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IZ1AR AL JCONSILlOlUI NAȚIONAL* PENTRU EDUCAȚIE SlZICA Șl, SPORT

UN IMPORTANT TURNEU INTERNATIONAL

GIMNAȘTM DE LA ȘCOALA SFORTIVĂ REȘIȚA
ÎNVINGĂTORI IN BULGARIA

La Ruse (B.P, Bulgaria) s-a 
disputat un concurs de gim
nastică între școala sportivă 
din localitate șl Școala Spor
tivă din Reșița. După două 
zile de întreceri dîrx dispu
tate, victoria a revenit gim
nastelor și glmns.știlor 
țeni. Iată rezultatele : 
Școala sportivă Reșița 178/ 
Școala sportivă Ruse 171,i

reși- 
I ete : 
"1,40, 

,95.

Individual j x, Snetana Puh- 
leva (Ruse) 38,30; a, Ana Pu
păză (Reșița) 35,90; 3. Elena 
SSolcăreanu (Reșița) 35,90 ? bă
ieți : Școala sportivă Reșița 
134,80, Școala sportivă Ruse 
134,30. individualpeamen 
Atanasov 27,70 J Ognan Pen- 
cev 37,10 ; Basfen Abadjiev
27,10.

ELEONORA DUMITRESCU Șl SEVER DRON
VICTORIOȘI IN „CUPA DE TOAMNA" LA TENIS

întrecerile „Cupei de toam
nă'* — competiție deschisă 
tenlsmanilor bucureștenl — 
s-au Încheiat recent. Con
cursul,' organizat de comisia 
orășenească de specialitate, a 
Însemnat un succes pentru 
Eleonora Dumitrescu (Steaua) 
și Sever Dron (Dlnamo), în
vingători in probele da sim
plu.

Rezultate tehnice : simplu 
bărbați, semifinale: Mureșan
— Santel 6—1, 4—6, 7—5, Dron
— O vid 2—«, 8—3, 6—2, finala:
Dron — Mureșan 6—1, 6—3 ;
simplu femei, semifinale: Flo
rica Butoi — Mariana Ciogo- 
lea 6—4, 6—3 ! Eleonora Du-

simplu

mltrescu — Valeria Balaj 
4—6, G—0, 6—3, finala : Eleo
nora Dumitrescu — Florica 
Butoi 6—4, 6—4; dublu băr
bați, semifinale : Santel, Mo- 
canu — Navrotkl, Ovicl 1—6,
8— 3, 8—6, Niculescu, Mureșan 
— Bron, P. Dumitrescu 5—7, 
7—5, 7—5, finala ; Niculescu, 
Mureșan — Santel, Mocanu
9— 7, 7—9, 6—1.

O altă competiție 
reșteană, 
chipe mixte (juniori șl copil), 
a-a terminat cu victoria for
mației 
(arilrenori Eva Stăncescu 
Gheorghe Cobzuc).

p.

bucu-
campionatul pe e-

Școlii sportive nr. 2
și

Perioada de transferări MECIUL DE RUGB1
la motociclism LOTUL A-LOTUL B

Federația română de moto
ciclism anunță că a fost 
fixată perioada de transferări: 
1—31 decembrie 1967. Vizarea 
carnetelor de legitimare (șl 
taxa anuală de participare) 
pe anul 1963 ce tooe între 1 
ianuarie —• 28 februarie 1963.

Repu-Astăzi, pe stadionul Repu
blicii, cu . începere de la ora 
14,30 Se va disputa i------  '
med de trial înaintea 
tidel de rugbl Franța — 
mânia, programată la Nantes 
în 10 decembrie. Este vorba 
de confruntarea Lotul „A“ — 
Lotul care va fi arbi
trată de maestrul emerit al 
sportului Rdnă Chlriae.

ultimul 
par- 
Ro-

CITIȚI IN PAGINA a 2 a

TOTUL DESPRE
DOP IN G
Părerile „inițialilor" și ale medicului
Destăinuiri — comentarii Culise

Pentru grave șl repetate acte
# indisciplină

GHEORGHE
SOLOMON
SUSPENDAT

Campionatul

de șah

PE UN AN
O HOTÂRlRE SALUTARA
A CONDUCERII „U"-CLUJ

laPentru repetate abateri de 
disciplină, fotbalistul Gheorghe 
Solomon a fost suspendat pe o 
perioadă de un an.. Această mă
sură ne-a fost adusă la cunoștin
ță de către conducerea clubului 
Universitatea Cluj.

Aseară, partida lide
rului, Adrian Buza, a 
fost amînată din cauza 
îmbolnăvirii adversaru
lui său, Edgar Nacht.

în întâlnirile jucate 
ale rundei a 10-a s-au 
înregistrat rezultatele: 
Neamțu—Fischer 1—0, 
Ciocîltea — Pavlov 1—0, 
Zara — Georgescu 1—0, 
Troiauescu — Vaisman 
0—1, Segal — Partos, 
Soos — jjrimer, Rado
vici — Ghițescu — re
mize.

Florin Gheorghiu 
întrerupt în avantaj 
Demian.

Clasamentul: Buza 7 
(1) p, Gheorghiu și Un- 
gureanu 6 (1) p etc.

a 
la

MARIA ALEXANDRU Șl DORIN GIURG’UCĂ 

PARTICIPĂ LA CAMPIONATELE INTERNATIONALE 
ALE SCANDINAVI!!

După Antalya, Budapesta, Novi Sad, Karlo va c și Sara
jevo, Jucătorii noștri de tenis da masă vor evolua — de data 
aceasta — la Karlskron» (Suedia). Aici, In zilele de 34 si 2-’ 
noî«ajtaM M vor desfășura campionatele internaționale al® 
Scandinavlei. România va fi reprezentată de Maria Alexan
dru, SeoSKWa Mihalca, Dorin Giurglucă și Adalbert BetL

ȘASE ECHIPE DE VALOARE ÎNCEP AZI LA FLOREASCA] 
DISPUTA PENTRU „CUPA ORAȘELOR" LA HANDBAL I

România participă cu două selecționate avi nd prima formație mult întinerită
I

exercițiu pentru efectuarea contra-Handbaliștii iugoslavi au efectuat ieri un antrenament la Sala Floreasca. Iată-i executind (cu bună dispoziție? un 
atacului

Sala Floreasca va avea ca 
oaspeți astăzi după-amiază, pen
tru prima oară în acest sfîrșit de 
toamnă, pe iubitorii handbalului. 
Ei se vor întîlni din nou în tri
bunele acestei baze sportive, che
mați de pasiunea lor pentru sport, 
dar solicitați și de faptul că pre
miera sezonului internațional le 
oferă un program capabil să sa
tisfacă și cele mai exigente pre
tenții. Este vorba de primele 
partide ale unei noi ediții a 
„Cupei orașelor* (a VIII-a), în 
cîștigarea căreia sînt angajate 
șase echipe masculine, dintre 
care cinci constituie, de fapt, re
prezentativele naționale ale Uniu
nii Sovietice, Iugoslaviei, Unga
riei, Poloniei și României. Cea 
de-a șasea este selecționata noas
tră de tineret.

Simpla lor enumerare este — 
credem — edificatoare pentru cei 
inițiali în ale handbalului. Pen
tru ceilalți, să precizăm, de pildă,

lăsat — tot cu acest prilej — 
o excelentă impresie. Să nu uităm, 
spre exemplu, că selecționata 
noastră a întrecut
„sferturi", la limită și după un 
meci epuizant, reprezentativa Un
gariei (20—191).

atunci, în

ric și spectacular. în plus, vom 
avea ocazia să vedem la lucru 
și noua noastră reprezentativă, 
care a primit în rîndurile ei o 
serie de handbaliști tineri și ta- 
lentați. Ei trăiesc acum clipele

LOTURILE PARTICIPANTE

DE-A LUNGUL EDIȚIILOR PRECEDENTE
EDIȚIA I — 1959. 1. H. G. COPENHAGA, 2. Dinamo București, 3. Dukla 

Praga, 4. Știința Timișoara, 5. București tineret. In meciul decisiv ; H.G. 
Copenhaga — Dinamo București 11—9 (8—3).

EDIȚIA A II-A — 1960. 1. București, 2. Prag», 3. H. G. Copenhaga,
4. Sarajevo, 5. București tineret. Finala ; București — Praga 15—13 (8—5).

EDIȚIA A m-A — 1961, 1. București, 2. U.R.S.S., 3. Budapesta, 4. Bucu
rești tineret, 5. Banja Luka. tntîlnlrea decisivă : București — u.R.S.S. 
18—14 (10—7).

EDIȚIA A
4. Skoplje, 5.

EDIȚIA A 
U.R.S.S.
EDIȚIA A

Belgrad. In
EDIȚIA A

Franța, 5. România tineret 
(8-8).

4.
4.
4.

A IV-A — 1962. 1. Buoureștl, 2. Budapesta, 3. București tineret, 
’ Magdeburg. Finala : București — Budapesta 22—17 (11—11).

V-A — 1963. 1. ~ -..................... _

VI-A — 1963. 1. 
meciul decisiv; 
VH-A — 1966.

Romania, 2. România tineret, 3. Ungaria,
București tineret, 2. București, 3. Budapesta,
București tineret ~ -..................

1. România,
Medul ■ ■ •

■. — București 25—21 (11—14) !
2. Iugoslavia, 3. U.R.S.S.,

decisiv : România — Iugoslavia 17—17

PROGRAMUL COMPLET
AL TURNEULUI

ZIUA i. București — București 
tineret, Sel. divizionară R.S.F.I. 
—■ Moscova, Budapesta — Vai-șo- 
via.

ZIUA A n-A. Budapesta — 
Moscova, București tineret — 
Sei. divizionară R.S.F.I., Bucu
rești — Varșovia.

ZIUA A ni-A. Sei. divizionară 
R.S.F.I. — Budapesta, București 
tineret — Varșovia, București — 
Moscova.

ZIUA A IV-A. Sel. divizionară 
R.S.F.I. — Varșovia, București 
tineret — Moscova, București — 
Budapesta.

ZIUA A V-A. Varșovia — Mos
cova. București tineret — Buda
pesta, București — Sei. divizio
nară B.S.F.I.

Iată dar, cîteva argumente — 
suficiente, totuși — ca să afir
măm că turneul- care începe azi 
se anunță de tin bun nivel vâlo-

de emoție dinaintea unui debut. 
Vor trece oare cu succes „bote
zul focului"? Să-i' ajutăm 
încurajîndu-1 cu toată dragostea.

BUCUREȘTI : Penu, Negovan, 
Iacob, Samungi, Costache II, Oțe- 
lea, Pap, Popescu, Guneș, Licu, 
Gonan, Roth, Gruia și Spek.

BUCUREȘTI (tineret) : Dincă,
Orban, Paraschiv, Stoica, Bota, 
Gheorghevici, Savu, Moldovan, 
Rotaru, Kicsidt, Dan Marin, Dan 
Vlad, Gațu, Eremia, Lascăr Ște
fan, Răduțoiu, Birtolom,

BELGRAD : Jivkovici, Kopri- 
vica, Uremovici, Tomasi ci, Mar
ti ncevicl. Selec, Pokrajac, Mer- 
var, Kostici^ Paiprid, Kaljici, 
Popovici, Gaj do v, Pesici și 
Lavrnici.

MOSCOVA: AbaișvUi, 
Makadze, Zelenov, 
Klimov, Terțvadze, 
Eizitavicius, Țapenko, 
Gulbis, Saiuk.

VARȘOVIA ; Szibka, 
Nowakowski, Piekarek, 
Strozyk, Pniocinski, Lech, Za- 
wada, Predel, Cholewa, Piotrow
ski. Czoska, Krygier.

BUDAPESTA : Timar, 
Szabo, Fenyb, " ” 
vacs, Marosi, 
Știler, Szabo 
Vass.

Solomko, 
Riazanov, 
Juravllov, 
Zdorenco,

Hnrvat,
Kallo, Klein, Ko- 
Meszaros, Simo, 

Istvan, Tacacs,

Campionii 
școlilor

Este de presupus ca spiritul dp 
întrecere a precedat competi
ția, generată desigur și de alte 

capacități proprii ființei umane : do; 
rința de a se compara cu semenii 
săi, fermentul emulației, ambele in 
acțiune cu mult înaintea ideației fi
zice despre care ne-au parvenit pes
te milenii, bogat® și diverse mărturii. 
Ne naștem deci, cu acest simpatic 
virus al întrecerii care se fortifică 
în limita capacităților fizice, în ceea 
ce numim, la modul foarte general, 
sport. Simplă curiozitate ori conști
ință a propriilor capacități care _ se 
doresc totuși confirmate (nimeni pînă 
acum, cred, nu s-a aventurat în dis
puta sportivă cu ideea de a se lașa 
învins chiar dacă era vorba de ino
fensivul șah și cu atât mai mult ia 
box I) nu știm ce anume ar explica 
mai fidel dorința de întrecere a 
omului (și nici nu credem că ar mai 
avea vreo importanță să aflăm — 
judecind după atracția mereu spo; 
rită exercitată de sport asupra lumii 
și care constituie ea însăși un răs
puns convingător).

Este oare suficient să fim în po
sesia unei capacități fie ea și din 
domeniul mai labil și mai intim al 
structurii noastre afective fără a o 
exercita, măcar din cînd în cînd ? 
Firește, răspunsul nu poate fi decît 
negativ.

Astfel, probabil, s-a ajuns la ca
drul organizat a! competițiilor spor
tive care să permită și să asigure 
totodată manifestarea sub formă 
concretă a unei calități care „n-ar 
fi trecut altfel niciodată din neființă 
în viață : spiritul de întrecere.

îl are fiecare dintre noi — latent 
sau activ — îl au în primul rînd cop'i 
noștri care ne conving de acest ade
văr prin însăși joaca lor la o vîrstă 
cînd sportul nu li s-a relevat. Și to
tuși nu toți copiii ajung sportivi va
loroși, iar unii nici nu fac cunoștință 
cu activitatea fizică de performanță, 
(Firește, referirea ține seama de acei 
copii cărora sănătatea îe îngăduie 
practicarea acestuia). întâlnirea cu 
competiția îndemînărilor multiple, pe 
care o reprezintă sportul, nu se 
poate face nicicînd mai bine și les
nicios decît în copilărie. Cazurile 
acelor performeri care au reușit un 
rendez-vous fericit după intrarea în 
învățămîntul superior sînt neconclu
dente, prin excepție.

