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□ □ הטניסאי ספרי מ

 אחרי ישראל׳ טניסאי חזרו השבוע
 השני בסיבוב משחקם את שהפסידו

 שנערכו דייויס גביע על המשחקים של
 של בשעור פולין, נבחרת נגד בווארשה

 נצחון על •התוצאה מראה לכאורה .0:5
 אבל שחקנינו, על הפולנים של מכריע

 נראה משחק, בל .וננתח נבדוק אם
בנקל. להם בא לא הפולנים של שנצחונם
 משחקי שני נערכו הראשון כיום
 סקו־ הפולני האלוף בין במשחק יח־דים.

 זמן לפני שרק שם׳ ידוע שחקן נצקי,
 אסבוט, הונגריה אלוף את ניצח מה
הפו זכה ווייס, אריה ישראל׳ אלוף נגד
 השלישית בסדרה ;2:6 ;3:6 בשעור לני

 חיים השחקנים, שני בין קרב התחיל
 מכאן אך ,1:4 לתוצאה זו במערכה מגיע

לי היוזמה את סקילצקי נוטל ואילך
 5ב־ ומנצח נגדית, להתקפה עובר דיו,

 נצ־ לו המביאים זה, אחר בזה ״גמים״
המש בכל אלא זו, במערכה רק לא חון
כולו. חק

מענ־ יותר הרבה היה השני המשחק
 השניה הראקיטה בין התנהל "הוא .ין

 הצעיר השחקן ובין פיונטק, פולין, של
 ניצח הראשונה במערבה בונטמן. שלנו,

במע השקיע הנראה כפי .4:6 בונטמן
 שבשניה כך וכוח. מרץ הרבה זו רכה
 הפולני, התקפות נגד לעמוד יכול יא

הש המערכה !0:6ב־ זו במערכה שניצח
 אחד ביותר. הדרמתית היתד, לישית

 של בשעור' הפולני זוכה עקשני קרב
 הפולני שולט הרביעית במערכה ,6:8

במשחק. זוכה וגם ,_ 1:6 בשעור ומנצח

ז הפולנים ניצחו מדוע
מש נערך המשחקים, של השני ביום

 לבין ופיונטק סקולצקי בין זוגות חק
היש לחמו כאן גם ופינקלקראוט. וייס

 לנצח בידיהם עלה' לא ואם באון, ראלים
 לנסיון הודות רק זה הרי הפולנים, את

 הפולנים שמקבלים הטוב .והאימון הרב
 שהנבחרת רק נזכור השנה, כל במשך

הישרא עט למשחק התכוננה הפולנית
 לפני מועט וזמן ובשקידה, בהתמדה לים

 בה המועצות, מברית חזרו זו פגישה
 טובי השגחת תחת ימים חודש עשו

הישרא עם לקרב שהבינום המאמנים,
לים.

ו שם הספורטיביים המיתקנים גם ע

מש שזה ברור שבישראל. אלה על לים
 עלה ואם הפולנים. של יכולתם על פיע

 הזוגות ממשחק לצאת הישראלים בידי
 הפולנים, לטובת 4:6 ;3:6;5ד: בשעור
 קשה התמודדות על זו תוצאה מראה

הללו. הזוגות שני בין שהתנהלה
ביקורת מותחים הפולנים

 הרבה הקדישה הפולנית העתונות
וציי בוורשה, הישראלים להופעת מקום

שח בין שהתנהל הקרב עצם את נה
 אה הדגישה ואף הנבחרות, שתי קני

שחקיינו. של האימון חוסר
יש תושב עם לשוחח לנו הזדמן

בוור המשחקים בזמן נוכח שהיה ראלי
 עמדו שהישראלים ציין הוא ואף שה׳
 מנוצחים, ירדו ואם יריביהם. נגד יפה
 השחקן עקשנית. מלחמה אחרי זה היה

 בוג־ יעקב היה הקהל על ביותר החביב
 על התנהגותו ואופן משחקו שצורת טמן,

 זאת לעומת רבה. אהדה עוררו המגרש
 תמיד לא וייס שאריה שיחי איש ציין
עצביו. על לשלוט ידע

 מאחר כי כנראה׳ סבור, וייס מר
 טוב שחקן אין ישראל באליפות שזכה
 אינו בחו״ל, ביחוד ובפגישות ממנו,
 לא ואם רגשותיו, על להתגבר יודע
 הוא מביע אחר, או זה כדור בידו עולה

