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Interviu cu se
cretarul general al 
F.R.S.B., prof. 
Petre Focșeneanu

Prin telefon
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De la trimișii noștri speciali,

i, cu capul ma- 
cauza intelectualismului

care au 
tehnicii,

Deși,

Sport din Berlin
Foto: „Deutsches Șportecho”

[Viitorul
'sportului i

“ — ,, *U„„. U. ... _____ ■

SCHIUL LII EL ACASĂ 
si in... deplasare

Curse de carturi ? Da, dar numai ca mijloc de antrenament 
țentru boberii români. Pe pista velodromului Dinamo, îi vedem, 
de la dreapta spre stînga, pe I. Panțuru, Gh. Maftei și R. Nedelcu.

• 12 centre de inițiere
• Se va schia din nou la 
Semenic și Cîmpulung Mol
dovenesc • La St. Moritz, 
boberii își apără titlul de 
campioni europeni, iar la 
Alpe d'Huex țintesc o me
dalie • Biatloniștii pleacă 
în U.R.S.S. • „Alpinii" de
butează în Bucegi, dar îi 
așteaptă Val d'lsere, Les 
Contammines, Tarvisio, Cor
tina d’Ampezzo și Cham-

rousse

(Pagina a t-a)

TNTTLNERl
INTERNAȚIONALE

SCRIMA : Sala Steaua (ca
lea Plevnei), de la ora 8,30, 
turneul internațional — pro
bele de floretă bărbați ; de 
la ora 16,00 — sabie și flo
retă bărbați.

POLO • Bazinul Floreasca, 
de la ora 18,30, meciul dintre 
Dinamo București și Dynamo 
Magdeburg.

HANDBAL : Sala Floreasca, 
de la ora 17,00, meciuri în 
cadrul „Cupei orașelor" (Iu
goslavia — 
rești tineret 
București —

lucviui
Cupei orașelor*
— Budapesta, Bucu» 

— Varșovia 
U.R.S.S.).

Și

Patinoarul 
la ora 18,

HOCHEI :
August", de 
ciul dintre selecționatele 
mâniei și R.D. Germane.

„23 
me- 
Ro-

CAMPIONATE 
REPUBLICANE

VOLEI : Sala Giulești, de la 
ora 1?, partida dintre Univer
sitatea București și Semănă
toarea București (m. B).

BASCHET : Sala Giulești, 
de la ora 18, meciurile Pro. 
greșul București — Politeh
nica București (f. A), Rapid 
— Constructorul (f. A), uni
versitatea — I.C.H.F. (m. B); 
sala Dinamo, de la ora 16, 
partidele Olimpia T. V. — 
I.C.F. Ii (t. B), Progresul 
București — Voința București 
(m. B), I.C.F. — Rapid (m. 
A), Școlarul — Universitatea 
București (f. B).

Azi. la Berlin

C. FIRÂNESCU șil.OCHSENFELD
I______________

BERLIN, 17. — Cu 24 de ore 
înaintea partidei din preliminariile 
olimpice dintre echipele României 
și R. D Germane, la Berlin vre
mea s-a schimbat, devenind neo
bișnuit de frumoasă pentru un sfîr- 
șit de toamnă. Aceasta a făcut să 
sporească și mai mult afluența a- 
matorilor de fotbal la casele de bi
lete din oraș și de la stadionul 
„Walter Ulbricht". De altfel, tre
buie spus că la meciul de mîine 
(n.r. astăzi) se scontează pe un nu
măr record de spectatori. Berli- 
nezii n-au mai avut prilejul să a- 
siste la un meci intertări din oc
tombrie 1963, cînd în orașul lor s-a 
disputat jocul oficial (preliminarii 
C.M.) între formațiile R. D. Ger
mane și Ungariei, încheiat cu vic
toria oaspeților (1—2). Apare deci 
firesc interesul cu care este aștep
tată confruntarea dintre reprezen
tativele R. D. Germane și României, 
mai mult cu cît de astă dată există și o 
miză importantă : calificarea în etapa urmă
toare a preliminariilor turneului olimpic. 
Față de acest mare interes, gazdele au ho- 
tărît ca partida de sîmbătă să aibă loc pe 
stadionul „Walter Ulbricht" (capacitate de

I

I
I
I
I
I

Fotbaliști romani in fața hotelului

MECIUL DE BASCHETDE LA ATENA
peste 50 000 de locuri) și rtu Ia „Jahn-Sport- 
Park" (30 000 de locuri în tribune), așa cum 
se stabilise inițial.

Semnificativ pentru interesul de care se 
bucură partida de sîmbătă este și faptul că 
presa berlineză îi acordă spații deosebit de 
largi. în numerele lor de astăzi, ziarele 
„Deutsches Sportecho" și „Berliner Zeitung" 
au prezentat cititorilor, într-un mod atrac
tiv, echipa României.. Comentariul din 
.„Deutsches .Sportecho", însoțit de șase foto
grafii ale jucătorilor români, are ca titlu 
„Cel mai tînăr — cel mai bun (n.r. Dobrin), 
cel mai vîrstnic — cel mai calm (n.r. Con
stantin)".

Publicațiile berlineze subliniază că oas
peții sînt optimiști, dar nu omit să pronos
ticheze, totuși, victoria gazdelor, pe care o 
dau ca sigură.

Ziarul „Neues Deutschland" a publicat, de 
altfel, opiniile unor cititori despre meciul de 
mîine, în care se afirmă că echipa germană 
va învinge, în mod cert, la un scor între 1 
și 3 goluri diferență.

în ceea ce privește pe jucătorii români, ei 
sînt cu adevărat optimiști, privind cu în
credere și speranță această partidă. în nu
mele lor, antrenorul Angelo Niculescu ne-a 
rugat să-i asigurăm pe iubitorii fotbalului 
din țara noastră că echipa va lupta cu toa
tă însuflețirea pentru obținerea unui rezul
tat care să-i ușureze misiunea în jocul retur.

Vineri dimineața, selecționabilii au fost 
supuși unui control medical, iar diipă- 
amiază au făcut o plimbare prin oraș. For
mația pentru partida de mîine (n.r. astăzi) 
este cea anunțată : COMAN — SĂTMA- 
REANU, DUMITRU NICOLAE, DAN, MO- 
CANU — GHERGHELI, KOSZKA — NÂS- 
TURESCU, CONSTANTIN. DOBRIN, ION 
IONESCU.

Gazdele au revenit din localitatea în care 
au fost cantonate și au făcut astăzi dimi
neață un ușor antrenament pe stadionul

u, Aldous Huxley nu va avea 
dreptate I

Oamenii viitorului, imaginați de 
fantezia scriitorului -• — 1 
re din 
excesiv și cu picioarele subțiri, 
uitat să meargă din cauza super- 
nu . vor exista niciodată.

, , e bine s-o spunem — fără să ne 
speriem, dar ca să reflectăm — țâri culte 

Iși cu tradiție sportivă, așa ca Franța, nu 
dau individului mai mult de cîteva minute 
pe zi pentru mișcare.

E-adevărat, cum spun — cu precizii 
maniace de statisticieni — americanii, în 
zilele noastre, presa, cartea, radioul, tele
viziunea au monopolizat lumea modernă.

Milioanele de oameni care se agită, 
strigă și comentează pe stadioane, dar 
nu jos pe gazon și zgură, ci în tribună, 
nu fac sport, ci numai îl. vulgarizează. De 
aici pînă a înțelege, a iubi și a practica 
sportul este încă un drum lung, dar nu 
imposibil de parcurs.

I Teoreticienii culturii sau educației fizice 
să nu fie șupărați că. termenul de sport 
face ravagii si e folosit, atît de adeseori

I

(Continuare în pag. a 3-a)

impropriu, de mulfimi. Părerea noastră este 
că în viitor un alt termen va lua locul 
acestora în concepția oamenilor și anume, 
termenul de mișcare.

De fapt încă si astăzi se vorbește insis
tent și convins despre înțelegerea mișcării, 
bucuria mișcării, plastica mișcării, știința 
mișcării. Un medic francez, Le Boulcîi, fost I 
profesor de educație fizico, experimented- I 
ză și tinde să revoluționeze vechea con
cepție de educație fizică. Cartea sa se 
numește, cu anticipare, „Educația prin 
mișcare".

în fond de ce nu Mișcare? Dansul, ba
letul sînt o formă a mișcării și prin ele 
se înfrățesc și se cunosc popoarele. Toaie 
sporturile sînt mișcare și prin ele, la Jocu-

Ora tîrzie la care am purtat convorbirea telefonică cu antrenorul eme
rit Constantin Herold nu ne-a permis să publicăm în numărul de ieri al 
ziarului amănunte asupra meciului Steaua — Panathinaikos, desfășurat 
în cadrul „C.C.E." Ia baschet masculin. Facem acest lucru acum, folosind 
relatarea prof. Herold :

„Lipsa de obiectivitate a organizatorilor șl arbitrajul tendențios au 
frustrat echipa Steaua de calificarea în turul următor al competiției. De 
exemplu, în minutul 11, cînd conduceam, instalația de nocturnă s-a „de
ranjat" șl partida a fost întreruptă circa 20 de minute : în foaia de arbi
traj au fost trecute puncte în plus echipei gazdă. Cel mai grav a fost 
faptul că din minutul 5 cronometrai electronic nu a mai funcționat, fiinrț 
folosit în continuare un cronometru de rnînă, ceea ce a permis oficiali
lor să „țină" meciul pînă ce Panathinaikos și-a asigurat un avans de 19 

puncte (în tur pierduse cu 17 punc- 
te). De altfel, partida a durat 2 ore șl 
15 minute ! Ca urmare a celor petre
cute. clubul Steaua va contesta la 
F.I.B.A. rezultatul jocului de la A- 
tena".Noi inti'niri

internaționale de popice Curs de perfecționare
lucru 

Dresda, 
sportivi 

Voința 
stmbătă 

in- 
reprezontati-

După ce i-am văzut la 
Pe popicarii de la Motor 
vom avea ca oaspeți 
iugoslavi. Astfel, arena 
din Capitală va găzdui 
25 noiembrie dubla întîlnire 
ternațională dintre 
vele orașelor București și Zren- 
janin.

