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România—B. 0. Germană 
(preliminarii olimpice), 

la București
în ultima sa ședință, biroul F. R. Fotbal a hotărît 

ca jocul ROMANIA — R. D. GERMANĂ (PRELIMI
NARII OLIMPICE) SA SE DISPUTE LA BUCUREȘTI. 
După cum se Știe, partida va avea loc la 16 DE
CEMBRIE.

Azi, pe stadionul „23 August“, de la ora 14

România—B. F. a Germaniei
CEL MAI ATRACTIV MTCI AL SEZONULUI

PENTRU CA AGENȚIILE DE PRESĂ...
A venit, deci, Schon mit seinem Mannschaft. Helmut 

Schon, despre care știm, oricum, cel puțin, trei lucruri:
a) Că e succesorul lui Sepp Herberger, ceea ce e foarte 

mult.
b) Că a fost un mare jucător, lucru pe care-1 poate con

firma Mircea David, portarul care la 25 septembrie 1938, 
la București, a primit primul gol din șutul interului stînga 
Schdn.

c) Și, în sfîrșit, îl mai cunoaștem pe Helmut SchOn din- 
tr-o declarație memorabilă, demnă de un Oscar al fair-play- 

ului. Pe Wembley, imediat după finala World Cup, Schon 
a fost întrebat dacă are ceva de spus despre faimosul și

mult comentatul gol al treilea 
al englezilor. La care a răs
puns simplu i „Din poziția în 
care mă aflam, n-am putut 
vedea mare lucru".

Schăn șl-a adus deci echi
pa. L-a adus și pe bătrînul 
Uwe, care e simbolul puterii 
de șoc a acestei echipe de 
șoc. De ce Uwe ? Pentru că 
a înscris peste 50 de goluri 
pentru echipa sa națională și 
pentru că s-a dovedit, pînă 
la urmă, mai tare decît Achile 
jucînd și astăzi cu un călcîi 
de argint (nu e o meta
foră, ci o operație celebră).

întilnim deci o echipă de 
clasă. Poate cea mai puterni
că din cîte am întîlnit în 
ultimii 20 de ani. întilnim, 
de fapt, o mașină electronică 
în < programul căreia figurează 
cam tot ceea ce a „publicat" 
pînă acum fotbalul în 
sa. întilnim 11 ingineri 
rel de piele, în care 
știe cam tot ceea 
făcut în cele 90
— ba nu 1 — în 
de secunde ale 
(Poate cu o singură excepție
— „Franzl" Beckenbauer — 
artistul, singurul care scapă

Opinia publică
DA!

Responsabilii,

BA!
lstoria 
ai sfe- 
fiecare 
are de 
minute

ce 
de 
cele 5 400 

meciului.

uneori acestui angrenaj de 
arcuri și supape).

Ce vom opune noi masivu
lui team vest-german ?

Q echipă care a jucat în
frigurată la Berlin, dar care 
va trebui să zîmbească acasă. 
„Programul" mașinii electro
nice vest-germane poate fi 
pus în impas numai printr-o 
autosolicitare fizică de aceeași 
intensitate, la care să se a- 
dauge, însă, în mod obligato
riu, cîteva originalități, de 
temperament și fantezie pe 
care le pot emite unii dintre 
jucătorii noștri, în ciuda unul 
minus de calificare profesio
nală.

Echipa 
astăzi în 
germane 
aminti de 
pîlpîit în jurul lui la Ludwig
shafen, dacă Pîrcălab își va 
aminti de succesul lui de pu
blic în fața lui Schnellinger, 
în sfîrșit, dacă toți ceilalți vor 
găsi o sursă de calorii în 
Ideea că înfruntă o mare 
echipă.

Ce-ar fi ca astăzi, albul ima-
FORMAȚIILE

ROMÂNIA: Haidu — Sătmăreanu, Dumitru Nicolae, Dan 
Coe, Mocauu — Ghergheli, Koszka — Pîrcălab, Dobrin, Ion 
Ionescu, Kallo.

R. F. a GERMANIEI: Wolter (1) — Patzke (2), Schulz (5), 
Weber (6), Vogts (3) — Beckenbauer (4), Overath (10) — 
Libuda (7), Siemensmeyer (8), Uwe Seeler (9), Lohr (11).

