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חיר אל מחיר
שדנו, הוא הגביע
שלנו... הוא הגביע

פו.—י י—מכבי של
 שעה יפו* צעיר נוכבי חברי שרו זד. שיר
 בכוון חאחרון השישי ביום נאות שצעדו

 סתם אלה היו לא גלרון. הפתוח הקולנוע
 הרא־ מהמכביה כרזה רקע על : שיר מילות
 לבן, כחול דגל נושא צעיר שתארה שונה׳

 גדל־מידות׳ גביע נושא נער קדימה צעד
 גביע : בכתובת להבחין היה אפשר עליו
רובינשטיין. אפריים עלישם נודד
 התמודדו והכת הפועל מכבי׳ קבוצות 38

 לפני התקיים האחרון המאבק זה. גביע על
 פתח־ למכבי יפו מכבי בין שבועות שלושת
 השופט׳ עליידי בזמנו הופסק המשחק תקוה.

 התאח־ לידי הועברה תוצאותיו על וההכרעה
 הגביע את למסור החליטה היא כדורגל. וות

יפו•*, למכבי
פי! 2000  חלק רק גלרון, בקולנוע צו
 מקום, לכל אותו המלווים יפו מכבי מאוהדי

 —1.500 בין כניסה מחיר ערב באותו שלמו
הג מסירת בטכס אף לחזות כוי ל״י 0.750

כשנש דום נאלמו הם האהובה. לקבוצה ביע
 בקול מלתת חצוצרה תקיעת הבמה על מעה

 את צעיר מכבי נציגת ברכה לאחריהן תופים.
 לרגל ■ הכדורגל, קבוצת — המבוגר האח

 ילכו חבריה גם כי הבטיחה הגביע, קבלת
חיל. אל מחיל הקבוצה בעקבות
 והופעת־ מוארות אלות התעמלוא אחרי
 הבמה, אל האולם דרך השחקנים נכנסו אמנים
 שלום מכבי ויושב״ראש ח״כ מידי קבלו
ומחי תרועות מלווה רושם רב בטכס זיסמן

הגביע. את כפיים׳ אות
 זהב מדליית. שחקן כל קיבל לזד, נוסף
 אחד על״ידי שלוחות ספורט חולצות שלוש

 יותר קבוצתו את אהב והקהל העיתונים.
.™ מת

שערים שק
 הישראלי׳ הכדורגל שנחל הכשלונות בכל
 האחרון המסע היה האחרונות השנים בשש

 :הקציר הגדולים. אחד לבולגריה הפועל של
שע יחס עם מפלות ושתי כבוד של הפסד

.13:3 של רים
הת ולא כמעט זה חוצלארצי מסע לקראת

ב הסתפקה היא כלל. הפועל קבוצת כוננה
 גברה מהם שבאחד מבחן, משחקי מספר

 — ב׳ מליגה שלישית קבוצה על בקושי
אז .5:6 המבישה בתוצאה תל־אביב, הכוח
 וכל עזרו לא מוכנה לא נסיעה מפני הרות

לומיק, שהמאמן היה הנסיעה ערב שהשתנה

 רוקם, מאז האחרונים, הדח־שיים תוך •
בני־נוער. 500 לגייס הצליח

 פתח־ מכבי משחקני ®לושה והרחיקה ••
שונות. לתקופות מהמגריש תקוה

התפטר. הצפויות, בתוצאות כנראה שחש §!ן!ל
 משחקי על הפועל אנשי חזרו בבולגריה

 אחו משחק ירדו שנייה, במהדורה המבחן
כ שלהם השערים כששק המגרש מן משחק

השע רוב את החטיאו החלוצים יותר. בד
הת לא הראשון, למשחק פרט וההגנה, רים

י. הרגיל. לכושרה אפילו עלתה
יוגו נגד ישראל כדורגלני הישגי אחר
 ציפו היריב) מחולשת בעיקר (שנבעו סלביה

 אר מאד חיזקו חמים, למשחקים הבולגרים
 כי אם : התוצאה שלהם. לוקומוטיב קבוצת
 במגרש, שליטה הפועל גילה קרובות לעתים

