
ספורט
כדורסל

משונה זמנים לוח
 מה־בכך של עניין הם הרבות הפאשלות

 כבר לענף המקורבים אנשים הכדורסל. באיגוד
 לפני האיגוד. של המשונות להמצאות התרגלו
 לקבוצות פגרות שתי נקבעו העונה תחילת
 נובמבר, במחצית מהן אחת הלאומית. הליגה

 הפגרות מטרת דצמבר. של השני בחצי השנייה
 לקראת הלאומית הנבחרת את היטב להכין היתה

 מאי בחודש שייערך הקדם־אולימפי. הטורניר
בצרפת.

 של לדעתו לנבחרת, מאפשר, היה זה סידור
 מישחקי־מיבחן שיותר כמה לקיים האיגוד,

 של הצעירים שהשחקנים כדי בינלאומיים,
 באיגוד הממונים אך נסיון. יצברו הנבחרת

 שאינם הוכיחו התוכניות ביצוע על הכדורסל
 לנבחרת למצוא ניסו הם חובבנים. אלא

 באיחור, התברר, אך באירופה, משחקי־מיבחן
 נגד לשחק מוכנה אינה קבוצה ואף נבחרת שאף

נובמבר. בפגרת ישראל נבחרת
 איגוד יו״ר יצא התיקוות, כל שאבדו אחרי

 למצוא במטרה לאירופה, עינבר, יוסף הכדורסל,
 לרוע אך למישחקים. כלשהו יריב זאת בכל

בגרמניה. ואושפז בהתקף־לב הידר לקה המזל,
 לוח־הזמנים בגלל קרה זה כל בסול. עומס

 את תיכננו באירופה כי הפגרות. של המשונה
 וכשמתחילה יותר. מוקדם לתאריך הפגרות
 של הפגרה מסתיימת הישראלים, של הפגרה

האירופים.
 עם ולתאם לבדוק מבלי פגרה מתכננים כיצד

מראש? האירופיים האיגודים
 רב לדוחק גרמה זו פגרה כי ספק אין

 ונוסף הקבוצות על כפול עומס במישמקי־הליגה,
 יכנסו והקבוצות הכנסות, יהיו לא גם לכך

קשות. לבעיות
בבכורה הוכחה

מגייסות הלאומית הליגה קבוצות רק לא

 התל־אביבי הדרבי של ההיסטוריים הדיו
 )80:84( תל־אביב ומכבי הפועל בין בכדורסל

 בצהרי שהקשיב מי רבות. שנים עוד לבטח יהדהד
 להבחין היה יכול לרדיו, הגורלי יום־הדרבי
 התחילה לא הקבוצות שתי בין היוקרה שמילחמת

 איצטדיון של הפארקט מיגרש על ונגמרה
קודם. שעות כמה אלא יר־אליהו,

עינבר ירד
המזל לרוע

 הארצית הליגה קבוצות גם תיגבור. שחקני
למשל. נהריה, הפועל זאת. עושות

 כדורסלן, קנט, קיט את רכשה הפועל
 עדינה, בלשון הספורט, בעיתוני המתואר
עצמו. את הוכיח באמת, והוא, עור." כ״שחום

 נגד שעבר, ראשון ביום שלו, הבכורה בהופעת
 80ה־ מתוך נקודות, 31 קלע ב; דגניה הפועל

.68:80 ניצחה אשר קבוצתו, של
העדפות מיני כל

הכדורסל? נבחרת מאמן יהיה מי
,אני,

עכשיו
 מאמן של מקומו איוש על מירוץ ^

 להילוך השבוע נכנס הכדורסל נבחרת \ 1
שנחשב התפקיד, על ויתר קליין רלף גבוה.

 רוזין מועמד
קבלות לו שיש אחד

 אימונה לטובת הישראלי, בכדורסל למכובד
גרמניה. של הלאומית נבחרתה של

 את לעכל קשה היה בארץ אנשים להרבה
 של בסיפורה בהתחשב בעיקר הדבר,

קליין. של ניצולת־השואה מישפחתו
 נבחרת את לאמן מוכן קליין ״רלף
 קשה ישראל? נבחרת מול שתעמוד גרמניה

 הכסף האם רבים. השבוע אמרו להאמין!״ לי
 עם ומה קליין? אצל שהכריע הוא

 איגוד עם החתום והחוזה תקיעת־הכף
 אישיות בעיות על רמז קליין הכדורסל?
 פעם לא נכתב שעליהן לו, המציקות
הזה. בהעולם
 האולימפי בטורניר לכישלון החשש האם

הפיתרונים. לקליין שהכריע? הוא

 זה צעדו על השמחים היחידים בינתיים,
 קליין. של יורשיו להיות המקווים אלה הם

 מי את השבוע להכריע אמור הכדורסל איגוד
קליין. של במקומו ימנה

יעקובסון מועמד
הכבוד כל עם

 של האפשריים ליורשים פנה הזה העולם
 עוזר־ בכדורסל. ישראל של הלאומי המאמן
 מוצקין מכבי מאמן מליניאק, אריה המאמן
 תל־אביב מכבי מאמן יעקובסון, שמואל
 יהושע תל־אביב הפועל מאמן שרף, צביקה

 חיפה מכבי ומאמן רוזין, כדורסל") (״מר
גרשון. (״פיני״) פנחס

חושבים!" לעשות
ר מ  ראוי ״מי :33 מליניאק, אריה <\ו

 דיעה לי יש הלאומי? המאמן להיות 1\
 אותה למסור מתכונן לא אני אבל בנושא,

 בעבר בחגיגה. משתתף לא אני לעיתונים.
הפעם, בסוף. בי פגע וזה בלשון, אותי משכו

בחגיגה. להתלכלך מתכונן לא אני '
 לא אני עיסתו. על מעיד הנחתום ״אין
 פרנסה אתן לא עצמי, על להמליץ מתכוון

 שזה מקווה אני שאיבחר. אחרי רק אחד. לאף
אני.״ יהיה

 שאני פשוט לא ״זה :65 רוזין, יהושע
 לעשות צריך שיקולים, מיני כל יש אגיד.