Jucători de rezervă s Adamache, Barbu, Ivăncescu, Con
stantin, Libardi, Năsturescu, Sasu ; Maier, Fichtel, Roth, Base, 
Netzer, Heidemann, Hornig.

Conform înțelegerii, vor putea fl schimbați pe toată du
rata partidei portarul șl doi jucători de cîmp.

noastră poate sclipi 
fața masivității vest- 
dacă Dobrin își va 

„blitz“-urile care au

Inițiativa noastră refe
ritoare la crearea unui 
Muzeu național al spor

turilor continuă să pri
mească adeziunea unor 
largi cercuri de iubitori al 
sportului. în scrisorile lor, 
cititorii își exprimă satis
facția pentru idee și fac 
propuneri de obiecte care 
ar putea figura în muzeu. 
De pildă, Olga Hîncu din 
Sighișoara, ne propune îm
bogățirea muzeului cu co
lecții filatelice (timbre cu 
subiect sportiv) și organi
zarea unor muzee locale 
acolo unde tradiția sporii* 
vă este mai bogată. Cores
pondentul nostru Nicu Sbu- 
chea din Hațeg completează 
lista de exponate cu ur
mătoarele propuneri: foto' 
grafiile primilor componenți rș 
ai echipelor reprezentative 
de fotbal, grafice care să 
reprezinte evoluția unor 
sporturi Ia noi ; numerele 
mai elocvente ale vechilor 
gazete sportive din Româ
nia î fotografiile campio
nilor noștri olimpici, mon
diali sau europeni la di
verse discipline j album cu 
fotografii reprezentînd via
ța și activitatea unui maec 
tru emerit al sporturilor 
(de ex. Petschowschl sau 
altul).

Din păcate, în raport cu 
interesul manifestat de opi
nia publică pentru crearea 
acestui muzeu, preocupa
rea forurilor de resort est? 
în mod îngrijorător absen
tă. Nu am primit pînă 
acum vestea nici unul pro
gres în acest domeniu, în 
afara cîtorva exponate, ob
ținute prin achiziții sau do
nații, depozitate la nime
reală, fără nici un temei 
științific, în diverse Încă
peri, lipsite de o inventa
riere riguroasă. De cîțiva 
ani încoace, periodic, sa 
înființează, pe hirtie, co
misii șl comitete, mereu 
reînnoite, cu caracter strict 
consultativ, care, firește, nu 
pot aduce nici o contri
buție practică la rezolva
rea problemei. Sîntem in
formați, pe de altă parte, 
că o sumă importantă de 
bani — destinată achizițio
nării de obiecte de muzeu 
— stă de luni de zile ne
folosită, riscînd să fie pier
dută.

Considerăm că într-o pro
blemă atît de importantă 
pentru istoria sportului din 
țara noastră, intervenția 
conducerii C.N.E.F.S ar fi 
salutară.

I. MITROFAN

1. CH.

și programul de azi.

La stadion, cu o 
zi Înainte de 

meci... i

i
i
i
i
I

o pro-

Prima manșă a campi

onatului republican de ho
chei continuă pe patinoa

rul artificial', furnizînd par
tide dinamice și interesan-

Steaua n-a putut trece de Ț.S.U.te. Citiți în pagina a 2-a
comentariul și cronicile de

la jocurile de ieri, precum Moscova (4-9) și a ocup at locul 2

Halterofilii sovietici

șire-

ridicol 
aiurea,

culat al „naționalei" noastre 
la rubrica Schbn-Walter-Seeler 
să obțină un prim punct?

Din nou, deci, goana după 
puncte ?

Nu I Dar e bine ca agen
țiile de presă să se mire și 
altfel decît după Ziirich și 
Budapesta...

FOTBAL
a 5-a

Aspect din meciul Steaua — Petrol- Geologie

A fost dat in folosință

ÎN PAGINA * ^rti dimineața, Pe slad'onul «23 August
• Printre oaspeți...
• Corespondență specială din Saarbriicken 
® Mîine, la Pitești, România - Ungaria

(preliminariile turneului U.E.F.A.)

