
ת 15 משך ריפה הרבבות חמש בן הקהל ת הדקות 45 במשך מתוחים שהיו עצביו׳ את ההפסקה דקו שונו ת בחוסר התכונן לרווחה, נשם המשחק, של הרא והמרתק. המפתיע להמשכו סבלנו

אי, דרור בן ישראל המצטיי אחד הפתח־תקו
 עס אוירי בקרב הישראלי, ההגנה בשדה נים

ץ׳ רייקו היוגוסלבי. הימני המקשר מיטי

הנלהב. לחברו צופה אמר שלנו,״

בטחו! טרץ ו
 בהלך הגדול השינוי הסתמן אט אט אך
 שהיתר, והתמונה השחורות התקוות בין הרוח
 מקום את תפסו ובטחון מרץ הקהל. לנגד חיה

 לרגל נצמד הכדור ותסביך־ד,חולשה. היאוש
 כל מ נסים, כל התרחשו ולא ויותר יותר

 בפני מבצע היתר, יוגוסלבית התקפה בלימת
 צעק ״j לי ״עזור תשואות. קצרה עצמו,
 ),855 הזה (העולם חודורוב יעקב

 ישראל, נבחרת של האהוב צוערה
ה אחת את בלם כאשר למגינו,

 ניתר הוא המסוכנות. התקפות
ה על השתטח פעמים, עשרות

 שהפיח המרץ הדיף. עצר׳ ארץ,
 בדקה ביחוד מורגש היה בחבריו

 זנת טעה, חודורוב כאשר 54,־ר
היו והכדור שערו את לשנייה

 נשלח כבר שוחר״הרעה גוסלבי,
 ניצב שם אולם לרשת. בעצמה
 הפתח״תקוא־ בן־דרור, ישראל
 הוציאו מפותת־הגוף, הצעיר׳

 השאיר מהשער, המוצק ראשו
 התיקו תוצאות את כך ידי על

נוספות. דקות 20 לעוד ר,מאופס
 החמיצה ~הנ'בחרת~הישראלית’

 להבקעת חוזרת, בלתי הזדמנות
כא המופתעים היוגוסלבים אצל שער
 הה" דרך לחדור מחלוציה שניים הצליחו שר
 המרכזי החלוץ הצמיד שלהם׳ החזקה מד,
 ושאגות תשואות לקול לרשת הכדור את

שה כולם לאכזבת אולם.התברר הקהל,
מבחוץ. אולם ברשת, 'ננעץ אמנם כדור

 משום אולי באטיות, שנעו מחוגי״השעון
 את עיצבנו נמרצות, תקפו שהיוגוסלבים

 ותוצאת לסיום נותרו דקות 15 עוד הקהל.
 ביותר הגדול להישג להפוך היתד, יכולה תיקו

ל היה קשה בכללו. הישראלי הספורט של
 לקרות. עלול זה שאכן המחשבה את עכל
 מורכן בראש רבבות נהרו שבועיים לפני רק

 תח* עוד לראות לא נשבעו היציאות, לעבר
 מאד השתחררו הישראליים אך רויות״כדורגל.

 כל את אזרו הם מתסביך־הנחיתות כליל
 השער את להתקיף אפילו העזו כוחותיהם׳
היטב. המוגן היוגוסלבי

0 של במצב מש אלה להתקפות היתד, 0:
מ הזדעזע האיצטד חצופה. מיוחדת, מעות

הק שחקני כל שקצרו והתשואות ד,שאגות
מהכלל. יוצא ללא בוצה,

שח הספיקו בהן ההפסקה׳ דקות 15 אחר
 אחריהם עקב להתרענן, הקבוצות שתי קני

 שהגיע היוגוסלבי, הספורט קריין בעניין,
לשדר כדי האורחת הקבוצה עם יחד במרוחד

 במרחק עמד המשחק, מהלך את לארצו
 קריין בן־אברהם מנחמיה מטרים עשרה

 לעברו שולח כשהוא הישראלי, הספורט
השתאות. מבטי

ה; שניי ת ה רי שי ע ה
 למשך טובה היתה האיתנה העמידה אולם

 נחרץ אחת בשנייה שניות• ותשע דקות 89
 הקיצוד רייקוב, המותח. המשחק של דינו

 לקרן־המג־ בריצה הגיע האורחים של הימני
ה לעבר בעיטת״קשת שלח רש׳

ו־ זאבאץ יוגוסלבים, שני מרכז•
לק כדי רב לגובה ניתרו בובק,

מגי שוייצר, דוד הכדור. את לוט
ה הנבחרת של הקומה נמוך נה

 אך שריריו, את מתח ישראלית,
 של לצווארו בקושי הגיע ראשו

הש לפינה בכדור שנגח זאבאץ
מאלית.

 אך התחבקו. לא היוגוסלבים
 דבר ידיים, שלחצו מספיק זה היה

 הגאווה רגש את קמעה שהחזיר
הישראלי. הקהל של

ט. פ שו ת ל או שו ת
ה במאזן. בודד נשאר השער

 ג׳יימם המצויין הבריטי שופט
ומש* המשחק לסיום שרק ליף

 תשו- קצרה הרבה, שרקה שלא רוקיתו
 בשדה. ביותר הטוב רבים לדעת היה ליף אות.
 תמיד נמצא מהשחקנים, אחד כל כמו רץ הוא

 תזמורת, מנצח כמו וניצח׳ הכדור, בסביבות
משמעיות. חד ידיים בתנועות המשחק על

ב הסדר על מנצח ליף ג׳יימס בעוד
 (״סלומון״) שלמה פיקח המדושא, מגרש
וביציעים. בכניסה הכללי הסדר על אדיר

 הרבבות את האיצטד פלט כאשר ערב, לעת
 ללב, מעל נגולה כבדה שאבן נדמה היה

 נחלו אשר האכזבה מן יותר גדולה שהנחמה
 אל חזר הישראלי הכדורגל שבועיים. לפני

קיומו. את שוב הצדיק הנכונה, הדרך
 במצב- לעבודתם היום למחרת יצאו אלפים

 ובתקווה ותסביכים דכאון ללא מרומם, רוח
אפ בדרום שייערכו הבאים במשחקים כי

 לפחות הישראלית הנבחרת תשאר ריקה
 הנועז במשחקה שהוכיחה רמה אותה על
היוגוסלבים. עם

 שנס" יוון—ישראל משחק כאחרי שלא
 הנב" משחקני שהוציא גדולה, באכזבה סיים
 במסבת להופיע חשק כל המקומית חרת

 ל" אמריקה ציוני בבית שנערכה :הפרידה
 שחקני כל הפעם הופיעו היווניים, ■שחקגים
פרי למסבת לוויתם בני עם יחד ;הנבחרת

מורם. בראש אביב, ברמת שנערבל, דה

היש ברחבה ברובה התנהל המרתק המאבק
כן דרושים היו ראלית. ת ל  מגינים 6 לפחו
ם הרשמיים, השניים במקום כרגיל. המקובלי

אדיר שלמה

 השמאלי הקיצוני זאבץ׳ גריגור .80ה־ בדקה התחולל הדרמטי הרגעהשעו!
ת, לפינה מפתיע כדור נגח המהיר  את אחו! בשניה מחק השמאלי

 השחקנים בין דרך לפלס יכלו לא היוגוסלבים הכדוריםלוחצת הגנהבמשחק. שחזו הצופים המוני של הוורודות. התקוות כל
 משהו. שווים עוד שהם להוכיח שריצו הנמרצים

מגן. עמד הישראלי השער ברחבת מרובע מטר כל על