Există cîteva adevăruri, cu forjă 
de generalizare, în ceea ce privește 
penetrarea ideii de sport și —: 
ales a practicării sale, printre 
elementul de organizare atâi a 
baze materiale corespunzătoare 
al unei structuri superioare în

manifestarea sub formă

I
I
I
I

I

0 NOUA VICTORIE A LUPTĂTORILOR NOȘTRI
R. F. a Germaniei 4H — 3*/i ® N. Martinescu 

a făcut o frumoasa demonstrate ® I. Baciu și-a onorat 
titlul de campion al lumii

primul la puncte, cel de al doilea 
pe tuș, in fața sportivilor M. 
Sehondorfer și — respectiv — H. 
Eichelbaum. Meciul de la cat. 63 
kg dintre M. Bolocan și W. Het-

® România

I
I

că handbaliștii români și sovie
tici și-au disputat locurile 3—4 
la ultima ediție a C.M., că echi
pele Iugoslaviei și Ungariei au

tn lipsa pîrtiei de gheață, un avion de Înaltă acrobație înlocuiește antrenamentul montan al bo- 
berilor : viteză spectaculoasă, viraje cu 250 de km Ia oră ! Imaginea de față a fost luată pe aerodro
mul Cllnceni. In jurul, pilotului Mihai ionescu, j>bobul‘’ nostru de 4 persoane — campion european 
(Fanturu, Neagoe, Maltei, Hristovlci) și o rezervă j ttaftrul Romeo Nedelcu.

Foto j Aurei Neagu

Echipa noastră de lupte greco- 
romane a repurtat aseară, în sala 
Floreasca, un nou succes în fața 
formației R.F. a Germaniei. Dar, 
spre deosebire de victoria catego
rică înregistrată duminică seara 
la Brașov (5%—2V2), de data aceas
ta oaspeții au opus o rezistență 
mult mai dirză, fiind întreeuți la 
limită: 3«/2.

In cel mai frumos meci al serii 
Nicolae Martinescu (cat. 97 kg) a 
furnizat o veritabilă demonstrație 
de lupte în partida cu G. Eham. 
Este suficient să subliniem că el 
a acumulat nu mai piițin de 16 
puncte tehnice, nepermițîndu-i ad
versarului nici măcar pe acela dc 
onoare. Foarte apreciată a fost și 
partida de la cat. 57 kg, dintre 
campionul mondial Ion Baciu și 
Fr. Tempes. Reprezentantul nos
tru și-a asigurat victoria cu un 
excelent dublu salt, cînd a lipsii 
puțin ca să finalizeze tușul. C. 
Turturea (cat. 52 kg), I. Țăranu 
(cat. 78 kg) și FI. Ciorcilă (cat. 87 
kg) n-au reușit însă decit rezul
tate de egalitate in meciurile cu 
R. Lacour, P. Nettekoven și W. 
Hoppe, iar I. Gabor (cat. 70 kg) și 
FI. Chițu (cat. +97 kg) au pierdut.

tich s-a încheiat prin accidenta
rea în prima repriză a luptătoru
lui vest-german.

C. CH.

N. Martinescu a realizat o întreagă serie de suplee. Iată-l finali- I 
zînd unul dintre acestea.

Foto: V. Bageac

I

I

„Iepurași, fugiți acum...“
începe sezonul de vînătoare la iepuri. Și dacă astăzi, 

zi de lucru, majoritatea din cei peste 45 000 de vinătorl 
din tara noastră stau (sau mal bine zis lucrează) ca pe 
ghimpi, reținuți de obligațiile profesionale, apoi dumi
nică, unul nu va răinîne în sinul familiei: Peste 45 000 
de puști vor sta la pindă pe cele aproximativ 15 mili
oane de hectare de cîmpii și păduri care au ca vînat 
principal iepurele. Dacă sînt puțini cei care urmăresc 
vinatul mare — urs, cerb etc. — sau vinatul aripat — 
rațe, porumbei, sitari, turturele etc. (la care se cere să 
fii bun trăgător, zburind ele ai naibii de repede), nu este 
vînător care să nu-1 urmărească pe bietul urecheat. 
Aceasta probabil din cauză că-1 găsește imediat ce iese 
din oraș, ori fiindcă n-are el, urecheatul, colți ca ursul 
sau mistrețul. Poate și dintr-una și din cealaltă. Fapt 
este insă că iepurii încasează partea cea mai mare din 
alicele celor peste 7 milioane de cartușe pe care le trag 
anual vînătorii. Șl așa stînd lucrurile, dacă nu i șe stinge 
totuși neamul, aceasta se datorește în special simțurilor 
lui agere, mimetismului perfect și proverbialei lui pro
lificități. Dar, în ajutor iepurelui îi vine și ocrotirea de 
care se bucură din partea omului, în speță, tot din 
partea celor care-1 ciuruiesc cu alice din timp în timp: 
hrană suplimentară pe timpul iernii, combaterea dușma
nilor lui naturali (de la hermelină și pînă la lup, ba, 
pe deasupra, șl branconieril !) și o lungă perioadă de 
ocrotire totală (de regulă, de la sfirșitui lui ianuarie Și 
pînă la mijlocul Iui noiembrie). Pentru toate acestea 
iepurele trebuie să plătească la rindul lui un anumit 
tribut: se recoltează anual un număr de iepuri egal sau 
aproape egal cu sporul anual de iepuri, calculat pe baza 
unor evaluări de sondaj făcute in toate terenurile de 
vînătoare In luna octombrie.

Pe lingă aspectul economic (anual sute de tone de 
carne și mai multe sute de mii de blănuri intră 
în circuitul economic), iepurele oferă masei largi a vlnă- 
torilor pretextul ieșirii în teren, multă, mișcare în aer 
liber și petrecerea deosebit de agreabilă și folositoare 
a timpului liber. Vînătoarea este sport fiindcă presupune 
o adevărată întrecere intre vînător și vînat: de o parte 
omul rațional, înzestrat cu mijloace tehnice — de cea
laltă parte vinatul, ou un pronunțat Instinct de conser
vare, cu simțuri fine și reflexe agere. Cit de echitabilă, 
de sportivă răinîne această întrecere, depinde numai de 
unul dintre acești doi factori : omul. Dacă el nu încalcă 
limitele eticii vînătorești (nu trage in iepurele care stă 
pe loo ci numai în acela oare fuge, nu este lacom, nu 
caută să împuște orice șl oricum) se poate spune că 
el face sport; altfel, respectivul nu este vînător ci cău
tător de carne, braconier ori altceva. Am amintit toate 
acestea acum, la începutul sezonului de vînătoare la 
topuri* pentru a âs laicilor ® Mos despre canoanele ,1

condițiile patimii vînătorești șl a le reaminti „înrăiților" 
(întru ale Sfmtului Hubertus) unele lucruri elementare, 
astfel ea vînătoarea să rămână, totuși, sport. Respecta
rea întocmai a legiuirilor ei este o primă condiție ca 
ziua de vînătoare să fie plăcută, să aducă mulțumire și 
satisfacție deplină.

în încheiere, nu le urăm nimic celor peste 45 000 care 
pornesc, cu arme și muniții, împotriva relativ reduta
bilului iepure. Dacă am face-o, ar avea unii, după cîte 
un foc prost plasat, o scuză (măcar pentru uz personal): 
„Sigur ! dacă „Sportul« îmi urează succes la vînă
toare Dar, avem voie să le reamintim iepurilor ver
surile pe care le-am cîntat cînd eram copii : „Iepurași, 
fugiți acum !... Vânătorul dacă vlne...“.

Și vine ! Cel mai tîrziu, duminică z
ILIE CĂRCIU

mai 
care 
unei 
ca și

___ ______ ______ ... con
cepție și posibilități dețin pozițiile 
avansate. Dar nu este mai puțin ade
vărat că toate acestea ar reprezenta 
inutilități în absența spiritului com
petitiv care, animîndu-l pe om, îl 
poartă iremediabil și irezistibil spre 
întrecere și sport.

De aceea el se cere cultivat cu 
grijă atentă, stimulat permanent, des
coperit acolo unde există acoperit 
de timiditate sau de indiferență.

Este un spirit eare-l înalță pe om, 
deosebindu-l de alte viețuitoare. 
(Amintiți-vă, pentru a-l prețui mai 
exact, cu cîtă încîntare remarcăm 
extinderea acestei capacități în lu
mea ființelor ce ne sînt inferioare — 
cursele de cai sau mai bine 
ogari, pînă și de melci I).

Copiii trebuie învățați 
rească întrecerea, evident și 
intelectuală, dar, oricum, și 
fizică.

lată de ce nou! program 
tițional elaborat de către Ministerul 
învățămîntului, din care un exem
plar ne-a fost pus la îndemînă, cu- 
prinzînd campionate de nivel repu
blican la cîteva discipline de bază 
ca atletismul și gimnastica la unele 
jocuri sporiive mult îndrăgite de sca
lari : baschet, handbal, ne-a fu"nizat 
un... așteptat sentiment de satisfac
ție. Pentru începutul acestei acțiuni, 
pentru neapărata ei extindere I (în 
multe țări s-a și creat o tradiție a 
unor întreceri internaționale școlă
rești la nivel de reprezentative na
ționale). Ne aîndim că notația va 
trebui să-și aibă cît mai neîntârziat 
campionatul său național școlăresc 
(de altfel pe plan mondial copiii au 
început să-i furnizeze tot mai des, 
în ultimii ani, pe marii campionii, 
că _ șahul poate constitui — în ace
lași plan al întrecerilor cu caracter 
național — un frumos pandant al 
Olimpiadelor matematice, tot astfel 
cum — pentru școlile tehnice —- in
diferent de care anume minister de
pind —- se cer organizate campio
nate de atletică grea cu respecta
rea unor indicații medicale în legă
tură cu capacitatea de efort la anu
mite vîrste.

Deocamdată salutăm cu un sincer 
și nedisimulat entuziasm știrile pri
vind campionatele republicane șco
lărești, rămînem atenți și interesați 
de desfășurarea for, și așteptăm săr
bătorirea campionilor școlilor 1

cele de
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pe 
pe
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EM. VALERIC

PENTRU PRIMA OARĂ LA BUCUREȘTI

Una din grupele semifinale ale „C.C.E.“ la polo 

® VIITORII ADVERSARI ■ _____ ____ _
' V.M.F. MOSCOVA • A 5-A FORMAȚIE PARTICIPANTA LA TURNEU

CUTA • IN PRIMUL MECI DE * ------------------ ------------- " '

în convorbirea telefonică 
purtată aseară cu arbitrul in
ternațional Nicolae Nicolaescu, 
am primit amănunte asupra 
tragerii la sorți a grupelor 
semifinale din cadrul „C.C.E." 
la polo.

Prima operațiune efectuată în 
cadrul redacției ziarului „Borba" 
din Belgrad, în prezența dele- 
gaților echipelor participante, 
a fost cea de desemnare a o- 
rașelor gazdă. Si sortii au de
cis : grupa I la BUCUREȘTI, 
iot grupa a ll-a La 2A01B8s

AI LUI DINAMO: PARTIZAN BELGRAD, DYNAMO BERLIN și
—- ... -J ESTE INCA NECUNOS-

LA BUCUREȘTI, DINAMO VA INTÎLNI PE PARTIZAN BELGRAD

Apoi, au fost trase din urnă, 
și repartizate în cele două 
grupe, formațiile finaliste : 

GRUPA I, de la BUCUREȘTI: 
1. Echipa clasată pe locul doi 
în seria preliminară ce va ti
vea loc la Genova (probabil 
campioana Olandei sau a 
R. F. a Germaniei), 2. V.M.F. 
Moscova, 3. Partizan Belgrad, 
4. DINAMO BUCUREȘTI, 5. 
Dynamo Berlin ; GRUPA A 
ll-A, de la ZAGREB : 1. E- 
chipa clasată pe locul I în se
ria preliminară de la Genova

(probabil Pro Recco), 2. N. C. 
Barcelona, 3. Mladost Za
greb, 4. Sepiemvri Sofia.

întrecerile vor avea loc în 
zilele de 24, 25 și 26.Xl.a.c.

Tntrucît în grupa de la Bucu
rești participă 5 formații, în 
primele două zile vor avea 
loc cîte două reuniuni (dimi
neața după-amiaza). Sorții 
au decis ca în primul joc al 
turneului de la București, for
mația noastră campioană, 
Dinamo, 
Partizan

campioană, 
să întâlnească pe 

Belgrad.



DOPINGUIDESTĂINUIRILE
IN DICȚIONARE ,j

LUI ROGER RIVIERE
Tom Simpson sucombă pe șoselele Franței; 

Roger Riviere mărturisește...; Jacques Anque- 
îil refuză...; Roger Dewilde cade pe șoselele 
Fiandrei — încheind un ciclu funest, în care 
gloria se joacă de-a v-ați ascunselea cu 
moartea. Fără acest tablou lugubru, fără o 
anumită psihoză, problema dopingului poate 
nici nu ar fi ajuns, sub ochii opiniei publice, 
flagelul, calamitatea care este. „Uriașii șose
lelor" au dat semnalul, îndreptățindu-i pe 
specialiști să vorbească despre „ciclismul chi
mic". Dar, teamă ne e că practica pernicioasă 
a dopingului are însușirea de a face proze-

liți, de a fi contagioasă și in alte domenii spor
tive. Caracterul înalt competitiv al sportului 
modern și nada celebrității ușor cucerite — 
explică multiplicarea rapidă a cazurilor de 
doping. Aci e cazul poate să adăugăm și 
progresul farmacologiei care inventă mereu — 
și le face publicitate I — produse excitante, 
deconectante, stimulatoare, tranchilizante, nar
cotice, droguri etc. Sînt sportivi care consideră 
miraculoase aceste mijloace. Cei profesioniști 
le găsesc chiar justificarea, făcînd aluzie la 
pervitinul studenților, la cafeaua scriitorilor, 
la cognaeul actorilor... Din păcate, unii spor-

tivi amatori, lipsiți de argumente, fac apel 
doar la spiritul de imitație, căutând senzația 
foarte efemeră de euforie și uitînd riscul, 
potențialul toxic, totdeauna periculos, al do
pingului. Pe plan moral (un aspect dintre cele 
mai deprimante) se detașează slăbiciunea de 
caracter a celui care vrea să obțină un avan
taj necinstit asupra partenerilor de competiție. 
Pe de altă parte, obiceiul de a lua droguri 
este în sine semnul unui complex de inferio
ritate. Așadar, înainte de a acuza sau de a 
condamna, să înfățișăm. Ceea ce ne și pro
punem în această pagină consacrată unei 
practici net anti-sportive.

