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הקהל פיהק

קשה לקבוע בדיוק מה גרם לתוצאות
התיקו במשחקה השני של מכבי תל־אביב.
האם היתד ,זו המנוחה והאקלים התורכי .או
אולי היו אלה מנות הבשר המוגדלות ? על
כל פנים ,המכבים מישראל הצליחו לסיים
את משחקם השני על אדמת תורכיה ללא
הכרעה ) .(3 :0
לאחר שבפגישה הראשונה נוצחה הק
בוצה התל־אביבת ע״י פנרבאחצ׳ה ,בשיעור
של  ,3 :1אפשר היד ,לחשוב שהפעם תיסב
התוצאה .הקבוצה השניה תופסת את המקום
השני בליגה התורכית .חלוצי גאלאטאסריי
עולים בכושרם ובתקיפתם ,אך הפעם הוכ
רחו להכנע .התמונה שנתגלתה במשחקם של
הישראלים נגד פנרבאחצ׳ה נשתנתה .הפעם
עמדו בהגנה שחקנים היודעים את מלאכתם.
החלוץ המרכזי — יהושע גלזר — ויתר
בעל כורחו על תפקיד מבקיע־שערים ,והוכ
רח לרדת למטה ,לשחק כמגן ימיני .משה
ליטבאק ,פקיד אפ״ק מרחובות ,נטש את
שורת החלוצים ושיחק כמגן שמאלי .ההגנה
התחזקה אמנם ,אך החלוצים לא הטרידו
לגמרי את שוערם הנודע של התורכים —
תורגאי.
חולשתם הנודעת של מכבי — הגנה
רופפת — היתד ,בעוכרי הקבוצה .אין ספק,
שאם היו גלזר וליטבאק בשורת החלוצים,
הרי מאזן השערים היה שונה במקצת .אילו
טרחו מארגני המסע לתורכיה בהשגת מגי
נים בעלי רמה ,היה כבוד הכדורגל הישראלי
עולה .פניתם להפועל בבקשת וייס ,לא נש
אה פרי ,מכיון שקבוצת הפועל תל־אביב עמ
דה לצאת לאי קפריסין ,אך האומנם אין
מגינים נוספים ?
שיטת המשחק השני בכדורגל הוכיחה את
יעילותה גם במשחק הפרידה של המכבים
על אדמת תורכיה .לקראת הפגישה נגד אלופת
תורכיה — בשיקטאש — חלה התעוררות
רבד ,בתורכיה ובארץ .סכום ההימורים ב
בתי הקפה בתל־אביב עלה למעלה מהמשו
ער .ויחס השערים היה שנים לטובת התור
כים.
מכבי תל־אביב נקט בשיטת ההגנה .כדוגמת
המשחק הקודם ,ירדו גלזר וליטבאק להגנה,
אך הפעם הופקעו ,במחצית הראשונה ,שני
שערים לזכות גשיקטאש .מעניין שבשער
הועמד הפתד־תקואי בוך .במחצית השניה
רצו המכבים בשערים והעבירו את גלזר
לשורת החלוצים .הוא לא הכזיב ושער ה
תורכים הובקע ,שלש דקות לפני סיום ה
משחק — .1:2

חוץ ממספר משוגעים לטניס והמתחרים
עצמם ,לא בא קהל גדול לחזות באליפות.
הנוער של הספורט־הלבן .הנערים השזופים
תחרו על המגרש המרכזי שבמגרשי מכבי
כל־אביב ,והקהל שהקיף את המגרש פיהק
והשתעמם .רק הורי הילדים המתחרים הת 
ווכחו ביניהם ,בשקט ,על הסיכויים של הב 
נים .לפעמים אף הוצעו התערבויות.

אעליר.
קמצנות סקוטית
ההתענינות של הקהל הישראלי מופנית
כיום לעבר חוץ־לארץ )תורכיה ויוגוסלביה(;
משהו מתרחש גם בפינה אחרת  :אנגליה.
בשבת הבאה ) 28אפריל( תערך באיצטדיון
הענק וומבלי ,בפעם ד,־ ,72תחרות הגמר על
הגביע האנגלי .שתי הקבוצות ,שהגיעו לגמר•
הן ניוקאסל ובלקפול■
בהתחרות הגביע הסקוטי קוימה הפגי
שה על הגמר .לא פחות מ־ 134.000צופים
נלהבים ונרגשים התאספו באיצטדיון ד,מפדן־
פארק ,כדי לחזות במאבק הגמר בין מאדר׳
וול וסלטייק .סלטיק זכתה בגביע הסקוטי,
בגברה על יריבתה בתוצאת .0 :1
נראה שד,סקוטים קמצנים בשערים ,אך
אינם קמצנים כלל ועיקר במספר הקהל.
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ביום ג׳ 1 ,במאי ,נפתחים קורסים חדשים למתחילים ,מתקדמים ולמשתלמים.
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בעוד שהנבחרת הארצית של הפועל
באתליטיקה קלה הפליגה באניה ארצה ליו
גוסלביה ,נשארו שחקני הכדורגל של הפועל
תל־אביב על מזוודותיהם ,בארץ .המסע לאי
השכן ,המנוחה ,שלושה המשחקים לא יצאו
לפועל בגלל דרישות מוגזמות של המארחים
בקפריסין .וכמובן שהדבר איכזב ביותר את
הכדורגלנים שציפו בכליון עינים לנסיעה זו.
הם קיוו ,כנראה ,למלא בקפריסין את החסרו
נות של התפריט הישראלי ,להעלות את רמת
הבריאות והכושר הגופני.
למרות טענתם של חברי הפועל מחיפה
ופתח־תקוה שהם צריכים לבקר במשחק־
הגומלין בקפריסין ,הוחלט שהתל־אביביים
יסעו .אך הביקור נדחה במספר שבועות.
 26איש ,ביניהם  6אתליטיות 17 ,אתלי־
טים ,מאמן הפועל הותיק — מרדכי מגלי —
ושני מלווים נמצאים ביוגוסלביה לסידרת
תחרויות בינאגודתיות בתכנית מלאה .יתכן
שלאחר המסע ביוגוסלביה .ימשיכו אתלטי
הפועל לאיטליה.

