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 באה עתה - הולכת עונה
נכנס מלבוש יוצא־ מלבוש
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כדורגל
ה סימן ל א ל ש דו ג

 בתל־אביב, ביאליק שברחוב צנטנר מועדון
 דרוש האחרון. ד׳ ביום כדורגל שופטי המה
 בליגד הקובע למשחק לב אמיץ שומט היה

תל־אביב. הכוח לבין יפו מכבי בין השניה
 זכרו הם היססו• ומנוסים ותיקים שופטים

 אריה השופט של בחלקו שנפל הגורל את
 בסיבוב הקבוצות שתי בין במשחק רובי בן

הק משפרץ סיום, לידי הגיע שלא הקודם,
 השופט את נאמנות מכות הכה היפואי, הל

 לא אחד שופט אולם הכוח. שחקני ואת
 לידיו שנטל מרקוביץ השופט זה היה היסס.

המשחק. על השיפוט את
 ובכו צחקו אלפים גולים.״ יש ״היום

 לקבוצה גדול יום זה היה יפו. מכבי במגרש
 בשיעור הכוח על לגבור שהצליחה היפואית

 הראשון בסיבוב הפסדם על בכו לנקום ,4:5
 היתה המשחק סיום לפני דקות חמש ).3:1(

 הדקות בחמש אולם מכבי׳ לזכות 1:5 התוצאה
 להבקיע הכוח חלוצי הצליחו האחרונות

 השופט של הסיום שריקת שערים. שלושה
 שער בהפרש מנוצחים לרדת אותם אילצה
 שפט לא ״היום יפו: מכבי אוהד אמר אחד.

גולים.״ יש היום בן־רובי,
 הדו' היה מותח פחות לא כרוני. תסביך

 הו' היריבות בין בתל־אביב, העירוני קרב
 היה ההימורים יחס והפועל. מכבי תיקות

 שלו־ אחרי ואמנם, מכבי. לזכות הפעם גבוה
 בניצוחו המכבים, הובילו דקות, ושבע שים
 .0:2ב־ מירמוביץ, יוסל׳ה של

 אנשי כי ידעו הם נואשו, לא הפועל שחקני
 משחקם בשעת כרוני מתסביך סובלים מכבי
 שערים שני החדירו נאה, זאת ניצלו עמם,

רוזנבאום. רחביה מרגלי מכבי לרשת
 אחרת, מכבי קבוצת תסביכים. כלי
 מ״תסביך האחרונה בשבת סבלה לא מחיפה,

 והפך מכבי בין ה״דרבי״ בתחרות הפועל״.־
 משחק לאחר מכבי שחקני ניצחו חיפה, על
.1:4 — קל

 ג׳ק האנגלי המאמן תגמול. פעולת
 - רחובות מכבי במשחק שנוכח גיבנוס,
 שמו את שחור בעיגול סימן תל־אביב, בית״ר

 רחובות, מכבי חלוץ הרשקוביץ, זאב של
 נגד קבוצתו במשחק שערים שני שהבקיע

 ב' שנמנתה רחובות, מכבי תל־אביב. בית״ר
 והוב' הנחשלות הקבוצות עם הראשון סיבוב

 גמלה ),7:2( תל־אביב בית״ר ידי על אז סה
.2:5 בשעור השבת במשחק ליריבתה
 בית״ר קבוצת אורחים. הכנסת מידת

 לזכות שוב השבת הצליחה מירושלים, אחרת
 הפועל — ביריבתה משנהגה נקודות בשתי
 המקובלת האורחים הכנסת במידת — חדרה

.2:4ב־ חדרה בני את ניצחה הבירה, במגרש
 והפועל רמת־גן הפועל מזל. כשאין

 הטבלה. בתחתית שתיהן מזדנבות כפר־סבא
ל אויר בחינת הנה השתיים לגבי נקודה כל

 בגד כפר״סבא הפועל של מזלה אולם נשימה.
.4:3 נוצחה והיא האחרונה בשבת בה

 האירה שבת אותה כסיטונות. שערים
 באם־ הכדורגל קבוצות משתי לאחת רק פנים

 ש פתח־תקווה הפועל זו היתה המושבות.
 שניים לעומת שערים עשר שלושה החדירה

 הסמוך, מכבי מגרש על בלפוריה. הפועל של
 מכבי ידי על פתח־תקווה מכבי קבוצת נוצחה
.1:0 נתניה

 שלושה עוד נותרו התעלומה. פתרון
 והפועל תל־אביב מכבי הליגה. לסיום שבועות

 נקודות במספר בראש צועדות פתח־תקווה
 תעלומת סביב הגדול השאלה סימן ).34( שווה

ביותר הקרוב בעתיד להיפתר עומד הליגה
ל הצועני ע ש ב א ב ר ה הז

 המטה מטעם היומיות השיגרה בפקודות
 קוצ׳יש שאנדור ״סגן פורסם: ההונגרי הכללי
ני יפהפה, תמיר, צעיר סרן.״ לדרגת מועלה

ההונגרי. הרמטכ״ל של ידו את ולחץ גש
כמע נחשבת הונגריה השערים. מלך

הכדור בשדה ביותר החזקה האירופית צמה
 בקבוצות והמגובשת הטובה גם ואולי גל,

 המערבית גרמניה לנבחרת הפסדה העולם.
אש בשוייץ בכדורגל, העולמי הגביע בגמר
 תיאר לא איש בהיר. ביום כרעם בא תקד,

גר על בקלות שגברה הונגריה כי לעצמו
 כה בצורה תיכנע ),3:8( המוקדם בשלב מניה

 היה לא אולם הגמר. במישחק )3:2( מדהימה
 טכנית עליונות לבטל זה משחק של בכוחו

 עיני ששבה נהדר חלוצים במשחק שהתבטאה
כל

ההונ בידי העולם אלוף תואר נפל לא אם
 מלן אחר: תואר בחלקם נפל הרי גרים׳

תרומת ענק, כסף וגביע זה תיאר השערים.

