
ספורט
כדורסל

שוב קוסם הקוסם
 וכבר הליגה תחילת מאז שבועיים רק עברו

 העונה שעלתה קרית־מוצקין, שמכבי מתברר
 והפתעה התעניינות מוקד הפכה הלאומית, לליגה

 שהצטופפו חיפה, של הקריות לאנשי רק לא
 ברחבי הכדורסל לאנשי גם אלא מישחקיה, בשני

הארץ.
 וגם סיכויים, הרבה לעברה זרקו לא בתחילה

 ),47(יעקובסון שמואל הותיק, למאמנה לא
 ״סם בכינויו הידוע רמת־גן, תושב המאמן,

 להשמצות נושא האחרונה בשנה היה הקוסם,״
 הצעירים המאמנים בקרב בעיקר ורכילויות,

 ראו אלה הליגה. את מתמיד יותר השנה שכבשו
זמנו. שעבר מדור אחד ביעקובסון

 הצדיק כמעט אשתקד, בליגה סם של מצבו
 על בליגה. הורגש לא כמעט הוא דעתם. את

יעקובסון מאמןאמר לא הוא עליו שנחתו הרבות ההשמצות
מזומנים מלאה מכונית

 להזדמנות וציפה בצד בשקט ישב רק מאומה,
יכולתו. את להוכיח נאותה

 הוכיח הלא־רחוק בעבר בחדשות. תמיד
 בעל מאמן של מבריקה יכולת פעם לא

 צעירים, שמאמנים טען אחת לא שיעור־קומה,
 עולים הגשם, אחרי פיטריות כמו בשטח הצצים

 כלעומת יורדים וגם הישראלי הכדורסל מפת על
 יעקובסון ואילו ייזכר לא בכדורסל ״חלקם שבאו.
בחדשות.״ תמיד יישאר

 כיצד לכל מלמד הוא עתה כי נראה ואומנם,
 קטנה אלמונית קבוצה עם לנצח אפשר

 ״סם יותר. טובות קבוצות ופרובינציאלית,
 בעבר גם הלא סיבה. בלי לא בתוארו זכה הקוסם״

 שהביאו מהשרוול, קסמים לשלוף יעקובסון ידע
 סנסאציוניים ולניצחונות במישחקים לתהפוכות
ומפתיעים.

 אימן הוא יפים. הישגים של שורה מאחוריו
 גורם אותה והפך גבעת־חיים הפועל את בזמנו
 גם המפה על העלה בזמנו הלאומית. בליגה רציני

 הימים ברבות שהפכה, רמת־גן הפועל את
 מכבי הבלתי־מנוצחת את אף המסכנת מעצמה

תל־אביב.
 נאים הישגים הביא רמת־גן מכבי עם גם

 שהשיגה היחידי הניצחון ואף בגביע־אירופה,
 הגדולה. תל־אביב מכבי מול תל־אביב הפועל
 של ניהולו תחת היה האחרונות, השנים בעשר

יעקובסון. שמואל
 הסיכוי שהוא פלא לא בסדר. הכל עכשיו

הלאומית. בליגה להישאר קירית־מוצקין של

ה צ  לו־םדה, נודדת תל־אביבית קס
 בערב סישחקים שני םק״מת אחרת
בכלל בעיות אץ בגליל רק1 אחד,

הקהל ער המאבק
 כדורסל בקבוצות תקציביות בעיות על דיבורים נשמעים וכבר החלד״ אן* המישחקים **ונת

ת. שונו  כרטיסים ממכירת ההכנסות הוא קבוצת־ספורט של בתקציבה חשוב שמרכיב ספק, אין ל
 הלאומית. הליגה של 12ה־ מתוך■ קבוצות״כדורסל שבע משחקות וגוש־וץ תל״אביב באזור למישחקים.

התל־אביבי. הקהל על גדול מאבק מתחולל לכן
 באתו המתקיים אחר, שלמישחק בעוד רב קהל מגיע מסויים שלמישחק לגלות אפשר פעם לא .

קהל. כמעט אין איזור,
 בגלל יותר עוד החריפה השגה התל־אביביות. הקבוצות על שנים כמה כבר מעיקה זו תופעה

השדמות. העונות לעומת וצפיפותם המישחקים דחיסות
 במיקרים שונות. קבוצות של רג ממון העולות ענק, מודעות היומית בעיתונות מופיעות פעם לא
המודעות. על ההוצאות את אפילו מכסות המישחקים מן ההכנסות אץ רבים

• • •
 הערכתם לפי מישחקיה. את שם לשחק כדי לרמלד״ העתה •נדדה תל־אביגד ״כיתר ךייבוצת