A doua zi, se va desfășura un 
turneu individual la probele cla
sice de 100 bile mixte femei și 
200 bile mixte bărbați, Ia care 
vor participa jucătoarele și ju
cătorii din orașele menționate’.

pentru antrenorii de patinaj
De ieri, a început în Capitală 

un curs de perfecționare a an
trenorilor de patinaj artistic, din 
inițiativa Federației române de 
hochei și patinaj. Cursul este con
dus de cunoscutul specialist 
cehoslovac Jozef Sturm, invitat de 
forul nostru de specialitate.

CERTIWDÎNL Șl PERSPECTIVE
• Mircea Hohoiu, mai bun la 14 ani decit 

Roland Mathes I
• Va infirma Zita Erdeli istoria „copiilor 

minune" din natafia româneasca ?
„Noul val“ atacă cu succes pozițiile fruntașe în întrecerile 

celor mai buni spatîști din țară. ZENO GIURASA s-a pregătit 
foarle bine in timpul sezonului de iarnă, anunțind cele mai 
îndreptățite candidaturi la supremația pe plan național. Din 
păcate însă, pierzînd examenul de bacalaureat din luna iunie, 
el si-a văzut compromis întregul sezon internațional, oprindu-se 
la 64,4 (100 m) și 2:24.1 (200 m). cifre care sînt mult mai slabe 
deci! cele realizate in primele luni ale anului.luni ale anului.

Cea mai mare surpriză a 
anului ne-a venit de la Tg. 
Mureș, unde un alt junior ta
lentat, Ștefan Benedek, s-a pre
gătit (în ciuda condițiilor pre
care, din acest oraș) în tăcere, 

cu o mare seriozitate. Cele
«.'■înmii mimmirmiiiiiiimimiiiiiiimiiiiiiiimiimiiiiiiimiimiiiifiiimiiiiiii!'

SPORT

POPICE • Arena Voința., de 
la ora 8,30, finala campiona
tului masculin individual (se
niori și juniori). In pagina a 4-a

Ora 14,30 — pe programul I
— transmisie de la Berlin — 
meciul de fotbal li.D. Ger
mană — România, comentat 
de trimisul special al Radio
difuziunii, M. lacoban.

Ora 20,03 — pe programul i
— Radiomagazin sportiv — 
aspecte din desfășurarea „Cu
pei orașelor" la handbal (din 
sala Floreasca) și de la me
ciul de hochei România 
R.D. Germană (patinoarul 
August").

Ora 14,30 — transmisie 
la Berlin — meciul de fotbal 
R. D. Germană — România, 
comentat de trimisul special 
a! Televiziunii, Cristian 
pescu.

Cum vede Helmuth
furtunilor

Schon preve 
fotbalistice

Intîlnirea feminini
Franța-Româma 

de Sonia

de gimnastică
comentată
lovan

Tony Roche eliminat la Brisbane

Ferencvaros-Li ver pool, meci-vedetă 
Cupa orașelor tirguri

Boxerul japonez Fuji și-a păstrat 
titlul de campion mondial

■
I... .......... .........
Inie Olimpice și' Campionatele mondiale 

rasele refuză să creadă în superioritatea 
uneia din ele.

I
i

i
I

mai bune performante ale ele
vului lui losif Tothpal au fost 
în acest an 65,6 și 2:24,3, su
perioare cu 5,2 sec. și, res
pectiv, 11,5 sec. (!) cifrelor din 
anul precedent. Aceste rezul
tate sînt însă departe de a 
exprima realele posibilități ale 
lui Benedek, posesor al unui 
stil foarte curat și al unor 
întoarceri deosebit de eficace. 
Făcînd această afirmație, ne 
gîndim în special la faptul că 
in cea mai mare parte a anu
lui, mureșanul a fost ebligat 
să se antreneze pe uscat, pen
tru ca apoi, în numai cîteva 
săptămîni de pregătire ia 
București, să realizeze un salt 
impresionant.

Cele mai mari speranțe se 
îndreaptă însă spre un re- 
șitean, Mircea Hohoiu, in 
vîrstă de numai 14 ani. De la

ZITA ERDELI
72,6 (cu cît fusese cronometrat 
în 1966), el a ajuns în acest 
sezon la f ‘
care a putut obține calificarea 
în finala europenelor de

I
el a ajuns în acest I
67,6, performantă cu |

)Q-I
Ad. VASILIU

(Continuare în pag. a 2-a) I

Turismul e mișcare (și cultură) și anul 
turistic internațional a pulverizat granițele 
și distanțele. Chiar și expedițiile presupun 
etan, pregătire și mișcare. Kon-Tiki, Bom
bard, Chichester — sînt victorii ale voinței 
omenești și ale stadionului.

Șapte laureați Nobel, între care Nansen, 
Baker, Curie, au fost în tinerețe mari 
campioni sportivi. Urho Kekkonen a fost 
recordman al Finlandei la înălțime și schi- 
fond, înainte ca să devină președintele ei. 
Cuceritorul Anapurnei, temerarul alpinist 
Maurice Herzog a condus ministerul edu
cației tineretului și sportului francez, lată 
cîteva argumente și linii de perspectivă.

Ce. este sportul? se întreabă încă nedu
meriți sau timizi, astăzi, oamenii și cărțile. 
Artă ? Știință ? Noi credem că amîndouă.

Avery Brundage, președintele C.I.O., a 
dat răspuns la prima întrebare : „Multă 
lume se întreabă ce caută artele la Jocu
rile Olimpice. De ce n-ar fi ? Și grecii 
le-au avut. Sportul în sine este o artă. Da, 
da, o artă".

Și cum n-ar fi știință, cînd biomecanica, 
biochimia, psihologia, ielemetria, ciberne
tica sînt astăzi omniprezente în labora- 
toriile marilor performanțe. Viitorul înseam
nă și cucerirea cosmosului, dar aceasta 
nu se poate concepe fără pregătirea fi
zică și psihică a curajoșilor cosmonauta

Sportul este tot atît de universal, de 
comunicabil, ca muzica sau mafemalica. 
Notele muzicale, cifrele și 
sportive sînt esperanto-ul vieții 
rane. Coubertin nu se poate să 
dreptate.

Dar poate nu aceasta este 
pentru cei mai mulfî, ci cum va fi 'sportul 
în anul 2000. Noi, optimiștii, credem că 
el va fi ceea ce este astăzi, dar încă 
și mai mult. O necesitate fizică și spiri
tuală a oamenilor, recreație și echilibru 
biologic, factor de educație și cultură. Și, 
sincer vorbind, care dintre dv. nu dorește 
să fie așa și numai așa ?

i
i
i
i
I
I
I
I
I
I
I

recordurile 
contempo- 
nu fi avut

important

I
I
I
I
I

Virgil LUDU

LUPTĂTORII ROMÂNI S-AU 
ÎNAPOIAT DIN INDIA

Vineri după-amiază a sosit în Capi
tală pe calea aerului delegația luptă
torilor români, care e participat 
campionatele mondiale de „libere” 
Ia Delhi.

FINALA CAMPIONATELOR 
DE POPICE

Ieri au început pe arena Voința din 
Capitală ultimele întreceri ale campio
natelor masculine individuale și pe 
perechi. în prima zi s-au desfășurat 
calificările la proba individuală.

CLASAMENTUL : 1. C. Vînătoru (Pe
trolul Ploiești) 963 p.d.. 2. I. Mlccroiu 
(Olimpia Reșița) 944 p.d., 3. P. Purje 
(Flacăra Cîmpina) 909 p.d
GIMNAȘȚII JUNIORI IN ÎNTRECERE

TIMIȘOARA, 17 (prin telefon). 
,tă rezultatele înregistrate in prima 

a finalei campionatelor republl- 
me de juniori la gimnastică:

la 
de

JUNIORI I — echipe : 1. Cluj 317,20 p,
2. Banat 315,10 p, 3. Oraș Buc. I 314,55 p; 
individual compus : 1. R. Branea (Cluj) 
55,65 p, 2. N. Dobre (Buc.) 55,10 p, ' 3. 
Gh. Jusan (Cluj) 54,60 p,
PIRINEI - SELECȚIONATA DUBLIN

LA RUGBI
TOULOUSE 17 (Agerpres). — Aproape 

2 900 de spectatori au urmărit la Tou
louse meciul internațional de rugbi din
tre echipa Pîrineilor și selecționata o- 
rașului Dublin. La capătul unui joc 
spectaculos, rugbiștii francezi au re
purtat victoria cu scorul de 16—8 (5—0).

RICHEY ÎNVINGĂTOR LA 
PORTO ALEGRE

PORTO ALEGRE 17 (Agerpres) ■— 
Turneul internațional de tenis de la 
Porto Alegre a fost cîștlgat de jucăto
rul american Richey (S.U.A.). Acesta 
La învins în finală cu 6—4, 3—6, 6—3, 
8—6 pe olandezul Okker. în proba de 
dublu, perechea Okker, Rlessen (Olan
da — S.U.A.) a învins cu 6—8, 6—4, 6—4 
pe brazilienii Mandarino. Koch.

ULTIMA VERIFICARE
Ieri la Coverciano, într-un joc școală, 

echipa de fotbal a Italiei a înscris unei 
selecționate improvizate 10 goluri.

LOVITURA DE TEATRU LA

DINAMO ÎNVINSĂ DE GORNIK ZABRZE ÎN „C.C.E " 
FOTBAL t 1-2!!

Ieri, la Kiev, în „C.C.E.” ia fotbal — mare surpriză. Campioana R. .. - _ 
lone, Gornik Zabrzs. a învins pe Dinamo cu 2—1 (1—1), înscriind toate golurile 
partidei : Olech min. 13 (în proprie poartă), respectiv Szoîticek (min. 15) ți Li- 
banski (min. 60). Sabo a ratat o lovitură de la 11 m. Returul la 29,xi la Chijj-zow.

KIEV:

LA

P. Po-
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Le-am mulțumii acestor recu-

pe

JOACĂ.care

la

nu 
tac-

vor veni puține. Și puțini fiind 
se vor înfumura și se vor pierde,

la 
joc, 
mai

de 
cu

Tocmai aici 
muncim, dar

Noi, cei 
greutăți

PENTRU 
NOSTRU?

DUMITRESCU III: Oricum însă, 
ideal este să ajungem și noi să 
fim în stare să facem modifi
cări de sisteme, așezări, în func- 
tie de condițiile specifice de joc.

PETSCHOVSCHI: E o chestiu
ne de studiu. în nici un caz cu 
o apărare în linie... Pentru că 
e clar: unde-i unul nu-i putere..,

la 
de 
cel 
cu

MARKI) Gornea și alți cîțiva. 
Puțini, din păcate,

REP. : CE JUCĂTORI DIN ECHI
PA DE ASTĂZI A U.T.A-ej AR FI 
PUTUT JUCA ÎN ECHIPA I.T.A.-ei?