השער. ליד מוחלטת רגל אוזלת הציג

קלה אתלטיקה
ה :באופק ברצלונ

 המתאימים בחודשים משווע פעולה חוסר
ה סיכום הוא בחמסינים אליפויות ועריכת

יש אליפות הספורט. במלכת החולפת עונה
באת העונה של רשמי לסיום הנועדת ראל,

 וארגון מסים בטענות נדחתה קלה לטיקה
ב מנשוא הכבד החום הסתתר שמאחוריהן

מ פורסמה מספר שבועות לפני יולי. שלהי
רש הודעה הקלה האתלטיקה התאחדות טעם
ה לספורטאים שייקבע בלי הדחייה על מית

למפעל. החדש מועד 
 לאיזה יודעים אינם האתליטים התוצאה:

להתכונן. תאריך
היתד, המדוייק המועד על רשמית הודעה

ואנר מיותרת מתיחות למשתתפים חוסכת
 ספור־ יותר לאפיקים לכוונה שאפשר גיה

טאיים.
להשת עקרונית, החלטה נתקבלה בינתיים

מאומ בפעולה .1955 ברצלונה במשחקי תף
להכין, אפשר יהיה ועוד ייתכן ומתוכננת צת
אתלטים. שמונה משלחת אחת, רגל על

ב לנקוט ההתאחדות על כך לשם אך
 פעולות של מפורטת תוכנית להכין יוזמה,
 לכוון יוכלו שהאתלטים כך הקרובה, לעונה

 כזה חשוב כה מפגש לקראת כושרם שיא את
הספרדית. בברצלונה שיתקיים

 שרוב מכיוון תספיק. לא בלבד תוכנית
 למצוא יש תל־אביב מחוז בני הם האתלטים
 לעתים תל־אביב איצטד את להעמיד .אפשרות

המתאמנים. האתלטים לרשות תכופות ■יותר

מיל נגד מיל
 משחקי קנדה, בוונקובר, השבוע כשנפתחו

 אלי- ,המלכה בחסות זכו הבריטית, האימפריה
 ספורטאים לאלף קרוב של בהשתתפות זבט,
 לג׳־ עד מפאקיסטאן האימפריה, קצות מכל

קניה. עד ומקנדה מייקר,
 ש־ היא המקצועות׳ תשעת תכנית לא אך

 צופי ומליוני הם, המארגנים. את הלהיבה
 עם מצפים ובארצות־הברית, בקנדה טלביזיה

 :המשחקים של הכותרת לגולת ביד שעון
 האימפריה, בני שני ישתתפו בה המייל ריצת

 שיא את ששברו בעולם היחידים הרצים
 האביב שרץ באניסטר האנגלי : הדקות ארבע
שעבר, לאנדי והאוסטרלי דקות 3:59,4ב־ מייל
דקות. 3:58ב־ המייל את חודש, באותו עוד

הגביע את בקבלם מריעים יפו מכבי חברי
מתמיד יותר קבוצתו־ את אוהב ..,.והקהל

 מכבי בית שליד הטניס במגרש התקיים רצופים, ימים שלושה משך אחר־הצהריים, בשעות
 ישראל,—יוגוסלביה בטנים, בינארצי משחק כתל־אביב,

 הראשונים ביומיים נוצחו היוגוסלבים, נגד קשה מלחמה לנהל הוכרחו הישראלים הטניסאים
 (העולם הצעיר דודמן אלעזר הארץ אלוף של היפה נצחונו לעומת וזוגות) (יחיד משחקים בשני
 פאניוטוביץ. יוגוסלביה, של השלישי המחבט על )872 הזה

 היוגוסלבי הטניס אלוף פטרוביץ, וולאדימיר האחרון בסיבוב נתן הסופי הטון את אולם
 בשעור סלביה יוג של ומכריע מפתיע נצחון לידי הביא דודמן, על שגבר והמוצק, הבלונדי

 לגרונו, רבים משקה בקבוקי לשפוך להצטלב, מחולצתו, הזעה את לסחוט סיים הוא .1:4
ת. שאל, מספר על להשיב מוכן והיה

 נגד המשחק בעיניך נראה איך
פטרו* מר עתה. זה שסיימת דודמן
ביין?
 כבר התרגלתי נורמלי. יום לי היה היום
 טוב משחקים יותר שמשחקים ככל למגרש.

