הוצאה

תל-אביב ,יום א /ה׳ אב תש״ט

המסיו־  20מדומה

(49־)31.7

בפ1י  10.000צופים הפסידו האורחים במשחקם האחרון □תר־אב־□

יש .׳:ש

קפריסין )1:2( 1:3

הופעתם השלישית של שח־ קני האי קפריסין נסתיימה ב 
הפסדם היחידי במסעם הנוכחי בישראל.
 :קהל בן רבבה נכח במשחק־ הפרידה של האורחים ,שהביא
הפעם נצחון צודק ונאה לנבחר ת הישראלית .שני שערים של ■
וורמש הביאו יתרון לנבחרתנר במחצית הראשונה ,בעוד שה 
מרכזי של קפריסין השיג בפרק זמן זה את שער הכבוד .לאחר
ההפסקה ירה ילרבסקי את השער השלישי והעמיד את התו 
צאה הסופית על .1:3

קהל ,שחקנים ורגעים רנג■ המשחק
מאחר ששני משחקיהם הראשונים

ובמקומם באו אלי פוקס וגלזר .חילו 

של האורחים נסתיימו בתיקו (,3:3
 ,)2:2אין להתפלא על הקהל הגדול

פים אלה לא השפיעו לרעה על רמת־
משחקה של

שבא .לחזות במשחק הנבחרות ,שלתו 

את יתרונה הטבסיסי ולצאת בנצחון.

צאותיו נודעה חשיבות רבה .כבר שע 
תיים לפני מועד התחרות נהרו המונים

משחקה

של

נבחרתנו,

לנצל

שידעה

ההגנה במחצית

השניה

נטעו בנו את ההכרה ,כי יהיה זה מע 
שה גדול מצד קפריסין להבקיע את

צפונה ,ועם פתיחת המשחק היו היצי 
עים מלאים עד אפס מקום ,בעוד ש 

שערנו שגית .בחלק זה של הקבוצה

ליד הגדרות וגם מעבר

בלטו ווים ואלי פרקם ,בעור שבין ה 

לא

חלוצים היו טובים במיוחד ורארון ו־

מאות צבאו
להם.

יש

להצטער,

שגם

הפעם

מצאו לנחוץ הנוגעים בדבר להניף את
דגלי־המדינות ,כיאות להופעה בינלאו 

מית ,שלא להזכיר כבר כי איש מנציגי
המדינה לא נכח במקום.

נבחרת ישראל היתה אתמול הטובה

וורמש.
נבחרת קפריסין שמה גם הפעם את
הדגש על מהירותה וכשרה הגופני ,אך

התקפותיה התנפצו בזו אחר זו אל מול
חומת״המגן הישראלית.

יותר על המגרש .הגבתה היתה איתנה,

משחק חלוציה ,שהיה בנוי על פרי-

חלוציה תוקפנים ומשחקה מהיר יותר

צות־סולו מן האגפים ,לא נשא הפעם

מאשר בפעמים הקודמות .בשורותיה
הופיעו :חודורובן בוצ׳קה ,ווים; אלי

פרי ,פרט למקרה אחד בו השיגו את

שער־הכבוד .מגיניח הציגו משחק יציב
אך לרוב לא עמדו בפגי ההתקפות

פוקס ,יצחק גמבש ,כהן; ווארון ,שמי־
לוביץ ,שפיגל ,איזיק׳ וורמש; שסיגל,

החוזרות ונשנות של ישראל .הקבוצה

ויצחק גמבש שנפצעו ,הוחלפו

לחמה גם הפעם בעקשנות רבה עד

פוקס

לרגע האחרון׳

ע״י ילובסקי ,שוויצר ויעקב גמבש.
במחצית השניה יצאו כהן ושמילוביץ

סוע 

ובמחיאות־כפים

רות נפרד הקהל מהשחקנים האורחים.

|||

הרכבה היה:

יאדים ,פאפדימאס ,תימונידיס ,שאנד־

ריס ,פאטקס.
בשעה  ,6לערך ,עולה נבחרת קפרי 
סין לקול תשואות ממושכות ,כשבידי-

שוערה נישא דגל :״מקפריסין — ל 

ישראל" .דקה

מדינת ישראל ומדינתנו .ואם כי מייצ 
גים אנו עתה רק את הספורט הקפ 
ריסאי ,הרי למעשה באנו הנה כבאי-

"ייתכן שתתפלא לשמוע מפי דברים

כוח קפריסין ,על־מגת לחדש את היח 

י!®■!

fiiB

מן נבחרת הכדורגל של קפריסין ה 

לות .היתד ,זו ,איפוא ,הפתעה כפולה.