PLOIEȘTI 21 (Agerpres). — Pe platoul Bucegilor — la 
altitudinea de 2 000 m — lingă cabana Piatra Arsă, a fost 
dată în folosință o nouă bază sportivă. în afara sălii de 
sport — avînd o pistă în lungime de peste 50 metri — aici, 
a fost construit un hotel sportiv cu 60 de locuri, dispunînd 
de o centrală termică care asigură încălzirea încăperilor 
complexului. De asemenea, au fost amenajate terenuri pen
tru fotbal, volei, pistă de atletism etc.

Finala șahiștilor
Rezultate din runda a 16-a a finalei cam

pionatului republican de șah : Gheorghiu— 
Ghlțescu Nacht—Drimer 'h—'h, De-
mlan—Partos */«—'/,, Radovici — Fischer 
'/s—Yj; Zara—Segal 1—0, Neamțu—Relcher 
0—1, Soos—Cloeîltea */i—'/». întrerupte s Se
gal—Cloeîltea 0—1, Drimer—Trolaneseu 1—0, 
Gheorghiu—Neamțu 1—0, Buza — Drlmer 
1—0.

în clasament: Gheorghiu 12 p, Buza 11 
(1) p, Ciocîltea șl Radovici IOV, p.

Azi — în sala Institutului de petrol, 
gaze și geologie — este programată runda 
a 17-a, precum și a treia partidă a meciu
lui feminin de baraj Margareta Teodorescu 
—Gertrude Baumstarck.

Biatloniștii pleacă la Novosibirsk
Lotul național de biallon pleacă în 

cursul zilei de astăzi la Novosibirsk

pentru a participa la cîteva concursuri 
internaționale. Fac deplasarea G. Cara- 
bela, N. Bărbășescu, Gh. Vilmoș, Gh. 
Cimpoia, Gh. Cercel, M. Stolan, I. Țe- 
posu și I. Mîrzea, Antrenori i M. Stu- 
paru și L. Cristescu.

Luptătorii brașoveni învingători
SF. GHEORGHE, 21 (prin telefon). — In 

sala de gimnastică a Liceului nr. 1 din 
localitate a avut loc marți seara întîlnirea 
amicală de lupte greco-romane dintre 
echipa poloneză Mlnlor Katowice și Steagul 
roșu Brașov. Sportivii brașoveni au ieșit 
învingători : 5—3.

Eddy Merckx-Hit turul Ftanței 1968
Cunoscutul rutier belgian Eddy Merckx 

a confirmat ieri că anul viitor va lua star
tul in Turul ciclist ai Franței șl că această

Secvență tactica la repetiția de ieri a fotbaliștilor vest- germani. 
Foto: R. Teodor

Turneul internațional de scrimă 

de la București*

moral
înt cabine în care se leagă , 
turi și se fumează. La noi, ca și 
aiurea în lume. Mai sînt cabine 
în care se spun vorbe deșuchiate; 
altele în care antrenorul impune 

tăcerea mormîntală. îmi amintesc de o 
anecdotă care circula imediat după război, 
pe seama fotbaliștilor englezi : se spunea 
acolo că jucătorii de la Chelsea, în pauză, 
la cabine, „mestecă matrapazlâcuri". 
Chewing-gum-ul ridicat la rang de doping!...

Mai sînt cabine în care se |oacă șeptic. 
Sînt cabine în care jucătorii se ciorovăiesc 
prin aburul de esență tare al masajului. 
Dar sînt și altfel de cabine.

Vestea ne vine de foarte departe, de 
acolo unde nu valoarea tehnică, ci va
loarea de simbol impresionează. Se spune 
că în Vietnam, înaintea meciurilor de fot
bal și în pauza lor, jucătorii primesc o 
ceașcă de ceai verde, obișnuită în tradiția 
familiară, o ceașcă din care sorb tacticos 
și cu venerație, concentrîndu-și gîndurile 
și legîndu-se în acele clipe să slujească 
interesele echipei. O ceașcă a prieteniei, 
ca pipa păcii la indienii sioux. Doping ? 
Poate. Dar de sorginte pur morală.