FORMÎN- 
DE

ora actuală 
capitol 
deficitar.

nu este o

TR. POPESCU; Este vorba deci 
de valorificarea superioară a re
surselor Interne ale fotbalului 
nostru.

este un

deci jucătorului care muncește 
pe teren, ci celui

ACESTA
TORUL
RIDICAREA FOTBALULUI

III:
aveam

PETSCHOVSCHI: Consider că 
elementul asupra căruia ar tre
bui să insistăm 
este tehnica de 
care îl văd cel

nu știu limba engleză, dar o 
idee valoroasă o exprim în 
limba pe care o cunosc. Dum
neata cunoști toate limbile pă- 
mîntului, dar n-ai ce exprima.

CA
PROPRIE

, VALORIFICE 
NOASTRE, AM

FOTBALUL ARE IN 
SA ȘI ELEMENTE
ACESTEA SE

ACUM ACEASTĂ s, FRECVENȚĂ" 
CARE DENOTĂ ORICE NUMAI 
CONȘTIINCIOZITATE NU f

REP. : PE CE PRINCIPH AR TRE
BUI AȘEZAT FOTBALUL NOSTRU? 
CE SISTEM DE JOC AȚI PRECO
NIZA IN CADRUL ȘCOLII NOASȚRE 
PROPRII DE CARE AMINTEAM ?

' ■'>: ’/■ 7 ' ............."

FATA IN FATA
u rară oarecari emoții m-am urcat ta avionul ce avea să mă ducă spre Arad. Mer
geam să scriu cronica unul joo U.T.A. — Farul, poate eronica unui joc obișnuit, 
fără lovituri de „teatru" care uneori dau culoare articolului. Așa avea să jl tie, 
de altfel...

Starea mea emotivă era stimltă insă de cu totul altceva... Aveam să ajung peste o 
oră la Arad și să mă tatilnesc eu Pecl, „regele neîneoronat" al fotbalului i'omănesc, Cu ani 
ta urmă imploram zeii ca să-l pot opri din cursele sale pe acest diavol blond al balonului. 
Au trecut insă anii...

Revelații, amintiri, nostalgii...
Mă voi totilnl și cu ceilalți, cu I.T.A. de altă dată. Foștii săi Jucători stat aici 

Arad, marile performanțe i-au legat de orașul care a trăit alături de ei momentele 
mare tensiune sportivă. S-au legat de uzina în care au pășit ca ucenici și în care acum, 
mai mulți dintre ei sînt maiștri, Prietenia i-a legat pe unul Ungă altul mai strins, o dată 
trecerea anilor. Dacă un megafon i-ar anunța într-o zi pe tetl cei care au alcătuit marea 
echipă a i.T.A.-ei să se prezinte la stadion ta vederea unui joc, n-ar trece prea mult timp 
șl l-am găsi echipați aproape pe toți. De la Marklla Dumitrescu m...

S

Astăzi cînd fotbalul atît de 
îndrăgit la noi trăiește mo
mente grele, fiind comen

tat și interpretat divers de 
cercuri din cele mai largi, păre
rile unor valori de talia foștilor 
jucători arădeni nu sînt de igno
rat.

Ideea mea prinde contur o 
dată ajuns la Arad. Nici nu a 
trebuit să fac eforturi. Cîteva 
telefoane și de peste tot același 
răspuns: „Bine, Coji, diseară
la 8".

La ora 8 fix (...și peste ani 
punctualitatea lor a rămas neal
terată), făcînd eforturi să-mi stă- 
pînesc emoția, string mîna pe 
rînd lui Petschovschi, lui Mercea, 
Marki, Dumitrescu III, Reijihardt, 
Kapaș, Dușan, Jurcă.

Anii le-au prins ghiocel în 
păr. Dar inimile le-șu rămas la 
fel de tinere. Volubili, veseli, an- 
trenanți, mă scutesc de introdu
cerea pe care mă pregăteam s-o 
fac.

Petschovschi — în capul mesei, 
cum au hotărît foștii Iul coechi
pieri — Intuind spre ce făgaș 
se va îndrepta discuția noastră, 
dă lovitura de începere.

să se amestece șl pricepuțl și 
nepricepuți ?

REP. : DAR 
COMPONENȚA 
DE TACTICĂ. 
VAȚĂ MAI INTIl TEORETIC.

MARKI: Astăzi, jucătorii 
respectă în teren indicațiile 
tice pe care le primesc de la 
antrenori.

REP. : EI NU LE RESPECTA POA
TE PENTRU CĂ NU SUBSCRIU LA 
ELE, SAU NU AU MIJLOACE TEH- 
NICO-FIZICE SA LE PUNĂ IN 
PRACTICA, SAU TOTUL ȚINE CUM
VA DE LATURA CONȘTIINȚEI 7

JURCĂ: Fotbalul 
muncă ușoară 1

PETSCHOVSCHI: 
e baiul! Muncim, 
cînd jucăm ? Să mă explic: și 
muncitorul necaliiicat muncește 
și adesea munca lui nu este 
ușoară de loc. In fotbal e nevoie 
însă de joc. Să nu ne închinăm

Gh. Vilmcș. ta Innsbruck: locul V. La Grenoble: ?,

Foto : A. Neagu

Interviu cu secretarul general al F.RS.B,,

prof Pefre Focșeneanu

SCHIUL LA EL

DUMITRESCU
la I.T A.,nu
tehnica. Dar asta ca urmare a 
unor antrenamente adecvate, cu 
durată mare, dar cu o intensi
tate care să permită o maximă 
receptivitate. Stăteam însă atunci 
mai mult pe teren decît 
tablă...

PETSCHOVSCHI: Acum 
prea mulți pseudospecialișli 
fotbal; n-a mai rămas prea mult 
loc pe lîngă ei,..

sînt 
în

REP. ț CUNOȘTINȚELE TEORE
TICE SINT INUTILE ?

PETSCHOVSCHI: Fotbalul este 
un joc sportiv, de ce să-l ridi
căm Ia rang de filozofie în care

ACASĂ
Șl ÎN... DEPLASARE

Sezonul sporturilor de iarnă bate Ia ușă. Și va fi primit ca niciodată. Pregătirile organizatorice si 
administrative, începute încă din lunile în care canicula te invita iq mare, se află acum în stadiu de 
finisare, astfel câ schiorii fruntași, biqtlonișții și boberii se vor putea bucura din plin de prima zăpadă 

si primul îngheț. Cum pînă atunci nu mai este mult, se cuvine să facem cunoscute p parte din iniția
tivele și măsurile luate de Federația română de schi și bob, pentru ca acfivifateg de iarnă ce se apropie 
„a fie cît mai bogată, cît mai rodnică, din toate punctele de vedere. Pentru aceasta, ne-qrn adresat praf. 
Pefre Focșeneanu, secretar general al- F.R.S.B-, solicitîndu-i amănunte desprinse din ansamblul de pre
ocupări din perioada pregătirii sezonului.

■— Vă rugăm să Jta spuneți 
ce măsuri ați prevăzut pentru 
dezvoltarea în mqso a schiu
lui, pentru asigurarea practi
cării lui în condițiile cerințelor 
moderne de către t®t mai 
mulți copii, tineri, adulți și 
chiar vîrsfnici ?

— Propagarea schiului în ria
dul maselor preocupă federația. 
Astfel, comisiile regionale au pri
mit sarcina să asigure o activi
tate cit mai largă tuturor cate
goriilor de schiori, să amenajeze 
baze simple, să organizeze cen
tre de inițiere. Cît privește cen
trele subvenționate direct de fe
derație. numărul acestora a cres
cut la 12, ele urmînd să-și în
ceapă activitatea la 20 decem
brie în următoarele localități: 
Cîmpulung Moldovenesc, Borșa, 
Abrud, Fundata, Rișnov, Brașov, 
Predeal, Sinaia, Azuga, Bușteni, 
Iacobeni și Lupeni. Un aport sub
stanțial la îngroșarea rîndurilor 
practicanților schiului va fi adus 
de școlile sportive și liceele din 
Predeal și Sinaia care au clase 
cu program special de schi. Toa
te aceste unități vor fi dotate de 

- C.N.E.F.S. cu întregul material și 
• „a echipamentul necesar. Din acest 

sezon va fi decernată și „Insig
na de schior", la care poate as
pira orice tînăr participant la 
concursuri special organizate. In 
Sfîrșit, mai precizez că, la su
gestia federației, Ministerul tn- 
vățămîntului a hotărît ca în va
canțele de iarnă și de primăva
ră, elevii și studenții partici- 
panți la tabere să aibă ca acti
vitate de bază schiul.

tițional al concursurilor organi
zate de federație este bogat și 
urmărește să cuprindă schiori 
din toate regiunile. Mai mult 
chiar, pentru crearea unui stimu
lent, unele întreceri se vor des
fășura în localități mai puțin 
„bătute" în anii trecuți, dar 
unde ș-a vădit multă dragoste 
pentru, schi. Este vorba de Gim* 
pulung Moldovenesc (probele de 
fond din cadrul „Cupei regiuni
lor11) și Semenic (probele alpine 
ale aceleiași competiții). Con
cursul de deschidere, campiona
tele naționale, „Cupa României", 
„Cupa federației", vor avea loc 
pe cele mai bune pîrtii din Pre
deal, Poiana Brașov, din Bucegi 
și Fundata. Inaugurarea festivă 
a sezonului va avea loc la 1 ia
nuarie, la Predeal, dar pînă a- 
tunci comisia de sport a U.G.S.R. 
va organiza. între 22 și 24 de
cembrie, „Cupa a XX-a aniversa
re a Republicii" în Bucegi, la 
care vor fi invitate echipe sin
dicale din toate regiunile țării.

— Activitatea internațională 
a apropiatului sezon are 
drept principal scop partici
parea cît mai onorabilă ia 
Jocurile Olimpice de la Gre
noble. Ce ne puteți spune des
pre pregătirile sportivilor noș
tri pentru această mare între
cere ?

— Cum se vq desfășura ac
tivitatea internă de perfor
manță ?

