
ספורט
רחוק1 גסה מהר,

110 מס
במדריד, הצלחה

בחיפה ובתרון נ
 בן הצעיר, הטניסאי מנסדורף, עמוס

 של בצילם החוסה מרמת־השרון, ,19ה־
 בעולם) 67(פרקים שחר הבכירים צמד

 זכה בעולם), 106(גליקשטיין ושלמה
 המקצועני בטורניר כבירה להצלחה

הגמר. לחצי עד העפיל כאשר במדריד, י
 דנקו לאוסון האמריקאי על־ידי נוצח בו

 את העלה הזה הנכבד ההישג .6:3,6:2
 זיכה וגם בעולם 110 לדירוג מנסדורף

דולר. 2500ב־ אותו
נוספים, ישראליים ספורטאים

 אנשי היו באירופה, שעבר, בשבוע
מחנה שערכו הכדורסל, נבחרת

 לקראת וגרמניה בבלגיה אימונים ;
 שתיערך לנבחרות, אירופה אליפות *

בגרמניה. יוני בתחילת
נב נגד בינארציים במשחקי־אימון

 הישראלית הנבחרת נוצחה בלגיה חרת
 במשחק אחת: פעם וניצחה אחת פעם

 * כשדורון ,85:89 הבלגים ניצחו הראשון
)22(ברקוביץ ומיקי נקודות) 30(ג׳מצי

 השני במשחק בנבחרת. הבולטים היו
 של בניצוחו ,60:64 הישראלים ניצחו

 גם שהפליא ברקוביץ, מיקי הקפטן,
נקודות). 26(הפעם

הש־ תסתיים בארץ, יספיק. תיקו
כאשר בכדורגל, הלאומית הליגה בת ,

 עם כנראה, תיפתר, האליפות חידת
באליפות. חיפה מכבי זכיית

 את לחרוץ עלולה ירושלים בית״ר
 לירידה באר־שבע הפועל של דינה

 של ניצחונה למרות הארצית, לליגה
 של והפסדה 0:1 בנתניה באר־שבע

חיפה. למכבי 4:0 תל־אביב בית״ר
העו תיקבע עצמה הארצית בליגה

 בין הקובע במשחק השלישית לה
 השרון. רמת והפועל ירושלים הפועל
לירושלמים. יספיק תיקו אפילו כאשר

כדורסל
לרוחם ממחה אין

 בצה״ל טירוגות
הסל את משכיחה

 וילי הגיע מאז חלפו שנים ארבע
 במכבי שיחק בהן שנים ארצה, סימס
 תל־אביב ובהפועל (שנתיים) חיפה

האחרונות). (בשנתיים
 סימס למד לא אלה שנים במשך

 בוררות. מילים מספר להוציא עברית,
 שעבר, בשבוע גוייס, כאשר לכן,

 שלטונות שעשו הראשון הדבר לצה״ל,
 ללמוד סימס את לשלוח היה הצבא,
בחיפה. מרכוס במחנה עברית

 העברית, מלימודי מבסוט סימס
 של הטירון ממשימות פחות נהנה

 לו ומפריעה ושמירה, שטיפת־כלים
בבו חמש בשעה ההשכמה מכל יותר
קר.

