
הנבחרת קלעי כהן, פרדי
'1 להתאמץ .נצטרך

ם □11 ראיונוח קני ח ש ה

מוו...״ ״קצת
□ ה שניאור אבר

 שח■ את ביום רואה אתה כיצד
ש הנבחרת לעומת קני-הנבחרת,

? אירופה באליפות השתתפה
 מאותם כמעט הנבחרת מורכבת למעשה

ויש לובושיץ עזרי משנים! חוץ האנשים
טאויל. ראל

 נבחרת בשם הופעת פעמים במה
? ישראל

הנבחרת. במשחקי פעם 38 הופעתי —
ן הנבחרת באימון שינוי חל האם

 באותה אותנו אימן שאלתיאל המאמן לא.
במוסקבה. שיחקנו בה השיטה

במש הנבחרת של הסבויים מהם
? אליפות-העולם חקי
.8—12 המקום אף. שנתפוס תקוה אני

*פנ נד>י(ו יהודה
הה עם כקשר לומר לד יש מה
? הנבחרת של כנות

 רק רוצה אני לומר. מה לי אין הרבה
 השונים המוסדות מטעם שהיחס להוסיף

לגמרי. חיובי היה לא הנבחרת להקמת בארץ
כהן פרד•

 בכבוד, מדינתנו את שנייצג מקוה אני —
 באחד לזכות על־מנת שנוכל מה כל ונעשה

נצ אנו על־כך אולם הראשונים, המקומות
מזל. ו...קצת הרבה להתאמץ טרך

עופד■ וכריה
 השחקנים בתוך יפה להתברג מקוה אני

 אותם. לבלבל גם ומעט הדרום־אמריקאיים,
שפתם. את ללמוד מאמץ עושה אני על־כן,
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הנדר ששה - ״מצדנו
 על לועדת-הבדורסל נודע מתי

? משחקי-אליפות-העולם
 מקום תפסנו בהם משחקי־מוסקבה, אחרי
 שבחודש ידענו בדירוג־הקבוצוח. חמישי

 משחקי־אליפות־ בברזיל יתקיימו אוקטובר
 הקבוצות ארבע הוזמנו שאליהם העולם,

 וישראל היות בדירוג־אירופה. הראשונות
 בבחינת רק היינו חמישי, מקום רק תפסה

רזרבית. ארץ

 הרשמית ההזמנה הניעה מתי
י למשחקי-האליפות

הרש ההזמנה הגיעה חדשים שלושה לפני
 עקב בברזיל׳ הספורט התאחדות מטעם מית

 (רופיה, המזרחי, הגוש ארצות של הסתלקותן
 עקב באה ההסתלקות וצ׳כיה). הונגריה
 אשרות לתת ממשלת־ברזיל של סירובה

 ואין היות אלו, ארצות לשחקני כניסה
דיפלומטיים. יחסים איתן מקיימת ברזיל

הרשמית, ההזמנה הגיע עם
? הראשון צעדבם היה מה

 עלי הטילה הכדורסל של הארצית הועדה
שח של קאדר להרכיב שאלתיאל יעקב ועל

 יעקב על איש. 27 של בקאדר בחרנו קנים.
הו ועלי מאמן, של תפקיד הוטל שאלתיאל

 בארץ. הנבחרת של ההכנות את לנהל טל
 שעמדו הראשונים הקושיים את לציין עלי

ב היו הקאדר מתוך איש שמונה בפנינו.
 הפועל־ (נבחרת בחוץ־לארץ שעה אותה
 הסטודנטים נבחרת באירופה, בסיור חולון

ה בתורכיה). שניאור ואברהם בבודאפשט
צעירים לשחקנים איפשר אלה שחקנים עדר

 ך אה בזמן הנבחרת בסגל ולהיבחן להתאמן
שבועות. שלושה של

מס זמן היה דעתף, לפי האם,
הת ועד הקאדר הקמת מרגע פיק

? נבחרת לאמן המשחקים חלת
במוס אליפות־אירופה משחקי אחרי כבר

ש וקבוע גדול קאדר להקים הצענו קבה,
אי של ליום־יומיים שבועיים מדי יתאסף
 הצורך בשעת מבטיח שהיה דבר מונים,
 לרגלי לצערנו׳ ומגובשת. מאומנת נבחרת
במ התכנית. בוטלה בעיקר, כספיים קשיים