שוהה עתה בארץ.

"אגו עוזבים את הארץ ביום א׳
(היום) ,לאחר שלוש הופעות בלבד,
ויש להצטער על כך .אך אגו מחריבים

לקצר את זמן שהותנו כאן ,היות ורוב
רובם של

אינם

השחקנים הם פועלים ש 

יבולים

להיעדר

לזמן

ממושך

ממקום עבודתם(!) .אך ברצוני להודות

בהזדמנות זאת מעל דפי עתונכם הנכ 
בד ,לכל אזרתי מדינת־ישראל ,ובאופן

מיוחד לכל החוגים הספורטיביים ,על
שהנעימו לנו! כל רגע של שהותנו ב 
מדינתכם".
"ביום חמישי שעבר

הגענו ארצה

במטוס
הנסיעה
עצם
במטוסים.
חב 
לכל
עצומה
חוויה
היתה
הנבחרת שזו להם .הפעם הרא 
רי

שונה שהם טסים באוויר .הטיסה אר 
בה שעה וחצי בלבד ,והיות וטיסתנו
נערכה בלילה לא יכולנו לראות הרבד-
אולם מחזה אחד לעולם .לא ימחה מזכ־

רוננו:

תל־אביב

התקפה של חלוצי קפריסין מסמנת
את פתיחת המשחק ,והתקפת־נגד ה 
באה כעבור דקה ביזמתו של וורמש,
נהדפת בבעיטה חזקה של קינאס ,ה 
מגן הימני של קפריסין.

בדקה ה־  11משיגה ישראל יתרון.
ילובסקי מוסר מסירה ארוכה לוורמש,

אנו לא קיווינו למצוא את נבחרתנו

בלילה".

״אתם טובים יותר •״
שאלה ראשונה ,שבדרך הטבע צרי 
כה להיות הראשונה ,היתה" :מה דעתך

על רמת הכדורגל' במדינת־ישראל ?״
— "אני מוברח להודות ובאופן אוב 
ייקטיבי שתוצאות שגי המשחקים אינן
משקפות לדעתי באופן ראוי את הבדלי

הכוחות.
אין כל ספק ,שנבחרתכם תוכל להיות

(סוף — ראה מעבר

נסתי מבתרות ,ניקוסיה ותל־־אביב,

ניקוסיה  -תל־אביב

2:2

הפתעה ,כי הכוחות היו שקולים והתו 
צאה צודקת בהחלט .המתח הגבוה של

שלא יכלו זו לזו בשתי פגישותקזן.

במשח 2הגומלין

גבהרת תל־אביב נאלצה "להסתפק" בתרצאת-תיקו גם
בפגישתה השניה עם נבחרת גיקוסיה ,שגערכה הפעם על
מגרש "הפועל" ביפו ,ביום ד׳ האחרון .כזכור ,נסתיים
המשחק הראשרו בין שתי הקבוצות אף הוא ללא הכרעה
בתיקו .3:3
תל־־אביב כללה הפעם מספר שחקנים
משחק שקול  -תוצאה צודקת

חדשים והרכבה היה :בגדרסקק שבי 
אור׳ ווייס; אלי פוקס ,גמבש׳ שמילו-

ביץ; מירמוביץ ,איזיק ,שפיגל ,וורמש
וליטבק.
ההגנה היוותה שוב הפעם נקודת־
תורפה .לשניאור ושמילוביץ היה "יום

תמך יפה בחלוצים .שני הקיצונים ער 

חלש" ,בעוד שאלי פוקס היה גם בפעם

כו גיחות מסוכנות מן האגפים והמרכזי
נתגלה בפורץ מעולה'.

זו הטוב שבקבוצה ,ואולי על המגרש
בכלו .מירמוביץ הצטיין כקיצוגי ,בעוד

שמשתקם של

המשחק לא פג במשך בל  90הדקות

3

והתחרות עוררה ברגעים מסוימים
התרגשות רבה ,וזאת משום שעד ל"

שאר

החלוצים

"עלה

וירד" לסרוגין.

