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כדורגל

מנתניה הגירסה
 הצליח האינטרטוטו, האירופי, הקיץ טורניר

 של הקבוצות על אימתו להטיל ומתמיד מאז
 שאומץ ומאז המיקרה יצא הלאומית. הליגה

 כל הישראלית, לכדורגל ההתאחדות על״ידי
 לא היום, ועד מאז בטורניר, שהשתתפו הקבוצות

מכן. לאחר הליגה במישחקי משום־מה הצליחו
 ״עייפות היא הכדורגל, שחקני אמרו הסיבה,

 לגרוע מצליח הוא להם. גורם שהטורניר החומר״
עבורם. כל־כן־ החיונית מפגרת־הקיץ
התייחסה לא האחרון האינטרטוטו במישחק

 למרות וזאת הרצינות במלוא תל־אביב שימשון
 של בחלקה שנפל לכבוד הראשונית ההתלהבות

 עמיתם, יצא לעומתם כרם־התימנים. קבוצת
 כמו גדולה שקבוצה גדול בקול שפיגלר, מוטלה
 בכל מישחק לכל מתייחסת שלו נתניה מכבי

עשה. וגם אמר הרצינות.
 על המאוס המישוזק עם לו קרה דומה דבר

 את מוטלה לקח אליו גם האלופים. אלוף כולם,
בעיניים. לכולם וצחק חניכיו

 הליגה גביע בטורניר קבוצתו וכשניצחה
 והמתקיים הליגה למישחקי נוספת תוספת שהוא

 הכדורגל בית לכל שפיגלר אמר ,העונה בתחילת
 עובדה לכם ״הנה לו: האופיינית ברברבנות בארץ,

 אלא גורע, שאינו רק לא שהאינטרטוטו
מוסיף.*
 ורק לנצח, מצליחה לא כבר כשנתניה כיום,
 שפיגלר .האם רבים: שואלים שבוע, מדי מפסידה

 כל מבין החריגה שהיתה בגירסתו, כיום עומד
הליגהז* מאמני של אלה

אהבה הרבה עם
הרדיוס עונש את העונה שיחוגו היחידים

 הם ירושלים, בית״ר הכדורגל קבוצת של הרעשני
 ומסתבר הקבוצה של התל־אביבים האוהדים

 שהוטל, הרדיוס עונש כאלה. איך, ועוד שיש,
 של הרחקתו אך נישאר, הרדיוס בחציו. הומתק
 על בכוכביו לצפות יכול וזה בוטלה הקהל

בלומפילד. של הירקרק הדשא מישטח
 גדולה תרועה בקול התחילה היפואי במיגרש

האירועים. השתלשלות כל
 כדי העונה, להתאמץ שיצטרכו היחידים

 חמי־המזג הקבועים האוהדים יהיו ליפו, להגיע
 מקרוב אותם שמכיר מי הירושלמית. הקבוצה של

 הביתי למיגרש להגיע הזה המאמץ שאת יודע,
אהבה. הרבה עם יבצעו הם שלהם החדש

יהיה לא הגיאוגרפי השינוי תתערב:״ ״אל

 ניצחונותיה האלה. המיוחדים לאוהדים היחידי
 בטבלת ירושלים בית״ר של הראשון ומיקומה

 בהתנהגותם מהפכני שינוי גרם הלאומית הליגה
בארץ. המפורסמים האוהדים של

 בצפיה מסתפקים שאינם בכך ידועים אלה
 במעורבות אלא מישחק, של גרידא ובהתרגשות

 ולהנהלה, למאמן עצות שסימניה: הגדולה
ביריונות. ובמעשי באיומים גם מלוות שלעיתים

תל־אביב, בית־ר מול בשבת הליגה במישחק
 קטנה אחת עצה ולתת לנסות אוהד העז אך

 קמו ומייד שווייצר, (.דוביד*) דויד למאמן
 ואל .שתוק, שסבבוהו: חבריו להשתיקו.כל

העניינים.״ את לנהל לשווייצר תן תתערב.
 בית״ר אוהדי בין האידיליים היחסים האם

 חם־המזג התל־אביבי מאמנם ובץ הירושלמיים
 לעתיד הראשון? ההפסד אחרי גם יישארו

פיתרונים.

כדורסל
סלים זבדי כדורים בדי

הפועל מאמן את שאפף השתיקה קשר

 בואם עם כדורסלניו, ואת ריגר שימחה רמת־גן
 ההפסד סביב המיסתורין את הגדיל ארצה,

 לאיטלקית הישראלית הקבוצה של הפיתאומי
 הכמעט־ שהסיבה נודע בחדרי־חדרים קאזרטה.

 של לחובתם הכף את שהכריעה והשטותית יחידה
 של המרומם מצב־הרוח היה הרמת־גנים

המישחק. ערב ומאמנם, השחקנים
 קודם שבוע כשרק לאופוריה להיכנס לא קשה

 מול ויוקרתי גדול בניצחון הכדורסלנים זכו לכן
 מול עמדו הם עכשיו תל־אביב. מכבי האלופה,

 31 של יתרון עם ממוצעת איטלקית קבוצה
קודם. ממישחק נקודות

 שלפניהם ההתמודדות של נכונה הערכה חוסר
 לאבד כשהחלו גם השחקנים אצל המשיכה
 לנו ״היתה והגנה. סלים כדורים, במישחק

 רמת״גני שחקן אמר כללית,״ התמוטטות
באלמוניותו. להישאר והעדיף ״מבואס״

 ממכת להתעורר ריגר של חניכיו כשהתחילו
 כבר היה עליהם, שנחתה וההתקפות הסלים
 לטובת נקודות ארבעים של תוצאה מדי. מאוחר

