לשיחרורו הבטחה ניתנה חודרוב
 הלאומית, בליגה לו שהיו הרבות ההצעות למרות
 ליריבה לעבור וביקש בעירו, להישאר העדיף

 סיכוי לו היה שם ראשון־לציון. הפועל המושבעת,
ולהשתלב. להתבטא יותר טוב

 לשחררו, הסכימו קבוצתו הנהלת שאנשי אלא
להפועל״. לא רק קבוצה ״לכל

 לפנות והחליטו השבוע רגזו הפועל אנשי
 המעורה גיבשטיין, חנניה העירייה לראש

 הגזירה רוע את לשנות כדי בעירו, בחיי־הספורט
 מה אמרו, הפועל,״ את יחרימו שמכבי ייתכן ״לא
 למען צעדים נעשו האחרונות שבקנים עוד

 מאמץ את הקבוצות. שתי בין האווירה שיפור
 מי להעריך. המושבה ותיקי רק יכלו ההפשרה

 בין ששררה העמוקה השיגאה את מכיר שאינו
 משמעות את להבין יכול לא הקבוצות, שתי

לאחרונה. ביניהן שגעשה הקירוב

2391 הזה העולם70




