
ספורט
טניס

לסבור רוצה מי
בארץ, כל־כן־ פופולרי שהוא הטניס, ספורט

 ולחזות לבוא הישראלי לצופה משום־מה גרם לא
 גביע על בתחרות הבינלאומיים במישחקים

 מול ישראל ניבחרת התמודדה שבו דייוויס,
 זאת בכל שהגיע הצופים קומץ גרמניה. נבחרת

בארצנו. היושבים השונים השגרירים היו
צופים? מעט כל־כן־ באו מדוע

 מיאר, איצ׳ה הטניס איגוד יושב־ראש
 חוקים יש דייוויס גביע ״למישחקי הסביר:

 עם מסתדרים כל־כך שלא משלהם, נוקשים
 השנה. של זו בתקופה הישראלים של נוחיותם

 חייבים שהמישחקים אומר מהחוקים אחד
 בלי כולו, העולם בכל שווים בתנאים להתנהל

 היו מישחקים למיניהם. הטבע בפיגעי להתחשב
 החוק כי בצהריים, 1 בשעה להתחיל חייבים
 שש פני על לפחות יתנהלו שהמישחקים מרשה
 חם זאת שבתקופה וכיוון היום. באור שעות

 הכבוד כל עם לעצמו: אומר הישראלי כל־כן־,
 בטון על לשבת יכול לא אני כזה בחום לטניס,
לוהט.

 השישי ביום החמישי. ביום היה אכן ״וכך
 את בצבע ישראל עם כל קיבל השעה, באותה

 מה בשביל אז הקטן. המסך לתוך ישר המישחקים
 היה אפשר אילו הישראלי. עצמו שואל להתאמץ?

 אחרי־ 6 או 5 בשעה במישחקים להתחיל
אחרת.״ היה הכל הצהריים,

כדורסל
הגיח־ שגת
 כדורסל לשחק כרי הגיורים שמכת שחשב מי
 הקבוצות כאשר אלה, בימים טועה. תיפסק, בארץ

 נשמעים כבר הבאה, העונה לקראת מתארגנות
 לגיור אפשרויות על דיבורים שונות בקבוצות
שחקנים.
 בשם שחור שחקן לגייר עומדת חיפה מכבי
 מדינת־ישראל עם היכרותו שכל טרי, ג׳יימס
 עומדת רמת־גן מכבי אחד. בשבוע הסתכמה
 שבשנה קורנליום, גרג את לשורותיה להחתים
 אך תל־אביב, הפועל את לחזק כדי הגיע שעברה
 קורנליוס אחר. שחקן פניו על הועדף לבסוף
 שהחליטו עד השונות בקבוצות להתגלגל המשיך
 את שיסיים בתנאי אך להחתימו, רמת־גן במכבי
 זר, שחקן כבר יש רמת־גן הגיור(למכבי הליכי
איימוסו. קרל

קסלר
דרמת־גן?

 של סיפורו את זה מרור הביא שעבר בשבוע
 (העולםקסלר מרב האמריקאי הכדורסל מאמן

 הרצאות. לסידרת בארץ שביקר ).2392 הזה
 הביע וינגייט במכון כדורסל מאמני בהשתלמות

הרבר. לו ניתן רק אילו בארץ, לאמן נכונות קסלר
 ישראל את להפוך כדי כאן לאמן ״רצוני
אמר. הוא בינלאומית,״ כדורסל למעצמת

 שנותרה העליונה, בליגה היחידה הקבוצה
 פנתה השבוע רמת־גן. הפועל היא מאמן, ללא

אליהם. לבוא לו והציעה לקסלר, הקבוצה
 יושב-ראש מגידו, לאיתן פנה הזה העולם

 אותו: ושאל רמת־גן, הפועל הנהלת
לקסלר! הגעת איך •

 שלי, חבר עליו. שכתבתם מה את ״קראתי
 ליבנו תשומת את היסב הזה העולם את שקרא
 לנו יתן מחר רק פה. לאמן רצון שגילה לאורח
 יצליח אם שיבדוק אחרי תשובה, קסלר

