
ספורט
ורחוק גבוה מהר,
באוסטרליה כברה

 פובשיס צעירים
חלשים ומטארים

 ויפה־התואר הצעיר חלוצה כהן, ירון
 כבר שכבש תל־אביב, נית״ר של

 נבחרת־ משחקי בשני שערים ארבעה
העו הגביע מוקדמות בטורניר הנוער

 תל־אביב, מכבי וקשר באוסטרליה למי
 שערים, שלושה שם שכבש נתן, אלון
 כרטיס־השתת־ רכישת במבצע החלו
במוסקבה. שתיערך לאליפות, פות

 רשתות את ככברה ניקבו הצעירים
 החדשה ופפואה־גינאה )1:3( טייאוון

 לפניהם: עוד המלאכה עיקר אך )0:6(
 במשחקים ואוסטרליה, ניו־זילנד נגד

השבוע. בסוף שייערכו
באוס הנצחונות בצד בשיא. לא
 בכדורסל ישראל נבחרת נחלה טרליה
 צ׳כוסלובקיה, מול מוחצת תבוסה

 שני כאשר ,97:75 — בברטיסלבה
 ג׳מ־ ודורון ברקוביץ מיקי הסטארים,

 הניח סילבר לו ורק חולשה גילו צ׳י,
הדעת. את

 לאליפות להעפיל הנבחרת סיכויי
 אך אפסו, לא ,1986ב־ בספרד, העולם
 שהנבחרת להרגשה מוסיף לא ההפסד

בשיאה. היא
 בשיא־הכושר להיות צריכה שכן מי

 תל־אביב, מכבי האלופה, היא השבוע,
 להתמודדות במדריד, לזירה שתחזור

 גביע־אירופה. במסגרת ריאל, נגד
 את למכבים יעניק במדריד נצחון

באתונה. בגמר כרטיס־ההשתתפות
 פעילות השבוע התחדשה בארץ

 את נם הכדורגל בעוד בכדורסל, הליגה
 הטוטו גביע במשחקי אוסטרליה פגרת
 לוד, הפועל מאמן להתפטרות ופרט

מכוניו צמיגי וניקוב קדוש, מיכאל
 מרדכי יפו, מכבי מאמן של תיהם

 לא דגמי, ציון הקבוצה, ומנהל שפיגלר
הכדורגל. סער

כדורגל
ליאון תקדים

לשח? אפשר
40 בגיל גם

 בסוף מהכדורגל פרש ליאון מוצי
 לא פלוס. 40 בגיל שעברה, השנה
 נגד פרידה משחק לכבודו נערך מכבר

 עכשיו )30.1 הזה (העולם המבורג
 משפטי תקדים יהפוך שליאון נראה

 כדורגל לשחק שסיימו לכדורגלנים
עת. בטרם

 בתקדים להיעזר שינסה הראשון
 בלו מנחם(״מיקו״) כנראה, יהיה, ליאון

 בנבחרת ליאון את שירש מי ,36ה־ בן
 חולצה את ליאון כמו (ולבש הלאומית

 אחד האחרון בעשור והיה. )3 מס׳
הדומיננטים. המגינים

 בלו יטען חברת־ביטוח נגד במשפט
 שלוש לפני לו שקרתה שהתאונה

 מהכדורגל לפרוש נאלץ בעטיה שנים,
 למרות שלו, הקאריירה את קטעה
 להמשיך יכול היה הוא הלא גילו.

 מוצי כמו ,40 גיל עד לפחות ולשחק
ליאון.

 הוא תל־אביב, במכבי שכיכב בלו,
באגודה. נוער מאמן היום

רכיבת־אופניים
מהורות מדליות

קיצוד־הדרן־
המאמן של

 נטלו האמריקאיים רוכבי־האופניים
 אולימפיות מדליות תשע האחרון בקיץ

 הרוכבים את היכה זה בלוס־אנג׳לס.
 היה לא אבל בהלם, האחרות מהארצות

 הצדיקו פשוט, התוצאות. לעשות. מה
המדליות. את

 כל־כך היה לא שזה התגלה השבוע
 רוכבי־ איגוד זאת. בכל פשוט,

 מאמן- את הישעה האמריקאי האופניים
 מתפקידו. בורישביץ, אדי הנבחרת,

 של במהילת־דמם יד לו היתה הסיבה:
ספורטאיו.