4

שערים -

4

מיבצעים

שפיגל פתח במסכת־השערים בדקה

כמנצח.

ה ,15-בשעה שהוא נוגח .לרשת כדור
שנמסר לו ע״י מירמוביץ .בדקה ה־25

המשחק בכללו היה מענין בהרבה

מקודמו וע&ד על דרגה גבוהה יותר.

"מחזיר" שפיגל כדור למירמוביץ ,וזה

מי שצפה שוב הפעם לנצחון גבוה

בא במרוצה ולוכד שעד שני .דקה ל־

של תל־אביב ,יצא מאוכזב .הנבחרת
שלגו אמנם השיגה גם הפעם יתרון של
שערים ,אך שחקגי־ניקוסיה הצליחו ל 

אח״כ יורה ניקוסיה מכת־קרן ואגד-
ריאס "ממשיך" את הכדור "מן ה 
אוויר" אל מתחת למשקוף .בשיעור

השוות מיד ולא "נכנעו" עד לסיום.

 1:2לת״א ,מצליח בדקה ה־ 40הקי 

מהירות מול טכניקה

צוני השמאלי אלים׳ להשיג את שער

השוויון

משחקם של האורחים היה גם הפעם

תבם בספורט .וזוהי סיבה שאין להת 
עלם הימנה" .ואמנם אין להטיל ספק

תנועה ובטוח בתפיסותיו ,בעוד ששני
המגינים הדפו בקור-רוח כל כדור ש 

בדבריו של המאמן ,כי למסקנה זו יגיע

איים על שערם .הרץ המרכזי .אנד-

כל מי שיתעפק בדבר*

ריאס .פרט לכך שכבש שצר מדר.

מכוונת

ופתאומית.

 2:2היא תוצאת־המחצית הראשונה,
וכפי שנתברר לבסוף לא נשתנתה תו 

מהיר יותר והם נאבקו בעוז וללא כל

איות הקבוצות החזקות ביותר במזרח
תיכון .כן אין לשכוח שעקב הקרבות

בבעיטה

צאה זו עד לסיום המשחק.

<־

אכן ,אף אחת משתי הקבוצות לא
נצחה אמנם ’,אך לשתיהן היה לפחות

הסיפוק ,שאף אחת מהן לא ירדה מנו 

אברהם בנדתוקי® ,וערה טל תל-
אביב מיסומן התיקו 2; 2

ומיד

נוגח את הכדור בראשו לרשת.0:1 .

התקפות הדדיות חוזרות ונשנות ,עד
שבדקה ה־ 36מצליח הקיצוני הימני
להעביר את הכדור למרכז וכאן לא
נשאר למרכזי אלא לגלגל את הכדור
פנימה — ושער השוויון הושג.
לאחר  5דקות ,בדקה ה־  41משיג

וורמש שער שני ,כתוצאה ממסירה
מכוונת של יעקב גמבש .אם־כי הבעי 

טה חלשה ,אין השוער מצליח לעצור
את הכדור ,והמחצית הראשונה מס 
תיימת כשישראל היא בעלת היתרון
— .1:2

בדקות

נמצאת

הראשונות

קפריסין

לאחר

ההפסקה

בלחץ קשה.

מכת־

עונשין של אלי פוקס ו״פצצה" גבוהה
של ווארון נקלטות יפה בידי השוער.

3

שניה האחרונה לא היה יתע מי יצא

וויתורים .את חסרונם מבחינה טכסי־
סית מלאו בהצלחה כקצב הבלתי־פוסק
של משחקם .השוער ,קיצ׳ום ,היה קל־

נאלצתם להפסיק לגמרי את התעסקו־

המגיע במרוצה לקירבת השער

לדף)

קשה לראות את תוצאת־התיקו כ 

.

ם 9דקות שד
משחק עקשני

תנו לטובה .אין זה בבחינת סוד לנו
שאתם קיויתם למצוא יריב הלש והיי 

סים הקיימים מאז ומתמיד בין שגי ה 
גזעים העתיקים״ — אמר לסופרנו מא 

השופט

בן־אהרן

אלו ,ואלם הנבחרת שלנו הפתיעה או 

תם בטוחים שהנצחון יעלה לכם בק 

וחילופי-דגלים,

שורק

הופרט לתחילת־המשחק.