UN PRECURSOR... LA JOCU 
RILE OLIMPICE DE LA ST. 
LOUIS (1904), IN CĂLDURĂ TO
ROPITOARE A SFIRȘITULUI DE 
AUGUST, CIȘTIGATORUL MA
RATONULUI, AMERICANUL
THOMAS HICKS, APARE PE 
STADION CLATININDU-SE E- 
PUIZAT, ABIA PUTÎND U-SE 
ȚINE PE PICIOARE. IN TIMPUL 
CURSEI, IN VĂZUL ȘI CU ȘTI
INȚA TUTUROR, HICKS ÎNGHI
ȚISE PASTILE CU SULFAT DE 
STRICNINA, FARA CA CINEVA 
SA PROTESTEZE. “ ’ ------
NU ERA INCA O PROBLEMA..

fc. 1

S intern în plină evoluție, ra
pidă și tulburătoare. Am în
vățat cuvintul radioficare, 

am invățat cuvintul ciclofazotron, 
a venit vremea să învățăm și cu
vintul „doping", supus el însuși e- 
voluției. în 1956, Dicționarul lim
bii române literare contemporane 
îl cunoaște sub formele dopa și 
dopare, explicînd astfel : „a admi
nistra unui cal băuturi spirtoase 
sau substanțe excitante ale siste
mului nervos (cafeină, stricnina 
etc.) în vederea unui efort supli
mentar*. în 1958, în plin progres, 
Dicționarul limbii române moder
ne păstrează chiul, dar elimină 
băuturile spirtoase și exemplele. 
Și mai aproape de noi, în 1964, 
Dicționarul enciclopedic român in
troduce termenul dopaj, se dispen
sează de cal și descoperă relația 
cu omul într-o definiție științifică 
astăzi depășită. Dar să nu fim 
prea pretențioșii la urma urmei 
este vorba de o expresie străină; 
să vedem deci ce zice Dicționarul 
de neologisme din 1966, care sur
prinde forma doping : „substanță 
care se administrează (fraudulos) 
unui cal, unui concurent pentru 
a-i da mai multă vigoare* ! (Cam 
după ureche și nu tocmai evoluată 
definiția). Cu tot conservatorismul 
lor, ultimele ediții ale Larousse-u- 
lui acreditează și ele cuvintul do
ping, menționîndu-i sursa engleză.

Sintem, după cum se vede, în 
plină evoluție semantică. Lucrurile 
par să se încurce și mai rău o dată 
cu intervenția specialiștilor din do
meniul sportiv. Medicii brazilieni 
J. Ferreira Santos și Mario de 
Carvalho Pini, întocmind un ra
port la cererea C.I.O., afirmă (în 
1962) că cea mai veche referință 
în legătură cu dopingul trebuie 
căutată in Roma antică unde, pen
tru a influența cursa carelor, se 
dădea cailor hidromel (un amestec 
de miere, fin și apă)! De-a drep
tul bizară este însă constatarea eti
mologică a raportorilor, care ignoră 
originea engleză a cuvintului și-I 
transplantează in... olandeză: do- 
pen înseamnă botez sau imersiune, 
iar sub forma doping a fost pen
tru prima oară folosit Ia Amster
dam, în 1865, cu prilejul construirii 
canalului de nord...

Dacă-i așa, preferăm să revenim 
la sursele britanice. Originar, cu
vintul doping desemna în engle
zește un lichid gros, folosit ca 
hrană sau ca lubrifiant. Mai 
ziu, in vorbirea comună, i s-a 
șat sensul de narcotic sau de 
pefiznt, de unde expresia, tot
gleză, dope care indică fără
najamente un individ 
mintal, moral și fizic,ră“ --------. ..-----

Cineva spunea că Roger Ri
viere ar fi făcut senzaționalele 
sale destăinuiri din „France-Di- 
manche', reluate critic de către 
„L'Equipe", pentru bani. Perso
nal nu cred. Mai curînd atribut 
această sinceritate unui onorabil 
simț de justiție, unei colegiale 
luări de poziție în apărarea lui 
Jacques Anquetil. Oricum, fap
tele rămîn fapte, indiferent dacă 
ele scuză sau acuză... Și, Roger 
Riviere, fostul ciclist de primul 
pluton, astăzi spectator din cauza 
unui grav accident suferit 
rul Franței (1958), ni le 
șează.

Scandalul în problema dopin
gului s-a declanșat mai de mult, 
în momentul de față el urcă spre 
apogeu, fără să-l fi atins încă.

în Tu- 
înfăți-

«.STIMULANTE

• M-am dopat pentru a alerga cu peste 47 km 
pe orâ 9 S-au găsit soluții pentru a nu fi detectate 
in analize produsele doping® Dar actorii, scriitorii

fi gazetarii ?
HiiiiiiiiiiiiiiiiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiiiitiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiin 
tecta tn analize unnele dopingu
lui. încercări s-au efectuat și nu 
lipsite de reușită. Dar, Roger Ri
viere face — și în această di
recție — o declarație care pune 
pe gînduri: „Alergătorii (N.R. se 
referă la marii cicliști profesio
niști) sînt prea buni clienți 
laboratoarelor pentru ca să

al 
nu
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Schema tipurilor de doping (după Buletinul C.I.O. nr. 81)
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diminuat 

„o căzătu- 
în jargonul depreciativ. Iată, 

deci, un doping cu sens negativ ale 
cărui efecte funeste au putut fi 
multă vreme constatate în cursele 
de cai și de ogari din Anglia.

Din motive care devin tot mai 
puțin obscure, dopingul primește în 
lumea modernă a sportului de com
petiție o semnificație cu totul opu
să, fiind considerat capabil să a- 
melioreze calitățile funcționale și 
să sporească energia. Este vorba 
deci de un doping pozitiv.

între aceste două sensuri, în pli
nă evoluție, definiția corectă ră- 
mîne pe seama viitorului. Dar, 
pentru a înțelege ».i adevărat do
pingul, e nevoie mai puțin de vor
be și mai mult de o anume inte
gritate morală.

VICTOR BANCIULESCU

In 
în 
fapt farisei, 
puritatea sportului, dar sînt pre
meditat îngreuiate condițiile de 
întrecere, Roger Riviere a făcut 
săptămînalului ,,France-Dimanche “ 
o confesiune care a provocat un 
șoc în lumea ciclismului profe
sionist. „Da ! M-am dopat — 
spune el — pentru a putea aler
ga cu peste 47 km pe oră în ten
tativa de record și nu cred că 
se poate ajunqe Ia această viteză 
fără a se uza de stimulente".

Așadar, „coup de foudre" ! 
Fosta glorie a ciclismului fran
cez recunoaște deschis : „în 1957, 
cînd am realizat recordul orei de 
46,923 km nu am uzat de do
ping. Anul următor, însă, pentru 
a obține 47,347 km într-o oră, am 
înghițit 5 pastile de amfetamine 
și am suportat o injecție cu o 
puternică doză de amfetamine și 
camfor. Pentru a ajunge la aceas
ta, m-am supus unor experiențe. 
Am încercat mai multe preparate 
— sub îngrijirea unui medic — 
pînă cînd l-am găsit pe acela cu 
care m am acomodat mai bine". 
Este evident, deci, că povestea 
dopingului, chiar sub formele ei 
cele mai grave, are o vechime 
de peste un deceniu. în această 
vreme s-au realizat zeci și zeci 
de recorduri, s-au cîștigat mari 
curse clasice. Cîți dintre perfor
meri 
s-au drogat ? Imposibil de răs
puns.
temeiată propunerea lui Bernard 
Guyot : „Dacă doriți, domnilor, re
corduri fără ca recordmanii să 
folosească dopingul, atunci anu
lați tabelele existente și... s-o 
luăm de la capăt!“

O altă problemă pusă în dis
cuție este posibilitatea de a de- 

•

această discuție controversată, 
care unii „apostoli* sînt de 

în care se apără

fi găsit produse imposibil de des
coperit în analize". în această si
tuație se mai poate vorbi des
pre certitudine în depistarea a- 
celor sportivi care folosesc do
pingul pentru ridicarea nivelului 
performanțelor ?

Nu putem 
siderare — 
țiilor iscate 
nuifilbr lui 
acuzația pe 
sioniști o aduc oamenilor din alte 
meserii. Actorii, gazetarii, scrii
torii — spun ei — folosesc în 
proporție de masă cafeaua, iar 
studenții înainte de examene iau 
doze serioase de pervitin. Sînt 
ei oare scutiți de oprobiul pu-
,».w< >« . .aiwuViviwjw

întrucît există indicii că și unii 
sportivi din țara noastră folosesc 
produse farmaceutice — imitînd 
în acest fel marile vedete ale 
sportului internațional — socotim 
că AR FI NECESARA Șl LA NOI 
LEGIFERAREA INTERZICERII DO
PINGULUI.

pînă cînd nu s-a făcut vîlvă în 
Jurul lor. I-a ajutat mult publi
carea listei produselor interzise". 
Există în această afirmație o doză 
de exagerare (care a și produs, 
de altfel, iritarea unor conducă
tori ai ciclismului internațional), 
dar se află și adevăr în spusele 
Iui Riviere. Postul ciclist profe
sionist este însă de acord că tre
buie făcut ceva pentru ca tine
retul să se debaraseze de acest 
coșmar. Dar ce ? El preconizează 
controlul sever al tuturor curse
lor cicliste pentru amatori. Foarte 
bine I Dar pentru aceasta ar tre
bui, numai în Franța, 2 000 de 
medici care să se ocupe în fie
care duminică de participanții la 
întrecerile de șosea și zeci de 
laboratoare care să efectueze a- 
nalizele 1 Or, așa ceva este 
practic — imposibil.

FERDINAND BRACKE, ciclistul 
belgian care a stabilit pe velo
dromul olimpic din Roma un nou 
record al orei (48,093 km), s-a 
supus controlului medical după 
terminarea probei. Analiza atestă 
că alergătorul n-a folosit produse 
incluse pe lista celor interzise. 
Așadar, Bracke a realizat recor
dul fără ajutorul dopingului. Oare 
nu infirmă acest caz declarația 
făcută de Roger Riviere că marile 
viteze nu pot fi atinse fără ca 
alergătorul să uzeze de stimu
lente ?
.\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

a unei veritabile poliții medicale.
Socotim că destăinuirile lu' 

Roger Riviere pot servi în ac
țiunea de înlăturare a acestui 
coșmar. Experiența lui poate fi 
pusă la dispoziția celor ce do 
resc să lupte împotriva dopingu
lui. Chiar el poate deveni un pion 
important în desfășurarea acestei 
dispute.

Propunerea luî Bernard Guyot 
ni se pare, de asemenea, deo
sebit de interesantă. Va trebui 
să. începem o nouă înregistrare 
a recordurilor, fiindcă numai așa 
îi vom stimula din nou pe cei 
coregji, îi vom putea depista pe 
acei ce vor să se înșele pe ei 
și opinia publică.

Dopat! ...
iiiiiiiiiniininHiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiimiiniiiiniiiiniiniiniiiiit

IN BELGIA, campania antidoping se duce fără cruțare. Recent, 
Curtea de apel din orașul Gând l-a condamnat pe cunoscutul ciclist 
belgian Andre Spruyt la o amendă de 2 000 de franci și suspendarea 
pe doi ani din activitatea sportivă, pentru folosirea de produse far
maceutice interzise în competițiile sportive. Medicul care a prescris 
tratamentul a fost, de asemenea, condamnat la o amendă de 2 000 de 
franci. In prima fază a procesului, Spruyt fusese achitat de tribunalul 
din Audenaerde. în Belgia, potrivit legislației actuale, cazurile de do
ping intră in competența organelor judiciare.
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ADRIANO RODONI: „JJE AȘTEAPTĂ
HRÎSTACHE NAUM

v

UN RĂZBOI DE TRAN$EE“
— Cauzele 

după părerea 
riei și al consacrării nu este nici
decum cel dintîi. Să explic. In ge
neral se dopează sportivi foarte 
bine antrenați, care folosesc sti
mulentul nu pentru a-și compensa 
carențele de pregătire (sau pentru 
a-i trage chiulul) ci pentru a ob
ține o superperformanță. Așii ci
clismului profesionist, asupra că
rora planează bănuiala, sînt spor
tivi de o exemplară Conștiinciozi
tate, adevărațt roboți ai pedalei. 
Aș socoti că solicitările mereu 
crescînde ale sportului contempo
ran — în ciclismul profesionist 
împinse pînă la limitele maxime 
— ii aruncă pe tineri în brațele 
nefaste ale pilulei.

sînt mai multe, dar, 
mea, mirajul victo-

țel și ale Italiei, escaladări ale 
unor piscuri mult mai înalte decît 
altitudinea orașului Olimpiadei 7 
Toate acestea sînt, desigur, lucruri 
care necesită un efort supraome
nesc, foarte dificil de efectuat 
chiar în condițiile unei pregătiri 
desăvîrșite...

— Fără îndoială, continuă Adri
ano Rodoni. De aceea aș opina ca 
paralel cu bătălia pe care o dăm 
împotriva dopingului să depunem 
cel puțin tot atîtea eforturi pen
tru umanizarea curselor de ciclism.