Sezonul 1968 va fi un se
ton de consolidare a secțiilor ac
tuale și de reactivizare a unora 
cu tradiție, dar pe cale de dis
pariție în ultima vreme, ca cele 
din Baia Mare, Petroșeni, Re
șița, Bușteni, Azuga ș.a. Cu spri
jinul comisiei de sport din ca
drul Uniunii Generale a Sindi
catelor dțn România vor fi cre
ate condițiile materiale (antre
nori șalariați, echipament și ma
teriale de bună calitate) unei ac
tivități de performanță. In regiu
nile Brașov și Ploiești, schiorii 
ți boberii și-au început pregăti
rile pe uscat încă din timpul ve- 
rți, iar în această toamnă au 
participat și vor mai participa 
la concursuri de verificare (nor
me de control pe uscat). Faptul 
Ca majoritatea schiorilor se pre- 
pălesc este îmbucurător, dar tre- 
ouie să amintesc de unele as
pecte negative privind numărul 
nțic al „alpinilor" și selecția ne- 
țgpreșpunzătoare la fond. Sînt 
probleme care trebuie să stea în 
Șienția antrenorilor pînă la că
derea zăpezii. Galendarul compe-

f
— Desigur, Jocurile Olimpice 

corelează toate acțiunile hoheri
lor, biatloniștilor și ale schiori
lor noștri fruntași, dornici să re
prezinte cu cinste România la 
importanta confruntare. Pentru 
început, să enunț componența lo
turilor : I. Panțuru, N. Neagoe, 
Gh. Maftei, P. Hristovici, N. Ne- 
delcu, I. Stoica, I. Pușcaș la 
bob (antrenor H. PașQvșchi), C. 
Carabela, Gh. Vilmoș, Gh. Cim- 
poia, N, Bărbășescu, Gh. Cercel, 
M. Stoian, I. Țeposu la biatlon 
(antrenori M. Stuparu și L. Cris- 
tescu), D. Munteanu, Dan Cristea, 
C. Tăbăraș, Gh. Vulpe, K. Gohn, 
M. Focșeneanu, V. Brenci la 
schi — probe alpine (antrenori 
I. Berindei și I. Matei), Gh. Cin
au, Marcela Leampă, I, Mirzea, 
I. Olteanu, D. Soiu, Al. Savu 
și V.' Fontana la fond și biatlon 
tineret (antrenor C. Enache). 
Dintre cei de mai suș vor fi se
lecționați, prin concursuri de 
verificare, reprezentanții Româ
niei la Olimpiada albă. Trebuie 
să precizez că insăși verificarea 
ii va obligți Pe sportivii noșțri 
la eforturi deosebite, deoarece 
ea se va face in cadrul unor 
competiții de mare amploare. 
Boberii Fanțuru și Neagoe vor 
lua parte la cîteva concursuri 
organizate în Elveția și Italia 
și, împreună cu Nedelcu și 
Stoica, vor participa la campio
natele europene de la Saint 
ritz (13—21 ianuarie), după 
vor pleca la Alpe d'Huez

țru antrenamente in vederea 
J.O. Biatloniștii var participa 
zilele acestea, în U-R.S-S.,.la cî
teva concursuri de verifieare, în 
compania sportivilor sovietiei și 
din țările nordice. în luna ia^ 
nuarie se vor deplasa la Falun, 
în Suedia, ia ianuarie își
vor disputa la Poiana Brașov 
titlurile de campioni naționali, 
iar in drum spre Autrans vor 
poposi în Elveția, unde, de ase
menea, vor lua parțe la o 
petiție internațională. „Alpinii" 
își încep pregătirea pe zăpadă, 
în Bucegi, iar din 1 decembrie 
vor concura în Franța, la Val 
d'lsere, la tradiționalul „Criteriu 
al primei zăpezi". In continuare, 
ei vor lua startul alături de cei 
mai buni schiori din lume la 
marile concursuri de la Les Con- 
tammines, Megeve (Franța), Tar- 
visio. Cortina d'Ampezzo (Italia) 
etc. Ținînd seama de evidenta 
diferență de valoare dintre schio
rii români și cei din țările alpi
ne, din 8.U.A. și Canada, nu 
putem emite pretenții la locuri 
fruntașe. Dar, printr-o muncă 
dusă cu pasiune și conștiincio
zitate, reprezentanții noștri vor 
putea concura onorabil la aceas
tă populară ramură a schiului. 
Cit îi privește pe boberi și 
biatlonișți, ei au de acum cuce
rite poziții fruntașe În marile 
confruntări internaționale și au 
datoria să le apere cu cinste și 
chiar să le depășească.

— Ce alte importante obiec
tive internaționale sînt incluse 
în viitorul sezon ?

Bulgaria 
această 
anunțat 
Iugosla-

—■ In primul rînd, campionatul 
balcanic care va fi găzduit de 
masivul Vitoșa din 
(24—25 februarie) La 
ediție inaugurală, și-au 
participarea schiori din
via, Bulgaria, Turelă, Grecia și, 
bineînțeles, din țara noastră. Pro
bele balcanice sînt: slalom special 
și slalom, uriaș pentru seniori și 
juniori, fond 15 km și 3 x 10 km 
pentru seniori. O importanță deo
sebită va fi acordată șț celei 
de-a VIII-a ediții a concursului 
internațional „Cupa Poiana Bra
șov" (inclus, ca de 
lendarul F.I.S.) la 
invitați schiori din 
trig, U.R.8,S,, R.
Cehoslovacia, Italia, R. F. a Ger
maniei, Polonia. Bulgaria și Un
garia. „Cupa Poiana Brașov" se 
Va desfășura la 9—10 martie, în 
Postăvar, avînd 
bele de slalom 
uriaș-

obicei, in ca- 
care au fost 
Franța, Aus- 
D. Germană.

Mo- 
care 
pen-

programate pro- 
special și slalom

D. STANCULESCU

DUMITRESCU III: Să nu-ți faci 
o impresie greșită. Ceilalți vin 
mal tîrziu. Azi la noi se face 
„individualizare’ și pentru a pu
tea asigura jucătorilor o asistență 
corespunzătoare îi grupăm pe de
ficiențe, vîrste ele, Toți sînt con
vinși de utilitatea acestei metode. 
Provoacă-i la o discuție și vei 
vedea că jucătorii mei nu sînt 
roboți, simpli esecntanțl, ci sînt 
preocupați de o serie de proble
me de joc, caută soluții tactice 
pentru anumite jocuri sau pe
rioade de joc.

M-am întors curios spre grup.
REP. : PREDECESORII DV. (PET- 

SCHOVSKI, MERGEA, MARKI) CON
SIDERA CĂ LATURA DEFICITARA 
A FOTBALULUI NOSTRU ESTE 
LIPSA UNEI TEHNICI CORESPUN
ZĂTOARE A JUCĂTORILOR LA NI
VELUL FOTBALULUI MONDIAL 
ACTUAL. DV. CE PĂRERE AVEȚI?

REP. : NU GĂSIȚI 
DU-NE O ȘCOALĂ 
FOTBAL. CARE SA 
POSIBILITĂȚILE 
PUTEA PROGRESĂ 7

JURCĂ: Pregătindu-ne pentru 
o conlruntare internațională noi 
plagiem pentru a face față mo
mentului. Formîndu-ne o școală 
proprie, vom fi noi înșine.

DUMITRESCU III: Aceasta 
cheia ! Trebuie să redevenim 
fiindcă destul am jucat și ca 
gării și ca cehii, numai româ
nește nu.

este 
noi, 
bul-

DUȘAN: Șl eu sînt de acord 
cu ideea specificului național și, 
de ce n-am spune-o, chiar și 
local,

REP. : CE ELEMENTE AR PUTEA 
STA ȚA BAZA SPECIFICULUI NOS
TRU NAȚIONAL IN FOTBAL 1

DUMITRESCU III: Consider că 
specifice ne 
subtilitatea...

sinț! inventivitatea.

MERGEA: 
năm.

REP. : CUM

Pe acestea să pisto-

VEDEȚI PROBLEMA 
ATRAGERII COPIILOR LA FOT
BAL?

noscute valori ale fotbalului nos
tru pentru răspunsurile pline de 
conținut pe care mi le-au dat, 
convins fiind că spusele lor con
stituie niște adevăruri în fotbal.

Despărtindu-mă de ei, am ră
mas cu nostalgia unor amintiri 
plăcute.

Ce a fost, dar mai ales ce s-a 
transmis de la ei celor care le 
îmbracă astăzi tricourile ? Din 
tehnica lor ajunsă uneori pînă 
Ia desăvîrșire, ori chiar depă
șind-o, cît s-a transmis jucăto
rilor de azi ? Din prietenia lor 
robustă, trainică — cheie a mul
tor performanțe — a mai rămas 
ceva și prin cabinele U.T.A.-ei ?

Răspunsurile pe care le căutam 
acestor întrebări m-au făcut să 
continui investigațiile și in „noul 
val". în acest scop m-am îndrep
tat spre stadion.

Erau doar cîțiva (Lereter, Țîr- 
lea, Petescu, Gornea, Popeșcu), 
împreună cu antrenorii Dumitres
cu și Reinhardt. Am început să 
cred că am găsit răspunsul mult 
căutat, deoarece lipsa de seriozi
tate în pregătire, lipsa acelei 
tenacități proprie acumulărilor, 
nu pot duce decît la un fotbal 
înecat în mediocritate. Or, ce 
'seriozitate profesională este aceas
ta cînd din întregul lot sînt pre
zent) doar cinci, 
besc plini de 
cînd faptul ar 
din lume 1

este într-adevar fac-
DETERMINANT

PETESCU: Tehnica
mijloc indispensabil, dar sfera su
perioară a jocului o reprezintă 
orientarea tactică 
colectivă.

individuală și

VĂ ARGUMEN-

voi sprijini pe 
din realită-

REP. : VREȚI SA 
TAȚI PĂREREA ?

PETESCU : Mă 
cîteva exemple luate
țile fotbalului mondial. Brazilia, 
deși avea jucători de mare va
loare 
1954, 
lucrul 
garia, 
pe plan tactic (Zakarias al patru
lea pe linia de 
centru retras).

tehnică la mondialele din 
nu s-a impus ca echipă; 
acesta l-a reușit însă Un- 

deoarece a venit cu noutăți

fund, Hidegkuti

ȚÎRLEA: Da,
cul-o în 1958

dar Brazilia a
cu prisosință 1

fă-

e-PETESCU: Tocmai fiindcă 
chîpa Braziliei a deosebit pădu
rea de copaci.