 של הבולטת חולשתם את שניצלו האיטלקים
 מרוצם את וגם המישחק את סיימה הישראלים

האירופי. קוראץ בטורניר הרמת־גנים של

כדורסל
בקופה אדום אור
 במישחק שעבר חמישי ביום שנכח מי

 אריס־ נגד מכבי־תל־אביב של הכדורסל
 ראה אירופה, גביע לקראת היווניה, סלוניקי
 מבחינה רק לא קלים, לא חיים צפויים שלמכבי

 אלפי על גם אלא המיגרש על מיקצועית
שמסביבו. המושבים

 הספורט בהיכל נכחו האחרון במישחק
רבות קבע זה שמישחק למרות צופים, 5000כ־

שווייצר מאמן
בעתיד פתרון

 מיעוט תופעת בבית־הגמר. מכבי להשתתפות
 בהיכל. היחידי החריג הדבר היתה לא הצופים
 את מהיציעים הצופים ליוו המישחק בסיום

 בקריאות שנים, מזה הראשונה בפעם השחקנים,
בוז.

 שבריחת ספק אין הריעות. לכל גבוה,
 הקבוצה. לראשי נוסף אדום אור הדליקה הצופים

 ניכרת. בצורה הועלה העונה, הכרטיסים, מחיר
 מוקדם, למישחק שנחשב אריס, מול במישחק

 מחירים שקל. 1500 עד 900ב־ כרטיסים נמכרו
הריעות. לכל גבוהים

 של הבלתי־מלהיבה והיכולת אלה מחירים
קהל את להעמיד עשויים תל־אביב מכבי

 אוהדים, יותר
כסף! יותר
ת ו נ ו ו ן י תו מי  באופק הנראה ה

 אולי שאליו הקשה הכלכלי והמצב 1\
 על משפיעים אינם המשק להיקלע עומד

 ליגה במישחקי מדובר כאשר הקהל,
משובחים.
 התל־ הדרבי במישחקי צפו השבוע

 כסטאנדרט צופים של שיא מספר אביבי
 במישחק גם צופים. אלף 20כ־ הישראלי:

 צפו מירושלים ואחותה בית״ד בין
מלא. מיגרש דהיינו איש, 5000כ־

 בבלומפילד צפויים הקרוב בשבוע
 ארבע ישתתפו שבהם מישחקים שני

 צפוי והאיצמריון רב קהל בעלות קבוצות
מלא. שוב להיות
 בדבר השאלה את שוב שמעלה מה

 רמתה, את להעלות כדי הליגה צימצוס
 בסופו ואולי, כסף אוהדים שיביא דבר
יותר. משובחים מיתקנים גם דבר, של

 שלהכנסות כיוס, ספק שום אין
 השלכה תהיה מהמישחקים הקבוצות

 שלא לקבוצות בעתיד. הכדורגל על רבה
 לא למישחקים רב קהל להביא יצליחו

 תישאר זאת זכות קיום זכות תהיה
 יוכלו אלה רב. קהל שימשכו לקבוצות
 תלויים יהיו ולא בכבוד להתקיים
שתים גורמים של בחסדיהם

 מפני רבות, התלבטויות בפני הקבוע האוהדים
מאוד. יקר בכלל) תענוג זה שהתענוג(אם

̂נ שמישפחה מוכיחה קטנה דוגמה  ארבע ב
 לשלם תצטרך במישחק, לחזות הרוצה נפשות,

 30 מישחקים) (חמישה לבית־הגמר מינוי עבור
 זאת יביאו רבים ואנשים מראש, שקל אלף

בחשבון.
 שלא השנה ייאלצו מכבי שאנשי ייתכן
 בניפרד, מישחק לכל כרטיסים להפיץ כהרגלם

 במישחקיה מכבי תשיג במה תלוי יהיה זה ואז
 על ברובו התקציב בנוי במכבי הראשוניים

 כיום הקבוצה מצויה שבו והמצב הללו, ההכנסות
 מביאים אם עור ומה קטנים לא כאבי״ראש גורם

לכולם. כמו לה, שקרה הפיחות את בחשבון

איצטדיונים
והצפון. הדרן□ אחרי

הפיתרוו נמצא בנלערב
 תיפתח מצפון כי קולק טדי חשב קודם
 האיצטדיון את להקים הציע לכן הטובה.

 ירושלים של שהחרדים רק בשועפאת. הירושלמי
 כדורגל אוהדי שרבבות הרעיון, מן התפעלו לא

בשכונותיהם שבת מדי יעברו
 הדרום תור והגיע הפרק מן ירד הצפון

 הציע ירושלים של ניצחי הכמעט ראש־העיריה
 בקטמון. המגורים מרכזי בין ברירה, באין לבנות,

 שלה השקט את האוכלוסיה רצתה שם גם אבל
 החרדים טהרת על היא שאין אפילו בשבתות,

הנוסף נצחונו עם עתה, מושלמת. צפייה
 להאיר החל המזל כי נראה העירוניות, בבחירות

 סיף־סוף האיצטדיון. כפרשת גם קולק לטדי
מחלוקת. אץ שעליו מקום אותר

 והאדריכלים במלחה, העיר, במערב אתר זהו
 אלף 30 של האיצטדיון את לתכנן התחילו כבר

 שקל, ממיליארד יותר תעלה שבנייתו צופים
היום של במחירים
 אלא, ביותר, היקר האיצטדיון רק לא זה יהיה
 ייבנה הוא בארץ. ביותר המשוכלל גם כמובן,
 מושלמת צפייה לצופים ויאפשר מכתש בצורת

מושב. מכל כמעט המישחק, של מהלך בכל

קולק בונה
בשבת שקט

שסיגלר מאמן
בעיניים צחוק -

2410 הזה העולם68