— Poate că, intervenim noi, e- 
forturile conjugate ale unor mari 
organizații sportive internaționale, 
în care U.C.I. și-ar asuma rolul de 
lider, ar putea duce la interzice
rea vînzării în farmacii a produ-

‘••V.

să nu luăm în con- 
în contextul discu- 
pe marginea destă’- 
Roger Riviăre — și 
care cicliștii profe-

blic, de acuzația de a fi folo
sit droguri ? Urmările sînt la fel 
de nefaste 
iar dopajul se face tot din do
rința de a 
profesională. De la ei învață și 
începătorii în meserie.

Problema cea 
pare a fi aceea 
toarele generații 
această practică, 
definitiv drumul 
Mai întîi să vedem cum află ti 
nerii cicliști despre existența do
pingului, despre numele medica
mentului la modă. „Cicliștii ama
tori n-au cunoscut stimulentele

asupra organismului,

ridica „performanța

Desigur, controlul medical al 
cicliștilor nu este de ignorat. F.l 
se poate realiza numai la marile 
curse, acolo unde poate fi asi
gurat un corp medical adecvat. 
Dar mai există ceva : - chiar dacă 
riscăm să polemizăm cu doctorul 
Renb Guillet — profesor la Fa
cultatea de medicină din Paris 
—■ care preconizează un sever 
control medical, efectuat chiar și 
la ultimul sosit în cursă (din 
de unde atîția medici ?), 
afirma că o acțiune intensă, 
fășurată în timp cu tinerii 
qători, pentru cunoașterea 
fectă a urmărilor nefaste pe
dopingul le are asupra organis
mului, acțiune dublată de con
trol medical la întrecerile impor
tante, poate avea rolul primor
dial în îndepărtarea acestui ade
vărat flagel. Cunoscînd perfect 
acțiunea dopingului — de creare 
a unei stări de euforie, dar în 
nici un caz de contribuție la ri
dicarea performanței — adueîn- 
du-le în față exemplele tragice 
ale cicliștilor care și-au pierdut 
viața din cauza dopingului — 
vom reuși mai mult decit pr/n 
instituirea (aproape nerealizabilă)
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nou: 
vom 
des- 
aler 
par
care

Dopingul a intrat în actualitate, 
frămîntă, pasionează chiar. Sus
cită discuții, mai multe decît au 
provocat, la vremea lor, naufra
giul „Titanicului", ori traversarea 
Oceanului, înfăptuită întîia oară de 
colonelul Lindbergh.

Cîmpul cel mai vast i-a fost o- 
ferit acestei probleme de către ci
clismul ... profesionist (cel amator 
aflîndu-se din păcate în plină 
cursă de urmărire), motiv pentru 
care atunci cînd am primit ama
bilul consimțămînt al dl. ADRIA
NO RODONI de a ne răspunde la 
cîteva întrebări am stat în cum
pănă mult înainte de a le for
mula.

Președintele U.C.I. (Uniunea In
ternațională de ciclism) și al 
F.I.C.A. (Federația internațională 
de ciclism amator) știa, la fel de 
bine ca și noi, că în centrul con
vorbirii va sta mult discutata 
chestiune a stimulentelor.

Clar este că dopingul prezintă 
implicații mari, în ultimă instanță 
chiar de ordin social. Care să fie 
mobilul utilizării drogurilor din 
moment ce orice om, chiar și cu 
o modestă pregătire științifică, a 
aflat despre efectul lor nociv și 
despre urmările deseori tragice 
pentru organism ale folosirii lor 7 

Adriano Rodoni ne răspunde :

Radulescu
înainte de start...

Desen de Neagu
probabil, la dl-— V-ați gîndit, 

mensiunile probelor de alergare : 
Bordeaux-Paris, aproape 600 km, 
„Cursa de 6 zile", etape de 300 
km sau mai mult în tururile Fran-

selor stimulative 7
— Iertați-mă, dar 

spune domnul Rodonl. O asemenea 
măsură nu ar face decît să scum
pească dopingurile. Nu uitați că 
traficul de stupefiante dispune în 
întreaga lume de o uriașă indus
trie. A interzice vînzarea la liber 
a drogurilor ar 
speculanților de

— Șl atunci 7
— Și, atunci, 

tăm, propunem,
anul acesta, în timpul campionate
lor mondiale de ciclism, problema 
dopingului a ocupat peste 80 la

sinteți naiv,

Miracolul p
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fi doar pe placul 
la bursa neagră.

organism 
au totuși

au concurat onest și citi

ne gîndim, discu- 
La Amsterdam

mai dureros, 
tineri încep să 
amatori fiind, 
platformă de 
ciclism.

dătătoare 
ge- 
pe

mai stringentă 
de a feri vii. 
de sportivi de 
de a închide 
spre doping.

Iată de ce admitem ca în-

Tragedia lui Simpson

în ciuda restricțiilor, controale
lor oreventive și sancțiunilor ce se 
aplică celor vinovați, „pilula mi
raculoasă" continuă să fie dușma
nul nr. 1 ai ciclismului. S-a acre
ditat — îndeosebi printre tinerii 
rutieri — ideea că gloria sportivă 
trece neapărat prin laboratorul 

•*, farmaceutic.
Deoarece aceste cazuri s-au în

mulțit în ultima vreme și există in
dicii certe că și unii alergători 
din țara noastră folosesc anumite 
substanțe, fără a le cunoaște e- 
fectele și modul de acțiune, ne 
considerăm obligați moral să a- 
bordăm problema în coloanele 
ziarului (N.R. — La ultima ediție 
a campionatului național, în proba 
de 100 km, unul dintre tinerii 
noștri cicliști a fost transportat de 
urgență la spital. Medicii au con
statat că el a fost drogat cu am
fetamine. Ciclistul în cauză se afla 
pentru a doua oară în „transă" 
sub efectul unui astfel de stimu
lent. Este de mirare faptul că 
federația de specialitate nu a 
luat încă măsuri de sancționare a 
acestui alergător și a celorlalți 
care au oferit de-a lungul anilor 
„spectacole" asemănătoare).

Din lista de 
a fi utilizate 
amfetaminelor 
cizări. Aceste 
mite și amine

războiului (ostașii germani folo
seau benzedrina și pervitinul), cu 
ajutorul lor se combatea obosea
la și se crea o stare de euforie, 
în realitate, aceste substanțe 
dau o falsă senzație de înlăturare 
a oboselii, întrucît în 
fenomenele de uzură 
loc.

Acerl mirai ctl pilulei 
de pe. >rmanță tentează, în 
neral, oe cei slabi pregătiți, 
cei1 care nu pat face față efortu
rilor dure. Fie că este vorba de

ARBITRUL OCTAVIAN AMZA a 
făcut de mai multe ori controale 
inopinate la startul întrecerilor 
cicliste din țara noastră. El are 
acasă o interesantă... colecție de 
pilule miraculoase, provenite de 
Ia alergător». îngrijorător este 
faptul că cei aflati în culpă sînt 
rutieri foarte tineri.

HS
• :

substanțe interzise 
de sportivi, grupa 
merită unele pre- 

denu- 
stimu- 
psiho- 
stimu- 

prin

substanțe, 
de trezire, 

lente psiho-motorii sau 
analeptice, exercită efecte 
latorii asupra organismului 
acțiunea lor excitantă centrală (e- 
fect direct cortical sau indirect 
prin sistemul reticulat). Ele au cu
noscut o mare utilizare în timpul

WWWWWWWWWWW' -■ A\V\\\\\\WA\\\\WA\VvW 
benzedrină, de pervitin (metamfe- 
tamină), preludin, meratrom, cafi- 
lon, pipradol, marsilin sau altele 
asemănătoare, efectele sînt în ge
neral aceleași. Extrem de impor
tant de reținut este faptul că o 
serie de studii serioase (Karpo- 
wick) contestă orice rezultat al a- 
cestor substanțe asupra perfor
manței, eventualele efecte fiind 
de ordin exclusiv psihic.

Se mai utilizează și o altă 
grupă, înrudită cu aceste substan
țe, antidepresivele cu erecte anti- 
psihotice. Dintre ele, imipramina 
(tofranil) și iproniazida sînt des 
folosite de cicliști. Ele au însă o 
serie de acțiuni contradictorii,.

deseori neplăcute. în plus, pot 
crea fenomene de obișnuință (eu- 
fomanie, sindrom psihotic), fără a 
mai aminti de unele efecte toxice, 
localizate în special la nivelul a- 
paratului hepato-renal.

în acțiunea de combatere a a- 
cestui flagel, un mare rol îl are 
munca de educație sanitară. Noi 
am prezentat în fața cicliștilor 
fruntași — în două prelegeri — 
efectele și riscurile utilizării aces
tor substanțe. Nu trebuie uitat că 
în condiții de efort maxim, la 
care pot concura și alți factori 
(temperatura ridicotă, altitudine — 
nipoxie, convalescență după o 
maladie ș.a.), aceste efecte devin 
și mai manifeste. Tn același timp, 
nu trebuie neglijat faptul că în 
curba de acțiune farmacodinamică 
a acestor substanțe este inclusă 
și o fază negativă, depresivă, 
care în condițiile efortului dur se 
însumează cu acesta, putînd duce 
la accidente fatale. De altfel, 
cam aceasta este cauza eveni
mentelor tragice petrecute în ul
tima vreme în ciclism.

Sportul înseamnă o întrecere 
cinstită între tineri sănătoși, pre
gătiți, în care cel mai bun învin
ge. Tocmai pentru aceasta se im
pune ca rutierii să fie educați în 
spiritul unei lupte loiale, cinstite, 
în spiritul unei pregătiri conștiin
cioase pe fondul unei sănătăți 
depline. Cei care se ocupă de 
pregătirea lor (antrenorii, medi
cii) trebuie să le insufle dorința 
de respectare a legilor sportivită
ții și demnității umane care gu
vernează sportul.

dr. ION DRĂGAN 
directorul Centrului 

medicină sportivă

\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
LOUISON BOBET: „în timpul 

carierei mele cicliste nu am băut 
altceva decît vin îndulcit. Sînt 
scandalizat de atitudinea cicliști
lor tineri care înghit pînă la 15 
pilule înainte de a lua startul in 
cea mai măruntă cursă. Primesc 
in permanență scrisori de la ti
neri rutieri. Pentru ei, folosirea 
drogurilor este foarte normală : 
unii merg pînă acolo incit 
enumera 5—6 produse și mă în
treabă pe mine — culmea obrăz
niciei ! — care dintre ele mi-a 
folosit cel mai mult..."

sută din timpul rezervat Congre
sului uniunii noastre. într-o serie 
de țări a fost legiferat controlul 
medical antidoping. Dar, asta nu 
este nimic mai mult decît un sim
plu paleativ. Federațiile noastre nu 
dispun de un personal medical și 
de atîtea laboratoare îneît să poată 
Investiga pe toți participanții la 
cursele cicliste. Aceasta este trista 
realitate. Deocamdată... Cred că o 
îndelungată muncă de educație va 
da rezultate mult mai bune decît 
„probele* pe care le luăm, prin 
sondaj, alergătorilor bănuiți de a 
fi folosit stimulente. Mi-aș îngădui 
să adaug cS un rol însemnat in 
bătălia pe care o ducem împotri
va încercărilor de a trișa ar fi sta
bilirea vîrstei la care un ciclist a- 
mator poate deveni profesionist. în 
Italia ea a șl fost fixată la 22 de 
ani, iar în Franța un tînăr nu 
poate îmbrățișa meseria de ciclist 
înainte de a-și fi satisfăcut sta
giul militar. în general, și acesta 
este aspectul cel 
mulfi băieți foarte 
uzeze de droguri, 
pentru a-și crea o 
lansare tn marele

— în concluzie 7
— în concluzie, ne așteaptă o 

luptă grea cu dopingul. Vn veri
tabil război de tranșee. Nutresc 
speranța că-l vom cîștiga

VALER1U CHIOSB
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Maria Gulacs, Tibor Pezsa si Imre Kocsis — 
„stelele" echipei Honved Budapesta

LA BERLIN, MEEHL VA Fl GREU,
DAR NU Șl FARA SPERANȚE

Sîmbătă 18 noiembrie, la Berlin, 
echipa de fotbal a României va 
susține prima din cele două parti
de cu reprezentativa R. D. Germa
ne, contînd pentru preliminariile 
turneului olimpic. Este cea dinții 
confruntare cu caracter oficial din 
acest sezon de toamnă a fotbaliști
lor noștri și miza ei apare ca foarte 
importantă. Căci, cu toate că ur
mează un al doilea meci între ace
leași echipe (la 6 decembrie, în 
București), rezultatul de la Berlin 
ar putea deveni hotărîtor pentru 
deschiderea sau bararea drumului 
spre marea întrecere din capitală 
Mexicului.

Fără îndoială, jucătorii români 
se află înaintea unui examen cît 
se poate de dificil. Ei au de în
fruntat un adversar în plină as
censiune, care pe deasupra bene
ficiază și de avantajul terenului 
propriu. Reprezentativa R. D. Ger
mane, antrenată în ultimii ani de 
cunoscutul tehnician maghiar Ka- 
rolly Soos, și-a cîștigat o veritabilă 
consacrare pe plan european, re
centa victorie împotriva naționalei 
Ungariei (din care nu au lipsit Al-

bert, Varga, Farkaș și ceilalți) fiind 
edificatoare asupra ridicatei sale 
valori. Referitor la acest meci, care 
s-a disputat în cadrul campionatu
lui european, comentatorul postu
lui de radio Budapesta declara : 
„Echipa noastră (n.n. a Ungariei) 
putea egala în ultimele minute ale 
partidei, dar aceasta ar fi fost o 
mare nedreptate". La rîndul său, 
antrenorul Karolly Soos remarca 
la sfîrșitul aceleiași întîlniri că „a- 
taccnții noștri (n.n. cei germani) ar 
fi putut marca de mai multe ori 
dacă apărarea oaspeților n-ar fi 
fost atît de dură".