REP. : DECI, A SESIZAT ESEN
ȚIALUL 7

, iar aceștia zîm- 
satisfactie, ca și 

firesc
PETSCttOVSCHI : în ultimii

{•:

lui Petschovschi și... nouăUna din amintirile dragi

PETESCU s Tehnica de joc și 
posibilitățile fizice sînt doar niște 
cuvinte care exprimă o idee. Eu

LERETER: După părerea mea, 
deficiențele iotbalului românesc 
își au rădăcinile Ia capitolul tac
tic în principal, iar nu in ceea 
ce privește tehnica.

anî s-au făcut alțtea greșeli în 
această privință încît ar fi o 
utopie să așteptăm copiii să vină 
singuri Ia fotbal- Trebuie să du
cem fotbalul ia copil- Talentele 
trebuie căutate. Dacă le așteptăm

Ințrigat, m-am adresat lui Coco, 
hotărît să nu-1 menajez.

REP. 1 CU CÎTEVA ZILE ÎNAINTE 
IMI VORBEAȚI DE ACEA DĂRUIRE 
LA ANTRENAMENTE A VECHILOR 
FOTBALIȘTI, p® CE PERMITEȚI

TR. POPESCU: Exact. Din a- 
ceastă cauză noi batem pasul pe 
loc, fiindcă nu vedem esența pro
blemei.

România-R.
(Urmare din pag. 1)

Walter Ulbricht", deși ieri echipei 
României i s-a refuzat acest lu
cru, ceea ce a atras protestul ener
gic al conducerii delegației noas
tre. în paranteză fie spus, este cu 
totul de neînțeles cum ieri după- 
amiază terenul de joc era impro
priu antrenamentului (așa cum au 
încercat să ne convingă organiza
torii), iar peste noapte a devenit 
propice pentru echipa gazdă.

Antrenorul Karoly Soos s-a de
cis, în sfîrșit, asupra formației pe 
care o va alinia sîmbătă : BLOCH- 
WITZ — URBANCZYK, IRMS-

Dialog cu cititorii
Destinele echipei noas

tre naționale de fotbal 
au preocupat și preocu
pă la modul cel mai di
rect mase largi de oa
meni. Ne-o demonstrea
ză, printre altele, și mul
țimea scrisorilor primite 
la redacție care abordea
ză această temă- Cu sin
ceritate și un remarcabil 
Simț critic, cei ce ni 
s-au adresat prin scris 
și-au expus pe pagini în
tregi opiniile despre al
cătuirea și evoluția re
prezentativei țării noas
tre, punînd totodată în 
discuție activitatea tutu
ror factorilor responsa
bili : Biroul federației de 
fotbal, tehnicienii fede
rației, antrenorii dțn clu
buri, jucătorii.

Ar fi practic 
bil să-i amintim 
cei care prjp
exprimate doresc să 
jute la înlăturarea defi
ciențelor de pînă acum 
și la găsirea celor mai 
potrivite soluții pentru 
vjitor, Mulțumindu-le 
pentru bunele lor inten
ții, îi asigurăm că aspec
tele critice semnalate, su
gestiile și propunerile

făcute nu vor rămîne 
fără ecou.

★

imposi- 
pe toți 
părerite 

a-

Tovarășul Curea Mi
tică din comuna Radc- 
mireșțj, regiunea Argeș, 
se arată, pe bună drep
tate, nemulțumit' de U’ 
nele remarci nepotrivite 
făcute de cronicarul zia
rului „Secera și cioca
nul" din Pitești, Florea 
Ciobanu, pe marginea 
jacului Steaua—F. C. Ar
geș. După cum se știe, 
în acest meci s-a produs 
o neașteptată răsturnare 
de scor 1: conduși la un 
moment dat cu 2—0, fot
baliștii piteșteni 
șit să egaleze și 
înscrie golul 
intr-un final în
fost evident mai buni 
decît adversarii lor. Sub
linierea decentă a aces
tei situații de superiori
tate în joc se pare că nu 
i-a fost suficientă croni
carului de la Pitești. Pe 
el l-a 
faptul 
asistat
prezentație de circ sus-

au reu- 
chiar să 
victoriei 
care au

REP. : COBOARA TOTUȘI PE 
GAZON I

GORNEA : Dacă îmi dați voie... 
Două echipe diferențiate ca teh
nică de joc se înfruntă. Prima 
posedă jucători cu deprinderi teh
nice mai bune, dar organizarea 
tactică eșțe defectuoasă. A doua, 
deficitară ca tehnică d© joc, dar 
cu o organizare tactică adecvată 
acestora, va cîștiga.

REP. : cu cea mai PESAVJRȘI- 
TĂ ORGANIZARE TACTICĂ A JO
CULUI, DAR CU TEHNICA AC
TUALA A JUCĂTORILOR NOȘTRI 
CREDEȚI CĂ PUTEM DEVENI CAM
PIONI MONDIALI 7

LERETER: Tehnica de Joc pe 
care o posedă jucătorii noștri, 
încadrată într-o organizare tac
tică bună, ne va permite să pu
nem în valoare cel mai biHe 
posibilitățile existente în fotbalul 
românesc, la ora actuală.

PETESCU: Ridicarea măiestriei 
tehnice a jucătorilor romani va 
crea un larg cîmp de soluții fac
tice oportune. Datorie specialiști
lor va fi să o găsească pe cea 
mai bună. Iar campioni mondiali 
vom deveni atunci cînd confrun
tarea cu fotbalul mondial se va 
face și între specialiștii noștri 
cu cei străini. Va trebui însă să 
găsim înaintea altora factorii tac
tici înnoitori. Să nu uităm că 
nimeni nu stă pe loc, Iar căile 
bătătorite de alții nu duc totdeau
na la performanțe.

LERETER: Oricum însă, jucă
torii noștri vor trebui să-și per
fecționeze, în cel mai scurt timp, 
tehnica pentru ca mijloacele de 
exprimare a ideilor valoroase, să 
țină pas cu fotbalul mondial.

GORNEA s Să nu uităm însă 
și viața sportivă.

PETESCU: Erijîndu-mă în re
porter, întreb : Dar fotbalistul Co- 
jocaru șl nu reporterul, ce are 
de zis în legătură cu aceste căi 
bălăforite ?

REP.» OPINIA MEA, CONCEN- 
TR VTA IN CÎTEVA CUVINTE, ESTE 
CA NEGAM SPECIFICUL NAȚIO
NAL CĂUTÎND SOLUȚII PREȚI
OASE „MAPE IN..." UITIND CA 
FOTBALUL ESTE IN LUMEA SPOR
TULUI — EVIDENT — UN FENO
MEN SOCIAL-ISTORIC, CU UN PROFUND CARACTER NAȚIONAL.

PETESCU: Este exact ceea ce 
discutam noi cu cîtva timp în 
urmă,,,

REP. : DAR TOATE ACESTEA 
VOR CONCURA LA RIDICAREA 
FOTBALULUI NOSTRU NUMAI ÎN 
CONJUNCTURA UNEI ORGANI
ZĂRI A ACTIVITĂȚII FOTBALIS
TICE LA NIVELUL ȚĂRILOR CU 
CEL MAI DEZVOLTAT FOTBAL.

VA MULȚUMESC ! VA UREZ SUCCES !

Drago? COJOCARU

D. Germană
CHER, WRUCK, BRANSCH — 
PANKAU, ERLER, HOGE — 
NOLDNER, FRENZEL, LOWE.

întîlnirea va începe Ia 14.30 (ora 
României) și va fi transmisă în în
tregime la radio și televiziune. Ea 
va fi condusă la centru de ceho
slovacul Dawidek, același care a 
arbitrat (ne amintim cum) și me
ciul de la Budapesta între Ferenc- 
varos și F. C. Argeș, în „Cupa 0- 
rașelor tîrguri".

în timpul meciului vor putea fi 
schimbați un jucător de eîmp, pînă 
la pauză, și portarul, în tot cursul 
celor 90 de minute de joc.ȘTIRI

încîntatt mai mult 
că „spectatorii au 
la o adevărată re-

ținută de piteșteni care-i 
au ca soliști pe Dobrin 
și I. Popescu" și că „par
tida se încheie în amu
zamentul tribunelor sa
tisfăcute de spectacol”. 
I-or fi plăeînd tovarășu
lui Florea Ciobanu re
prezentațiile de circ, dar 
parcă locui lor nu este 
pe stadioane !

în ceea ce ne priveș
te, am 
deauna 
ieftine 
deliciul 
a publicului, dar care nu 
sînt de nici un folos fot
balului adevărat, 
regretabil, 
mai găsesc 
chiar prin 
presei își dau girul pen
tru asemenea acte ne
sportive, de ridiculizare 
a partenerului de între
cere prins într-un mo
ment de derută (ce-ar fi 
spus cronicarul piteștean 
dacă jucătorii bucureș- 
țeni ar fi fost în situația 
de a face circ cu adver
sarii lor ?). Nu mai puțin 
vinovați sînt desigur Do
brin, I. Popescu și cei
lalți jucători care recurg

Ia astfel de i,fițe“, așa- 
zise numere personale, 
în locul preocupării 
pentru construirea unor 
acțiuni eficace.

întrucît, însă, unele 
cronici de fotbal publica
te în ziarele din provin
cie implică și alte aspecte, 
vom reveni asupra lor.

RADU NUNWEIUER INTRODUS
ÎN LOTUL DE TINERET

condamnat întot- 
acele jonglerii 

care fac poate 
unei minorități

Este 
însă, că se 
unii care 
intermediul

★
într-o 

In care 
men 
cronică dlntr-un alt ziar 
—- tov. Nicolae Mutu din 
Cîmpina, Aleea Nordu
lui 7, pe reproșează fap
tul că „Sportul popular" 
a apreciat drept bun ar
bitrajul lui Octavian 
Comșa la meciul Stea
ua—F. C. Argeș. D-sa 
consideră că primul 
al piteștenilor a fost 
scris din poziție de 
said nesancționată 
arbitrul Comșa. Ne pare 
rău, tovarășe 
noi rămînem 
noastră.

amplă scrisoare, 
foloseșe ca ter- 

de comparație o

gol 
în- 
of- 
de

Mutu, dar 
la părerea

C. E.

Analizînd evoluția lotului nostru 
de tineret în meciul cu F. C. Karl 
Marx Stadt, antrenorii Dincă 
Schileru și Gheorghe Nuțescu au 
hotărît, printre altele, introducerea 
lui Radu Nunweiller în echipa 
care va face deplasarea în R. F. a 
Germaniei.