באמריקה. שלו קודמות מהתחייבויות להשתחרר
 עוזב קפלן שסטיב השמועות כל עם מה

אתכם!
 שמועות רק הן השמועות ״להערכתי

 כל את מאומה, זה על יודע לא אני עיתונאיות.
 ולא העיתון דרך מנהל הוא שלו המשא־והמתן

 בטוח אני איתנו, לדבר יישב שהוא ברגע דרכנו.
 כמו בו מעוניינים אנחנו מייד. ייגמרו שהעיניים

 הזה, הטריק את מכירים כולם בנו. מעוניין שהוא
 בדי לחץ, להפעיל נועד זה בעיתון. שמועות של

רולרים.״ כמה עוד לקבל
 האם מאלוביק? סטיב של הגיור עם קורה מה
נוסף? זר שחקן מחתימים לא אתם זה בגלל

 מאלוביק יירשם כיצר יודע לא עדיין אני ״גם
 חוזה לו יש בטוח. זה שישחק זה הבאה. בשנה
אפשרות שוקל והוא שנים, שלוש לעוד

העיקר
האנגלית!

 כדורסל שופטי שלושה יוצאים שנה מידי
 האירופי (האיגוד פיב־א של קצר לקורס

 הבינלאומי. השיפוט תג את לקבל כדי לכדורסל),
 בפרס. זוכים בעונה ביותר שהצטיינו השלושה

 נפתל' צעירים: שופטים שלושה בלטו השנה
וירוניק. וטרד קמינד אסא עובדיה,
 שהציג 30ה* בן עובדיה זה היה רבים כשלדעת

ביותר. הגבוהה הרמה את
 מהשופטים דורש האירופי הכדורסל איגוד

 כתנאי באנגלית, טובה ידיעת הישראלים
 כל־כך שלט לא עובריה נפתלי להשתתפותם.

 ללמוד חודשים כמה לפני התחיל ולכן בשפה,
 זומן הוא כשבועיים לפני באינטנסיביות. אנגלית
 סיבתו חבריו עם יחד לעבור כדי לאיגוד,

 את עובדיה עבר לא האיגוד לטענת באנגלית.
 גדול עתיר עם לשופט שנחשב ולמרות המיבחן.

 אלי השופט הועדף ובמקומו מהרשימה התא הוא
נעים.
 לגשת שופט כל רשאי פיב־א חוקי לפי
 האיגוד, באמצעות דווקא לאו הבינלאומי, לקורס

 נפתלי חשבונו. ועל עצמאית בצורה גם אלא
 החליט מאור, אותו הכעיסה שפסילתו עובדיה,
 לאיגוד ולהוכיח עצמאי, באופן לקורס להירשם

 הספיקה שלו האנגלית שרמת המקומי השופטים
 להורידו ושההחלטה הקורס את להעביח כדי

 אולם אחרים. משיקולים אולי נבעה מהרשימה
 ביטל הוא לקורס, והתקבל שנרשם אחרי זמן־מה

נימוק. כל בלי השתתפותו. את
 עברו בעבר שגם טענו לנושא המקורבים

 האנגלית השפה כאשר הקורס, את רבים שופטים
 כמה שיש יודעים כולם בפיהם. שגורה היתה לא

 חברים שאינם בינלאומיים, כדורסל שופטי
 ההחלטה עוררה לכן באנגלית. אחת מילה אפילו
מעטות. לא תמיהות עובדיה נפתלי לגבי

בפעולה ארי ובן מאלוביק איימום, כדורבלנים
יהודי! מיהו

 בטיב את להחתים החליטה רמת־גן הפועל
 לגיירו, מאמצים נעשים אלה ובימים מאלוביי!,

 ראיון (ראה נוסף זר להחתים יהיה שניתן כדי
מגידו). איתן עם

 מבוטלת לא הצלחה שקצרה חולון, הפועל
 להיות ברצונה שאם החליטה שעברה, בעונה

 בשחקן עצמה לחזק עליה הכדורסל בפיסגת
 לה,אחרי יתאפשר זה כעת נוסף. אמריקאי
 והפך ישראלית, אשה נשא קארטר שמייק
ישראלי. רשמית