Simțul realității ne împiedică, 
firește, să cerem cu orice preț fot
baliștilor noștri o victorie pe care 
nu au reușit-o nici alte echipe mai 
puternice (ceea ce nu înseamnă că 
ei nu trebuie să lupte cu toată în
suflețirea pentru a încerca să o ob
țină). Nu putem însă nici să-i 
absolvim de orice răspunde
re și obligație, considerînd de
plasarea lor la Berlin doar ca un 
voiaj de plăcere. Nici măcar nu 
acceptăm ca ei să intre în rolul 
unor victime sigure. Ceea ce pre-

de
ai fotbalului din tara

la ei sutele de mii

CEL MAI FRUMOS GOL ETAPEI
Ealonul a scuturat plasa. Porta

rul îl privește disperat. Autorul 
golului e în culmea fericirii, sufocat 
de îmbrățișările coechipierilor. 
„Tribunele" aplaudă. Sensul între
gului joc a fost împlinit l Dar, 
peste cîteva clipe, jocul se va relua 
de la centru și mica istorie a go
lului va fi uitată sau, cel mult, se

Peronescu, aflat pe extrema stîngă. 
Cursă a acestuia, talonat de Kiss. 
Centrare pe jos, în urmă, din vi
teză la Covaci, care îl urmărea în 
vederea sprijinirii lui. Achim vine 
din spate, făcîndu-1 atent pe Co
vaci că se află lîngă el. Covaci 
amortizează, doar, balonul, nepu- 
tînd șuta (în fața lui se află Ma-

tind, totuși, 
de iubitori 
noastră este o comportare cores
punzătoare și, implicit, un rezul
tat onorabil, care să le dea apoi 
posibilitatea — prin jocul retur de 
la București — calificării în etapa 
următoare a preliminariilor com
petiției din Mexic

Șanse pentru realizarea acestui 
deziderat, care ar reprezenta o 
performanță remarcabilă și ar ate
nua nemulțumirea publică față de 
rezultatele nefavorabile din trecu
tul apropiat, există. Lotul din care 
va fi formată echipa pentru jocul 
de sîmbătă cuprinde, cu cîteva ex
cepții, ceea ce se putea alege mai 
bun la ora actuală. Poate că ar 
mai fi fost de, luat în seamă cîțiva 
jucători care au dat satisfacție în 
ultimele etape de campionat, dar 
cum lotul a fost comunicat la 
F.I.F.A. îndată după alcătuirea sa, 
orice propunere nouă din partea 
noastră sau a altcuiva devenise 
tardivă. Ceea ce mai putem face 
este să ne spunem opinia asupra 
„ll“-lui definitiv care va fi ali
niat la Berlin. Și iată cum ar arăta 
el după părerea noastră : Coman 
— Sătmăreanu, Barbu, Dan, Moca
nu — Ghergheli, Koszka — Năstu- 
rescu, Constantin, Dobrin, Ionescu.

In privința tacticii de joc ne ab
ținem a da sfaturi, lăsînd acest lu
cru în seama antrenorilor care se 
ocupă de echipă. Ne permitem to
tuși a face unele remarci cu pri
vire la varianta 1—4—3—3 preconi
zată de noua conducere tehnică 
pentru jocul de la Berlin. Ea ne 
indică, așa cum sublinia și directo
rul tehnic al federației, prof. An
gelo Niculescu, intenția de a se 
crea un echilibru la mijlocul tere
nului, care să dea atît posibilitatea

unei apărări ermetice, cît și con
struirea de atacuri cu un număr 
suficient de jucători. Toate ar fi 
bune dacă această alternativă ar fi 
bine înțeleasă de către echipierii 
noștri, care ar acționa în consecin
ță. Dar așa cum s-a putut remarca 
și în partida de verificare cu se
lecționata de tineret a statului Sao 
Paulo, atacurile echipei noastre 
n-au fost suficient de susținute de 
acei jucători din linia a doua care 
aveau datoria s-o facă. Or, fără o 
creștere a forței de atac în anumite 
momente ale jocului nu se va pu
tea obține prea mult în fața masi
vei și durei apărări a gazdelor noa
stre de sîmbătă. Sperăm, așadar, 
că echipa noastră nu se va mul
țumi, în pofida valorii recunoscute 
și a formei apreciabile în care se 
află viitorul adversar, la un strict 
joc de apărare (care i-ar putea fi 
fatal), ci va căuta să și atace cît 
mai mult pentru a forța un rezul
tat favorabil.

Ceea ce ne bucură este că ma
joritatea selecționabililor au arătat 
în etapa de duminică o formă re
marcabilă. Constantin, Coman, Dan, 
Ionescu, Mocanu au fost oameni de 
bază în echipele lor, așa cum am 
dori să fie și în partida de la 
Berlin. Nădăjduim că toți compo- 
nenții naționalei noastre se vor 
mobiliza la maximum pentru acest 
joc, în care așteptăm să facă din 
plin întreaga dovadă a resurselor 
lor tehnice, tactice și de voință.

C. FIRANESCU

P. S. în cursul zilei de astăzi, 
selecționabilii vor susține în com
pania Politehnicii București ulti
mul joc de verificare, iar mîine 
dimineață vor pleca spre Berlin.

SIHASTRUL VESEL

va bucura de cîteva comentarii ale 
suporterilor omului care l-a marcat.

Oare n-ar fi interesantă o refa
cere a drumului pe care l-a par
curs balonul pînă să ajungă în 
poartă ? Oare nu s-ar putea învăța 
nimic, repetînd mica sau marea is
torie a golului ce-a întrunit con
dițiile optime pentru realizarea lui ? 
Iată două întrebări care ne-au con
dus la apariția rîndurilor și schiței 
de față.

Am ales 
în meciul 
pentru că,
dincolo de frumusețea fazei stau și 
virtuțiile sale sub raport tehnic și 
tactic.

Iati cum s-a desfășurat faza :
Mibai lansează în adîncime pe

golul înscris de Achim 
Dinamo Bacău—Jiul, 

după părerea noastră,

ghiar). Achim șutează, direct, fără 
pendulare, ca și cum „ar fi mers" 
și mingea, strecurîndu-se printre 
Maghiar și Vătafu, pregătiți să-l 
atace, îl surprinde pe Ghiță — o- 
bișnuit cu „potrivelile" de balon 
de la marginea careului. Gol I

Consternare în tribune, în echi
pa dinamovistă. Elementul surpriză 
determinat de repeziciunea fazei, 
de execuția lui Achim, a fost fap
tul care ne-a făcut să-l conside
răm un gol mare. Mare pentru că 
răspunde, cum nu se poate mai 
bine, unei lacune a fotbalului nos
tru: ...cea mai bună poziție și care 
de fapt e prima. Așa-i Achime ?

Adevărată surpriză în jocul de la 
Cluj, a fost, de fapt, Voinea. Acest 
Voinea care mă cam pusese pe gin- 
duri cu tăcerile sale, cu paloarea 
sa, cu profilul său de icoană pe 
sticlă și, aș spune, chiar cu sihăstria 
sa ciudată în mijlocul unei echipe 
de oameni veseli.

Și iată că la Cluj, acest Voinea 
a început jocul cu o vigoare care 
a pus în umbră pînă și neastîmpă- 
rul tineresc al lui D. Nicolae.

De ce ?
Pe Voinea l-a „iritat" în primul 

rind noutatea postului. Pe neaștep
tate, tehnica sa doar suficientă ca 
vîrf a devenit excelentă în mijlo
cul terenului. Pe neașteptate, Voi
nea, cel sufocat în prima linie, a 
început să respire. Și acest plus de 
respirație i-a oxigenat ideile.

Voinea nu e la prima „schim
bare la față". Trecerea lui de pe 
postul de înaintaș central pe cel de 
extrem a fost o primă reconside
rare. Experimentul de la Cluj pro
bează încă o dată că — în cazul in 
speță — s-a găsit un excelent mij
loc de a lichida un stereotip.

Dar „cazul Voinea" ne poartă 
automat gîndul și spre o altă pro
blemă, mai amplă: aceea a stereo
tipului extins la care sînt expuși 
mulți din jucătorii noștri. In nenu
mărate cazuri, jucătorii noștri por-

nesc pe calea plafonării și pentru 
faptul că joacă în „formule eter
ne", datorită unui regulament de 
transferări pe care îl poți învinge, 
uneori, doar prin... descalificare 
tehnică. Cazurile Oblemenco, 
Kraus, Koszka și multe altele sînt 
tot atîtea exemple de „renașteri" 
cînd nimeni nu se mai aștepta.

Să fim înțeleși. Nu sîntem pen
tru o circulație haotică a jucători
lor, dar, uneori, o schimbare de 
atmosferă se soldează cu revitali- 
zări pentru ambele componente 
ale... rocadei, ca să nu mai vorbim 
de stimularea curiozității publicu
lui în urma unui transfer specta
culos. Am convingerea — spun la 
întîmplare — că un Dumitriu II la 
Cluj sau la Craiova ar însemna o 
creștere a mediei de spectatori cu 
cel puțin 3 000 pe săptămînă, după 
cum un Ivansuc la Rapid — 
pildă — ar aduce un element 
culoare vie în atacul pastelat 
feroviarilor. Și exemplele pot 
date la nesfîrșit.

Iată de ce metamorfoza Voinea 
invită la reflecții și pe alte pla
nuri. Dacă vreți, e un mic aspect 

■— din cele multe — care pot 
curma, în sfirșit, apatia din fotba
lul nostru.

de 
de 
al 
fi

IOAN CHIRILĂ

CONSTANȚA-TOLBUHIN (Bulgaria)
0 PARTIDA DE FOTBAL IA NIVELUL

►
SELECȚIONATELOR DE PIONIERI!

DRAGOȘ COJOCARU

Buletin de știri
MECI AMICAL, ASTAZI ÎN 

GIULEȘTI: RAPID—PROGRESUL

Iubitorii fotbalului din Capitală 
vor putea urmări astăzi o inte
resantă partidă de fotbal: echipa 
Rapid va primi replica formației 
Progresul.

Meciul se 
Giulești, cu 
14,30.

dispută pe stadionul 
începere de la ora

DE
SE PREGĂTEȘTE

LOTUL TINERET
LA BRAȘOV

va avea loc laJoi după-amiază
Brașov o nouă partidă de veri
ficare a lotului de tineret. Fot
baliștii români, care se pregătesc 
în vederea meciului pe care îl 
vor susține miercuri 22 noiem
brie, la Saarbriicken, în compania 
reprezentativei de tineret a R. F. 
a Germaniei, întîlnesc mîine în 
orașul de la poalele Tîmpei echi
pa F.C. Karl Marx Stadt.

Iată componența lotului nostru 
de tineret: portari: Gornea, 
Pilcă; fundași: Kiss, Boc, Dinu, 
Deleanu, Velea ,• mijlocași: De- 
selnicu, Lupulescu, Olteanu ; 
înaintași: Lucescu, Grozea, Dumi- 
trache, Jercan, Oblemenco, Țară- 
lungă și Oprișan.

Antrenori: Dincă Schileru și 
Gheorghe Nuțescu.
JUNIORII EVOLUEAZĂ MÎINE 

PE STADIONUL VOINȚA
Continuîndu-și pregătirile în 

vederea partidelor cu reprezen
tativa de juniori a Ungariei (în 
preliminariile U.E.F.A.), lotul nos
tru de juniori are în program și 
o serie de jocuri cu caracter 
de verificare și omogenizare. O 
astfel de partidă o va susține 
mîine în compania echipei bucu- 
reștene Voința, fruntașa seriei a 
doua a campionatului orășenesc.

Meciul se dispută pe stadionul 
Voința (capătul tramvaiului 5) de 
la ora 14,30.

25 000 de spectatori (dacă ne 
ghidăm după numărul biletelor 
vîndute, comunicat la redacție) 
vor urmări, astăzi după-amiază, 
pe stadionul „1 Mai" din Con
stanța, un foarte interesant cu
plaj fotbalistic: echipa locală 
Farul va întîlni, într-un meci a- 
mical, formația Tolbuhin, care ac
tivează în prima divizie a R. P. 
Bulgaria. Partida se dispută în 
nocturnă, cu începere de la ora 
18,30. în deschidere, meci între 
două formații pionierești, micii 
fotbaliști din reprezentativa ora
șului Constanța și cei din selec
ționata orașului Tolbuhin (Bul
garia).

Inițiativa organizării unui ase
menea meci internațional trebuie 
apreciată ca lăudabilă. Ea va sti
mula avîntul speranțelor fotbalu
lui din cele două orașe, ea va 
constitui, poate, pentru mulți din
tre! micii eroi ai acestei partide 
startul către măiestrie în cel mai 
îndrăgit dintre sporturi. Nu gre
șim anticipînd că 
agreabil, așa cum 
de foarte multe 
echipe liliputane.

Dar, meciul dintre echipele de 
pionieri ale 
și Tolbuhin 
cație, și nu 
realizate cu

tide vor fi dirijate către con
struirea unor baze sportive pen
tru cei mai mici sportivi din To- 
misul zilelor noastre. Iată, deci, 
o a doua inițiativă pentru care 
organele sportive locale merită 
cuvenite felicitări. Pe cînd ini
țiative similare și la nivelul altor 
orașe ale țării ? Este doar o su
gestie.

va fi un meci 
ne-au prilejuit 
ori asemenea

orașelor Constanța 
mai are o semnifi- 
oarecare : fondurile 
prilejul acestei par-

Concursul PRONOSPORT nr. 46, 
de duminică, atribuie în cadrul 
premiului excepțional un auto
turism „MOSKV1C1 408“ cu 4 fa
ruri și radio și 23.000 lei în nu
merar, în afara premiilor obiș
nuite în bani.

Programul de concurs cuprinde 
șase meciuri din cadrul catego
riei B a țării noastre și șapte 
întîlniri din campionatul italian, 
categoria B.

Pentru a vă documenta în pri
vința meciurilor, vă recomandăm 
să consultați Programul LOTO- 
PRONOSPORT de marți 14 nolem 
brie 1967.