"נבחרתבו הפתיעה"

"שמחים אגו על חידוש היחסים בין

לאחריה עולה נבחרת

ישראל .שתי הקבוצות מסתדרות זו
מול זו ,ולאחר טקס קצר של דברי־

אוסר םאם1ה טל קפריסין בטיסה מס כתבנו
"מה דעתך על משחקי־נבחרתכם י"

לאלום; קינאס ,פאקים

אריסטוס ,אנדריאס ,פאמבוס; גריגור־

ברכה

ישראל מתקיפה — קפריסין מתגוננת

"נבהרתנו הפתיעה לטובה

יעקב

חודורוב

צחת*

בדקה ה־" 28שולח" גלזר כדור נה 

דר בין שבי מגיגי־קפריסין ,ילובסקי
פורץ בריצה ,יורה לפינה השמאלית —
והשער השלישי הושג.
בשעור  1:3לזכות ישראל מתפתח
על המגרש דו־קרב מעניין,

אך

לא

לזמן רב .כי בעתים מתגלית אפיסת־

כוחות,

המורידה

את

מתח־המשחק.

מאזן השערים אינו משתנה והתוצאה
נשארת  1:3לישראל.

מטר

ובחרת לונסמבורג
רישואל י
לסופרנו נודע ,שמתנהל משא־ומתן

בין התאחדויות הכדורגל הישראלית ו 
בלוקסמבורג ,בקשר לבואה בימים ה 
קרובים ביותר .של נבחרת לוקסמבורג

? רם

לסיור בארץ.

im

הצד

כשיכולת השחקנים נגד עיניו.
לאור המשחק יש לבחון מחדש את

!*jgipni popping

כיצד הגיבה העתונות קל התיקו
לתל־אביב ?

הפסד של כבוד?

אנחנו עומדים לפגי מאורע
מרכזי בענף הכדורגל ,לפני
בהם
משחקי-הגביע-העולמי,
תיטול לראשונה חבל גם נבח 
רת ישראלית .הגורל העמיד
נגדנו יריב ,המכין עצמו בכל ה 
רצינות לשלבי־הסיום של מפעל
זה ,וכמו שאין זה סוד שהוא לו
טש עיניו אפילו לגביע עצמו —
כד גלוי וידוע ,כי סיכויי היוגי-
יסלאבים רבים מאד ,ועצם העו
בדה שהם הגיעו למשחק־הגמר
■באולימפיאדה האחרונה ,מדב 
רת בעדה.
לכאורה ,מוטל תפקיד "קל"
על המשלחת שלנו — להפסיד,
ותו לא .אני משוכנע ,שלא יימצא
בינינו אף אופטימיסט אחד ,ש 
יעלה על דעתו כי אנו עלולים
לנצח בבלגראד או אפילו ב-
תל-אביב.
הבעיה ,אם כן ,אינה מי יפסיד
אלא כיצד יפסיד .ואין הדברים
אמורים ביחס למספר השערים
בלבד!
ביוגוסלאביה לא מספר השע
רים הוא שיקבע את יחסו של
הקהל כלפינו .איש מבין אלפי
מרפים לא יפקפק בנצחו! קבו
צתו ,כשם שאיש מאתנו לא
יטיל ספק בהפסדנו .שם יהיה
ערך רב פי כמה וכמה לעצם
ההופעה על המגרש ,לתלבושת
האחידה ,למשחק ההוגן ,למלח 
מה העקשנית ולאי־היאוש -
ואז ,אף כי נפסיד ,יהיה זה הפ 
סד של כבוד .הפסד שישאיר
רושם .חיובי ודעה טובה על נב־
חרתנו ,וממילא על ארצנו .זה
יהיה זה הישג ׳ספורטיבי ולאו
מי גם יחד.
וליותר מזאת אין אבו מצפים
הפעם.

3:3

״נצחו! מוסרי לאורחים״ —
המשמר

״הקץ לשיטת ה״סטופר* —
ידיעות אחרונות

"הדעה הכללית

"...אנו זוכרים יפה את המשחק של

נבחרתנו נגד "רונדררס" ( ,)0:0את
נצחו! תל־אביב על בודאפשט ()1:3

ספק ,כי הניקוסאים אינם שווים ב 
מובן טכני וטכסיסי־ לשחקנינו ,אבל

בית״ר

במה מסתכלים ראו את המשחק

על "היידוק" היוגוסלאבית ( .)2:4אז,

הראשון בין תל־אביב וגיקוסיה ,ש 

באותם המשחקים ,לא העלה איש על

נסתיים בתיקו  — 13:3מתוך קרי־

דעתו את ענץ ה,,סטופר" .ראינו קומ 
בינציות יפות ובעיטות ,והקהל בא

אה במדורי־הספורט בעתונות היו 
מית אפשר לקבל ...כאב־ראש!