של  הראויה קבוצה בו שאץ מקום ברמלה, ואולי למישחקיד״ קהל מגיע היה לא הקבוצה אנשי '/[
עניץ. המקומי הקהל יגלה לשמת
 מישחקיס שני מקיימת מכבי למישחקית גדול קהל למשוך כדי דומת צעד עשתה מכבי גם
דרום. מכבי שלת הבת קבוצת עם יחד אחד, בערב
 למכור מצליחה למשל, עליון, גליל חפועל קבוצת כזאת. בעיה כמעט אין הצפוניות לקבוצות רק

 קורה דומה דבר במיוחד. קטן באיזור הקבוצות שמיספר מפני העונה, תחילת לפני עוד מינוייה כל את
עכו. שליד נענעי, הביתי. אולמה את אלה בימים למלא המצליחה לקיריית־מוצקין

 עירת תושבי את להדליק האחרונות בשנתיים שהצליחה חולון, הפועל היא בגוש־דן יוצאודדופן
קבוע. באופן מקום, אפס עד אולמה את ממלאים ואלה

בוטרייט כדורסלן
לא צודל כן, גיור

 על הוא אלה, בימים המתהלכים הסיפורים, אחד
 ובץ יעקובסון בין הקשר נוצר שבו האופן

 שהותו בזמן אחד, יום מוצקין; קיריית
 שנעצרה מכונית, למקום הזדמנה במכון־וינגייט,

 ארבעה פרצו המכונית מן בלמים. בחריקת לידו
 שקשה הצעה לו והציעו אליו ניגשו צעירים,

 תמורת קיריית־מוצקין אימון לה: לסרב
המכונית. מלאה היתה שבהם המזומנים

 את שפקדה הקשה שתאוגת־הדרכים נכון
 הורידה נכה, אותו והפכה שנים כמה לפני המאמן
 והפרידה שלו, האדירה מהמוטיבציה במשהו

 הכל עכשיו אבל המיגרש, ובין בינו לתקופת־מה
 של באימוגה אתגר.מיוחד רואה יעקובסון, בסדר.

 בליגה הקרייתית את להשאיר רוצה הוא מוצקץ,
שוב. קוסם הקוסם סם כי הלאומית,

<אד־1 נלוקבא שחק!
 את תל־אביב מכבי חידשה השבוע

 המתגייר בעבר, שחקנה של כרטיס־השחקן
 שחקן הנחשב כוטרייט, גייס האמריקאי

 כשנתיים, לפני לארצו, בחזרה ערק מאז מוקפא,
בצה״ל. השירות חובת בשל

 באיגוד המוקפאים השחקנים תופעת
 יכולה האיגוד חוקי לפי חדשה. אינה הכדורסל

 בשורותיה ששיחק שחקן לרשום להמשיך קבוצה
 מאפשר זה תרגיל מוקפא. כשחקן אותה, ועזב

 מבלי השחקן את לשורותיה להחזיר לקבוצה
כהעברה. ייחשב שהדבר
 לטובתן. זה בחוק קבוצות השתמשו אחת לא

 ביב את הקפיאה למשל, תל־אביב, הפועל
 אותו החזירה שעברה ובעונה פליישר

 והפועל הארץ את פליישר עזב השנה לשורותיה.
מוקפא. כשחקן אותו לרשום ממשיכה
 ג׳ים של הרשמתו מהיישוב. איש כמו
 תל־אביב במכבי מוקפא כשחקן בוטרייט
 שיחק בוטרייט מיוחדת. תשומת־לב מושכת

 כשחקן הובא בתחילה במכבי. מעטות לא שנים
 בלבד. גביע־אירופה למישחקי מיועד שהיה זר,

 גם ישחק שבוטרייט מכבי רצתה אחר־כך
הליגה. במישחקי

 לארצות־הברית אותו שולחים עושים? מה
 וכדין, כדת מגוייר השחקן חוזר כחודש ואחרי

 בליגה ומשחק ישראלית באזרחות זוכה הוא
 שנים כמה אחרי מהיישוב. איש כל כמו המקומית

 עת אותה לצה״ל. צו־גיום החדש הישראלי קיבל
 לאליפות״אירופה הלאומית הנבחרת התכוננה
 מולדת בחופשת ששהה בוטרייט, בצ׳כיה.

 חשבון על ארצה הוטס בארצות־הברית,
 ויצא במחנות־אימונים השתתף איגוד־הכדורסל,

לצ׳כיה. הנבחרת עם
 על קשיים צה״ל שלטונות הערימו צאתו לפני
 בוטרייט בכיסו. שהיה צו־הגיוס בגלל יציאתו,
 תום עם מייד ארצה לשוב התחייב

 מאירופה המשיך זאת תחת אך אליפות־אירופה.
 מאז ארצה. שב לא ומאז לארצות־הברית היישר
כעריק־צה״ל. גם הוכרז

 במכבי מוקפא כשחקן הרשמתו תמוהה לכן
 של שיחרורו בעיקבות הסבר: יש אבל תל־אביב.