MECI AMICAL

Continuîndu-și pregătirile, echi
pele bucureștene Rapid șl Di
namo se vor întîlni duminică, pe 
stadionul Giuleștl. Meciul va în
cepe Ia ora 10,15.

CONCURSURI DE SELECȚIE

Școala sportivă nr. 2 organizea
ză în zilele de 21 și 23 noiem
brie, între erele 8—10, concursuri 
de selecție pe terenul 8 din Com
plexul sportiv 23 August. Pet 
participa copii născuți în anii 
1955 șl 1956,



■ 1MM IHmI llill

■

Să nu ne lăsăm amăgiți de 
farmecele Hannei Maskova, crăia
să albă a zăpezii care lunecă 
eteric pe orbita fără sfîrșit a 
unei figuri do patinaj îneîntătoa- 
re. Sub lamele subțiri ale pati
nelor gheața e artificală, iar afară 
domnește încă suverană toamna 
târzie și blinda. Sporturile ghețu
șului încremenit și ale nămeților 
mai au de așteptat suflarea rece 
a nordului, lată, ca să găsească 
zăpadă pentru antrenament schio
rii francezi și cei austrieci au ur
cat spre văile cele mai ascunse 
ale Alpilor, Acolo, pe pîrtiile fe
rite de soare, aproape de gheța
rii veșnici, campionii slalomului 
și ai coborîrii pregătesc perfor
manțele viitoarei Olimpiade albe. 
In timp ce la șes, gazonul sta
dioanelor rămîne încă proaspăt 
*i îmbietor, pistele de zgură tare 
invită la record. Asistăm la o 
toamnă sportivă fără precedent, 
excepțional de frumoasă. Fotba
lului deci, si nu sporturilor de 
iarnă, să-i dăm locul întâi în sec
vențele noastre de la sfîrșitul 
acestei săptămîni de noiembrie.

Programul fotbalistic interna
țional, extrem de bogat în 

aceste zile, culminează azi cu 
c intîlnire decisivă pentru soarta 
unei foste campioane mondiale, 
în drum spre reabilitare. Italia, 
neînvinsă în grupa a Vl-a a cam
pionatului european de fotbal, în
cearcă să convingă pe toți spec
tatorii marii competiții continen
tale că poate fi din nou „Squadra 
azzura“ de altă dată, pornind la 
înlăturarea ultimului obstacol 
care-i std în cale spre calificare; 
Elveția. La Berna, în deplasate, 
11-le pregătit de Ferrucio Valca- 
reggi începe seria celor doud 
teste cu inventatorii betonului In 
fotbal, numit altă dată „lacăt". 
Nu va li o confruntare între pro
fesori și elevi, fiindcă noua echi
pă a Italiei pare să fi renunțat 
Ia betonările exagerate. Deșt,, ne 
linia de fund regăsim trei dintre 
autorii aureolei de virtuozitate 
în defensivă care a Însoțit evo
luțiile italienilor — și ale lui In- 
ter, îndeosebi — de aproape un 
deceniu. Este vorba de Burgnlch, 
Fachetti și Picchi. La înaintate, 
în schimb, diversitate de origini 
în rîndui echipierilor peninsulari 
proveniți din cluburi diferite.

Cîteva cifre de 
Italia conduce în
grupei, cu 8 puncte din cele 4 
meciuri susținute (toate victorii). 
Urmează echipa României, care 
și-a terminat jocurile, rămîntnd 
cu 6 puncte. Elveția a disputat 
numai 3 meciuri și are 4 puncte. 
Ultima în grupă: Cipru eu 0 
puncte. O victorie a elvețienilor 
tn .meciul de la Berna ar compli
ca simțitor calculele. Cum Elveția 
n'u are probleme în ultimul ei 
joc cu Cipru (17 decembrie), a- 
tunci meciul retur cu italienii ca
pătă caracter decisiv.

Și să nu neglijăm faptul eă 
elvețienii au făcut — șl altă dată 
— zile grele fotbaliștilor de la 
sud de Alpi.
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Așa cum s-a mai anunțat, astăzi 
[la sediul CNEFS et. VIII), va 
avea loc în București ședința de 

cru a Comitetului de Direcție al 
alunii Europene de tenis de■H
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■
i
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C
masă. La lucrări vor lua parte : 
Jupp Schlaf (R.F.G.) — președin
tele forului de specialitate conti
nental, Vaclav Vebr (Ceho
slovacia) vicepreședinte, doamna 
Nancy Evans (Țara Galilor) — 
secretar, Conrad Jaschke (Anglia), 
Jean Mercier (Franța), Gyorgy 
Lakatos (Ungaria), Hans Grelke 
(R. D. Germană), Leonid Maka
rov (U.R.S.S.), Borivoje Popovici 
(Iugoslavia) și Sever Dăneț (Ro
mânia).

Pe ordinea de zi figurează ur
mătoarele puncte: aprobarea
procesului verbal al ultimei reu
niuni ; probleme financiare; in
formare asupra stadiului desfășu
rării „Cupei campionilor euro
peni"; informare cu privire la 
desfășurarea primei ediții a Ligii

Mill
V

'i
:ț:-

HANNA MASKOVA (Cehoslovacia)

I
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Imediat după sosirea pe aeroportul Băneasa, dl. Jupp Schlaf — președintele U.E.T.T. 
consultă, împreună cu antrenoarea jederală Ella Constantinescu, programul lucrărilor 
Comitetului de Direcție Foto i T. Roibu

Europei; 
fășurării ultimei ediții a 
teriuîui "— J-
ori" ; insigna Uniunii 
ne de tenis de masă; a- 
pariția primei ediții a almanahu
lui UETT ; informare asupra dis
putării „Cupei orașelor tîrguri" ; 
informare asupra desfășurării vi
itoarelor 
la Lyon 
diverse.
bogată.

Vineri 
ții Ia actuala sesiune 
cepția lui Leonid Makarov și Bo- 
rivoje Popovici — așteptați pen
tru azi dimineață. Oaspeții au 
fost întimpinați de reprezentanți 
ai Federației române de tenis de 
masă.

Tot ieri, a sosit și domnul Roy 
Evans — președintele Federației 
internaționale He tenis de masă. 
Dl. Roy Evans este invitatul fe
derației noastre de resort.

informare asupra des- 
............. i „Cri- 

european de juni- 
insigna Uniunii europe- 

de tenis de masă;

campionate europene de 
(aprilie 1968) ; probleme 
Fără îndoială, o agendă

au sosit toți participan-
cu ex-

DE CAMPION MONDIAL DE BOX

FOTBAL PE GLOB
IN „C.C.E.".- BENFICA

ETIENNE 2—0
u ST.

au25 000 de spectatori 
la Lisabona meciul inter- 
de fotbal dintre echipele 
Lisabona și St. Etienne 

contînd pentru „Cupa

Peste 
urmărit 
național 
Benfica 
[Franța), 
campionilor europeni". Fotbaliștii 
portughezi au obținut victoria cu 
scorul de 2—0 (1—0). Primul
punct a fost înscris în minutul 
28 de Augusto. Gazdele au mar
cat al doilea gol în minutul 55 
prin EuseBio, dintr-o lovitură de 
la 11 m.

pole sau F.C. Hibernian ; F.C. Zu
rich — Sporting Lisabona sau 
Fiorentina. Prin tragere la sorti, 
4 echipe s-au calificat direct pen
tru sferturile de finală ale com
petiției : F.C. Dundee, Atletico 
Bilbao și învingătoarele din me
ciurile Glasgow Rangers — F.C. 
Koln și F.C. Bologna — Dinamo 
Zagreb. întîlnirile din turul trei 
urmează să fie jucate pînă la 
31 decembrie.

FERENCVAROS — LIVERPOOL 
ÎN „CUPA ORAȘELOR TÎRGURI"

CU PRILEJUL unui concurs atle
tic de sală- desfășurat la Beumun- 
ster, cunoscutul camnion vest-ger- 
man Harald Norpoth a eîștigat pro
ba de 1 000 m cu timpul de 2;25;2. 
Cursa de 800 m a revenit lui Franz 
Josef Kemper (R, F. a Germaniei) 
cronometrat în 1:58,5.

LA MOSCOVA s-a desfășurat intil- 
nirea internațională amicală de box 
dintre selecționatele orașelor Mos
cova și Berlin. Victoria a revenit:

La sediul F.I.F.A. din Zurich 
a avut loc tragerea la sorți pen
tru alcătuirea programului întîl- 
nirilor celui de-al treilea tur din 
cadrul „Cupei orașelor tîrguri" 
la fotbal. Iată cum se vor des
fășura aceste meciuri: învingă- 
toarea din jocul Vojvodina — 
Lokomotiv Leipzig cu cea din în
tîlnirile Atletico Madrid — F.C. 
Goeztepe Izmir; Ferencvaros Bu
dapesta — Liverpool; Partizan 
Belgrad sau Leeds United — Nea-

cova și Berlin. Victoria a 
pugiliștilor sovietici cu 9—1.

ÎN MECIUL de tenis de la 
echipa Spaniei a învins cu 
chipa Poloniei. In proba de 
Orantes—Ari'la au dispus c_ _ 
7—5 de Rybarczyn—Nowicki. Santa
na l-a învins cu 6—1, 6—3 pe Nowicki.

I.opopolo. ElTOKIO 17 (Agerpres). — Peste 
10 000 de spectatori au urmărit pe 
arena „Kuramae" din Tokio me
ciul de box profesionist dintre 
campionul mondial la categoria 
ușoara „clasa juniori", japonezul 
Paul Fuji, și vest-germanul Willy 
Quatuor. Japonezul, mai rapid în 
riposte, a dominat net această în- 
tîlnire, obținînd victoria prin k.o. 
în repriza 
înregistrat 
a devenit 
vingîndu-1

limită, pe italianul
și-a pus acum pentru prima oară 
titlul în .ioc.

Madrid 
5—0 e- 
dubiu, 

CU 6—2,

ui numai balonul rotund, ci 
și cel oval are un cap de 
afiș atrăgător în finalul 

săptămînii sportive.
La Toulouse, rugbiștii „All-BIa- 

cks“ își fac a doua apariție în 
turneul lor în Franța. Adversarii 
neo-zeelandezilor vor fi echipie
rii reprezentativei franceze se
cunde. Practic, o echipă mai sla
bă decît cea întîlnită joi la Lyon, 
cu 7 internaționali în formație, 
și măcinată de iureșul tricourilor 
negre în a doua repriză: 16—3.

