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 לתוצרת מתאים שם למציאת תחרות על מכריזים

 השם בבחירת משובחת. בירה — שלנו הראשונה
 של והמזינות המרוות בסגולותיה להתחשב נא
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 מבשלת ב״ב נתניה׳ העיר נציג ;השופטים חבר
 שיבחרו השמות שלה. והעו״ד לאומית שכר

 מטרה. לכל החברה של היחידה זכותה ישארו
 המדויקת והכתובת השם בציון ברור בכתב הצעות
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ל השבת הוגשה כדורגל של גדושה מנה
בי ״באסה״ מגרש כשעל הספורט חובבי

ה השחקנים וארבעת ארבעים שיחקו פו
 של הקפדני מבחנו תחת עמדו בארץ, טובים

 :האיש הצופים. אלפי ששת מתוך אחד איש
 נבחרת כל של הקבוע מרכיבה באר, ארתור

ישראלית.
 כדורגלני עם הקרובה ההתמודדות עקב
 נתעוררו לא הרמת״גני, באיצטד אתונא

הישרא החלוצים שורת הרכב על ויכוחים
 תל״אביב, מכבי משורות כולם כמעט ליים,

 ה־ השער על יגן מי :היתד, הפעם הבעיה
? תל־אביבי

 נוחה, לא ישיבה של שעות שלש לאחר
 לעשות נאלץ הסופי, ההרכב את באר קבע
ה מושגי עם בבד בו מזדהה שאינו צעד

 ליטבק, (סוסי) משה הצבת :ההוגן משחק
 תל־אביב, נבחרת כמגן רחובות, מנב־ שחקן
ברירה...״ •באין

 שערים שלשה לפחות שהצילו אקרובטיקה
 בלוט, אשר חברו, מחפירה. מפלה בטוחים,

מקו כי ספק של צל ללא הוכיח ימני, רץ
ה נציגה בעוד הנבחרים, עשר אחד בין מו

 ד׳ ביום ישא שוייצר, דוד הפועל, של שלישי
*. 2 :המספר את חולצתו על

ההז על בצער שהשקיף גלזר שייע חייך
 הייתי ״אני :נוצלו שלא הנוחות דמנויות

השער.״ יד על בית בונה כבר
אתלטיקה

סבורטיבית היא המשטרה

 אופי את השבת העתיק תל־אביב מכבי
ה קבוצת טרוסט גלוב הארלט של משחק

 ד,נצ- הבטחת :המהוללת הכושית כדורסל
לא שלמכבים אלא להטוטי, סיום עם חון,

 את הכתיר מכייסים, אולי לבד מגוון, קהל
 משעמם״. אך «יפה, :מילים בשתי המאורע

 רצו, ביותר, צעירים הלא הספורטאים
 על עידוד בקריאות נתמכו זרקו, קפצו,

ב !וילדיהם נשותיהם, ליחידה* חבריהם ידי
ש רביעי ביום שוטרים, הם רגילים ימים
ספורטאים. להיות מהם דרשו עבר

 משחקי כי בספורט הוא ידוע עקרון
יו מלהיבים קהל, אליהם מושכים כדור

 תחרויות מארגני אך הענפים. משאר תר
 כי מכבר לא הוכיחו רבים קלה אתלטיקה

 המסלול כשמקצועות ומהיר, טוב בתכנון
 הפסקות ללא הצופים לעיני עוברים והשדה

לענינו. הקהל, לב את לצוד אפשר ארוכות,
 כל היו המשטרה של השניה האליפות

למופת,' קישוט נאה, מגרש : מוכנים הגורמים

המשטרה של הספורט במם חבל משיכת
ספורטיבית ורוח סדר

ה הקוסמים של הכוונה אותה כלל היתר.
 את למלא מעדיפים היו הם להיפך, מקצועיים.

 לנקום גדותיו, על פתח־תקוה הפועל שער
המש אך המושבות. באם האחרון הפסדם על
 קטן, ממרחק להם שקרץ האתונאים נגד חק

 שהוב־ שערים בשלשה להסתפק להם קרא
ל שידל הראשונות, הדקות בארבעים קעו

 מכל רגליהם את להבטיח מהם ששה פחות
 לשריקת בסבלנות לצפות מיותרת, פגיעה

הסיום.