Extragerea a XlV-a 
Extragerea a XV-a

TRAGEREA AUTOTURISMELOR 
LOTO DIN 14 NOIEMBRIE 1967

44 12 52 54
82 11 74 25

de 60, 40

FAZA I (bilete de 60 și 40 lei) FAZA a Hl-a (bilete de 60, 40
20 și 10 lei)

Extragerea I 78 24 22 73
Exti agerea a II-a 17 30 79 55 Extragerea a XVI-a 74 49 83 24
Extragerea a 111-a 83 4 89 19 Extragerea a XVII-a 6 87 33 75
Extragerea a IV-a 10 39 82 84 Extragerea a XVIII-a 4 56 18 22
Extraqerea a V-a 19 13 18 27 Extragerea a XlX-a 80 11 83 46
Extragerea a Vl-a 46 8 14 49
Extragerea a VII-a 60 44 75 6 FAZA a IV-a (bilete de 60, 40,
Extragerea a VlII-a 27 80 4 70 20, 10 și 2 lei)
Extraqerea a IX-a 37 47 21 76
Extragerea a X-a 40 71 77 48 Extragerea a XX-a 87 86 57 6

FAZA a Il-a (bilete 
și 20 Iei)

Extragerea
Extragerea
Extragerea

a XI -a 
a Xll a 
a XlII-a

1-1
78
36

38
32
85

11
82
57

34
34
53

FAZA a V-a (numai bilete de
60 Iei)

Extragerea a XXI-a 84 29 20 80 24

Fond de premii: 2.481.189 lei.

Una din participantele la Tur
neul Internațional de scrimă de 
Ia București (18—22 noiembrie) 
este formația clubului HONVED 
BUDAPESTA. în repetate rînduri 
campioană a Ungariei, echipa 
Honved s-a impus atenției spe
cialiștilor și iubitorilor de scrimă 
din țara vecină, îndeosebi prin 
cunoștințe tehnice foarte avansa
te. într-adevăr, în ciuda tinereții 
lor, trăgătorii clubului Honved 
sînt tehnicieni aproape desăvâr
șiți, exponenți ai redutabilei școli 
de scrimă maghiare, ale cărei în
delungate tradiții sînt îndeobște 
cunoscute.

La București, Honved deplasea
ză o garnitură deosebit de pu
ternică, în special la floretă fete 
și sabie.

Astfel, din rîndul floretistelor 
nu va lipsi Maria Gulacs, o spor
tivă care a mai evoluat în fața 
publicului bucureștean, încă din 
anul 1960, ca tînără speranță, 
apoi ca floretistă consacrată. Ea 
este titulară a echipei de se
nioare a Ungariei, campioană 
olimpică la Tokio și, anul aces
ta, campioană mondială la Mont
real. Gulacs va fi secondată de 
Anne Marie Kissmartonyi, o altă 
trăgătoare a cărei vertiginoasă 
ascensiune a fost subliniată dese
ori de către specialiștii unguri. 
Din lotul care va fi prezent în 
capitala țării noastre fac parte, de 
asemenea, Iudith Horvath, Gyorgy 
Macho și Zoltanne Sumagy, toate 
floretiste în plină afirmare.

Foarte valoros se anunță și lo
tul de sabreri, care îl are în frun
te pe Tibor Pezsa, campion olim
pic la Tokio și medaliat la C.M — 
1967. împreună cu Pezsa (care 
a mai concurat la București, în 
cîteva rînduri) vor mai trage și 
Imre Kocsis, campionul mondial 
de tineret de anul acesta, de la 
Teheran, Kalman Torday, com
ponent al primei echipe a Unqa- 
riei, Sandor Torbk și Gabor Bo- 
rotka.

Floreta masculină va fi repre
zentată, în general, prin elemen
te tinere, în curs de consacrare, 
scrimeri cîștigători a numeroase 
ediții ale campionatelor de ju
niori sau de tineret. Este vorba 
de Gyorgy Verebes, Gyorgy 
Szakacs, Attila Horcegh, Antal 
Solti și Lazslo Genahl. Prezența 
lor, acum, la un concurs de o 
asemenea anvergură, înseamnă un 
veritabil examen de maturitate.

în fine, lotul spadasinilor cu
prinde pe Lazslo Lendvay, Istvan 
Mocsar, Joszef Szanizslo, Păi Ba
ko și Gyula Gruber. Dintre ei, 
cei mai bine cotați sînt Lendvay, 
Bako și Gruber, situați între pri
mii 12 spadasini maghiari.

Este, deci, evident, clubul Hon
ved Budapesta deplasează la Bucu
rești un lot dintre cele mai re
dutabile. (t. st.).

Antal Solti (în stingă) este unul dintre cei mai ofensivi floretiști din 
echipa Honved Budapesta. Iată-l în plină acțiune !

Foto: Aurel Neagua

Clasamentele generale (și definitive) 
ale campionatului național

FLORETA băieți

Iată cum arată clasamentele cam
pionatului național de scrimă — edi
ția 1967 — la sfîrșitul competiției :

1. Steaua 10 10 0 0 129 20
2. universitatea Buc. 10 7 0 3 95 14
3. Unio Satu Mare 10 6 0 4 69 12
4. Medicina Tg. M. 10 4 0 6 68 8
5. C.S.M. Cluj 10 2 0 S 61 4
6. Progresul Buc. 10 1 0 9 59 2

A retrogradat Progresul. în viitoa-

SABIE

1. Steaua 10 10 0 0 120 20
2. Universitatea Buc. 10 8 02 94 16
3. Scena Brașov 10 5 0 5 68 10
4. Agronomia lași 10 3 0 7 66 6
5. Unio Satu Mare 10 3 0 7 63 6
6. S.P.O.B. 10 10 9 60 2

Retrogradează S.P.O.B. șl promo-
vează C.S.M. Cluj.

Conform regulamentului, s-a întoc
mit și un clasament al trăgătorilor 
cure s-au impus prin eficacitate. 
Iată-1 :fete

9
9
6
4
2
0
Și

io 
io 
io io 
io 
io

rea ediție a campionatului Va activa
Petrolul' Ploiești, promovată din „B".

FLORETA
1. Steaua
2. Progresul Buc.
3. Universitatea Buc.
4. Unio S. Mare
5. Șc. sp. S. Mare
6. S.P.O.B.

Retrogradează S.P.O.B. ,
vează Medicina Tg. Mureș.

SPADA
1. Steaua
2. Medicina Tg. M.
3. Eleetroputere CV.
4. C.Ș,M. Cluj
5. Universitatea Buc.
6. Crișui Oradea

Retrogradează Crișui și
S.P.O.B.

io
10
10
10
10
10

o 
o 
o 
o 
o 
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1
1
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71
69
50
38
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o
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120 20
81 14
ÎB 12
76 10
54 4
45 0

10 o
7 0
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5 0
2 0
0 0 10
promovează

FLORETA BĂIEȚI: 1. Tănase Mu- 
reșanu (Universitatea) — 91,6: 2. Ște
fan Ardeleana (Steaua) — 90,1; 3.
Ionel Drîmbă (Steaua) — 88,8. FLO
RETA FETE: i. Ecaterina Iencic 
(Steaua) — 87,5; 2. Ileana Drîmbă 
(Steaua) — 82,5; 3. Marina Stanca 
(Progresul) — 82,5. SPADA : 1. Ștefan 
Moldanschi (Steaua) — 85,0; 2. Ște
fan Sinko (C.S.M. Cluj) — 72,5; 3. 
Al. Istrate (Steaua) — 71,9. SABIE: 
1. Octavian Vintilă (Steaua) — 88,8; 2. 
Gh. Culcea (Steaua) — 77,5; 3—4.
Hariton Bădescu (Steaua) șl L. Ro- 
Iioni (Scena Brașov) — 75,0.

1.
2.

Comportare promițătoare la trecerea normelor de control

Pregătirile pe uscat ale schio
rilor din Brașov și Sinaia se află 
într-un stadiu avansat Acest lu
cru s-a făcut remarcat cu prile
jul concursului organizat recent 
la Brașov, unde au fost prezenți 
peste 150 de sportivi din aceste 
două centre.

Specialiștii probelor alpine și-au 
trecut normele de control la baza 
sportivă a clubului Dinamo, în 
condiții atmosferice destul de bune 
(ceața din primele ore ale dimi
neții a stînjenit doar în mică 
măsură desfășurarea concursului). 
Cunoscuții C. Tăbăraș, M. Bucur, 
M. Focșeneanu, Dan Cristea, Gh. 
Vulpe, D. Munteanu, V. Brenci, 
K. Gohn, Liana Blebea, Liliana 
Focșeneanu au trecut cu un ca-

amănunt organizatoric și propa
gandistic și — mai ales — prin 
străduințele depuse pentru a face 
cît mai plăcut popasul caravanei 
în orașul lor. Și în viitor, rolul 
comisiilor de organizare a sosi
rilor în etape va fi deosebit de 
important. De aceea, am vrea 
ca la ediția a XVII-a toate corni-

FINAL TARDIV ÎN... -TURUL ROMÂNIEI-

lificativ satisfăcător 
gramate.

Același lucru se 
și despre fondiști, 
săritori, care și-au

probele piw

nu- 
or 
al-

im- 
Bă-

lui, mai precis pînă cînd se va 
lucra la „concret", pe zăpadă, 
schiorii vor mai avea de efec
tuat un control pe uscat. Ținînd 
cont de constatările făcute de 
cei în drept și de intensificarea 
pregătirilor viitoare, avem certi
tudinea că la ultimul control vor 
fi înregistrate rezultate și mai 
bune ca acum.

poate afirma 
biatloniști și 
dat normele 

de control pe stadionul Tracto
rul. La această bază, datorită 
mărului mare de concurenți, 
ganizatorii au fost nevoiți să 
cătuiască mai multe serii. O 
presie bună au lăsat-o Doina
tușaru, I. Funieru (Sinaia), G. Vil- 
moș, Gh. Cincu, Gh. Cimpoia, N. 
Sfetea, C. Carabela, N. Doro- 
banțu, A. Biriș, V. Fontana, V. 
Narea, Marcela Leampă, Rodica 
Cimpoia, Eugenia Pivodă (Bra
șov) și alții, care au arătat că 
s-au pregătit serios în perioada 
de vară.

Concursul pe uscat, desfășurat 
între cei mai buni schiori pe 
care-i avem în țară, a constituit 
un bun prilej pentru cadrele de 
specialiști de a verifica stadiul 
pregătirii elevilor lor și de a 
lua măsuri, în continuare, pen
tru intensificarea antrenamente
lor. Pînă Ia începerea sezonu-

libiu și Alex. Delighioz), de atîția 
alți „anonimi" care, prin activi
tatea lor, au făcut ca „Turul Ro
mâniei" — 1967 să se bucure de 
aprecierile elogioase, unanime, 
ale tuturor membrilor celor 7 
delegații de peste hotare prezen
te la această ediție a competiției.

De o apreciere deosebită s-a

A 16-a ediție a 
„Turului Români
ei" s-a încheiat 
de aproape două 
luni. Epilogul ei 
— întîrziat — a 
avut ioc însă zi
lele trecute, cînd 
Biroul federației 
de ciclism a făcut 
•petiției. Analizînd 
reprezentanților noștri, conducă
torii ciclismului românesc au 
apreciat ca remarcabilă perfor
manța rutierilor Emil Rusu — 
învingător în clasamentul indivi
dual — și a celor din formația 
secundă a României — situată 
pe primul loc în ierarhia finală 
pe națiuni. S-a făcut și un act 
de justețe, acela de a se adresa 
felicitări celor doi antrenori care 
au pregătit și condus echipele 
noastre naționale: NICOLAE
VOICU și ERNST GOLGOȚI.

Apoi s-a trecut la alcătuirea 
clasamentului celor mai bune co
misii de organizare a sosirilor 
în cele 12 etape ale competiției. 
O luptă strînsă s-a dat între ora
șele Cluj șl Oradea, ambele lm- 
presionînd prin cadrul sărbătoresc 
asigurat întrecerii, prin grija cu 
care s-au preocupat de fiecare

• DUPĂ O LUPTA STRINSA CU ORADEA, CLUJUL PE 
PRIMUL LOC IN CLASAMENTUL CELOR MAI PRIMITOARE 
ORAȘE © A. S. LOTO-PRONOSPORT — UN PION IMPOR

TANT ÎN CICLISMUL ROMÂNESC

bilanțul com- 
comportarea

siile să se afle în dispută direc
tă pentru cucerirea fanionului 
F. R. Ciclism. Acest „trofeu spor
tiv" are ca învingător în anul 
1967 ORAȘUL CLUJ (16 puncte), 
urmat de Oradea (12 puncte) și 
Orașul 
puncte), 
orașele 
săm și 
rilor l

La reușita acestei Importante 
competiții cicliste internaționale 
și-au adus contribuția numeroși 
pasionați ai ciclismului, activiști 
obștești ai sportului cu pedale. 
Este vorba de corpul de arbitri 
— în frunte cu Octavian Amza, 
Traian Constantin și Alex. Ara
mă, de cel care și-au pus la dis
poziția caravanei mașinile proprii 
(N. Vasllescu, Crlstache Teodo- 
rescu, Marin Voicu), de tehnicie
nii radiodifuziunii (Vasile Arti- 
mon, Const. Golea, Dumitru Ci-

Gh. Gheorghiu-Dej (4 
Au mai primit voturi 

Ploiești și Galați. Aclre- 
noi felicitări învingăto-

bucurat activitatea 
A.S. Loto-Prono- 
sport — un adevă
rat pion al ciclis
mului românesc 
— de ale cărei 
relații cu sportul 
cu pedale ne 
propunem să vor

bim într-un articol viitor. Prin 
propaganda făcută competiției, 
prin ajutorul efectiv dat la or
ganizarea întrecerii și prin pre
miile substanțiale oferite 
mai buni alergători, A.S.
Pronosport a constituit un sprijin 
de seamă în buna desfășurare a 
acestei întreceri cu mari respon
sabilități și implicații organiza
torice.

Participînd la competiție și se- 
sizînd toate aceste aspecte, chiar 
în forma prezentată la ședință, 
am fost integral de acord cu apre
cierile Biroului federal. Singura 
observație este aceea că o astfel 
de analiză trebuie efectuată ime
diat după încheierea competiției, 
atunci cînd evenimentul este în 
plină actualitate și cînd, firește, 
orice apreciere are o eficiență 
sporită.

celor 
Loto-

H. N.

C. GRUIA — coresp. principal

p.dlN-au cunoscut regulamentul!
Spectatorii prezenți duminică 

în tribunele arenei Voința din 
Capitală, la finala campionatului 
de perechi s-au întrebat de ce 
maestra emerită a sportului Mar
gareta Szemani (Tg. Mureș) a fă
cut cuplu cu Use Schmidt (Bra
șov) și nu a concurat alături de 
colega ei, Ana Nilaș, cu care a 
cîștigat anul trecut titlul de cam
pioane ale țării. Această între
bare i-am • adresat-o și noi jucă
toarei de la Tg. Mureș, înainte 
de a intra pe pistă. „Ne-am auto- 
eliminat din campionat", ne-a răs
puns Margareta Szemani.