Meciurile de la Lyon, Toulouse 
și cel următor, la Bayonne, sînt 
doar o încălzire înaintea „șocu
lui" de la 25 noiembrie, data in- 
tîlnirii mult așteptate Franța— 
Noua Zeelandă. Rugbiștii fran
cezi, reprezentanți autorizați al 
continentului, vor încerca să în
trerupă seria de victorii a cara
vanei negre de la antipozi. Va 
fi primul din seria celor trei 
meciuri pe care naționala fran
ceză de rugbi le susține în a- 
ceastă toamnă. Al doilea — rea
mintim — este cel cu echipa țării 
noastre, la Nantes, în decem
brie.

Sd nu-i lăsăm însă prea 
în culise pe cei care 
fi în săptăminile ce 

mează actorii principali ai

N

mult 
vor 
Ur- 

sla-

sportivă de mare clasa
© Cel mal marc succes internațional al luciei Chirița 
II Problema vedetei trebuie reconsiderata

Crosa, patinele,

Dacă amănuntele despre întâl
nirea dintre echipele masculine 
de gimnastică ale Franței și Ro
mâniei prezentau interes prin 
prisma avantajului sever în fa
voarea gazdelor, nu greșim cind 
afirmăm că detaliile despre me
ciul dintre selecționatele femi
nine ale celor două țări ne in
teresau, in primul rînd, ca 
urmare a minimului avans cu 
care au eîștigat gimnastele fran
ceze. Iată de ce ne-am adresat 
SONIEI IOVAN, prezentă Ia 
această confruntare ca arbitră, 
rugind-o să ne relateze impre
siile sale.

Fără îndoială, scorul de 
363,35 p — 368,30 p în favoarea 
echipei Franței vorbește de la 
sine despre echilibrul dintre 
cele două formații. Și dacă mai 
adăugăm la aceasta că Ceampe
lea a căzut de două ori la exer
cițiul liber ales de la bîrnă 
(deci, două puncte pierdute) ne 

. dăm seama că echipa noastră 
reprezentativă ar fi putut obține 
fără dificultate o prestigioasă 
victorie internațională.

Dar, să ofer cititorilor ziaru
lui „Sportul" cîteva amănunte 
despre concursul desfășurat la 
Vernon. Faptul că aici s-a 
născut cea mai bună gimnastă 
a Franței, Evelyne Letourneur, 
și că era prima oară cînd ea 
evolua în fața concetățenilor săi 
într-un concurs internațional, a 
asigurat întrecerii o notă de 
inedit. Gimnastele noastre au 
suportat bine handicapul insuc
cesului de la Dessau, s-au mo
bilizat mai mult, realizînd o 
comportare care poate fi apre
ciată, în ansamblu, ca merito
rie. Ele au eîștigat săriturile pe 
echipe, atît la impus cit și Ia 
liber ales. Irina Sărăcuț s-a si
tuat în fruntea echipei noastre 
și ar fi meritat cu prisosință 
să cîștige la individual această 
probă. La paralele au fost mai 
bune gazdele : execuții corecte, 
aterizări precise (la impuse); 
execuții foarte bune, cu multe 
elemente de surpriză, corect 
executate din punct de vedere 
tehnic și al ținutei (la liber 
ales). Gimnastele românce au 
„mers" corect,, dar au avut mici 
ezitări, penalizabile desigur,

au diminuat media 
a echipei. Apoi, la

gene- 
birnă, 
întîie-

giunii sportive, 
schiurile, bobul își cer drepturile.

La început, un popas în tri
bunele bine încălzite ale sălii de 
la Lujnihi, în capitala U.R.S.S. 
Pe dreptunghiul de gheață al pa
tinoarului acoperit continuă due
lul celor două fruntașe ale cam
pionatului unional de hochei, 
Spartak și Ț.S.K.A. AmSbele echi
pe moscovite pornesc în al treilea 
tur al întrecerii, sensibil distan
țate de toți urmăritorii. Spartak, 
deținătoarea titlului, are o sin
gură înfrîngere în cele 19 me
ciuri susținute, bineînțeles în 
fața lui Ț.S.K.A. !n retur, hocheiștii 
militari și-au luat revanșa, dar 
rămîn totuși la un punct în ur
mă, din cauza unui draw lăsat pe 
drum. Deci, Spartak — 36 puncte, 
Ț.S.K.A.— 35 puncte. Cursa conti
nuă, pasionantă, dar pentru mo
ment prin interpuși... Campionii 
foacă împotriva Aripilor Soviete
lor, iar hocheiștii militari cu 
S.K.A. Leningrad.

Pentru la urmă, pe Zimni 
Stadion din Praga. Aci, patina
torii artistici se întrec într-o com
petiție pe care comentatorul spor
tiv al agenției A.P.N. o definește 
ea „...un campionat neoficial a! 
Europei". Evident, sublinierea nu 
poate s-o consoleze pe Hanna 
Maskova, care va cuceri trofeul 
„Patinei de aur1' iară satisfacția 
de a fi întrecut pe marea sa ri
vală, Gaby Seifert. Ultima este 
absentă de pe lista înscrierilor. 
Vor fi pe gheață însă mulți cam
pioni în perspectivă, printre care 
am îndrăzni să-l situăm pe so
vieticul Serghei Cetveruh'in — 
principal adversar al favoritului, 
cehul Andrei Nepela — ca și pe 
maghiarul Laszlo Vajda, apoi pe 
Beate Richter, Liesl Mikula, Me- 
lita Dona. Toți foarte tinșri, 
așa cum sînt și cei patru pati
natori români, plecați la Praqa 
lără pretenția unui Ioc pe po
dium, ci pentru a face utila școa
lă a măiestriei.

i acum, să urmărim cu ace- 
V lași interes telegramele a- 
M gențiilor de presă și trans

misiile radio-reporterilor de pe 
tot globul. Scoruri, punctaje și 
timpi de performanță abia aș
teaptă un Ioc în cronicile noastre.

a 4-a. K.o.-ul a fost 
în minutul 2,30. Fuji 
campion al 
anul trecut, înainte de

lumii în-

TONY ROCHE ELIMINAT LA BRISBANE I
BRISBANE 17 (Agerpres). — 

Tenismanul danez Jan Leschly a 
realizat o mare surpriză în tur
neul internațional de la Brisbane, 
învingîndu-1 cu 6—4, 6—4, 6—4 pe 
australianul Tony Roche. în urma 
acestui neașteptat succes, Leschly 
s-a calificat în semifinalele com
petiției. Roy Emerson (Australia)

a dispus cu 
compatriotul
Newcombe (Australia), învingător 
la Wimbledon, l-a eliminat cu 
7—5, 6—4, 8—6 pe canadianul
Mike Belkin, iar Bill Bowrey 
(Australia) a dispus cu 7—9, 3—6’, 
9—7, 7—5, 6—4 de Ray Ruffels 
(Australia),

6—3 11—9, 6—3 de 
său Alan Stone.

SELECȚIONATA de hochei pe 
gheață a Franței se pregătește in- 
teiis în vederea noului sezon inter
național. La 18 noiembrie, hocheiștii 
francezi vor întîlni echipa E«vețzei, 
urmînd ca la 26 noiembrie să joace 
în compania reprezentativei Italiei.

LA PLEVNA a avut loc meciul de 
fotbal dintre reprezentativele de ti
neret ale Bulgariei și cehoslovaciei, 
contînd pentru „Cupa UEFA- (ju
cători sub 23 de ani). Oaspeții nu 
deschis scorul în min. 15 prin Cr- 
naci, iar gazdele au egalat in min. 
59 prin P. Kirilov. Golul victoriei a 
fost înscris de Jekov în minutul 84. 
Deci, 2—1 pentru Bulgaria.

AGENȚIILE internaționale de pre
să anunță că municipalitatea din

s-au impus prin am- 
și siguranță. în final 
în favoarea echipei

— pe locul doi la indivi- 
compus (cel mai impor- 

succes internațional al ei) 
culege acum rezultatele 

munci serioase și intense

care 
rală 
a fost din nou rîndui ca 
tatea să fie de partea noastră.
Cu excepția Elenei Ceampelea, 
toate componentele echipei au 
fost cotate cu note de peste 9 
la liber ales, după ce și în 
prima zi, la impus, echipa ro
mână lucrase destul de bine. 
Victoria la aparat a revenit 
gimnastelor noastre. Solul impus 
a fost compus de antrenoarea 
Taș Lemeny Olga (Ungaria), care 
se ocupă de cinci ani de echipa 
feminină a Franței. Poate de 
aceea, unele mici deosebiri de 
interpretare au solicitat uneori 
și... consultul arbitrelor. în 
orice caz, la impus gimnastele 
din echipa României au fost 
mai bune la elementele de 
acrobatică și sărituri, dar cele 
franceze 
plitudine 
5 sutimi 
Franței !

O frumoasă impresie a lăsat 
din echipa română Lucia Chi
ri ță 
dual 
tant 
care 
unei
desfășurate timp de mulți ani. 
La fel de bine au evoluat Ro- 
dica Apăteanu și Alina Goreac. 
Irina Sărăcuț și Olga Ștefan — 
în nota lor obișnuită. Din pă
cate, Elena Ceampelea, de la 
care așteptam cel mai mult, a 
evoluat sub posibilități la toate 
aparatele, mai puțin solul liber 
ales, unde ne-a arătat adevărata 
ei valoare și forță.

Echipa Franței are o gim
nastă de mare clasă, Evelyne 
Letourneur, o adevărată vedetă, 
cu exerciții frumoase, corect 
executate, cu amplitudine, care 
a „tras1* după ea alte cinci 
gimnaste de valoare mai mo
destă. Problema vedetei, în sen
sul cel mai bun al cuvîntului. 
trebuie de îndată actualizată și 
în gimnastica noastră feminină. 
Și primele 
dească la 
însele.

trebuie să se gîn- 
aceasta gimnastele

Sonia IOVAN
antrenoare

Radu VOIA

pen-
Bo- 
tur
tur

cr

din răspunsuri ar fi

>• ■<. «■■M

meci 
fost

Cu cit miza 
cu atlt scuza 
'pentru atitu-
Meciurile nu 
echipelor, ci

cu- 
dincapul,

sînt soluțiile proble-

i și să 
compar-

recente și 
constă mai

ciotul specialist vest-gor- 
maii formulează, cu acest 
prilej, o serie de sugestii 
menita să prevină repeta
rea acelor întâmplări nedo- 
rite pe stadioane, pe care 
el le numește în titlu — 
furtuni fotbalistice".

arbitrul GlOckner (R.F.G.) sprintează de la loculPrudent,
unde discuția dintre jucătorii lui Hvidovre Copenhaga și 

Real Madrid amenință să se transforme în pugilat...