 זה לדעתי, כך. על חשבתי לא ועוד חושבים
בליגה הצלחה לו שיש המאמן להיות צריך

 מליניאק מועמד
מעיד הנחתום אין

 לו שיש אחד כן, כמו בעבודה. ועיקביות
המועמד. להיות צריך זה קבלות.
 לא עוד לתפקיד שלי הסיכויים ״על
בשבילי." מיוחדת מטרה לא זו חשבתי,

 גבול ״יש ^
לתרומה!"

 על אומר ,47 יעקובסון, *?ץמואל
הנבחרת? את יאמן מי זה, ״מה המינוי:

 יש מזמן. כבר תפקידו את סיים קליין אני.
 לי לנבחרת. לתרום יכול שמאמן למה גבול

 לטאקטיקן נחשב ואני המירבי הנסיון יש
 אהיה שאני טיבעי גם זה בארץ. 1 מס׳

 שנה, חמישים לפני מאמן היה תזין המאמן.
 1 מס׳ המועמד הייתי גם לי. מגיע עכשיו

 לרוץ חזרו וכולם שנה, חצי לפני לנבחרת
קליין. אחרי פעם עוד

להגיב. רוצה לא אני קליין של צעדו ״על
האיגוד. של בעיה זו

 למאמנים לי שיש הכבוד כל ״עם
 להתאים יכול נסיון בעל מאמן רק הצעירים,
 קליין במאי. שיהיה הקדם־אולימפי לטורניר

 שאף עובדה זוהי אבל מליניאק. את הציע
 עוזר־מאמן הפך לא בארץ בהיסטוריה פעם

למאמן־הנבחרת.
 ומליניאק שרף צביקה של ״כבודם

 יגיע תורם גם מצויינים, הם מונח, במקומם
 יותר עשיתי אני לאמן. תורי זה עכשיו פעם.

 המקום את האחרון בקיץ הבאתי מכולם.
 האולימפיאדה, של העולמי בטורניר השישי

תקדים. ללא עולמי הישג וזה
 של פונקציה זו נבחרת מאמן ״להיות

 מאמן של התלהבות רק לא וידע, נסיון
 המיקצועית שהוועדה מקווה אני צעיר.

האלה.״ לדברים תתייחס
■ ונון דינה

 שתחנת להבין כדי גדול חכם להיות צריך לא
 מכבי אנשי על שנואה גלי־צה״ל, הרדיו

 שלה. העירונית היריבה כמו כמעט תל-אביב
 במערך בלתי־נפרד לחלק הפכה הצבאית התחנה
 הוא המיוחד השינאה נשוא השתיים. בין הכוחות

 אלי הוותיק השדר הוא
 שרוף אוהד ישראלי,

 הפועל, של וידוע
 לעבור לו שקשה

 היום לסדר בתוכניותיו
 את להצהיר מבלי

ה ריגשותיו״עמדותיו
ספורטאיות.

 מכבי, מנהל איזון.
 לא מחרובסקי, שמלוק
 באותו ממראיינו הסתיר

 מה את פאר, מני היום,
 כבר בליבו נושא שהוא
 התחנה. נגד רבות שנים
 של בעיצומה במרוכז, מכבי, אנשי את תפס פאר

 הוא טרם־מישחק. של חגיגית־מסורתית ארוחה
 התחנה נגד וחבריו שמלוק של התיסכול את ניצל

 רקע על החיים מן אותנטי קטע וחגג הצבאית,
גלי־האתר. מעל הקיים המתח

לא אתם למה ישראלי, אלי נגד לכם יש ״מה

 לאוזני מרואייניו, על פאר היקשה אותו?" אוהבים
 שיעסיקו רצון הביע. שמלוק ישראל. עם כל

 שההתנצחות כדי מכבי, של אוהד שדר בתחנה
מאוזנת. לפחות תהיה

לי? מקשיבים הם ״למה ישראלי: של תגובתו
 יכול לא אני זה את

להבין!״
 שקולה יותר תגובה

 שביקשו רבים של היתה
 היחס את להזכיר

 דיין משה שנתן המועדף
תל־ למכבי בשעתו
 שנים במשך אביב.
 הקבוצה היא היתה

 ליחס שזכתה היחידה
בממשלה, משר מיוחד

 יש מזה. הנובע כל על
מח־ כי שהדגישו גם

 של לקת־הספורט
 את מזכה הטלוויזיה

 מישחקיה האחרות. הקבוצות פני על מועדף ביחס
 גביע של המוקדמים בשלבים כבר שודרו

 קבוצות של בחלקן עלה שלא מה אירופה,
אחרות.
 ודווקא כל־כך, נורא לא השד שאולי, כך,

מאזן. קצת ישראלי
וקרמו• מרסר בדרבי: אקשן

נגמר ולא התחיל לא

פאר
אוהבים!
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