הנצחון

ואת

ועזב

למגרש

הסנסציוני

אותו

של

משולהב,

מאחר

לפי:

שבא על סיפוקו.
כל אלה נשתנו וכל האזהרות נש 

הארץ

5000

״הזוהי הנבחרת?״ -
הספורט הלאומי
"האמנם

כה

ירודה

רמת־הכדורגל

6000
"המשמר"" ,הדור"" ,יום־יום"

יכולים אנו .אולם■ לא בשיטה ובדרך

8000

בה נוהגים אצלנו ובה נהגו גם הפעם.

10.000

התל־

איימתי נזכה ליום׳ בו יחדלו עתו־

קאדר־שחקנים אץ קובעים בישיבות
ולפי חישובי־מפתח .נבחרת לא קוב 

הגופני ,מע 

נאי־הספורט שלגו "לשחק" ב־5000

עים משחקנים ש״מחוייבים" להכניסם

צופים כבכדורגל?!".

וש״מוכרחים לנסוע"

״כושר גופני לקוי״  -הארץ
הנבחרת

מד רק ב־ 30הרגעים האחרונים של

״חרות״ ,״דבר״

בגלל

כל

מיני

סיבות והסברים׳ שאינם קשורים ליכו 

המחצית הראשונה ,ובמחצית השניה
נאלצים היו להיכנע לאנשי ניקוסידק

פוכו־של־דבר.

הנבחרת התל־אביבית

שיחקה משחק רע מעיקרו ,בעדד ש־

שחקגי־ניקוסיה ,אם כי במובן טכני
לא עלו עליה — ,השכילו לנצל את

שגיאותיה
היא ללא

ולסיים בתיקו .תוצאה זו
ספק הישג גדול׳ ואפילו

"נצחון מוסרי* לאוחזים!".

נבחרת מבטיחה ומוצלחת יותר? —

הראשונה".

"השחקנים

לים כושר גופני ,דבר שהיה
לשחקנים התל־אביביים לגמרי".

חסר

״הבוקר״ ,ידיעות אחרונות״ —

שונתה .ועל כן קיבלנו את ח״קבלה"

של

להש 

בארץ? האמנם אין בכוחנו להעמיד

ארו ללא תועלת .השיטה החדשה לא

אביבית החזיקו ,במובן

את

הטכניקה והמכסים

צריך

היתה ,שיהיה זה

משחק חד״צדדי .אך למעשה נתגלה ה*־

שהצליחו להשוות את התוצאות .אין

למי עלינו להאמיו?

הקאדר שנבחר ------------------והעיקר:
לשנות אחת ולתמיד את הגישה הנפ 
סדת לבנין נבחרת לאומית".

לת הספורטיבית .נבחרת קובע המאמן

"ההגנה היתה בעוכרינו*
מעריב
"מדוע

לא יכולה היתה תל-אביב

להתגבר על ניקוסיה ז

עלינו עליהם

מבחינה טכנית ,שחקנינו גילו הבנה
רבה יותר במשחק ,שיחקנו על מגרש

שלנו — ,ובכל זאת לא נצחנו .מדוע ז
— יש לחפש את הסיבה במשחק ההג 
נה .שחקנינו לא השכילו ,לכסות׳ כראוי

את השטח מפני איטיותם ,מפגי עיפו־
תם ,ואולי בעיקר מפני שהקשר כין
חלקי-ההגגה לא היה ראוי לשמו .מפני
שחסרה ההתאמה ,נוצרו אותם "חל־
לים" בשטח ,שנוצלו ע״י חלוצי-היריב

על־פ■1

|

העולם ____j

שלוש פעמים."...