 עווית או יד בתנועת רוחו קוצר את
 בקהל. רצון אי־שביעת המעוררים פנים,

 לרדת אפשר שייזהר. כדאי כשחקן־מיצג
 ; הקהל באהדת ולזכות מהמגרש מנוצח

 היותו בזמן עוד בכך. .נזהר אינו 'וייס
 פינקלקראוט עם יחד הופיע שם בהודו,

 היתר. תמיד לא הבינלאומיות, בתחרויות
למופת. התנהגותו

□ שיאי□ שי ה חד ס טי ד ת א ב
בהו הצטיינה שוב האחרונה השבת

 הקלה. האתלטיקה בענף הרבות פעות
שנער תחרויות, 4ל־ עדים היינו הפעם

 שלוש ביניהן בארץ, שונים במקומות כו
וה ״הפועל״, אליפות במסגרת שנערכו
 מגן על בתל־אביב שנערכה רביעית

 הצפון ״מכבי״ חבר ז״ל, גליקמן יוסף
סרפנד. על בקרב שנפל

מצליח חכם ברוך
 מכבי קבוצת — קבוצתו זכתה במגן

 השתתפו מתחרים 150מ־ למעלה הצפון.
ת הושגו ואף אלה, בתחרויות ו א צ ו ת

 יש ובמיוחד נאות׳
הח השיא את לציין
 ע״י שהושג דש,

 מ״מכבי״ חבם ברוך
דיס בזריקת הצפון

למר ק״ג׳ 1,5 קוס,
ספור מ׳. 41,45 חק

הו זה מוכשר טאי
השי לשרשרת סיף
 (קפיצה שלו אים

 כדור והדיפת לרוחק
 שלישי שיא ברזל)

המק ביתר גם זה.
 צעירי הראו צועות

 התקדמות ״מכבי״
 נוספת.

 תחרויות
 ״הפועל״

 בזמן בו
 בפתח־תקוה,

 יחזקאל
תחרויות

 נערכו
 כפר־
 ,וירושלים
מחוזיות

 במסגרת הפועל של
 גם שלהם. האליפות

השתת היתד, באן
 בעיקר רבה, פות
הו ואף הנוער, בין
טובות, 'תוצאות שגו

 לציין יש במיוחד
 החדש השיא את
שהו ״הפועל״, של
 ע״י בפתח־תקוה, שג

ה ר ע נ  פו־ עטרה ה
 חיים מכפר לונסקי
 -- דיסקוס בזריקת

מטר. 31,60
 תחרויות באותן

 הבוגרים בין שלטו
 מקרות־ רקוץ׳, מ.

 שלש,־, שהשיג חיים,
 ראשונים מקומות
 — ,מ 100 בריצת

 מ׳ 1,65 — לגובה בקפיצה ש', 11,2
הגב בין מ׳. 5,89 — לרוחק ובקפיצה

 מתל־אביב ברונשטיין רעיה הצטיינה רות
 :ראשונים מקומות ארבעה שהשיגה

 10,45 — ברזל כדור ש׳. 8,2 — מ׳ 60
— לגובה קפיצה מ׳, 23,07 דיסקוס מ׳,

- - ״ ו . ן1- !1 ״
____ הקהל. חביב

 תל־ בית״ר קבוצת על שעבר הקשה
 נתלכדו ושוב האחרונים׳ בחדשים אביב

 ההנהלה, ע״י שנעשה והנסיון השורות׳
צעי מספר גם הקבוצה לותיקי לצרף

 זו שקבוצה לקוות ויש יפה׳ עלה רים
 בליגה הנכון מקומה את תמצא שוב

הראשונה.
מ׳. 1,25

ה ע ת פ ל ה א ר דו כ ב
 בכדורגל הראשונה הליגה במשחקי

 בית״ר קבוצת של נצחונה ע״י הופתענו
 פ״ת, ״הפועל״ של החזקה הקבוצה על

המשבר חלף הנראה כפי .2:3 כשעור

האחרונה כדקה
וה מאד, מענין היה עצמו המשחק

 עד היה מהלכו אחרי שעקב הרב קהל
 הנצחון ששער מעניו דרמטיים. למומנטים

האח בדקה ממש הובקע בית״ר- לטובת
המשחק. של רונה

אלכסנדרוני אלכסנדר
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