 רמת־גן של הנוער שחקני עם קבלר מאמן
טוב! שידוך

 את מלעשות מנוע הוא בישראל. להשתקע
 הקודמת. בשנה לנו שעשה ההיעלמות תרגיל

תרגיל לעשות יכל שלא קשור, כל־כך היום הוא
דומה.*

זרז תחונימו האם

 ואם יירשם הוא כיצד במאלוביק, תלוי ,זה
 אם שלו. הגיור מיסמכי את יאשר מישרד־הפנים

 יירשם ואם ישראלי, להחתים נאלץ כזר, יירשם
 פרד אולי אחרות. אפשרויות נשקול כיהודי.

יחזור.״ פונרקסטר

 בכדורסל חדשה תופעה אינה הגיורים מכת
 אולבי היה בסידרה שפתח הראשון הישראלי.

 מכבי בעקבות נוספות קבוצות הלכו ומאז פרי,
 לבה את גיירה תל־אביב הפועל תל־אביב.
 ארל את לגייר מיהרה תל־אביב מכבי מארבר,

 אלה בימים הגיע הגיורים מירוץ ויליאמם.
 לגייר ממהרות קבוצות הסיבה: חדש. לשיא

 תצליח ישראל שאגודת מחשש נוספים שחקנים
 דבר יהודי״, ״מיהו חוק את בכנסת להעביר
הקבוצות. על מאוד שיכביד
דאיצטדיח כיסוי חולון:

 שבעונה חולון, הפועל של הכדורסל קבוצת
 הכדורסל בצמרת יתד לתקוע הצליחה שעברה
 שלה. האיצטדיון את לשפץ החליטה בארץ,

 ומושבי נסגר, בחלקו רק מכוסה שהיה האולם,
 פלסטיק לכיסאות מקומם פינו אבן־הפינה
 נאה קבוצה תהיה הבאה בעונה מהודרים.

מכובד. הריעות לכל נשמע זה נאה. באיצטדיון
טיקצוענים ילדי

 עניין מיסחרית חברה מגלה הראשונה בפעם
 שמיר חברת־הביטוח קט־סל. הילדים בליגת
 אגודת המרכז, מחוז ליגת אלופת את אימצה

 המאמן של בהשגחתו רמת־השרון, של הספורט
 המאורע לכבוד חולון. מהפועל מליניאק אריה

 עונה סיום של מישחק נערך ההיסטורי
 ובץ המאומצת הקבוצה בץ אלוף־האלופים
 בטקס .38:28 ניצחה השרון רמת גיבעת־שמואל,

 לקבל זכו גם והם ומדליות, גביע לילדים הוענקו
 למועדץ כספי סיוע המאמצת מחברת־הביטוח

ותילבושות.
הגשים את סכרה אריצור
 קבוצת של מכירתה על נתבשרנו השבוע

 קריית־ לאליצור תל־אביב אליצור של הנשים
 מרכז עומד החודש כי מעניין? זה ומדוע אונו.

 הראשונה האליצוריאדה את לערוך אליצור
 של רבים מיליונים יושקעו כשבאירוע בישראל,

 אליצור, לראשי יותר חשוב מה מעניין כסף.
 קבוצה, של קיומה או מיפגן־ראווה אירגון

 של תל־אביב כמכבי נחשבה האחרונות שבשנים
הנשי? הכדורסל

 הפועל, במדינה, הגדול הספורט במרכז גם
 לפני קבוצות. התפרקות של דומה תופעה קיימת

 תקציב, מחוסר נתניה הפועל התפרקה שנה
 של צפוייה התפרקות על שומעים אנו והשנה
 ברקע כאשר דומה, מסיבה קריית־שמונה הפועל
הפועל. כינוס של הכישלון צלילי נשמעים עדיין
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