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 ידועה, ואתליטית מצליחה ספורטאית
 27.4( מטר 200כ- לריצה ישראל אלופת
 מטר 60ו- שניות) 12.9(מטר 100 שניות),

 התל- הצעירה רינה, יודעת שניות) 7.9(
מ היא, מבטיחה דרכה. את אביבית

הכלליים.״ כציונים אבחר ״אני : הכרה

מנהלה איש

 פרלמן תזקיה!
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 שהשתתף בצה״ל, סמל קרבי, חייל
 העצמאות, מלחמת בקרבות ונפצע
 לגמור המלחמה אחר חזקיהו הספיק

(וספ המדינה במדעי לימודיו חוק את
 לפניו אשר את יודע הוא עברית!. רות

הכלליים.־ בציונים אבחר .אני ואומר:

ם חרי בו

כדורגל
שחנן ם □,מ אסורי
ו מכבי קבוצות בין הכדורגל התחרות

הת הארץ אליפות במסגרת תל־אביב, ביתר
ה שני כששחקני המחצית לקראת קרבה
 ורב־מתח. נאה משחק על שומרים צדדים

2 על עמדו התוצאות  רק מכבי. לטובת 0:
ב לפתע, סמויה. מתיחות ריתפר, באוויר

 התפרץ בשניה, שהוזהר לאחר ,37ה־ דקה
 לעבר גמבש׳ יעקב המשופם ביתר שחקן

״השו :טענתו גנאי. בקריאות שר השופט
תל־אביב.״ מכבי לצד בעקיבות נוטה פט

 מהמגרש, גמבש את להוציא הורה שר
הת באויר שתלתה המתיחות סירב. גמבש
 התפרצו המוח חמומי ביתר אוהדי פרקה.

 השופט את להכות חפצים המגרש, תוך אל
 במגרש שהיו השוטרים ששת רק בזעמם.
ל הקהל, את דקות למספר לעצור הצליחו
 כשקהל ההלבשה, לחדר השופט את הבריח

 בקבוקי במטר אותו מלווה הרוגש האוהדים
ומקלות. ריקים גזוז

לפ הפורעים הצליחו דקות כמה אחר
 השוטרים של הדלילה השרשרת את רוץ

 ההלבשה. לחדרי מיהרו למקום, שהוזעקו
 במקום. היה לא כבר שר השופט אולם

 שברו המין, חלונות על הוציאו זעמם את
זגוגיותיהם. כל את

אי התוצאות (בינתיים). הסתיים המשתק
ברורות. נן

 הישראלי ״הכדורגל : הצופים אחד אמר
 מהסוף. גודל הוא יפאני, זקן לאותו דומה

שלו״. הינקות לתור יגיע מעט עוד

איגרוף
שחם ם ■ כי ש מ ה ב

שע השבוע בסוף שנתכנסו הצופים 1500
 התל־ גךרינה קולנוע של הפתוח באולמו בר

 בהמשך מראש, לכך שהוזהרו בלי חזו, אביבי
 הנמשכת האיגרוף־בהמשכים בתחרות נוסף

 העסקנים תל־אביב. ומכבי ביתר בין שנים זה
 אותם היו הזירה לחבלי מסביב המתרוצצים

המת הופעות את שליוו והתככים העסקנים
 השחקנים רק התככים. אותם היו אגרפים

 בדיוק היו לא באיגרוף־בהמשכים הראשיים
השחקנים. אותם

הש האחרון. ברגע כמעט נבחרו הזוגות
 עמדה מהמתאגרפים ארבעה של תתפותם

 לאחר שאלה, בסימן הקרב תחילת עד ממש
 האגרוף בתחרות מוקדמים בקרבות שהופיעו

זו מספר ינאלי. לפאלצ עובד בין המקצועית
מ למעלה של משקל בהפרש הופיעו גות

קילוגרם. עשרה
ע. 9:15 בי ג  על עמדו לא עצמם הקרבות ו

 פיב־ של ויפה מענין קרב לעומת שווה. רמה
 בנצחונו שנסתיים (ביתר) ואקרי (מכבי) קו

 שני תרנגול במשקל הופיעו פיבקו, של
 ובסיבוב בכוחותיהם שווים לא מתאגרפים

 רחמים יריבו בפני בלאס המכבי נכנע השני
מביתר.

 בין בקרב ארעה נעימה בלתי תקרית
 (ביתר): ברוך נהג־המונית ובין (מכבי) מלמד
 משחק השנים הראו בהם סיבובים שני לאחר
 קארו, ד״ר הרופא, על״ידי הקרב הופסק עייף,

 מספר שהומס. מלמד את להוציא שציוה
 הסיתו יוותר׳ שלא למלמד קראו חמומי־מוח

 נמנעה בקושי רק הרופא. את להכות אותו
הזירה. על השתוללות

ש גביע ביתר. לטובת 9:15 : התוצאות
המנ לקבוצה ניתן טמפו חברת בידי הוקצב
צחת•

במסלול
ש מאמן ד ח

 אביב תל הפועל של הכדורגל לקבוצת
 בסיורם הפועל עסקני חדש. מאמן נמצא

 איבאן היוגוסלבי עם התקשרו ביוגוסלביה
המצ הקבוצה של מאמנה )31( יאז׳בנציק

 הליגה בראש העומדת דינאמדזגרב, טיינת
היוגוסלבית.
ם ״ או א פ ם ד כי טי ד סו ס

 להגיע זכה לא ספורטיבי פיצויים משפם
הש שמונה לאחר האזרחי לבית־המשפט

 הכדורגל התאחדות מזכיר ווים, משה בוע
 ובין קלמן בלה השופט בין יחיד לבורר
 כרמלי. עמיחי ושתקנו תקוה פתח מכבי

 ל״י 5000 של פיצויים סכום תובע השופט
 הכדורגל שחקן בידי קשות שהוכה לאחר

כרמלי.


