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ה השקיפו חיפאיים צופים אלפי חמשת
 שעלו י הזרים הגברים 11 אל בסקרנות שבת

 ,1950 שנת מאז■ החדש, העירוני המגרש על
 נאשא־קרילה, קבוצת בעירם ביקרה כאשר

 היוגוסלבי. הכדורגל של טעמו את טעמו לא
משח סדרת את שפתחו וויבודינה, של 11ל-

 לגבי חשובות מעלות שתי היו בישראל, קיהם
 את סמיך שלג כיסה לא הפעם (א) :חבריהם
 קבוצה היתד, וויבודינה אז,•(ב) כמו המגרש,

 מן היתד, שלא מנאשה־קרילה, בהרבה טובה
המעולות.
 לא בסכום המשחק את שקנה חיפה, הפועל

 עוד תל־אביב, מכבי הקבוצה, מיבואני מבוטל
 ״ההפסד את לו שיביא לנס בפתיחה קיווה

 אולם ישראליות. לקבוצות האופייני בכבוד״
ה את העמידו חכמות, ידעו לא היוגוסלבים

 החליפו בטחון, ליתר ביותר. החזק רכבם
 חמשה שהבקיעו לאחר רק משחקניה,ם חמשה

 לאחר ששי שער הוסיפו זה, אחר בזה שערים
 את צופה הגדיר הסכום. א,ת לעגל כדי מכן

שחיטה איזו ״אוי־ווי־בודינה, :אכזבתו
״נוראה !

 ברור, היה החיפאים של חולשתם למרות
 שיחקו האורחים כי בשדה, שהתרחש ממה

 בעזרת ביחוד ותכליתי, תכסיסי מהיר, כדורגל
הל הנבחרת חברי צעירים, כוכבים ארבעה
 רייקוב, גרגור זה היה יוגוסלביה. של אומית

פע שלוש ששלח התנועה, וזריז הגוף זקוף
 ■רמות לתשואות זכה לרשת, הכדור את מים

ה אחוז הקהל מידי המבריק, משחקו עבור
התלהבות.

 יתר קשה היתד, כי אם הפועל, של מפלתו
 המסע, למארגני לפחות הועילה המידה, על

 המשחק לקראת נוחה כתעמולה בה שנעזרו
 תל־ מכבי : והמארח הארץ אלוף עם השני
אביב.

7 מ■ אז
 סד קבעה רשמית הבלתי סטיקה הסטט

 :כ יש תל־אביב, באיזור לכדורגל, כי פית
ש מושבעים חסידים אלפי שמונה עד ששה
 לתחרות מלבוא יעצרום לא טבע פגעי שום

בקבו אמורים כשהדברים ב^חוד מעניינת,
חוצלארציות. צות

 בקור השביע גם סג דומה צופים מספר
 לחזות כדי הרמת־גני צטדיון לא עזה, וברוח

 הקהל, תל־אביד מכבי נגד וויבודינה במשחק
 על ריחם צמר, וצעיפי עבים במעילים עטוף

 וחולצת קצר־ם במכנסיים שעלו השחקנים 22
 בבחינת שהיד. במאבק החלו דקה, ספורט
המתמו הקבוצות שתי לגבי גומלין משחק
דדות*.

 שניס ארבע לפני יוגוסלביה, בנוביסאד, ,
 וויבודינה עס 1:1 בתיקו מכבי קבוצת יצאה

פלוגה, בשם אז שנקראה

 ספורטיבית ft!ר נשבה הקור, למרוית אולם
 המכבים הראשונות. הדקות 10 במשך חמה

 הפתיעו מרץ, של ניכרות כמויות השקיעו
 במשחק כאחד הקהל ואת האורחים את

 היפים הרגוייט לד,1א היו ותוקפני. מהיר
 מיד גמלו היוגוסלבים כי מכבי, של ביותר

 בצורה בכדור שלטו ברגליהם, העניינים את
בינ כוכבים לארבעה הודות ביהוד מרהיבה,
 בשד המשרתים בבדים תותחים לאומיים,
רותייהם.

ספו שניות :מכרעת היתד, הכוח הפגנת
אב זינק הראשונה המחצית גמר לפני רות
ה למרומי הישראליים, שוער בן־דורי, רהם

 .השאירה החזקה הבעיטה אך הימנית, קורה
 לא הבאות הדקות 45 מפרפר. כדור בשער

 המשיך גלזר שייע אך ביותר, מעודדות היו
ה שורת בין הסתנן הבטחתו, את לקיים
 המהולל הבלם את עקף היוגוסלבית, הגנה

 גם אופייני שער על־ידי צרף, לובאנוב, מ
 סופגי של הארוכה לרשימה וויבודינה את

־ מרגליו. השערים
ש ואלה רב זמן ארכה לא ההתרגשות

ל התאכזבו הישראלי האלוף לנצחון ציפו
 של ומדוייקות נועזות בעיטות שתי אחר

 ,1:3 התוצאה את שהעמידו היוגוסלבים,
 מכבי, לא אם :תמהים הצופים את השאירו
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שערוריות
קיצוב בל• נקודות