״התיקו—הפסד ולקח* — הבוקר
"אני מכנה תיקו זה כהפסד לת״א,
משום שהיו כל הנתונים לנצח .יתר־

להראת פגישת
1ולק1ט -טגדברג

אול טנדברג — "הכבד" השבדי

ג׳ן וולקוט — הכושי

על־כן :הנצחון "היה ככר ביד" ואנ 

האמריקאי

שינו השמיטו אותו ע*י חוסר־היזמה

ואיטיותם במחצית השניה.
המשחקים עם קפריסין מיועדים לש 
פר ולהקל את בחירת הנבחרת

שטוקהולס בירת שבדיה ,מחכה ב 

קוצר רוח לקראת ה־ 14באוגוסט .1948
ביום זה ייערך הקרב בין ג׳ו וולקוט ה־

יוגוסלאביה .השעור שהמג היה עגום
מאד .אין אגו רוצים להיות סופיים ב 

מריקאי לבין אול טנדברג השבדי ,ש 
לתוצאותיו תהיה השפעה מרובה על

מסקנות ,אבל יידרש אומץ־לב מצד

האחראים להרכבת הנבחרת ותידרש
מהם העזה גדולה כדי להציל את ה 

האליפות האירופית במשקל־כבד.

מצב".

את
"ישכיב"
שטנדברג
במקרה
יריבו ,תהיה לו הזכות המלאה להפגש

שלש* ,שחקנים "מסכנים"...

עם האלוף האירופי הנוכחי ,ברום ורד־

י-ל.

באספקלריה צבאית
תותחנים משחקים
בכדור־וגל...

נגד

שלישית ההגנה

שלנו,

חודורוב —

קוק מבריטניה ,שעד כה "השתמט",
משוס מה ,להפגש עם אול ,ושמר ב־

פלמן — שניאור ,שמשה ביום א׳ האח

"שבע עינים* על תארו...

רון מסדה ל״חצי־הבקורוד של העתונות

הספורטיבית .הימה זו בקורת חריפה —

אכן ,שבדיה מצפה ל־ 14באוגוסט
— ועמה כל חובבי־האגרוף בעולם

ועם זאת מגוחכת ,כפי שתקראו להלן:

תוז־רוב — שקט ובוטח( ...חבר)

מלו.

חודרוב — אטי וחסר־גמישות( ...הדור)
חודורוב — לא הצדיק את הדעה הטו

נבחרת גדוד־שדה זכתה בגביע ה 
תותחנים בכדורגל בתחרויות לאלי־

[□ת״ם "טוו־דה־פרנס"

פות־החיל ,בשעה שהצליחה לנצח נב 
חרת גדוד־נגד־טאנקים ,ביחס של ,1:2

אלדף-ריצה הפך לעתונאי-
ספורטיבי

האלוף האיטלקי פאוסנוו קופי זכה

המסוכסכת — הושג בשדה־הספורט!

לאחר תוצאה שקולה במחצית (.)0:0

במרוץ־האופגיים

בסיום משחק־הגמר ,שנערך במחנה
צבאי גדול אי־שם בארץ ,העניק ראש־

פרנס״ ,שנערך למרחק של  5000ק״מ

ידועים נטלו הפעם

בקירוב ונסתיים בפריז הבירה ביום א׳
שעבר ,לאחר  25ימי־רכיבת

איטליה ,צרפת ,הולנד ,בלגיה ,ספרד,

החיל גביע לקבוצה המנצחת.

באליפות נטלו חבל  66כדורגלנים-
תותחנים ,שייצגו שש קבוצות מגדודים
שונים .קהל רב של לובשי־מדים עקב

המהולל

"טור־דה־

מפעל זה ,המכונה "טוד־דה-פרנס",
(מסע סביב צרפת) ,חרג למעשה מ 
גבולותיו והקיף הפעם לא פחות מחמש

עשרות

רבות

רזכבי־אופניים

של

חבל

בתחרויות

למיים ,היו בעלי־הסיכויים הגדולים ב 

בהתלהבות .אחר מהלך המשחקים ,ש־

לא

גמר-חגיגי

אותם בכל

המוני חיילים ,שבהם■ בלט מספר רב
של "זיתים ותאנים" ,נכח בתחרות-

במשחק על תואר־האליפות התיצבו
זו מול זו נבחרת "אנטי־טאנקית" ו 

בפורמה כה טובה ,וציפינו לכך שקבו־

מתותחני־שדה ,שתיהן בתל־

צותיכם ינצחונו .לדעתי אפשר לכבות

הנהלת ההתאחדות כנשיא התאחדות
מכהן עתה מר ניקום םטיליאוקי ,6ה 

אחד לזכותה ,וסמוך לסיום לוכד גדוד־
השדה את שער־הנצחון ,המזכה אותו
בגביע לשנה זו.