 קוצ׳יש, לשאנדור ניתן המקסיקנית, הנבחרת
 זה על העולה מספר — שערים 17 שהבקיע
 בתחרויות אחר שחקן מכל ברגל, שהובקע
העולם. אליפות

 קוצ׳יש לידי בשל כפרי נפל דומה תואר
 ושש עשרים לפני נולד בה בהונגריה, גם

 גדול, כדורגלן סממני בו ניכרו מילדותו שנה.
 ד,פ' ומתמיד מאז כרצונו. בכדור השולט

 החזקות בנגיחות־הראש הצופים קהל את ליא
מבוטל. לא במספר שערים בכבשו שלו

 של גדולתה כל שנה. תשעים אחרי
 לאו הודות הושגה הכדורגל בשדה הונגריה

 על נוסף הכוללת, מסחררת חלוצים שורת תה
השמא המקשר פושקאש פרנץ את גם קוצ׳יש,

 הדו' שבכל המשחק ותורת הכדורגל אמן לי,
 כקיצוני בודאי מרכזי, כחלוץ רות׳'הידגקוטי

 ח חמישיית השמאלי. הקיצוני וצ׳יבור ימני
לטו רבות טרדות גרמה זו, מפוארת לוצים

העולם. שבהמות בות
 בחמישית מכריע תפקיד ניתן לקוצ׳יש

 בונה שפושקאש לאחר ההונגרית. החלוצים
 הג' את מרככים הקיצונים ושני ההתקפה את
 נוגח וזה לקוצ׳יש הכדור מוסט היריב, נת

שער. ומבקיע אדירה במכת־ראש אותו
 השלושים בשנות האירופי הכדורגל מעוז

 הכדורגל למולדת שנחשבת ומי והארבעים,
 יוזמת פרי את לטעום זכתה — בריטניה —

 לז' 3:6(בלונדון פעמיים: ההונגריים החלוצים
 1:7( בבודפשט שניה ופעם הונגריה) כות

 הראשונה תבוסתה זו היתד, הונגריה). לזכות
 90 לאחר בביתה, הבריטית הנבחרת של

 אמ' מדרום מעולות נבחרות כדורגל. שנות
 על הן אף הובסו ואורוגוואי, כבראזיל ריקה,

דופי. ללא הפועלת ההונגרית המכונה ידי
הכדו קבוצת ויין. נשים שעשועים,

הקבו הנה בהונגריה קוצ׳יש משחק בה רגל
 כולה מורכבת זו קבוצה הונבד. הצבאית צה

בדי וכלה סגן־משנה בדרגת החל מקצינים

קוצ׳יש כדורנלד
בראש

 מדריכי הנס הקצינים־השחקנים רב־סרן. גת
 ביותר נוחים אימוניהם ותנאי כולם מפורט

 כנראה, קוסמים, אינם אלה תנאים אולם
ואש־הזהב. בעל צועני לאותו
 את סיים קוצ׳יש כי הכל סברו שנתיים, לפני

להא איתן יסוד היה בכדורגל. שלו הקריירה
 חבריו ושני שקוצ׳יש לאחר זו בהנחה מין

 ד. מסגל הורחקו ובודאי, צ׳יבור לנבחרת׳
 מסגרת חוקי על הקפידו שלא על נבחרת

 העולמי. הגביע משחקי לקראת מחנה,־ר,אימון
 בקבוצה) היחידים (הרווקים השלושה אולם

 שבש, וגוסטב טובים,״ ״ילדים להיות הבטיחו
אותם. חנן ההונגרי תת־שר־הספורט

 יחידה זו הרחקה נשארה לא קוצ׳יש לגבי
 מיניסטריון הודיע שוב חדשיים לפני בחייו.

בתח ישחק לא קוצ׳יש כי ההונגרי הספורט
 גום' כושר הסיבה: בריודהמועצות. נגד רות

 כי היתר, האמיתית הסיבה אולם לקוי. ני
 פני על ויין נשים שעשועים, העדיף קוצ׳יש

צי מאומה. קוצ׳יש הבטיח לא הפעם כדורגל.
 באה. זו ואמנם ההודעה, לשנוי בסבלנות פה

 שעבר בשבוע שווייץ עם המשחק לקראת
 בנבחרת. קוצ׳יש הוכלל )4:5 ניצחה (הונגריה

 שנתקיימה ברית־ד,מועצות נגד בתחרות., גם
 1:1 בתוצאה ונסתיימה השבוע ראשון ביום
מכריע. חלק קוצ׳יש נטל

כהונגריד, כבירה כדורגל מעצמת אפילו
 שאני ללא להופיע לעצמה להרשות יכלה לא
 תהילה שהביא הימני, מקשרה קוצ׳יש, דור
ההונגרית. העממית לדמוקראטיה רבה

ם ל עו 937 הזר, ה