Scenele regretabile petre
cute cu ocazia finalei „Cupei 
intercontinentale" Racing— 
Celtic, și care au întristat pe 
oricine are cit de cît o le
gătură cu fotbalul, nu sînt 
semnificative doar pentru 
aceste două cluburi. Inciden
tele sînt simptomatice pentru 
o stare de lucruri care începe 
să capete amploare. Atâta doar 
că în această partidă lucru
rile au luat o turnură mult 
mai serioasă decît înainte. 
Prevestiri existau încă de 
acum cîțlva ani. Deosebirea 
între incidentele 
altele anterioare .. __
mult în cantitate decît în ca
litate, dacă mă pot exprima 
așa.

Problema nu este specifică 
lui Racing sau lui Celtic ; ea 
este caracteristică acestui gen 
de competiție în care atât 
prestigiul cît și banii joacă un 
rol mare. Pe o scară mai 
redusă, asemenea lucruri se 
pot vedea si în competițiile 
europene. Lucrurile iau o în
torsătură cu atât mai gravă 
cu cît este vorba de tempe
ramente contrastante. La nive-

„bărbătesc". Noi, în Europa, 
avem stilul nostru, în care 
„atacul la om" este întotdea
una acceptat de adversar. Dar 
atunci cînd sud-americanii în
cearcă să copieze această la
tură fizică a jocului nostru, 
nu se pune problema că nu 
ar putea-o asimila ca lecție, 
dar ei nu vor putea niciodată 
să joace astfel. Este împotriva 
firii lor și ca rezultat, atunci 
cînd sînt angrenați într-un 
joc bărbătesc, își pierd pur șl 
simplu

Care 
mei ?

Unul
ca asemenea finale să se dis
pute într-o țară neutră, așa 
cum se întâmplă cu finala 
„Cupei campionilor europeni", 
unde incidentele sînt intr-a- 
devăr rare. Cred însă că fe
derațiile europene, respectiv 
cele sud-americane, nu ar 
accepta lucrul acesta din 
cauza unor eventuale pierderi 
materiale.

O altă soluție ține mai mult 
de bun simț. în meciurile 
dintre echipele reprezentând 
cele două continente să se 
joace mai mult fotbal și nu 
mal puțin. Pentru aceasta ar 
trebui să se revină în parte 
la metoda veche de meciuri 
amicale, fără miză prea mare. 
Dar chiar în asemenea ca
zuri, cei mai buni arbitri nu 
ar fi decît satisfăcători.

De ani de zile tot vorbim 
despre interpretarea regu
lamentului, căci există deose
biri fundamentale în con
cepții. Cred că este timpul 
ca la nivelul cel mai înalt 
să se facă un schimb de arbi
tri, chiar pentru meciuri de 
divizie. Numai în felul acesta

Garmisch Partenkirchen va depline 
candidatura de a organiza în anul 
1976 Jocurile Olimpice de iarnă. In 
acest sens, primarul acestei locali» 
tați a întocmit un referat, care va 
fi înaintat Comitetului internațional 
Olimpic.

LA CELOVEC, în cadrul „C.C.E." 
la hochei pe gheață, echipa Kla- 
genfurter AC (Austria) a dispuS"-cu 
scorul de 6—2 (0—0, 2—1, 4—1). de 
echipa maghiară Ferencvaros Buda
pesta.

TURNEUL INTERNAȚIONAL. fe
minin de floretă de la Saarbruken 
a fost eîștigat de campioana ’ 
deză Kerstin Palm, care, in mea 
de baraj. a învins-o cu 4—2 pe 
Gudrun Theuerkauff (R.F. a Germa
niei).

REZULTATE înț-egistrate în 
„C.C.E." la baschet : masculin: Al
sace de Bagnolet (Franța) — Maccabi 
Tel Aviv 82—80 (în tur 85—62 
tru Maccabi) : Real Madrid — 
roughmuir Edinburg 126—43 (în 
103—69) ; MTV Giesen (R.F.G.) 
Racing Luxemburg 72—50 (în
76—73) ; feminin ; Standard Liege — 
ATV Dusseldorf 64—43 ; Union Fires
tone Viena — Maccabi Tel Aviv 
62—57 ; Gerbe Montceau les Mines 
(Franța) — Unlversitario porto 49—21.

CU PRILEJUL unui concurs de 
haltere desfășurat la Lyon. sporti
vul francez jean Paul Fouletier a 
stabilit un nou record al țării sale 
ia cat. grea cu o performantă — la 
totalul celor trei stiluri — de 500 kg 
(165, 150, 185 kg).

Sâptămînalul englez „THE 
SUN" publică un intere
sant articol, sub semnătura 
lui Helmuth Schon, cmire- 
norul principal al reprezen
tativei de fotbal a R. F. a

Germaniei. Tema se situea
ză în plină actualitate a 
lumii sportive : înmulțirea 
incidentelor pe terenurile 
de fotbal, în cursul par
tidelor internaționale. Apre-

lui finalei Racing-Celtic șo- 
cui a. fost atît de £ — 
tocmai 
de temperamente, 
aceleia de concepție asupra 
jocului.

Dificultatea constă tntot. 
deauna tn definiția fotbalului

groaznic 
din cauza diferenței 

c,a și a

sevom avea arbitri care nu 
vor lăsa cuprinși de emoțiile 
evenimentului.

Apoi, e necesar să existe 
o creștere mai eficientă a 
cadrelor tinere. Antrenorul 
trebuie să fie pe deplin ras. 
punzător pentru comportarea

jucătorilor teren
vegheze ca această < 
tare să corespundă importan
ței momentului, 
este 
este 
dini 
sînt 
ale 
pot 
cului 
la 
(n.r.
văzut la televiziune de pro
fesori și elevi. Căci un meci 
ca acesta poate ușor distruge 
ani de muncă in rîndui șco
larilor.

Cele de mai sus se referă 
desigur la etica jocului. Dar 
nu pot omite tehnica. Pentru 
sud-americani, tehnica indivi
duală este mai presus de 
orice. Chiar dacă ei ar încerca 
să copieze stilul nostru, nu 
ar reuși decît într-o oarecare 
măsură, și ar anihila carac
terul propriului joc, după 
cum ni s-ar întâmpla și nouă, 
în Europa, dacă am încerca 
să-i copiem pe ei. Nu a exis, 
tat decît un singur jucător 
care a făcut o punte de le
gătură între aceste două con
cepții : Di Stefano. El poate 
fi privit ca un exemplu, dar 
este idealul pe care nu-l 
atingi oricînd,

In luna august a acestui an, 
am ținut în America de Sud 
un ciclu de opt conferințe. 
Lucrul cel moi interesant con
statat acolo a fost marea 
dorință a sud-americanilor de 
a-și însuși ceea Ce numesc 
„ritmul european". Oameni cu 
discernământ din America de 
Sud știu că noi nu avem nu
mai viteză și forță, știm să le 
și îmbinăm, o echipă mo
dernă nu se va bucura nici
odată de succes dacă nu va 
avea mai mulți jucători pen
tru fiecare din următoarele 
trei categorii : organizare, teh
nică individuală, spirit de 
luptă. Dau ca exemplu echipa 
Angliei care are pentru prima 
categorie pe Bobby Moore și 
Jackie Charlton, pentru a 
doua pe Bobby Charlton si 
Peters iar pentru a treia pe 
Hurst și Hunt. O îmbinare a 
acestor calități este vitală 

'atât pentru Europa cit șl 
pentru America de Sud. O 
echipă trebuie să fie capabilă 
să scoată în evidență oriqare 
din aceste trei categorii, în

mai mare, 
mai mică 
nepotrivite, 
numai ale 
fotbalului în general și 
aduce deci prejudicii jo

in sine. Mă îngrozesc 
gîndul că ultimul

Racing—Celtic) a

funcție de adversar. Pînă și 
Real Madrid punea pe primul 
plan echilibrul echipei tn 
dauna individualităților.

Și încă ceva. Ar fi bine dacă 
am putea elimina „stimulen
tele" financiare. Jucătorii mei 
nu joacă decît pentru presti
giu și victorie. Ei nu primesc 
nimic pentru jocurile interna
ționale, Și eu sînt convins 
că acesta este drumul 
bun.

Pentru a sfîrși, cîteva 
vinte despre F.I.F.A., una 
țintele criticilor, după inci
dentele din finala „Capei in
tercontinentale". Dificultatea 
F.I.F.A. este aceea că nu 
poate acționa decît prin fede
rațiile naționale și nu direct. 
Este deci de domeniul acestor 
federații naționale să readucă 
decența. tn jocul de fotbal.

Consider că o frînă <efi~ 
cientă în calea unor incidente 
de felul celor cunoscute ar 
fi eliminarea echipei vinovat^ 
de acte reprobabile colective, 
din competiție, indiferent de 
stadiul în care a ajuns aceasta.

Cred că F.I.F.A. ar putea 
ajuta prin convocarea, la in
tervale regulate, a unei con
ferințe a antrenorilor echi
pelor naționale. Dar aceasta 
ar trebui făcută înaintea vii
torului campionat mondial. 
Nu numai că am compara, 
dar fiecare ar putea fi con
vins de răspunderea care îi 
incumbă. După începerea me
ciului este prea târziu.

Se subestimează influența 
antrenorilor. Nu doresc cu iot 
dinadinsul 
exemplu, 
memorie ......... . ___
le-am adresat jucătorilor mei 
înaintea finalei cu Anglia : 
„Nici un fel de incidente l 
Chiar dacă nu cîștigăm, tre
buie să ne păstrăm demnita
tea. în acest moment sîntem 
în atenția unei lumi întregi44.

Atunci cînd echipa își pierde 
capul, cel vinovat este mai în
totdeauna antrenorul. Nu-i pot 
înțelege de loc pe acei antre
nori care aleargă să-$i îm» 
brățișeze jucătorul 
de pe teren, Chiar 
momente de mare 
sau tocmai în acele 
ei trebuie să-și 
cordul. Eu țin să 
și altă dată pe 
am mai jucat.

să mi dau de 
dar (mi revin in 
cuvintele pe care

elimlnat 
în adele 
tensiune, 

momente, 
arate deza- 

fiu blnevtentt 
terenul unde
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