אריסטוקרטיה ושלש וחצי לירות.

בין ד,טניסאים־ד,צעירים עצמם שררה
התענינות גדולה לקראת אליפות הנוער ,ול 
מעלה מ־ 32מתחרים נרשמו לסיבוב הראשון
של המשחקים .הרוב המכריע היה תל־אביבי״
אך הופיעו נערים גם מחיפה ונתניה.
מקצוע הטניס מקובל במועדונים פרטיים
ובסניפים אחדים של מכבי .בדרך כלל ,הוא
אינו מקובל על ההמונים מסיבת היוקר,
לנער המתאמן בטניס ,שעבר כבר מידה
מסויימת של אימון ,עולה התענוג הגדול
של משחקי טניס  3£לירות .למתחילים עולה
הדבר הרבה יותר ,מכיון שהם צריכים לקבל
שיעורים אצל מאמן המועדון .ומחירו של
שיעור  75גרושים מחצית־השעה .אם הנער
רשום באגודה ספורטיבית ,הוא משלם אה

אלוף נוער ״קנגי״ דוכיצקי
התענוג עולה בכסף

מסיו ,משלם בעבור הכדורים הלבנים והב 
גדים הלבנים.
לא לחינם נקרא הספורט הלבן ספורט
אריסטוקרטי  :לא כל אחד מסוגל לאפשר
לבנו את תענוג הטניס .אין פלא שבאגודה
מכבי תל־אביב רשומים רק  30—25נערים,
למרות שחברי מחלקת הטניס משתדלים
לגייס כוחות חדשים בכל מקום .הרוב הגדול
הם בנים או נכדים לשחקנים ותיקים ,הרואים
ביוצאי־חלציהם ממשיכי מסורת אוחזי־ המח־
בוט .זהו פירושו של העידוד הרב הניתן
לצעירים ,ע״י המבוגרים ,הבאים לראות אה
הנערים בהתקדמותם.
נוסעים לאנגליה .אליפות שנה
 1951העלתה בפעם נוספת את שמו של
גבי )״קנגי״( דוביצקי .במשך חמשת השנים
האחרונות לא זנח גבי ,בן ד,־ , 16את המחבוט,
והוא גם לא הכזיבהו .לימודיו בבית הספר
התיכון גאולה בתל־אביב ,לא הושפעו ע״י
האימונים המדוקדקים והממושכים בטניס.
המנה היומית היא שעתיים ביום .ואין היא
מחייבת לימוד ,אלא פשוט משחק ושיפור
המכות מימין ומשמאל.
מאמנו של דוביצקי — דוידמן — נחשב
אחד הותיקים במקצוע למרות ,שהשברים
שהיו פה סברו ״שמתאמנים כאן לפי השיטה,
שהתאמנו לפיה בגרמניה לפני  20שנה״.
ההרשמה הגדולה לאליפות נובעת מהב
טחה סתמית של טניסאי אנגלי ,שהנערים
המצטיינים ישלחו לאנגליה לתקופת אימונים
קצרה ומי אינו רוצה לנסוע לאנגליה ?
אלופונים .דרגת הטניס באליפות
השנה לא היתד ,גבוהה במיוחד .לחצי הגמר
עלו ארבעה נערים  :גבי דוביצקי ,בכר ,לנדם,
דוידמן .גבי גבר על בכר ) (2 : 6 ,2 : 6ולנדם
עלה לגמר ,לאחר שדוידמן הוצא מהמשח
קים בגלל התנהגות בלתי •.ספורטיבית .בין
השניים לא היתד ,מלחמה קשה ),(4 : 6 ,3 : 6
וגבי הוכתר כאלוף הנוער עד גיל  .18בין
הנערים׳ עד גיל  , 14הכריע קלפדרה את
קורינלדי ) (1 : 6 ,1 : 6וזכה באליפות .הנערה
זנגר סיימה את שלוש המערכות ),0 : 6 ,6 : 4
 (4 :6נגד גרנוד וזכתה באליפות.
בשבת הקרובה יתמודדו הבוגרים ,ויש
לחכות גם לשני יוגוסלבים .מי יזכה בתוא־
רים מבין הגדולים י
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