Timpanele ne sînt prea ades și brutal 
lovite de expresiile „păsări călătoare", 
„campioni ai căpătuielii", „dezertori de 
club". Fotbalul merită un climat mai spor
tiv, pătruns de ideea camaraderiei, a dra
gostei de echipă, a prieteniei — și pentru 
asta nu e nevoie de prea multe cuvinte. 
Atașamentul originar fajă de noțiunea 
sport — exprimată oricum — este 
misă suficientă.

Mai sînt cabine în care tronează 
talismans și mascote. La noi, ca și 
în lume. Dar stnt și altfel de cabine. De 
pildă, cele în care se bea o ceașcă de 
ceai verde, semn al solidarității indestruc
tibile a echipei, liant al celor mai nobile 
simțăminte ce trebuie să cimenteze o for
mație.

Este reconfortant gîndul că exemplul 
vine tocmai de acolo unde — sub ame
nințarea bombelor agresive — solidaritatea 
se dovedește atît de necesară.

Victor BANCIULESCU
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La sfîrșitul săp- 
tâminii, halterofi
lii noștri vor par
ticipa la ultima 
competiție oficia
lă din acest an : 
campionatul repu
blican pe echipe, 
prilej de înregis
trare a noi re
corduri republi
cane.

Alături de spor
tivii români, la 
start se vor afla 
și cîțiva dintre cei 
mai buni haltero
fili sovietici, care 
vor încerca sîm- 
bătă să stabileas
că noi recorduri 
mondiale la diferi
te categorii de 
greutate și proce
dee tehnice.

Vahonin, Beleaev

Marți au conti
nuat în sala clubu
lui Steaua din ca
lea Plevnei, între
cerile din cadrul 
turneului internațio
nal de scrimă de la 
București. în pro
gram : probele de 
floretă bărbați și 
sabie. Citiți în pa
gina a 4-a amănunte 
de la aceste între
ceri.

Dispută aprigă pentru fiecare metru în turneul de floretă pe echipe. 
Frază in meciul Steaua—Legla

Foto i V. Bag ea c

(campioni mondiali),

Talts și Kalinicenko

(recordmani mondiali)

Recorduri
mondiale

Cea mai importanta competiție europeană
a anului la handbal feminin începe mîine la Cluj

de sportivii români

evoluează alături

la București?

competiție figurează pe primul plan în 
obiectivele sale pentru 1968.

Și totuși, Bob Hewitt nu va juca
în urma unei convorbiri telefonice, cu 

Londra, unde cunoscutul tenisman Bob 
Hewltt se află în tratament medical, la 
Johannesburg s-a făcut cunoscut ieri că 
echipa Republicii Sud-Africane va fi lipsită, 
în meciul eu Spania, de aportul lui Hewitt. 
In consecință, a fost alcătuită următoarea 
formație : Drysdale, Mc Millan, Maud șl 
Moore.

Naționala de hochei a Iugoslaviei 
învinsă la Berlin

Intr-un meci Internațional de hochei pe 
gheață disputat la Berlin, echipa repre
zentativă a Iugoslaviei a fost învinsă de 
selecționata de tineret a R. D. Germane, cu 
3—2 (1—0, 2—2, 0-6).

Curs de inițiere la judo
Clubul sportiv Olimpia 

organizează un nou curs de 
inițiere la judo, la care pot 
participa amatori între 16 
și 45 de ani. 
primesc zilnic 
bului din str, 
7. Informații 
se pot afla 
14 13 08.

înscrierile se 
la sediul clu- 
Negustori nr. 
suplimentare 
la telefonul

La start selecționatele Ungariei, Iugoslaviei, 
României și Uniunii Sovietice

Un turneu feminin de hand
bal, care se bucură de partici
parea selecționatelor Ungariei, 
Iugoslaviei, uniunii sovietice și

Campionul lumii de dublu, Hans Alser, evoluează 
la București

La campionatele internaționale de tenis de masă ale Româ
niei din zilele de 28—31 Ianuarie (sala Floreasca) va participa 
și reprezentativa masculină a Suediei — campioană a Europei. 
Federația suedeză de specialitate a anunțat că va deplasa un 
număr de patru jucători, printre care șl campionul mondial și 
continental. Hans Alser. Se știe că Alser este deținător al titlu
lui suprem șl al Europei la proba de dublu bărbați (împreună 
cu compatriotul său, Kjell Johansson).