 עם בעיה במכבי נוצרה צימרמן ג׳ק
 את לעצמה לשמור רוצה היא לכן קלעי־החוץ,

 למישחקי אולי בוטרייט, את להביא האופציה
גביע־אירופה.

 אחרי בארץ להופיע בוטרייט יעז האומנם
 הצפוי את לעבור מוכן הוא האם מצה״ל? שערק

 לשחק כדי זאת לעשות מוכן יהיה האם לו?
כדורסל?

והמכולת הסירה
 שני של, תוכניתם את סיכל הפולני האוכל
פרידלנדר איתן הישראלים, השייטים

 אלופי־העולם סגני גם שהם ס־וקמן, ושמשון
 קילקול־קיבה, .470 האולימפי בדגם לשייט
 כמעט השניים את הוציא ושילשולים, חום מלווה
 באליפות־ מכובד ממקום וגם שימוש מכלל

בפולין. החודש שהתקיימה אירופה
 חלק הצמד נוטל רצופות שנים שש כבר

 תמיד השייט. לספורט העולמיות בתחרויות
 השייטים הביאו הפעם נאות. תוצאות השיגו

 לאולימפיאדת הסיכויים בעלי היחידים
.20ה־ המקום את רק ,1984 לום־אנג׳לס

 היתה אליפות״אירופה ומה. ואיך מתי
 לקראת במיבחנים שני שלב השייטים שני עבור

 פרידלנדר איתן סיפר ״החלטנו,״ האולימפיאדה.
 אירופה אליפות כל את ״להקדיש ,25ה־ בן

לאולימפיאדה.' וניסויים לנסיונות
 נכבד מקום שנים, מזה כבר, שתפסו השניים

 הטובה הסירה את החליפו בעולם, השייטים בץ
 השלישי במקום לזכות הצליחו בעזרתה שלהם,

 עדיפות בעלת אחרת, בסירה העולם באליפות
המוכרות. הסירות פני על ויתרון

 שייט של פיתוח הולנד, מתוצרת היא הסירה
על־ידי ושיפורים שינויים שעברה גרמני,

 לצרכיהם: שתתאים כדי וברוקמן, פרידלנדר
מהירות!' למכסימום להגיע — ״המטרה

להצלחת סייעו לא והניסויים הניסיונות
סיבה היתה וזאת האירופית, באליפות השניים

שקיבלו הקיבה להרעלת מעבר נוספת,
 חום עם והתרוצצנו זוועה היה ״האוכל מהפולנים:

 שרק להגיד אפשר שטנו, לא שבכלל יצא גבוה.
 שלנו הריכוז כושר הפיסית הבעיה בגלל צפנו,
 גבוה, ריכוז כושר צריך בשייט להצליח כדי ירד.
 לא זה השיט לעשות. ומה ואיך מתי לדעת כדי
שרירים. של ענף

זוהי מהמזון. כמונו שסבלו שייטים עוד ״היו

סרידלנדר שייט
מהירות מכסימום המטרה:

 רע. מזון בגלל בתחרות מפסידים אם שערוריה
 היה לא זה להציע. לפולנים שהיה מה זה אבל

מקום.״ באותו אכלה פולין נבחרת גם מתוכנן,
 שהיו לאולימפיאדה, המיבחנים אילולא

 היו אילו ממשיכים. היו לא הם בתחרות, כלולים
 מצליחים שהיו בטוחים הם תקין, בריאותי במצב
הראשונה. בעשירייה לסיים

 שלהם הסיכויים מה ורטוב. יבש
 תכניות להם יש כל, קודם לאולימפיאדה?

 האולימפיאדה, עד חודשים עשרה למשך אימונים
 וגם כושר של יבשים אימונים גם מסודרת, בצורה

 שלקראת כך הים. על רטובים אימונים
לשיא. יגיעו האולימפיאדה

 עובדים שניהם אחת: בעיה רק להם יש
 מסודרת. בצורה לעבוד מאפשרים לא והאימונים

 בזכות. מאשר בחסד יותר עובדים הם עכשיו עד
 רק לעבוד מצליחים הם רגילים אימונים בתקופת
 בחו״ל לתקופות נוסף וזה בשבוע ימים ארבעה

 בשנה. חודשים בחמישה לפעמים המסתכמות
 מוכן לא נורמאלי מקום־עבודה אף התוצאה:
 האימונים לקראת ימים. לאורך אותם להעסיק

 לעבוד להפסיק כנראה, יצטרכו, לאולימפיאדה
במכולת!״) לקנות ממה אין עובדים, לא (״ואם

 לקנות גם רוצים השייטים ששני ומאחר
 בכבוד ישראל את לייצג וגם במכולת

 — אחת כתובת רק נשארה בלוס־אנג׳לס,
הספורט. מוסדות

2404 הזה העולם58