 מבעלי אחד שהוא סימס, וכאשר
 מגיע תל״אביב, בצפון המערכת פאב

 לחופשת־שבת, שבוע, לסוף הביתה
 מה לבדוק עליו נח: אינו כן גם הוא

* בעיסקו. קורה
 לחשוב, זמן לי ״אין כדורסל: ועל

בספטמבר:" הליגה, פתיחת עם אולי
■ עמיקס יאיר

39

ויזלטיר סוכן
ם - יעזבו א

 הספורט עסקן ויזלטיר, אני
כדור כמה של סוכנם החיפאי,

 ספורט ונציג אמריקאיים סלנים
נ שהניאה נארץ, אינטרנשיונל

 מליגת קנוצות האחרונות שנים
 ה- נשנועיים אירח האנ־ני-אי,

ה הכדורסלן את ,אחרונים
 מארוויץ פיט המהולל אמריקאי

 מארוויץ, פרס המאמן אניו, ואת
 מאמני- לפני והדגימו הירצו אשר

מן כדורסל מ וינגייט. נ
 המסכמת ההרצאה בסוף

 ״האקדח", המכונה פיט, רואיין
 יהיו שלא ״עדיף היתר: נין ואמר,

 ואז אמריקאיים, כדורסלנים כאן
 כישדונות לגדל יהיה אפשר

ישראליים!"
אמ כדורסלנים יהיו לא אם

 אני של פרנסתו תיפגע ריקאים.
 ב־ דמי-תיווך, הגובה ויזלטיר,

 על אומר הוא מה בעולם. מקוגל
ך 1נ

 כמובן, דבריו. על לפיט הערתי
 אסכים שאם לי, ענח הוא טובה. ברוח

 יאמר הוא אז בעסקיי, אותו לשתף
אמ כדורסלנים צריך שכן הוזיפך,

התבדח. במובן, הוא, ריקאים.
זאתי אמר כן, אם מדוע,

היש בכדורסל מתמצא לא הוא
 ,כאן ששהה השבועיים במרוצת ראלי.

 קיבל לא שלדעתו נוער, עם עבד
 היסודות את רכש ולא טוב טיפול

 דרושים שבארץ לו הסברתי הנכונים,
 לעלות תמשיך הרמה כי אמריקאים,

 יש האמריקאים שבצל כמובן בזכותם.
שיצטרכו מוכשרים, ישראלים לגדל

תל־אביב מסבי נגד במישחק (משמאל) סלקטר מדורגלן
ם בתל־אביב, מתרומם כשהוא תו רואי בגיבעת־אולגה או

מת סלקכור שכאשר עליו, מספרת
 רואים בתל־אביב, לכדור־גובה רומם
בגיבעת־אולגה. אותו

 עובדת את מאשרת רק הבדיחה
 ובשבת, מצויין ניתור בעל היותו
 הראשון השער את הבקיע כאשר
 לנצחון בדרך תל־אביב, ביתר לרשת

 שוב להבחין היה אפשר ,0:4 מרשים
 הצעיר של הנהדר במישחקי־הראש

ה לבלמי לסיוט שהפך המקורזל,
ליגה.

האלי שתואר טוען עצמו סלקטר
 מלך- תואר ואילו מכל, חשוב פות

העי לפרס תוספת רק הוא השערים
 באליפות, שנזכה הסיכויים ״רוב קרי.
 שקשה הכלל, מן יוצא מיבצע וזהו

 אמרתי תמיד ברציפות. לשחזרו מאוד
 האליפות בתואר לזכות מעדיף שאני
השערים.״ מלכות לפני

 ההבקעות מלבד עושה, הוא ומה
בתוארים? והזכיה

 מאוד קשה זה עבודה, ״למצוא
 חצי הוא הכדורגל אלה. בימים

 הרבה לו להקדיש וצריך מיקצועני,
 לי מספיק מקבל שאני הכסף זמן.

 טענות.״ כלל לי אין וכרגע בינתיים,
 טלפון לו ואין ביוקנעם גר הוא
 באיזור משחקת כשקבוצתו בבית.

 אלא צפונה, חוזר הוא אין תל־אביב,
 אולי זה חמיו. לבית לירושלים, עולה

 השנה מתרוצצת הליגה כל כי סימלי,
חיפה־ירושלים. בקו

 הדרך או* גם עשה סלקטר אך
 שם לאימוני־הנבחרת, לתל־אביב,

הראשונים. צעדיו את עושה הוא
הבקיע. טרם בינארצי שער כי אם

 זה גם — שלו כמו כישרון עם אך
 יודע מרימוביץ יוסף המאמן יבוא.
זאת.

בפעולה מארווי־ץ׳(כדמץ) כוכב
:40ה־ לשנות נחזור -

 קבוצה נביא אוגוסט, בכל במו
 בוסטון או מהאג־בי־אי. מפורסמת
 יוסטון או בולטס שיקאגו או סלטיקס
להגיע המיועדים והשחקנים רוקטס.

 ממיאמי מטח 2.11( ג׳נקינס סס חם
 שיחזקו, ),2.09(מדאלס גילפורד וג׳ון
 קריית-אונו אליצור את הנראה, ככל
חיפה. מכבי ואת

 מיוקנעם, המבקיע
 הריגה. בלמי סיוט

בקו חובה מבלה
חיפה־יוושלים

אחרונות״ ״ידיעות צהרון ך*
 ממכבי סלקטר משה את הכתיר 1 1

 מביתר מלמיליאן אורי ואת חיפה
 אלמלא ככדורגלני־העונה. ירושלים

 מישחק־ לערוד ידיעות אנשי מיהרו
 ואנדרלכט ישראל נבחרת בין ראווה

 להקי כדי ההכתרה, במעמד הבלגית
 יכלו (חדשות) מתחרה עיתון דים

 באמת, הוא, השניים מן מי לקבוע
כדורגלן־העונה.