României, reprezintă, fără nici 
un dublu,- competiția anului. 
Pentru că, fericlțll amatori de 
sport din Cluj, unde mîlrie a- 
ceste patru formații, cărora 11 
se adaugă șl selecționata noastră 
de tineret, își vor începe disputa, 
vor avea ocazia să vadă aproape 
tot ce are mal bun handbalul 
feminin din Europa la ora ac
tuală. Dacă la acest „careu“ de 
mari echipe s-ar_fi alăturat_re- 
prezentativele 
atunci am fi 
propozlțlunea 
tul aproape...

Dar și fără 
care luptă pentru tntîletate cam
pioana lumii (Ungaria), finalista 
ultimei ediții a disputei pentru

S!»

R.F.G. sau R.D.G. 
putut elimina din 
anterioară cuvîn-

ele, un turneu în

(Iugoslavia), foști
Elena Dobirceanu In plină acțiune pe semicerc

titlul mondial _____ ___ .
campioană a lumii (România) > 
reprezentativa țării care va gă; 
dul ediția următoare a C. K 
(Uniunea Sovietică) poate flgur 
drept cap de afiș al tuturor îi. 
trecerilor continentale de hanc’ 
bal din această toamnă.

Ce am mal putea spune, t 
plus T Doar faptul că, încă di 
prima zl a turneului, dotat c 
tradiționala „Cupă a orașelor 
programul rezervă spectatorilc 
un punct de atracție : întîlnire 
BELGRAD - BUDAPESTA G 
fapt reprezentativele celor dot 
țări).

In deschidere, un meci, ca s 
zicem așa, în familie : BUCI, 
REȘTI — BUCUREȘTI TINEREI 

Pentru acest mare turneu ir 
ternațional, federația noastră 
Invitat trei arbitri neutri : IV 
Kaminski (Polonia). T. Ktelhor 
(Olanda) și Jan Voreth (Cehe 
slovacia).



Pag.aS-a ....................... , ,,„1—1,11 SpOftlHI Nr. 12 (5446)

BUCUROȘI DE OASPEȚI? I-EI
Ospitalitatea poporului nostru este cunoscută 

pretutindeni. Ea decurge din atitudinea 
fiecăruia față de cel invitat, oaspetele.

In sport — mai ales in sport — ea a devenit 
o regulă. Echipele oaspete sînt primite — de cele 
mai multe ori — cu flori in gară sau la aero
port și, în orice caz, gazdele se îngrijesc din 
vreme ca viitorii adversari de pe terenul de 
sport să aibă asigurate toate condițiile de bună 
petrecere a timpului, dar și de odihnă. Este — 
dacă vreți — un aliniat principal din nescrisa 
lege a loialității sportive.
_Un tablou complet al exemplelor care în

tăresc această regulă este imposibil de redat. 
Ar fi uriaș. Ne vom mărgini deci doar la 
cavalerii fluierului aflați în postura de oaspeți. 
Nu există arbitru — ne referim la cei de fotbal 
— care să nu fie așteptat în gară de o delegație 
a gazdelor. In jurul lui roiesc cei care vor 
să-i facă cit mai plăcută șederea în localitate... 
Este întrebat cum a călătorit („Auzi, dom'le, 
să-i dea loc în vagonul de lingă locomotivă !?..„ 
pe fețele tuturor se citește amărăciunea față 
de lipsa de prevedere a C.F.R.-ului), vor să 
știe dacă dorește să viziteze localitatea („Avem 
niște pivnițe renumitei"), și dacă n-ar vrea 
să se odihnească în camera special reținută la 
hotel, (chit că omul stă numai cîteva ore in 
localitate). Evident, în aceste cazuri se exage- 
TQtiză cu ospitalitatea. S-ar putea spune că 
arbitrului, pur și simplu, i se face curte. Deh! 
După-amiază e meciul!

Ce se întîmplă însă cu cei ce și-au asumat 
sarcina de a conduce buna desfășurare a me
ciurilor de volei sau de baschet, a unor com
petiții de ciclism sau atletism ? Pe ei, de cele 
mai multe ori, nu-i bagă nimeni în seamă. 
Acestea sînt excepții care vor — se pare — 
să întărească regula ospitalității. Vine omul

Medicina și performanța
• Una se stabilește, alta se face • Medicul sportiv = „acarul 

Păun“I? ® De ce nu s-a încheiat în acest an testarea candidaților olimpici?