Am crezut că glumește, si după 
ce a terminat de tras i-am cerut 
explicațiile cuvenite.

— Nu vă vine să credeți ? 
Știam că, după vechiul regula
ment, perechea campioană parti- 

țară.
regulament ? Nu l-am 
una. Nici măcar antre-

cipă direct în finala pe 
Actualul
citit nici 
norul...

— Și?
- Și, 

ne-ain prezentat Ia faza pe re
giune, cum prevăd noile reguli. 
Eu am avut șansa să mă calific 
în turneul final individual și aici 
am realizat baremul care îmi a- 
corda dreptul să particip la pro
ba de perechi. Altfel, rămîneam 
și eu acasă.

Aceasta-i explicația pentru care 
cuplu] campion pe anul 1966 n-a 
putut să-și apere titlul, rămînînd 
în afara întrecerilor finale. Cîtă 
neglijență I

din această cauză nu

TR. IOANIȚESCU

P. S. întîmplarea de mal sus 
s-a repetat — sub altă formă — 
și în zilele finalei de la Bucu
rești. Junioara Ana Gabrion 
(Satu Mare), ultînd ora la care 
trebuia să intre pe pistă, s-a pre
zentat la arenă cu întîrziere. I 
s-a permis să joace mai tîrziu, 
dar în afară de concurs.

rv



Sîmbătă, la Berna,
Corespondenta specială

AH’ Onesta, o noua stea
pe firmamentul baschetului italian

Este punctul de a apune do
minația marilor echipe în cam
pionatul de baschet al Italiei ? 
Totul pare să confirme această 
ipoteză. începutul inversării va
lorilor l-a făcut cea de-a treia 
mare echipă italiană, Virtus Bo
logna, care, încetul cu încetul, 
a cedat locul altor formații mai 
puțin „blazonate", dar mai do
tate în ce privește temperamen
tul. Și acum se pare că (spunem 
se pare, fiindcă resursele lui Sim- 
menthai Milano și ale lui Ignis 
Varese sînt atît de mari, încît 
uimesc) echipele mai mici pot 
întrerupe succesele celor două 
„stăpîne" ale campionatului.

într-adevăr, PE FIRMAMENTUL 
BASCHETULUI ITALIAN A A- 
PĂRUT O ALTĂ STEA PE CALE 
SĂ DEVINĂ DE PRIMĂ MĂRI
ME. ESTE VORBA DE ECHIPA 
ALL'ONESTÂ DIN MILANO, 
CARE ÎN CAMPIONATUL TRE
CUT S-A CLASAT PE LOCUL 3.

Ca urmare a renunțării lui 
Ignis Varese, echipa milapeză re-

SUB SEMNUL UNUI MARE INTERES

ÎNTRECERI extrem de dîrze 
CAMPIONATELOR MONDIALE DE

ÎN CADRUL 
LUPTE LIBERE

DELHI 14 (Agerpres). — Cam
pionatele mondiale de lupte libere 
se află în plină desfășurare pe 
stadionul Național din Delhi, cu- 
noscînd o afluență de public ne- 
maiîntîlnită poate în istoria aces
tei competiții. La primele 4 reuni
uni au asistat peste 80 000 de spec
tatori. Disputele sînt extrem de 
dîrze, îar surprizele nu au lipsit. 
Cu excepția lui F. Boia, care în 
turul 3 (la categoria mijlocie) a 
făcut meci nul cu Baughmann 
(S.U.A.), ceilalți luptători români 
au pierdut întîlnirile susținute luni 
seara. La categoria muscă cel mai 
bine situat este Richard Sanders 
(S.U.A.), care a cîștigat prin tuș 
(minutul 6) la Gheorghe Tapalagă 
și l-a învins la puncte în turul 4 
pe campionul sovietic Nazar Al- 
barian. Cu șanse la primul loc

LOTUL NOSTRU REPREZENTATIV SUSȚINE

Anul viitor, in Franța:ZORA FOLLEY
ÎNVINS DE LONDON

traseu separat de cel al

de

în-
pe

gală, 
fost 

ame-

s-a 
de 
ju-

Si

pe Jutzelle (Elve- 
(Bulgaria) întrece

Houska (S.U.A.), 
(Turcia) bate la

LA LIVERPOOL, fostul cam
pion de box al Angliei la cate
goria grea, Brian London, l-a 
vins la puncte în 10 reprize 
americanul Zora Foley.

italianului Carmello

„Tour de l’Avenir" pe un

Astăzi, pe patinoarul artificial

ȘI ACUM, PE CIMENT!

zgura, ga-

Santana

impresia

• MECIUL RACING—CELTIC A FOST SAU NU OFICIAL? ®

PELOR CAMPIOANE DIN CINCI CONTINENTE?

este un 
Cu citeva

filele celei de a 56-a edi- 
„Cupei Davis" se înscriu 
din urmă capitole. Durui, 
la Barcelona, a luat sfîr-

trebuie să cunoști 
jocul pe

ECHIPA DE FOTBAL Sk Zeiss 
Jena (R.D.G.) a susținut două în
tîlniri la Bamako (Republica 
Mali). .în primul joc, fotbaliștii 
din R, D, Germană au terminat

ÎN COMPANIA ECHIPEI SKODA PLSEN
Abia s-au scurs 48 de ore de 

la încheierea celui de al doilea 
joc dintre reprezentativele Româ
niei și Elveției, și hocheiștii se
lecționați în lot se vor prezenta 
pe gheața patinoarului artificial 
pentru un alt examen internațio
nal. De această dată, ei vor în- 
tîlni formația SKODA PLSEN, 
care activează în acest an în

CU- PRILEJUL unei reuniuni 
box, desfășurată la Paris, fran
cezul Jean Josselin (fost campion 
european la semimijlocie) l-a în
vins la puncte în 10 reprize pe 
americanul Johnny Brooks. Josse- 
lin, care nu a mai boxat de la 
17 mai, cînd a pierdut titlul în 
favoarea
Bossi, a obținut punctaj favora
bil în 8 reprize. în aceeași 
mijlociul Jacques Marty a 
învins la puncte de negrul 
rican Doug Huntley.

LA UNELE MECIURI DE FOTBAL S-AR PUTEA PERMITE
PURTAREA UNOR MĂNUȘI DE BOX... ♦ CRITICI LA ADRE-
SA F.I.F.A. ȘI U.E.F.A.'© O CUPA CU PARTICIPAREA ECHI-

SE VA SCUFUNDA F.I.F.A. ÎNTR-UN „OCEAN AL PASIUNILOR ?
deosebit de gustată, la 

butada ziarului italian 
SERA" care sugera, în 
cîteva zile, modificarea 

„Ar fi

A fost 
Londra, 
„PAESE 
urmă cu 
regulamentului de fotbal. 
poate util, consideră ziarul, ca o 
partidă de fotbal să fie împărțită 
nu în două reprize, ci în 10 sau 
15!... Și, la unele întîlniri, s-ar pu
tea permite jucătorilor să poarte ?i 
mănuși de box, pentru a upercuta 
și plasa directe la figura adversa
rilor, în timpul luptei pentru 
minge..."’

Spre deosebire de ziaristul ita
lian, a cărui satiră la adresa re
centelor meciuri dintre Celtic și 
Racing este evidentă, comentatorii 
sportivi englezi nu sînt dispuși să 
glumească. în articolele publicate 
pe marginea ultimei finale a „Cupei 
intercontinentale" ei critică cu vi
rulență atît F.I.F.A. cît și U.E.F.A. 
pentru faptul că nu au fixat cu 
rigurozitate statutul întîlnirilor 
dintre campioanele Europei și ale

Prima adversară a dinamoviștiior 

bucureșteni in „Cupa cupelor"

are in formație doi jucători americani

prezintă Italia în „Cupa cupelor". 
ALL'OlNESTÂ VA FI PRIMA AD
VERSARĂ A DINAMOVIȘTILOR 
BUCUREȘTENI. Sarcina milanezi
lor este chiar de la început 
foarte grea, cu toate că REGU
LAMENTUL COMPETIȚIEI PER 
MITE formației „magului" italian 
al baschetului, Enrico Garbosi, 
SĂ BENEFICIEZE DE APORȚUL 
CELOR DOI AMERICANI LEGI
TIMAȚI AICI. Ne referim la ju
cătorul de culoare Isaac Warren 
și la noua achiziție, William 
Wolters, sosit de curînd. Dar a- 

concurează și japonezul Shigeo 
Tanaka, învingător prin tuș asu
pra polonezului Kowalski.

Nicolae Cristea (cat. cocoș) a 
ieșit din cursă în turul 4, fiind 
învins la puncte de Aii Aliev 
(U.R.S.S.), iar Petre Coman (pană) 
a pierdut la puncte în fața lui 
Bawuu (R.P. Mongolă).

Alte rezultate din turul patru: 
■ușoară: Valcev (Bulgaria) bate la 
puncte pe Chand (India), Beriaș- 
vili (U.R.S S.) învinge prin tuș pe 
Karlsson (Suedia); semimijlocie: 
Atalay (Turcia) bate la puncte pe 
Aghoubi (Iran), Sagaradze (U.R.S.S.) 
bate la puncte 
ția), Mustafov 
la puncte pe 
Ahmet Ayik 
puncte pe Peter Germer (R.D.G.).

categoria secundă a campionatu
lui Cehoslovaciei.

Așadar, spectatorii care vor 
veni astăzi după-amiază la pati
noar (le amintim că partida în
cepe la ora 18 și că va fi arbi
trată de N. TURCEANU și I. 
FLORESCU) pot nutri speranța că 
vor urmări un joc echilibrat și 
de calitate.

Paris 14 (Agerpres). — Turul ciclist 
al Franței rezervat amatorilor (Tour 
de l’Avenir) se va disputa anul 
viitor între 7 șl 18 Iunie, pe un 
traseu complet separat de cel al 
Turul Franței pentru profesioniști. 
In scopul de a evita oboseala unui 
kilometraj excesiv, traseul a fost 
redus la 10 etape și va străbate ora
șele din estul Franței, puțind fi 
eventual extins (dacă se va obține 
acordul) în Italia, R. F. a Germa
niei și Elveția, 
rogare în ee 
vîrstă. Fiecare 
scrie 3 cicliști 
25 de ani.

Se va face și o de- 
privește Urnita de 

echipă va putea în- 
în vîrstă de peste

★
Forul de ciclism din Spania inten

ționează să imite federația de spe
cialitate din Italia, care a interzis 
celor mai buni cicliști amatori să 
treacă la profesionism, înaintea 
Jocurilor Olimpice de la Ciudad de 
Mexico.

Americii de Sud și nu acționează 
cu promptitudine pentru a regle
menta ceea ce au denumit unii ca 
fiind „un campionat mondial al e- 
chipelor de club".

Referindu-se la faptul că parti.

(O revistă a presai britanice transmisă de corespondentul nostru din Londra)

delor pentru „Cupa intercontinen
tală" li se dă un caracter oficial, 
John Rafferty de la săptămînalui 
londonez „OBSERVER" ridică pro
blema responsabilității Federației 
internaționale de fotbal asociație. 
El amintește că sir Stanley Rous, 
președintele F.I.F.A., a făcut de
clarații relativ la incidentele 
Buenos Aires șl Montevideo 
cești termeni: „...Noi nu știm 
despre acest meci. Regulile 

de la 
în a- 
nimic 
tnttl-

mericanii nu sînt totul. în echipă 
figurează nume sonore în basche
tul peninsular, ca internaționalii 
Gatti, veteranul reprezentativei 
italiene, Ossola, Vatteroru și Dfc 
Rossi — jucător crescut la Școala 
Militară de Aeronautică și car» 
a ajuns apoi în elita azzurrilor.

Echipa este condusă de un alt 
american, Richard Percudani, ita
lian de origine, dar născut în 
Statele Unite. Acesta reușește cu 
greu să se înțeleagă cu jucăto
rii, deoarece nu cunoaște bine 
limba... părinților săi.

nirii nu ne-au fost supuse. In mă
sura în care ne privește pe noi, în
trecerea este amicală". Rafferty 
combate această declarație: „Fap
tele arată că întîlnirile pentru 
„Cupa Intercontinentală" au un re

gulament aprobat de un comitet 
comun al Uniunii europene de fot
bal — U.E.F.A. — și al Federației 
sud-americane de specialitate. Celtic 
a fost solicitată de U.E.F.A. să con
cureze ca o reprezentantă a ei. 
Scoțienii au acceptat. Sir Stanley 
Rous ar părea să spună că acesta 
este ur. turneu ilegal și dacă este 
așa, el l-ar putea opri. Dar 
U.E.F.A. este prea implicată în 
„Cupa Intercontinentală" pentru ca

AirOnestâ abordează întrecerile 
din „Cupa cupelor” fără preten
ția unor victorii garantate. Gar
bosi cunoaște bine valoarea echi
pelor participante, începînd chiar 
cu Dinamo București, dar este 
sigur că milanezii nu se vor con
sidera dinainte învinși. în orice 
caz, pentru ei întrecerile înseam
nă o utilă experiență interna
țională.

Iată lotul de care dispune vi
itoarea adversară a dlnamoviști- 
lor bucureșteni: Angelo Masocco 
— pivot (31 de ani — 1,98 m), 
Valerio Vatteroni (25 — 1,90 m), 
Franco Longhi — pivot 
1,99 m), Renato Albonico 
1,84), Antonio Bulgheroni 
1,81 m), Marino Zenatta 
1,97 m), Corrado Vescovo 
1,88 ), Guido Carlo Gatti 
1,93), Aldo Ossola (22 — 
Joseph-Isaac Warren (24 — 1,99] 
Eligio De Rossi (21 — 1,85), Wil 
liam Wolters — pivot (23 — 
2,03).