 הליגה תום לפני שבועיים אך
 מן מי שנוצר, במצב לקבוע, היה קשה

 השבת מישחקי יותר. בלט השניים
 הבחירה, את אומנם חיזקו האחרונה

 חשובים, שערים כבשו השניים כאשר
 מכבי של סיכוייה שיפרו גם אבל

 השניה בפעם באליפות לזכות חיפה
 לכל שתזכה, עובדה ברציפות,
 של כאיש סלקטר משה את הדיעות,
הנוכחית. בעונה האלופה

 סלקטר משה את שמכיר מי כל
 אחד הוא וחצי 23ה־ בן שהצעיר יודע

 בליגה והצנועים השקטים השחקנים
 הצהרה: את ממנו לקבל הלאומית.

 של התואר לי שמגיע חושב ״אני
 קל, לא מיבצע היה כדורגלן־העונה!״

זאת. אמר הוא אך
 מבחירתם מאושר להיות שיכול מי

סלקטר ומשה מלמיליאן אורי של

 פקד חביב, יצחק הוא המשותף לתואר
 כוח- על האחראי ירושלים, במישטרת

 ימס״א. במגרש שבת מדי השיטור
 סלקטחאבי־ של חמו גם הוא אבל

דורית. אשתו,
 גסיבת־דודו היא סלקטר דורית

 איש חביב, אריה הנבחרת, שוער של
 בשבת יעמוד אשר כפר־סבא, הפועל

 1 מס׳ כובש״השערים מול הקרובה
 במישחק וחבריו סלקטר, משה בליגה,
 מכבי את להכתיר העשוי האחרון

לאלופה. חיפה

 הכסף ^
מספיק ^

 החיפאית, בחממה שגדל לקטר ך*
 כדורגל כישרונות צמחו שבה ^

 כישוריו את לגלות החל רבים,
 כאשר הנוער, בשורות מחונן כמבקיע

 שערים. 34 אחת בעונה הבקיע
 על־ וסולק כמעט לבוגרים כשעלה

 שלא מנסל, ג׳ק האנגלי המאמן ידי
ביקרו. חפץ

טעה, כי למנסל התברר כאשר
 החיפאי ללהיט מהרה עד סלקטר הפך

 שנים), שלוש (לפני עונה באותה
 ושמונה ליגה שערי 10 הבקיע כאשר

 אשתקד, המדינה. בגביע שערים
 מכבי של הראשונה האליפות בעונת
 את ביניהם שערים, 13 הבקיע חיפה,

 שהביאו האחרונים השערים שני
 יהוד הפועל על )0:1( זהים לנצחונות

 את הכתירו ואשר רמת־עמידר, ומכבי
הנכסף. בתואר חיפה

 יותר עוד פורה סלקטר היה העונה
 מציבים כה עד שהבקיע שערים 16ו״

 בתואר לזכיה מצויינת בעמדה אותו
 השערים מן שמונה מלך־השערים.

הבדיחה בראשו. הבקיע האלה
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בואש שערם 8

 ,נאוץ
 דווש״ם

י1 אמריקאים
 שמיקי כמו ולחקותם, מהם ללמוד

 אם במדי. טל את חיקה ברקוביץ
היש הכדורסל יעזבו, האמריקאים

.40וד לשנות יחזור ראלי
 בשני מצדד שאתה לומר מיותר

 דנים שעליה סוגיה לקבוצה, זרים
הכדורסל. באיגוד

 בגלל לא זרים. ארבעה בעד אני
 שהכדורסל רוצים אם פשוט, הביזנס.
 בקהל יתמלאו ושהיציעים יתפתח
 ברור אך יבוא. להביא חייבים אוהד,

 יהיה אי-אפשר ישראלים שללא לי
ב מקום יש להם שגם כך לשחק.
הכדורסל. חגיגת

 מורה שמם 16 ויזלטיר, אבי
 לסוכךשחקמם היה גופני, לחינוך
 הוועד חברי עם קשריו בזכות

ב הספורט למען האמריקאי
 סוכן־השחקנים ועם ישראל,
 של טובנו שהוא וולף, בוב היהודי

 סלטיקס מבוסטון בירד לאדי
 של שחקן-החיזוק• ג׳ונסון, לי ושל

 אחרי עכשיו, תל-אביב. מכבי
 הוא בניו-יורק, שהייה חודש
שח כמה עוד באמתחתו הביא
 בארץ. שישחקו וקבוצות קנים
מבטיח: הוא

אומו הוא מה