שבה השיטה היא מהילת־דם
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 שני למשל, 'לשחקן, אם הגיאק.
 הלבן לכדורון ביותר הקרובים כדורים

 מובן נקודות. בשתי זכה הוא
 הוא אחד בסיבוב הנקודות שמכסימום

 צוברים כלל, בדרך כי, (אם ארבע
לסיבוב). בממוצע אחת, נקודה

 כשעתיים־שלוש נמשך המישחק
 נקודות). 21 על־פי־רוב, הוא, (כשהיעד

 השוקל הכדור, את מרים כשהשחקן
 כל למטרה. אותו ומגלגל קילו כשני

 התכופפות, מחייבת גילגול פעולת
לכדור. תנופה ומתן הנפת־היד

 דשא על שמשחקים העובדה
 העובדה וכן הגילגול, לתוצאות תורמת

 בשיווי־משקל אינם שכדורי־הכדורת
 הנוצרת מסויימת, הטיה להם (יש

צמודה). מישקולת בעזרת י

 הפתעהס
האירי לאלוף

 הופתע 42ה־ בן ברנסקי פיל ך*
 בטורניר, הצלחתו ממידת בעצמו ^

 שהופיע הראשונה הפעם לו היתה זו כי
הוא הדשא בו סגור, באולם בתחרות
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כאםרדין כדורת תחרות
ת המדליה מפי הראשונה האולי

ברנסקי כדורתן
הכדורת של ברודי הטל

 הונג־קונג נציג את זה אחר בזה ניצח
 אלוף נגד הגמר, לחצי ועלה וולס

בייקר. ג׳ים האירי העולם
 לרעת 20:13 פיגור של במצב ואז,

 זקוק היה האירי כאשר ברנסקי,
 לגמר להעפיל כדי בלבד אחת לנקודה

 מישחק ברנסקי גילה תוארו, על ולהגן
.20:21 ל־ הקערה את והפך מזהיר

 שיחזר דמעות, עד נרגש הייתי
 ברמת־אילן בביתו, השבוע ברנסקי.

 היה שזה ״האמת קרית־אונו, שליד
 הופתע האירי גם יוצא־דופן: מישחק
 הוויתור מאי ובפרט המישחק, מצורת

מצירי."
 אלוף נגד ברנסקי התייצב בגמר

סליבן, טרי הוולשי הבריטיים, האיים

 שהוקרנו מגלזגו, הישירים השידורים
 להתוודע ביום, שעות חמש־שש במשך

 בטיפ המצוי הישראלי לספורטאי
ברנסקי. ססיל — העולמי

 אחרי ללונדון, שב הוא וכאשר
 וביקשו רבים אותו זיהו כבר האליפות,

 בטיסה גם חתימת״ידו. את ממנו
 לתישבחות זכה לתל־אביב מלונדון
לטיסה. מחבריו
 של הגדול שההישג ספק אין

 המודעות להחדרת מנוף יהווה ברנסקי
 מישחק בארץ, הכדורת למישחק
 את כבלתי־הולם נראה שבאופיו

הישראלי. הספורטאי
 שבו ואצילי, אסתטי מישחק זהו

 על בלבן לבושות דמויות מתנועעות
 ונינוח איטי בקצב מידשאות״ירק,

 זאת, לעומת רגיעה. של ובאווירה
 אידיאלי הוא בארץ מזג־האוויר

השנה. ימות בכל למישחק.

 בלי פדוי
שמוי־מישקל

 לא זה (״בואלס״)? כדורת יץץה
 בצורה הממוכן הבואלינג, מישחק >■/

 עשרה למוטט צריך שבו חשמלית,
 במישטח־ משוחקת הכדורת חיילים.

 מגולגלים סיבוב ובכל רחב, דשא
 שחקן, כל על־ידי כדורים ארבעה

 ככל קרוב אותם לגלגל היא כשהמטרה
שהוא וקטן, לבן לכדורון האפשר

בסקוטלנד בפאב מרילין ואשתו ברנסקי מנצח
האחרונה בנקודה הקערה את הפך הוא

 על השפעה אין ולמזג־האוויר סינתטי,
התחרות.

 ותיקים, במכרים פגש גם בגלזגו
 אלוף מהיותו עוד אותו שהכירו

 1972ב־ הולדתו. ארץ דרום־אפריקה.
 1978ב־ היחידים, באליפות שם זכה

 לפני ממש ,1980וב־ רביעיות באליפות
לזוגות. באליפות ארצה, עלייתו

 לא אלה מכרים אפילו אבל
ברנסקי כאשר עיניהם למראה האמינו

 בסיום שהוכרע עקשני, קרב איתו ניהל
18:21.