 ספורק־ של רב שלל תזמורת, שופטים,
 המטה ידי על שנקבע הזמנים לוח אך אים.

ל להשוות הצליח לא משעמם, היה -הכללי
אמיתית. ספורטיבית אוירה מפעל

 לא פטריוטית, בצורה נהגו הפתח־תקואים
 של היקרות ברגלים אחת לשריטה אף גרמו

היריב.
ב הקבוצות שתי שחקני השתרעו בסיום

לח שמחו והמטופח, המדושא המגרש צדי
תוש אחרים, כדורגלנים ושנים בעשרים זות
 השעתיים במשך ששרפו, הערים, אותן בי

 קרב תוך קלוריות של גדול מספר הבאות,
מרתק.

שו חודורוב, כשספג השער. ליד כית
 גשער את תל־אביב הפועל של המחונן ערה

 הכל סברו בלבד, דקות עשרים לאחר השני
 בכים מונח פתח־תקוה סכני של הנצחון כי

החול אף על אך הישראלי. הגביע מחזיקת
 הכדור חזר התל־אביביים, של המשוועת שה
 התוצאה הפוך. בכוון הפעם המבצע אותו על

 ניצל הוא ידיו, את שפשף הקהל הושוותה,
צדדי. חד ממשחק
ה הבלונדי חלוצה צ׳צ׳יק, (אייזיק) יצחק

 אם בדיוק תחילה ידע לא הפועל, של ותיק
 או עידוד מסמנות לעומתו הצופים קריאות

 פרץ הראשון, השער את משהבקיע אך לעג.
שהז השתוממות מהולות בתשואות הקהל
מחודש. מרץ המוזיאוני לשחקן ריקו

 שרצה חודורוב, עשה יותר גדול מאמץ
 ריצה הנבחרת, בשער מקומו את להבטיח

זנוקי בכמה הראשונה המחצית עוונות כל את

 שלא ספורטים שני בין התחולל עז קרב
 הלמן, ראובן :מקצוע בשום יחדיו נפגשו

 ואברהם הגוף וכבד הכללי המטה איש
 הארבעים בן אביב תל ממחוז ברייטפלד

 ה־ לתואר מועמדים היו שניהם ושתים.
 בקוצר ציפו המגרש״, על הטוב ״ספורטאי

ל שפסקה הגבוהה הקצונה להחלטת רוח
פרוטק יש במשטרה ״גם הלמן. טובת
 להיות יכול ״הוא השוטרים, אחד רטן ציה,״
שד״. כמו רץ ועדיין שלו אבא

כשהופי עבר רחש צעידה. מקצועיות
 כבדה חבל, במשיכת הכללי המטה קבוצת עה

 אך האמונים. בסיס מיריבתה, קילו במאות
 מדריכה בלעדי נקלה על זוכה היתד, אם ספק

 בדיוק ״המשיכות״ את לכוון שידע המנוסה
 את לחלוטין כך ידי על למוטט הנכון, בזמן

 בן־גוריון, עמוס מפקח :המדריך היריב.
 ביניהם ידידיו, מחמאות את מיו שקיבל

 דקל אלי תל־אביב, מחוז מפקח סגן של
חול כאשר התחרויות. של השחור״ ״הפועל

 הנוצץ לשולחן הזוכים מהרו הפרסים קו
 כמעט אימה מטיל שהיה הקריין, של לקול

 פלוני ״הזוכה :אזרחי ספורטאי כל על
ל הכללי** המפקח לפי להתייצב נדרש
ה מילדי שלשה :נבהלו לא הפרס״ קבלת

 קיבלו, מטר, ששים בריצת שזכו שוטרים
מש כדור, מזזלקיים, : השאר בין בפרסים,

 ״זאת :ספורטיבי עתונאי הפטיר חקים״
חובבות״. לא כבר

 ימני. *.מגן
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