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יהפעם גם הרוסים את ננצח י !
 מכבי שוב. חוזרת האופוריה

 מוסקבה, צסק־א נגד תל״אביב
 המדינה בל האדום. הצבא קבוצת
 כאשר כמרקחה, השבוע תהיה

 יום תתמודד השראלית האלופה
 ברית־המו- אלופת נגד יום אחר

עצות.
מל הנסיגה ב: עיסקת״החבילה

 אלה כל מאתיופיה, העליה בנון,
 כאשר מהחדשות קלה לשעה ירדו

מאנ הישירים השידורים יועברו
הבלגית, עיר־היהלומים טוורפן,

מיי היא ברית־המועצות. את המסמלת
 השחקנים ורוב האדום הצבא את צגת

 כשאתה שחקני־נבחרת. הם שלהם
 המדינה כל כאשר כזה, למשחק עולה

 כל לספורט. מעבר כבר זה אחריך,
לכו ומעבר מעל לתת מנסה שחקן
 עבור זה את עושים לפעמים חותיו.
 ״אנא, באוזן: לך שלוחש אלמוני אוהד

 שחיים שלי הקרובים בשביל תנצחו
 נז־ כשהכדור נכון, בברית־המועצות.״

ק  הדברים כל את שוכחים למעלה ז
מק־ בנושאים ומתמקדים שמסביב

 גילו והרוסים בטלוויזיה הזה המשחק
 באנו אנחנו יכולתם. מלוא את אז

 מר נגד בבית תבוסה אחרי לבלגיה
איטליה. אלופת וארזה, בילג׳ירג׳י

 שונה היה במשחק שקרה מה אבל
 היה בוירטון העידוד התחזיות. מכל
 כוח לנו נתן זה רעידת־אדמה. כמו

 מכל נבהלו שהרוסים חושב אני עצום.
 חי ישראל עם השירה הזה. הרעש

 לחלוטין. אותם הביכו הרבים והדגלים
 נתקלו שהם הראשונה הפעם היתה זו

להת־ הספיקו שהם עד הזו. בתופעה

)1983( מכבי־צסק״א במישחק פנקרשקין נגד ברקוביץ מיקי
לקבוצה נקודות כמה עוד נותן הקהל

 המשחקים, שני את לארח שנבחרה
 לבוא הרוסים של סרובם בגלל

ב מכבי את לארח או לתל-אביב
מוסקבה.

 מה ״הו־הה, בקריאה ניזכר שוב
ב אותה!", אבלה צסק״א קרה,

אותה. תאכל הפעם שגם תקווה
ה בוירטון ההיסטורי הנצחון

 1977 בפברואר 27ב״ בלגית
 בזכרון, כחוט״השני יעלה )79:91(

 את מכל יותר המסמל כשהאיש
 ברודי, טל אז, של הגדולה התקופה

 המפורסם: משפטו את ואומר חוזר
המפה." על ״עלינו
 את שומע כשאתה ברודי, טל

עבורך! אומר זה מה צסקא המילה
קבוצה נגד משחק שאתה אומר זה

 שהוא מה את עושה אחד כל ואז צועיים
לעשות. ויודע מסוגל

 המשחק את לשחזר מסוגל אתה
 הקאריירה בשלהי שהיה בוירטון,

שלך!
המ בסוף מאוחר. למשחק נכנסתי

 לי שהיתה זוכר אני הראשונה חצית
 עצומה. מוטיבציה עם טובה, הרגשה

 הרוסים, נגד בעבר אמנם שיחקתי
 ארצות־הברית, נבחרת את כשייצגתי

 בא שאתה כמו הדבר אותו לא זה אבל
 נגד ומתמודד כישראל, קטנה ממדינה
כ ממש באנו אז הרוסים. הענקים
שנש אפילו מאיתנו ציפו לא קטנים,

 שבוע שווים. מול כשווים מולם חק
 במדריד הרוסים ניצחו הזה המבחן לפני

את ראינו ספרר. אלופת ריאל, את

 וגם הפרש 20 כבר הובלנו אושש
 שינה לא הפרש, נקודות 12 הסיום,

 אפשר אי ההוא הלילה את דבר.
לשכוח.

 מוסקבה צסקא את ניצחת
 קליין. רלף המאמן של כעוזרו
 בין הבדל הרגשת השנייה, בפעם

המשחקים! שני
 שניה פעם שלנצח ברור הבדל. היה

 לכך, נוסף הראשונה. בפעם כמו לא זה
 לא גם יותר. גדול היה בבריסל האולם

 בלוב, סרגי כמו גדול שחקן להם היה
 את זוכר אני אבל .1977ב־ ששיחק
 (השניים וטרקנוב לופטוב מישקין,

 בהרכב גם משחקים האחרונים
 קבוצה זו מהפינות. שקלעו הנוכחי)

התרגשו לא השחקנים מאד. יציבה

השבוע ברודי כדורסלן
לבן טובה דוגמה הוא האב

 התרגלו שהם כנראה בפיגור. היו שהם
תל־אביב. מכבי שנקראת לתופעה
 להכניע נוכל השבוע, יהיה ומה

הרוסי! הדוב את
 בו ביוגוסלביה, האחרון המשחק

 77:88 זאגרב ציבונה על־ידי נוצחנו
 שהאמינו לאלו, הבטחון את קצת הוריד

 טעויות הרבה שם נעשו נכון, במכבי.
 קווי את ונפעיל טוב נשחק אם אבל
 ג׳ונסון לי וגם בזאגרב שהיה כמו מגי
ההת במשחק יותר ישתלבו סילבר ולו

 יחזור ברקוביץ שמיקי וכמובן קפה
הרו את ננצח שלא סיבה אין לעצמו,

 לנצח טובה הזדמנות זו פעמיים! סים
 מאחר לגמר, לעלות רוצים אם אותם,
 זכתה אירופה, אלופת רומא, ובנקו

 במשחק־חוץ ניצחה כאשר למיקדמה,
.72:73 בולוניה את

 מאמין אתה לנצח! פעמיים
שאפשר!

 ששיחקנו בשנים לקרות. יכול זה
 תוך משחקים שני בבריסל הרוסים נגד
 לנו היה השבוע, שיהיה כמו שעות, 24
 וקווין ג׳ונסון לי וויליאמס. ארל את רק
עשה ארל ויליאמס. מארל טובים מגי

)50 בעמוד (המשך

)1977( בבלגראד אירופה אליפות נביע את מרים ברודי
רעידת־אדמה כמו היה העידוד
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