 לא למשחקי־המכביר.) (פרט וחצי שנה שך
לאימונים. הקאדר רוכז

סו בחרו אשר האנשים היו מי
 היו ומה חברי-הנכחרת, את פית

ה נבחרו לפיהם אשר השיקולים
? שחקנים

 נבחרו אשר השחקנים, שנים־עשר את
 יעקב המאמן בחרנו ישראל׳ את לייצג

 השתדלנו כראש־הנבחרת. ואנכי, שאלתיאל
 ובע־ ,ישראל של טובי־השחקנים את לקחת

 אולימפיאדת־ במשחקי שהשתתפו לי־נסיון,
 שנערכו ומשחקי־אליפות־אירופה, הלסינקי

 שחקנים, 10 נבחרו אלה מבין במוסקבה.
 וישראל לובושיץ עזרי הנותרים, והשנים
 למשחקם הודות בנבחרת נכללו טאויל׳

המשח בשעת שלהם הנפשי והשקט הטוב
 שחקנים, לכלול יכולנו לא והמבחנים. קים

 יתר־על־המידה עצבנים היו בארץ שכבר
 ששחקנים לנו ברור היד. בשעת־המבחן.

המשח מגרש על להעלות נוכל לא כאלה
במשחקי־אליפות״העולם. הצורך בעת קים

 תפקידם את להגדיר תובל כיצד
ז בנבחרת השחקנים של

: לתפקידם בהתאם נבחרו השחקנים
 ראובן שניאור׳ אברהם :הציר אנשי •
טאויל. וישראל פכר
 יהודה שלח, שמעון :המשחק רכזי •

גפני. (וינר)
ארז דני כהן, פרדי :הקבוצה קלעי •
 זכריה חפץ, מרסל :הקבוצה מגיני •

רפאל משה, דניאל לובושיץ, עזרי עופרי,
רם. (קליין)

 הם והמגינים היות מגינים, ביותר בחרנו
 ר" לרגל המשחק׳ מן המוצאים הראשונים

 שכל לב שמנו כמו־כן, עבירות־אישיות. בוי
 .תפקידים. בכמה לשחק מסוגל יהיה שחקן

 הממוצע הגובה את להעלות מנסים אנו כן
 שנהיה פוחדים (אנו המשחקת החמישיה של
 והקדמנו באליפות, הנמוכות הקבוצות בין

למכה). רפואה

 הראשונה החמישיה לדעתך מהי
? ישראל שד

 הרבה עשינו תקופת־האימונים כל במשך
ראשו חמישיה להרכיב על־מנת נטיונות

 במשחקי־אליפות־אירופה שעשינו כשם נה,
 חפץ, מרסל שניאור, (אברהם במוסקבה.

 שלח). ושמעון כהן פרדי עופרי, זכריה
הראשונה. החמישיה על החלטנו טרם אולם,

הנב של רמתה לדעתך, מהי,
 נבחרת־ לעומת הנוכחית חרת

? כאליפות-אירופה ישראל
 שהשתתפה זו על עולה היום של קבוצתנו
 שחקני־ מספר לנו שיש בזאת במוסקבה,

 אפשר חשש כל שבלי טובים, מילואים
הראשונה. בחמישיה לשתפם יהיה

 חנכחרחוב•' של הצלחתה לאור
 במוסקבה, משקי-אדיפות-אירופה

 כ- סבויי-הנכחרת על דעתך מהי
? משחקי-אליפות-העולם

 שאלתיאל לא בארצו. נביא להיות קשה
 הדרום־ הקבוצות את מכירים אנכי ולא

באולימ זכו שהן לנו.רק וידוע אמריקאיות,
הראשו המקומות ברוב הלסינקי פיאדת

מקומות. 3—6 נים.

אי ולפי המשחקים, שיטת מהי
? הפעם יתקיימו הגדלה זו

 היות עבורנו׳ קשה תהיה הפעם ההגרלה
 לפי לבתים מחולקות תהיינה והקבוצות

 כי יתכן העיוורת. הגרלה לפי לא חזקן,
 מאד, חזקות קבוצות שתי תהיינה בית בכל
ג שלישית כקבוצה כנראה׳ נופיע, ואנו
 במשחקי מקומנו את הקובע דבר — בית

:כך בנויים יהיו בתי־הגמר למפרע. הגמר
 הבתים 4 של הראשונות הקבוצות ארבע
.1—4 מקום על תשחקנה
ת הבתים של השניות הקבוצות ארבע
.5—8 מקום על שחקנה

ת הבתים של השלישיות הקבוצות ארבע
נימ שאנו וייתכן ,9—12 מקום על שחקנה

.9—12 בין במקום צא

הישראלית הכדורסל נבחרת מגן !שמאל) עופרי זכריה
!״ אותם ״לבלבל

אימון כמשחק שניאור, אברהם הכדורסל, נבחרת ראש
״1 התרגילים אותם שיטה, ״אותה