טניסאים "בגדו במולדת"

את מסענו ,אף כי תוצאת המשחק ה 
אחרון עדיין לא ידועה לנו׳ כמסע מו 
צלח,

אס

כי לא כמסע־נצחון.

בכל

אופן ,אני מתנגד לכל מי שיגיד שנב־
ביקרו כבר קודם לכן קבו 

אספת פעמיים בשנה ,ובעת הצורך
מתאספת באורח יוצא מן הכלל )2 .ה 

שלנו".
האם

צות קפריסאיות במדינת ישראל ?״
"הפועל"

ו״מכבי" ביקרו

וועדה המשפטית ובה  5חברים".

בקפריסין ,כמה פעמים לפגי שנים
אחדות ביקור זה הנו השני של קבוצה

"מיהם אלופי קפריסין?"

"קבוצות

צ׳רניק ,שני האלופים הצ׳כיים ,המ 

ראשונה ביקרה בשנת  1945קבוצת
״א.פ.א.״ מלרגקה ,ששיחקה  3משת 
קים .תוצאותיהם היו :נצחון על "ה 

יצגים את מולדתם במשחקי־ הטניס
הבינלאומיים הנערכים בשוויץ ,הח 
ליטו לפתע לבקש ...רשות־כניסה
לישיבת־קבע בארצות־הברית י

ציוותה

עליהם

משחקיהם

להפסיק מיד את

ולחזור

"הביתה",

פועל" חיפה  ,3:4תיקו עם "הפועל"

רמת־גן  ,2:2ומפלה נגד נבחרת אר 

כשנודע הדבר לממשלה הצ׳כית,

אך

צית של ״הפועל״ כשעור .2:6

"כיצד מורג! יחבדורגל
בקפריסין?"

שניהם •צפצפו* והמשיכו לשחק...

— היתה השאלה הבאה שהצגתי בפני

ראדיו פראג הכריז עליהם כעל
״בוגדים במולדת״ •״

המאמן.
"התאחדות הכדורגל בקפריסין ,ש 
נוסדה לפגי  15שנת נתקבלה רק לפגי

כמה חדשים להתאחדות הכדורגל ה 

דפוס א .מתם ,רחוב פץ  ,7תל-אביב

טלפון 2495

(הספורט תלאונד)
שמאור — שחק לא רע...

(הספורט הלאומי)
שמור — לא התבלט בהמה( ...חרות)
שמאור לא היה מורגש כלל( ...דבר)

בינלאומית "פ.י.פ.א,".

במידה רבה מאד...

ומכירן שהאי

קפריסין הנו מושבת״כתר באימפריה
הבריטית׳ הרי ההתאחדות מסונפת ל 

דבר זה מעורר שוב הפעם את דד
בעיה הכאובה של מגרשי־הכדורגל

בארץ .יהיה זה מעציב ,אם האורחים
מיוגוסלאביה ימצאו את עצמם על מג 

מזכיר הראשי הגו מר ג׳ורג׳ פינטי־
קידם ,שבא עם הנבחרת כמנהלת ל 

התאחדות מסונפות שתי וועדות ציבו 
ריות ,והן )1 :האסיפה הכללית ,המת־

וולאדימיר

יארוסלב

את הדעת( ...על הסנטמר)
פלמן — אינו ראוי ליצג את הגנתנו...

״מה בדבר מגרש מתאים?״ -
פלשתין פוסט

התאחדות הכדורגל האנגלית מ־ 8חב 

קפריסאית במדינת־ישראל .בפעם ה 

דרובגי,

סלמן — שתק לעתים בצורה המגיחה

אכן ,מה שלא הושג בשדה־המדיניות

(ה[זשך מענןןך א׳)

אף אחד משני השערים .בתחילת ה
מחצית השניה משיגה כל קבוצה שער

פלמן — למטה מכל בקרת( ...הארץ)

רמה בינונית והמגרש הגרוע היה
״אשם״ בכך — אס לא בכל — הרי

רים קבועים 1־ 8ממלאי מקום ,מורכבת

המשחק היה ערני ועשיר ברגעים
מענינים ,אך עד להפסקה לא הובקע

מרסל הנסן — חבר למקצוע...

(דבר)

עובדה היא ,שהמשחק עמד על

הגמר שנערכה בשיפוטו הקפדני של
רב־סרן לחובר.