הת במסדרוני השתרר סערה שלפני שקט
 נצ-גי השבוע הביעו כאשר הכדורגל אחדות
 ראשון כסעיף להעמיד הדרישה את הפועל

מספר השחורה״ ״השבת פרשת את בדיונים

 למעין אותה להפוך )845 הזה (הןננולם 2
מכבי : 1 מספר נאשם לדוגמא. <ושפט

 הליגה בטבלת הנוח שמקומו פתח־תקוה
 שתי כסף מגש על להגיש לעצמו הרשה

 שנטל ח־פה, מכבי : 2 מספר נאשם נקודות.
האלה. הנקודות שתי את לעצמו
 יהיה לא כזה שלציון מראש, ברור היה

 ה־ שני נציגי שמספר מאחר ממשי ערך כל
וה שווה, הוא בהתאחדות הללו /רגזנים
 ודאי נאמנים, אינטרסים כשומרי מכבים,

קבו שמונה של מצבם באשמה. יודו שלא
 ואחת הפועל של ארבע מכביות, שלוש צות,
נש ולכולן ביותר מעודד אינו בית״ר, של

 שלוש או שתיים של במקרה .סכנה קפה .
 של הנסיון המשחקים. בסיום רצופות מפלות

 התמסרו אחת שבשבת בעת שעברה, השנה
וה הועיל, לא לחלשות, החזקות הקבוצות

 בלב פחד הטיל לא ה&ערוריה שעוררה כעס
 לצפות לא החליטו הם להיפך, העסקנים.

 מקומם את להבטיח שאפו האחרון, לרגע
 פחות אולי כך ידי על לעורר מוקדם, יותר
הד.

 מדי גלוייה היתד, החיפאית ההצגה אולם
ההת יוזמת את נטלו הפועל קני6וע לעין,
 ידי על האשמים ייענשו לא אם לידיהם קפה

 יהיה לא ההתאחדות, של בית־הדין־ר,עליון
 דומה, הצגה תחזור באם ביותר, מפתיע זה

שכנגד. מהצד הפעם
 לעת נשאר העסק מכל האמיתי הסובל

למ שנקבע המיותם, תל־אביב בית״ר עתה
 מהבוץ לצאת יתקשה האחרון, שלפני קום

ב עשירים דודים עזרת ללא עצמו, בכוחות
נקודות.

ת\!בת עד שרק השופט
״אמיץ ״בחור !

״1 מכות שווה ״מנוול,
 השבת יצאו אלה מנוגדות הגדרות שתי
 לסירוגין שהריעו אוהדים, מחנות שני מפיות

 תל־אביב, והפועל פתח־תקור, מכבי לקבוצות
 הישראלי. הגביע של הרביעי הסיבוב במשחק
 מכוונות שהיו היה שלהן המשותף המכנה

 שהעז בן־רובי אברהם שופט :אחד לאדם
 בחוקת קטן מסעיף האבק את לנער סוף סוף

 גם קיימת כי הצופים לקהל. הזכיר הכדורגל׳
שכ קדומה, דעה מטרים. 11 של עונשין מכת
ה סברת היתד, קיימת, לעובדה והפכה מעט

 11 למכת שורקים אין גביע ש״במשחק צופה
 או צרפתי בריטי, ששופט מדבר אך מטרים.״
 הארץ שופטי ניסו כטבעי, רואה היה איטלקי
מסוב לתוצאות לגרום לא כדי עין, להעלים

 לשלמות אחר דבר מכל יותר הנוגעות כות
גופם.

 הלא־יאוימו׳יבי" את ד,שב*ע עשה בן־רובי
כא :המושבעות היריבות שתי במשחק חוד
 אחד כמטר כחוק, שלא הפועל חלוץ נבלם שר

 השריקה את שרק המטרים, 16 רחבת בתחןם
1ל" התוצאה את השווה הפועל הגורלית. : 1, 

 הפתח־תקויאים, שני. שער מכן לאחר הוסיף
בדמיו שראו החולפת, מהשנה הגביע .מחזיקי

 הנוצץ החפץ את מוציאה זרה יד כיצד נם
 היריב, שער על ביאוש לחצו ארונם, מתוך
 ל־ ניתנה אלה, ברגעים להבקיעו. לשווא ניסו

 נבלם כאשר שנית, לשרוק ההזדמנות בן־רובי
 מ׳ חצי רק הפעם, בגסות, פתח־תקוה שחקן

 של בסופו קבע היסס, הוא .16ה־ קו בתחום
 ש$א רגילה עונשין בעיטת רק דבר

נוצלה.

 בן־ נזדקק המשחק, לאחר לביתו להגיע כדי
 ידידים של חדירה ובלתי איתנה לחומה רובי

ושוטרים.
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