(22 -■
(20 -
(24 -
(20 -
(27 -r-
(29

• 1,89),

CESARE TRENTINI

CAMBODGIA-PAKISTAN1-0
SELECȚIONATELE de fotbal 

ale Cambodgiei și Pakistanului 
s-au întîlnit la Rangoon (Birma- 
nia), în turneul pentru a 4-a 
ediție a „Cupei Asiei". A cîști
gat Cambodgia cu 1—0 (0—0) 

să fie corecte. Ce 
■pentru a-și exer-

cele spuse de el
a făcut U.E.F.A. _
cita controlul ? Ea a fost prezentă 
la prima etapă la „Hampden Park" 
pentru a încasa sumele ce i s-au 
cuvenit și care s-au ridicat la

11 000 lire. Dar ea a refuzat să 
cheltuiască măcar o centimă din 
banii cîștigați atît de ușor pentru 
a-și trimite un reprezentant la 
Buenos Aires ca să protejeze inte
resele propriului ei candidat, 
Celtic".

„Această competiție este ori nu 
legală ? — se întreabă mai depar
te comentatorul. Dacă este, atunci 
organismul mondial — F.I.F.A. — 
trebuie să o preia. Dacă nu este, 
atunci să o interzică".

se

Sîmbătă Ia Berna:

MECIUL DE FOTB A L
ELVEȚIA ITALIA

______ _ ______ | .. va desfășura partida 
de fotbal, din cadrul Campionatului european, din
tre echipele reprezentative ale Italiei și Elveției, 
în vederea acestei întîlniri, selecționerul unic al 
„squadrei azzurra", Ferruccio Valcareggi, a convo
cat la pregătire pe următorii jucători i Fogli (Bo
logna), Boninsegna, Riva, Rizzo (Cagliari), Albertosi,

De Sisti (Fiorentina), Burgnich, Domengiiini Fac- 
chetti (Internazionale), Bercellino, Salvadore. Zigoni 
(Juventus), Rosato (Milan), Juliano (Napoli) Poletti, 
Ferrini, Vieri (Torino) și Picchi (Varese).

în caz că italienii vor obține un rezultat de 
egalitate, se pot considera ca și calificați în sfer
turile de finală ale competiției.

inte ma
LA STOCKHOLM s-au In- 

tîlnit într-un meci interna
țional masculin de handbal 
echipele de tineret ale Sue
diei șl Cehoslovaciei. Hand- 
baliștil suedezi au obținut 
victoria cu scorul de 27—20 
(12—12).

ÎNTR-UN MECI Internațional 
amical de fotbal desfășurat la 
Bari, formația italiană Bari a în-

telex-radlotelefoiA
vins cu scorul de 3—1 (0-—1) 
echipa iugoslavă Lokomotiv Za
greb.

UN MARE turneu internațio
nal de fotbal se va desfășura 
la Buenos Aires, în a doua ju
mătate a lunii decembrie. Vor 
lua parte selecționatele U.R.S.S., 
Ungariei, Argentinei șl forma
ția Racing Buenos Aires, cîști- 
gătoarea Cupei intercontinen
tale.

LAOLOMOUC s-a disputat în- 
tîlnirea de handbal dintre echipa 
locală Zora și formația Akademik

U

Aceeași idee este reluată și în 
alte comentarii: „F.I.F.A. trebuie 
să-și asume un control deplin" 
(Donald Saunders în „DAILY TE
LEGRAPH"), „F.I.F.A. trebuie să 
zdrobească această anarhie din 
fotbal" (Albert Barham în „GUAR
DIAN"), „F.I.F.A. cercetează scan
dalul de la Montevideo. Ea trebuie 
să acționeze cu promptitudine, 
înainte de a-și pierde tot respectul" 
(Ken Jones în „DAILY MIRROR").

Cerînd conducătorilor F.I.F.A. „să 
nu se spele pe mîini" de răspun
derea lor, articolul din „GUAR
DIAN" consideră „...semnificativ 
pentru lipsa de • ordine care dom. 
nește în fotbalul internațional și 
faptul că nici în momentul de față 
nu se știe precis cîți jucători au 
fost eliminați de pe teren la Mon
tevideo. In timp ce s-a scris în 
ziare că au fost dictate 5 eliminări 
de pe teren, arbitrul întîlnirii a 
declarat că el l-a scos afară în ul
timul minut și pi Aulă, al șaselea 

Sofia, contînd pentru primul tur 
al „Cupei campionilor europeni" 
la handbal (feminin), 
revenit gazdelor cu 
8—6 (5—2).

Victoria a 
scorul de

■
____  .. fost sărbd- 
Fleischer, directorul

LA NEW YORK a 
torit Nat 
revistei.de box „The Ring", care 
a împlinit vîrstă de 80 de ani. 
Primul număr al revistei ,,'The 
Ring" a apărut la 10 februarie

1922. Nat Fleischer a fondat Ia 
New York, cu ani în urmă, un 
muzeu al boxului. Tot el este 
autorul celui mai complet anuar 
mondial, privind activitatea tu
turor pugiliștilor cunoscuți din 
lumea întreagă.

pentru prelf- 
olimpic de 
Trinidadulul

4—0

IN MECI RETUR 
minariile turneului 
fotbal, selecționata 
a întrecut cu scorul de 
(2—0) echipa Antilelor (cîștigă- 
toare cu 3—0 în prima partidă). 
Avînd un golaveraj 
Trinidad se 
mător, cînd va întîlni pe învingă- 
toarea dintre Cuba și Salvador.

superior,
califică în turul ur-

IN ORAȘUL DARMSTADT 
disputat meciul internațional 
rugbi dintre selecționatele de 
niofi ale R. F. a Germaniei 
Franței. Tinerii rugbiști francezi 
au desfășurat un joc superior, 
obținînd victoria cu scorul de 
17—8.

fn a 
cele 
nică, 
șit penultima etapă de califi
care din lunga serie începută i 
în primăvară, tenismanii sud- 
africani eliminînd pe cei indi
eni. In fond, întreaga compe
tiție este o probă de calificare 
pentru desemnarea adversari
lor unei singure echipe, cea 
care deține trofeul. Abia atunci, 
în marea finală programată 
tradițional la sfîrșitul anului, 
faimoasa „salatieră de argint" 
va fi pusă efectiv în joc.

Deci, emisarii a două conti
nente se înfruntă acum pentru 
dreptul de a deveni chalengerii 
unei adevărate reprezentative 
continentale — Australia. Stau 
față în față campioana Europei, 
echipa Spaniei, de o parte, iar 
de alta reprezentanții Africii, 
tenismanii din R.S.A. Finala 
interzone, penultima etapă a 
competiției, se va disputa la Jo
hannesburg.

Sarcina spaniolilor se anunță 
deosebit de dificilă. Redutabila e- 
chipă sud-africană, beneficiind și 
de terenul propriu, pornește ca 
mare favorită. In rîndurile ei ac
tivează asemenea ași ai rachetei 
ca Cliff Drysdale, fostul australian 
Bob Hewitt și excelentul său par
tener de dublu, Fred McMillan. O 
înfrîngere a acestora în meciul cu 
Spania ar apărea cu adevărat sen
zațională și ar fi totodată perfor
manța fără precedent a unei echi. 
pe care se bazează de fapt pe un 
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jucător sancționat..." în același ar
ticol este discutată și chestiunea 
diferențelor de interpretare a re
gulamentului de către arbitrii sud- 
americani și cei europeni, subli- 
niindu-se că tocmai F.I.F.A. are 
datoria de a interveni pentru a se 
da regulilor fotbalistice o singură 
și corectă interpretare.

în urma numeroaselor critici 
aduse F.I.F.A., sir Stanley Rous a 
anunțat în cele din urmă că va fi 
organizată o anchetă. El a precizat 
că au fost solicitate declarații din 
partea arbitrului, a cluburilor Cel
tic și Racing, precum și a Federa
ției sud-americane de fotbal și a 
U.E.F.A. Toate rapoartele vor fi 
discutate în cadrul unui comitet al 
F.I.F.A. Rous s-a referit și la sar
cinile care revin federațiilor națio, 
nale în legătură cu imprimarea 
unei discipline mai ferme în timpul 
partidelor de fotbal, mai ales în 
perspectiva unei ediții lărgite a 
„Cupei intercontinentale" — pe care 
o are în plan F.I.F.A. _ și la care 
ar participa echipele campioane de 
club din Europa, America de Sud, 
Africa, Asia și America ds Nord 
și Centrală.

Comentînd situația în care se 
află președintele F.I.F.A., cores
pondentul pentru fotbal al ziaru
lui „TIMES", Geoffrey Green, 
scrie că „...sir Stanley se află, de 
fapt, într-o poziție neconfortabilă, 
într-o partidă în care un ocean al 
pasiunilor prea ușor se revarsă"...

★
După cum anunță ziarele engle

ze, conducerea clubului Celtic a 
hotărît să amendeze cu cite 230 
lire pe fiecare din jucătorii care 
au făcut parte din echipa ce a 
jucat la Montevideo, 
ceasta o luare de 
mai hotărît in 
play-uluî". Dar îl 
oare ? 

Este și a- 
poziție, un pas 

căutarea „fair- 
vom mai regăsi

HERB AUDREY

la egalitate: 1—1, cu selecționata 
orașului Bamako, iar în cel de-al 
doilea au învins cu 1—0 combi
nata cluburilor Real și Djoliba.

ÎNAINTE de a pleca în Ame
rica de 
îotbal a 
meciuri 
Olandei

Sud, reprezentativa de 
U.R.S.S. va susține două 

amicale cu echipele 
și Angliei. Partida dintre

iotbaliștii sovietici și campionii 
lumii se va disputa, probabil, la 
S decembrie, pe stadionW Wem
bley din Londra.

ATLEȚII POLONEZI vor putea 
anul viitor să se antreneze pe o 
pistă de tartan. Pista, cu 6 cu
loare, va fi construită în incinta 
Academiei de cultură fizică și 
sport din Varșovia. Conform unui 
proiect provizoriu, construcția a- 
cestei piste artificiale se va ter
mina în primăvara anului viitor. 
După cum se știe, concursul de 
atletism al Jocurilor Olimpice 
din Mexic se va desfășura pe o 
asemenea pistă.

DEPUTAȚILOR vest-germani le 
place sportul. Recent ei au format 
o echipă de fotbal pe care însă o 
cam urmărește „ghinionul”. In 
ultimele întîlniri ce le-a susținut, 
„unsprezecele" Bundestagului a su
ferit două serioase infringeri: 1—4 
in fața echipei artiștilor din Ber
linul occidental și 0—8 în fața for
mației funcționarilor Comunității 
Oțelului și Cărbunelui. Se pare 
insă că aceste infringeri nu au tă
iat elanul formației parlamentari
lor vest-germani. Plecînd de la 
principiul că sportul contribuie la 
întărirea legăturilor de prietenie, 
conducătorul echipei Bundestagu
lui a provocat formația colegilor 
lor din Adunarea Națională Fran
ceză.

singur jucător, Manuel San
tana. Intr-adevăr, în excepțio
nala măiestrie a lui Manolo, în 
finețea loviturilor sale și in 
marea sa experiență sînt puse 
acum toate speranțele spanioli
lor. El însuși este animat de o 
ambiție extremă, firește, poate 
mai cu seamă fiindcă două vic
torii ale sale la simplu i-ar 
aduce o aureolă de invincibi
litate în actuala ediție. Nici un 
meci pierdut!

Dar amănuntul poate cel'^si 
interesant al apropiatei întUf-^ 
ține totuși nu de actori, ci <ft 
cadrul ei. Meciul Republica 
Sud-Africană—Spania se va 
juca pe terenuri cu ciment, 
specifice țării gazdă. Contro
versa clasică în tenis, zgură- 
gazon, capătă acum o notă ine
dită, își extinde aria.

Se știe, una din criticile prin
cipale care se aduc „Cupei 
Davis" în materie de organizare 
se îndreaptă tocmai asupra prea 

marii diversități de terenuri, ad
mise de regulament. Țara organi
zatoare are totdeauna dreptul de 
alegere a terenului și oaspeții sînt 
adesea puși în condiții de joc cu 
care nu sînt obișnuiți. Handicap 
care nu poate fi înlăturat decît 
printr-o pregătire multilaterală. 
Pentru a fi competitor de față în 
„Cupa Davis" 
la fel de bine 
zon și ciment.

Intîmplător, 
specialist al cimentului, 
sezoane în urmă, spaniolul cîștiga 
în serie concursurile din lanțul Ca
raibilor. O speranță în plus pen
tru echipa sa. Deși, 
noastră este că meciul e jucat prin 
superioritatea sud-africanilor în 
proba de dublu

Notăm toate acestea și pentru 
o cauză proprie. In țara noastră 
nu se cunoaște decît un singur 
tenis, cel pe zgură roșie. Vîrfurile 
fac cunoștință cu gazonul — și 
foarte rar cu cimentul — numai 
peste hotare. O pregătire a lor, în 
asemenea condiții, pe perioadă mai 
îndelungată și în țară, ar fi deo
sebit de utilă.

Mai ales că, în tenis, cimentul 
este terenul viitorului. Este cel 
mai practic, cel mai comod de în
treținut, bun pentru toate anotim
purile, cu cel mai scăzut coefi
cient. de hazard în ricoșeurile 
mingii.

O temă asupra căreia va trebui 
să ne mai oprim.

U.E.F.A. A AVERTIZAT
SEVER FEDERAȚIA
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AUSTRIACĂ DE FOTBAL
VIENA 14 (Agerpres). — Uniunea 

europeană de fotbal a adresat un 
sever avertisment federației aus
triece, în legătură cu incidentele 
petrecute la Viena cu prilejul me
ciului de fotbal dintre echipele 
Austriei și Greciei. Federația aus
triacă a fost informată că Uniunea 
europeană își rezervă dreptul de a 
suspenda definitiv (pentru compe
tițiile organizate de U.E.FA.) sta
dionul Prater, dacă pe viitor se 
vor mai constata manifestări ne
sportive în meciurile internațio
nale programate pe cunoscuta a- 
renă vieneză.
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