ביותר. הטוב היה היום שמשחקי וכמובן יותר
המש יתר את מוצא אתה כיצד

? חקים
 שחקתי השישי, ביום הראשון, המשחק את
 (התופש וייס אריה נגד מאשר החום נגד יותר
 חמש עוד נצחתי. אותו בארץ), שני ניקום
אלמנה. נשארת היתד. ואשתי דקות
 עמם שנפגשת מהשחקנים מי

? פמרוכיץ מר כיותר, התבלט
 ש־ מוצא אני המשחקים שלושת במסגרת

 אך כשרוני, הוא מאד. גדול סכוי יש לדודמן
 הוא יותר. ולהתאמן הרבה עוד ללמוד עליו
 כרגע זאת, בכל מוייס, טוב יותר הרבה שחק

שווה. במצב הם
 יותר משחק אתה כלל כדרך האס

? היום משחקך מאשר טוב
זו. שאלה על לענות לי קשה

 מר לטניס, קשור אתה זמן כמה
? פטרוכיץ

שנים. 10 כבר ומשחק 25 בן אני
באר נמצא אתה מסגרת כאיזו

לדעת? אפשר אם פטרוביץ, מר צך,
משפ לומד אני בקלובים. מאורגנים אנחנו

 השנה. לימודי את גומר אני אגב, דרך טים.
 התקופה את ללימודים מקדיש הייתי עתה עד
 טניס. לאמוני הזמן ויתר למרס אוקטובר בין
מס עם יחד ביוגוסלביה הזוגות אלוף גם אני
ולנגשטיין. — שלנו 8 פר

האם...
הקטנה העיר יליד אני דבר. עוד סליחה,

מ מזגראב) קילומטר 18 (הרחוקה זאקוביץ
 כולל ביוגוסלביה, הטניסאים טובי יצאו שם

אצלנו. השני המחבט פלדה,
 מר כארצכם, מפותח הטניס האם

? פטרוכיץ
העמ הספורט מסוגי אחד הוא מאד. מאד

גדולה. במידה אליו נמשך הנוער אצלנו. מיים
 את ייצגת אחרים משחקים כאילו

? ארצך
 דיי־ גביע משחקי כמו משחקים. בהרבה

 שלוש משך ברציפות השתתפתי בהם ווים,
 את ייצגתי שעברה בשנה האחרונות. השנים
 וגם איטליה אליפות על ברומא גם ארצי

 שם באיסטנבול. הבינלאומי בטורניר 1952ב־
בויים. לראשונה פגשתי

התקדמות? כינתיים ההראה
אז. מאשר יותר טובה היום דרגתו בהחלט.

 ספורט סוגי כאילו פטרוכיץ, מר
? עוסק אתה אחרים

 בנבחרת ומשתתף קרח בהוקי מתאמן אני
הארצית. הוקיי

 מר שלך, הכאות התפניות ומה
? פטרוכיץ

 שמרוב מתאונן משתייך, אני אליו הקלוב,
כ לייצגו מספיק איני בינלאומיות פעות ה

 משחקנו בישראל, כאן, הוקדם ולכן ראוי
 עד לארצי חזרה להגיע שאוכל כדי בחיפה,

 המיוצגת בלגרד נגד ולשחק הבא שני יום
יוגוסלביה. אליפות במסגרת פלדה על־ידי

שא עתה היתה עצמו לפטרוכיץ
 בעב■ אותה הכיע הוא אחת; לה

?׳׳ כסדר ״הבל :רית
1 פטרוביץ נזר רבה, ותודה גמור בסדר

(למטה> פטרוכיץ •יוגוסלביה ואלוף דודמן(למעלה> אלוף־ישראל

יוגוסלביה אלוף ב*ץ.1ט!־3 !לאד־מיד au שיחה
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876 הזה העולם
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