Din partea dr. VIRGIL IGNAT, 
ipecialist în medicina culturii fi
zice la C.M.S., am primit — la 
redacție — cu cîteva săptămînl 
în urmă, aceste rînduri:

„înaintea meciului cu Univer
sitatea Cluj, medicul echipei Ra
pid ne-a rugat să efectuăm un 
control complex unor jucători ai 
acestei formații, A doua zi s-au 
prezentat Dumitriu, Codreanu și 
Dinu, însoțiți de antrenorul Va
lentin Stănescu. Ne-a impresio
nat plăcut grija antrenorului, dar 
am regretat lipsa medicului de 
la care am fi putut primi rezul
tatele observațiilor sale anterioa
re. Sportivii au fost examinați cu 
atenție, iar concluziile noastre 
precizau că toți cei trei prezintă 
evidente fenomene de oboseală, 
în asemenea cazuri, recomandă
rile medicale se discută cu doc
torul echipei. în lipsa acestuia, 
am stat de vorbă cu antrenorul 
și am socotit necesară o între
rupere a activității fotbalistice pe 
timp de 10 zile, precum și depla
sarea jucătorilor examinați într-o 
regiune subcarpatică. Toate aceste 
măsuri vizau deconectarea ner
voasă și refacerea potențialului 
lor fizic. Am qăsit înțelegere de
plină la Valentin Stănescu, care 
mi-a declarat că îi va trimite pe 
cei 3 la munte, împreună cu an
trenorul secund însărcinat să le 
întocmească un program variat 
și plăcut. M-a surprins, deci, cînd 
peste cîteva zile am citit în cro
nica meciului „L “ Cluj — Rapid 
că Dumitriu și Codreanu au fost 
introduși în formație. Primul a 
trebuit să părăsească terenul în 
min' 18, accidentat".

★
Întrucît raportul medic-antrenor 

și medic-sportiv, reflectat și în 
performanță preocupă cercuri din 
ce în ce mai largi de specialiști, 
atît în țară cît și peste hotare, 
publicăm mai jos articolul direc
torului Centrului de medicină 
sportivă din București, dr. ION 
DRĂGAN, considerînd discuția 
în continuare, deschisă.

Sportului contemporan îi sînt 
caracteristice performante pînă 
de curînd nebănuite. Și viitorul 
este încă larg deschis. în ase

Se va închide aici
Lanțul slăbiciunilor. A ieșit la 

iveală în Orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. Primele verigi au fost 
prinse în luna iunie, iată cum au 
stat lucrurile. . .

în localitate a făcut popas un 
circ. Este un lucru firesc. Nefiresc 
este însă, ca circul să primească 
decizia de parcare pe un teren de 
sport. într-o singură noapte, tere
nul de fotbal al asociației sportive 
Energia Termocentrala Borzești s-a 
transformat in amplasament pentru 
menajerie. A fost montat podiumul, 
s-au fixat tribunele, gradenele.

De aici, conflictul. Fiindcă terenul 
cu pricina nu era, cum am precizat, 
al nimănui. Cînd Sfatul popular 
al orașului a dat dispoziția respec
tivă, nimeni n-a fost întrebat — 
aici consiliul asociației sportive E- 
nergia și nici organele sportive lo
cale.

A plecat circul. Sportivii de ia 
„Energia** au uitat de necaz, au 
îndepărtat rumegușul și cutiile de 
conserve, au căutat să vindece ră
nile terenului lor, brăzdat de rotile 
autocamioanelor care transportaseră 
ustensilele circului. Și, încet, încet, 
•otul a reintrat în normal.

lată-ne în octombrie. în oraș a 
apărut un alt circ. Precedentul 
fiind creat, diriguitorii de la Sfatul 
popular n-au stat prea mult pe 
țindurî :

— Circul va fi găzduit pe același 
’teren.