קבוצה

מקצוע

שהיה

קרוב

לו

קית כמנצחת

"בבחרתנו הפתיעה לטובה"

בשות צבעוניות מרהיבות־עין.

ליט להקדיש את עתידו לעתונות ה 

קים ,שבשורותיהם הופיעו אלופים עו 

מדינות .המתחרים עברו "על גלגלים"

מקום בתרועות נלהבות

מכבר את שדה האתלטיקה הקלה והח 

במשך כל השנים ושבו ,אגב ,עשה
חיל לא פחות מאשר על המסלול...

בשטחי צרפת ,ספרד ,שווייץ ,בלגיה
ואיטליה ,ורבבות צופים נלהבים קיבלו

אם־כי

 1500מטרים ,ואחד מטובי־הרצים ב 
עולם למרחקים בינוניים — נמש לא

ספורטיבית׳

איטליה זכה במקום הראשון ,וגם ב 
סיכום הקיבוצי יצאה הקבוצה האיטל 

סטו מגבול ההגינות ספורטיבית.

מרסל הנסן ,אלוף צרפת ב־ 800ו־

לוכסמבודג ,שוויה ופולין — היו מיו 
צגות ע״י נבחרות לאומיות .האיטל 

יותר ,ואמנם הס לא הכזיבו .קופי מ 

התנהלו באווירה מתוחה,

בה עליו■( ...וזרות)

פלמן — מלא תפקידו כפגן מובהק...

רשים

דים כיוס לרשותנו."...

״בטחון מופרז״ — הדור
"שני

תוצאה זו יש בה משום הפתעה,
כיון שלחלוצי תל־אביב היו הזדמנו 

יות נוחות להגדיל

ליגה

ב׳.

מוצדק של המארחים היה בעוכריהם.

לעומתם

קבוצת

מרובות .יש בדעתנו להזמין את נבחרת

ישראל לקפריסין בתחילת העוגה הב 
אה .המרחק שאינו רב בין שתי המדי 
נות ,יעזור הרבה בביוץ זה ,הרצוי ל 
שתי המדינות .וכך׳ ע״י עריכת משח 
קים רבים הן בישראל והן בקפריסין,

נוכל להביא לידי קשר ידידותי הדוק
בין אזרחי קפריסין וישראל*.

מיין מרפי

שחקו אנשי קפריסין במרץ

וברצון־לחימה

"אגורטוסיס* מפאמגוסטה*.

"האפשרויות בהידוק הקשרים ה 
ספורטיביים בין ישראל וקפריסין הגן

את יתרונם ,אלא

שלא ניצלון .הבטזזון הנזופרז דהבלתי־

קבוצת "א.פ.ו.ל ".א׳ מניקוסית קבוצת
">נפ.ו.ל ".ב׳ מניקוסיה היא אלופת

בגביע האי

שערים שהובקעד תוך

שתי

דקות במחצית השביה ---------------חרצו
את גורל המשחק שנסתיים בתיקו .3:3

"אלופת הליגה הראשונה בעונה ש 
נגמרה אצלנו לפני כחודש ימים ,היא

זכתה

בלתי-מתאימים,

מלה

העומ 

הנסן ,שהוא כיום בן  ,33אפר ,כי
עד■ לאולימפיאדה בהלסינקי נותרו ערד

 3שנים — ואין הוא סבור שיהיה
ביכולתו לשמור עד אז על הישגיו׳
על־כן מוטב לו "להפרד" מן הריצה

עז עד לרגע האחרון.

״חוסד-דגלים ואי-םדר״ —
יום־יום
"קשה להבין מדוע אין אצלנו נוהג

להניף במשחקים בינלאומיים את דגלי
האומות

המתחרות

על

המגרש.

יצויץ ,כי הנסן השיג את הזמן ה 

כן קשה לקבוע ,מדוע אי־אפשר
היה למנוע התפרצות הקהל לשטח ר!'

טוב ביותר בשנה זו בריצת  1500מט 

איצטדיון רבע שעה לפני הסיום .יש

רים —  3:474דקות  1מעניין ,כי זמנו
של המנצח באולימפיאדת למדון היה

להביא לתשדמת־לב

כבר ביום.

הסדרנים׳

שאת

תפקידם עליהם למלא עד לגמר המש 
חק .ולא רק עד תהילתו".