 לתישבחות ברנסקי זכה כך גם אבל
 לתחרות הוזמן והוא אינסוף

 ביותר הטובים שמונת - המאסטרס
באנגליה. בקרוב שתיערך — בעולם
 כושר הוא ברנסקי של ההצלחה סוד
 ואלה חזקים. ועצבים ריכוז טוב, גופני
 והטכניקה הכישרון על בנוסף כמובן

האישית.

 ואין יכולתו על משפיע אינו גילו
 בכדורת. יוצאת־דופן תופעה זאת

 ,50 גיל מעל שהם אלופי־עולם מצויים
 בן רק הוא בייקר, היוצא, האלוף כי אם
26.

 שמים גס
מיליון וחצי

 של בהישגו במיוחד שגאים **י
סקי ברנ  ענף ראשי כמובן, הם, ^/

 עורך־הדין הענף, יו״ר בארץ. הכדורת
ה שבעתיד מאוד מקווה רבין, יעקב
 למישחקים הכדורת ענף יתקבל קרוב

 טוב סיכוי לנו ״יהיה ואז האולימפיים
 ברנסקי כי אולימפית, במדליה לזכות

 כך בעולם." הטובים שלושת בין הוא
 ברנסקי שססיל הסבור רבין, מצהיר

הכדורת. של ברודי טל הוא
 שטל צירוף־מיקריס אך זה והיה

 להעניק שנים כמה לפני נשלח ברודי
 בדרום- לספורטאי־השנה הפרסים את

 שקיבל ברנסקי ססיל זה והיה אפריקה,
 הספורטאי פרס את ברודי מידי

המצטיין.
 עם ,1980ב־ ארצה, ברנסקי כשעלה

 פתח הוא בנותיו, ושתי מרילין אשתו
 בקריית״אונו ומתנות לממתקים חנות
רעננה. במועדון משחק והחל

 עניין היא שהכדורת כנראה
 סם ברנסקי, של חמו מישפחתי.
 יוצא הוא אף .55ה־ בן סקודוביץ

 בארץ, 2 למסי׳ נחשב דרום־אפריקה,
 עוד עם השניים, השתתפו מכבר ולא

 הישראלית, הנבחרת חברי שלושה
 הסקוטית, באברדין באליפות־העולם

).22 (מבין11ה־ במקום וסיימו
 כדורת המשחקים הארץ ילידי מבין

 בן לבל יהודה את במיוחד לציין יש
 באליפות פעמים כמה שזכה ,50ה״

 אלופת היא רינה, אשתו, גם המדינה.
 את אלה בימים מייצגת והיא המרינה
 המתקיימת העולם באליפות ישראל

האוסטרלית. במלבורן
 זיכה גם ברנסקי של האחרון ההישג

 סטרלינג(שניים לירות 3000ב־ אותו
 בתחרות והצלחה שקל), מיליון וחצי

 עור גדול פרס לו תעניק המאסטרס
יותר.

כדורים ארבעה

 אצילי, נמישחק
ירוק דשא על

שעבר בשבוע הגיעו אשר ן*
 מגלזגו הטובות הבשורות

 ססיל הישראלי זכה שם הסקוטית,
 אליפות־העולס בסגנות ברנסקי

 ידעו לא בכדורת, באולמות, ליחידים,
זה. את אוכלים כיצד רבים

 אלוף־עולם סגן של תואר אומנם
 ישראלי, על־ידי יום בכל מושג לא

 בלתי־ בענף־ספורט מדובר כאשר אבל
 שהיו לישראלים אך בעיה. יש מוכר,

 בעיה. היתה לא בבריטניה, במיקרה
 ערוץ־הטלוויזיה את פתחו כאשר

אחרי לעקוב יכלו ,2 בי־בי־סי

קילו שני של

 תחרות לפני חודשים כמה נוטלים,
 רוכב־ של מרמו דם כמות חשובה,

 הדם כדוריות את מוציאים האופניים,
מוחזר המשומר והדם הדם, מן הלבנות

 לפני קצר זמן הספורטאי של לגופו
 זוכה הוא זאת בצורה התחרות.

 של -היחסי מיספרן כי למישגה־מרץ,
המייצרות בדם, האדומות - הכדוריות

גדל. חמצן,
 המעשה גילוי ותקנון. תקנון

 ברוכבי־האופניים. לא אך במאמן, פגע
במ ולהחזיק להמשיך יוכלו הם

האו הוועד תקנון כי שלנהם. דליות
 לתקנון בניגוד הבינלאומי, לימפי
 איננו האמריקאי, האולימפי הוועד
מהילת־דם. אוסר

247731 הזה העולם