Cum s-ar spune, alte verigi din 
acest lanț al slăbiciunilor. Organele 
sportive locale n-au mai așteptat 
să apară. . . un al treilea circ. Ne-au 
sesizat. Mai mult : ne-au invitat să 
luăm cunoștință, pe viu, cu faptele.

★
Discutăm cu autorul aprobărilor în 

litigiu. Numele său : ing. Mircea
Ciobanu, Calitatea : vicepreședinte 
M Sfatului popular orășenesc. Vă
dește o oarecare iritare.

— Vreți să știți pentru ce am 
preferat terenul cu pricina ? Fiindcă, 
de fapt, nici n-am știut că acolo 
este. vorba de un teren de sport, 
omologat. Nu-1 am în planul Sfa
tului Sînt, într-adevăr, montate 
două porți pentru fotbal, dar. . .

Aceasta o spune ing. M. Ciobanu, 
om care, vă rog să rețineți, este și 
membru în biroul consiliului orașe- 

menea condiții rezultatele spor
tive de mare valoare nu sînt po
sibile fără aportul omului de ști
ință, chemat să elucideze, să facă 
necunoscutele — cunoscute. Iar 
medicul este, desigur, cel dintîi 
care o poate face.

Rolul lui trebuie să înceapă 
evident, încă din asociații și clu
buri, acolo unde se făurește per
formanta, continuînd cu o aug
mentare de sută la sută în lo
turi și federații.

Medicului sportiv i se cere e 
desăvîrșită pregătire profesională, 
o înaltă ținută morală. El este 
ultimul căruia i s-ar putea per
mite aprecieri sau speculații în 
afara adevărului științific pur. 
Medicul poate și trebuie să par
ticipe la selecția inițială pentru 
a stabili, pe temeiuri obiective, 
aptitudinile și înclinațiile unui tî- 
năr, să indice antrenorului căile 
de cultivare a acestora. în munca 
de pregătire sportivă propriu- 
zisă medicul se poate ocupa de 
păstrarea și promovarea stării de 
sănătate a sportivului precum și 
de evaluarea capacității lui de 
^fort. Dar, de aici și pînă la a 
face pronosticuri asupra perfor
manței, de a solicita medicului 
intervenții miraculoase în proce
sele de recuperare, de sporire a 
performantei, este un drum peri
culos, care poate deschide poarta 
obscurantismului, dacă nu chiar 
și pe cea a necinstei.

Apreciind că s-au obtinut im
portante realizări în domeniul 
medicinii sportive din țara noas
tră, credem că este momentul 
ca această ramură a științei să 
se afirme net. Beneficiem de o 
rețea de specialitate a Ministe
rului Sănătății și Prevederilor 
Sociale, de o medicină a culturii 
fizice, afiliată la organismul in
ternațional, F.I.M.S, (Federația in
ternațională de medicină sporti
vă), cu un for metodologic, Cen
trul de medicină sportivă, care 
asigură atît asistența și contro
lul medical al loturilor naționale, 
cît și o activitate de cercetare 
și perfecționare de cadre.

Cu toate aceste realități,. în 
ultimul timp se fac auzite voci 
care, analizînd activitatea medi
cală, își formulează intervențiile 
cam în acest mod :

„Medicii sportivi nu-și aduc

ATITUDINI

lanțul slăbiciunilor ?
nesc pentru educație fizică, O spu
ne, nu înainte de a-i reproșa pre
ședintelui C.O.E.F.S., care i-a atras 
atenția că este vorba de un teren 
OMOLOGAT:

— Bine, tovarășe Grunzu, pentru 
treaba asta era nevoie să sesizezi 
Bueureștiul 7 N-ar ii fost mal simplu 
să rezolvăm problema aici, între 
noi, pe plan local 7

Firește că ar fl fost mai simplu, 
tovarășe inginer Ciobanu.

Cum ? Dovedind un dram de în
țelegere. Dacă n-ați ajutat la rea- 
menajarea terenului (in Sfat răs
pundeți tocmai de resortul construc
ții), cel puțin să nu fi tăcut greu
tăți sportivilor in activitatea lor. 
Prin calitatea ce o aveți, știați — 
nu încape nici un dubiu — că s-ar 
fi găsit și alte soluții. De pildă, 
parcarea celor două circuri pe tere
nul viran din vecinătatea Liceului 
nr. 1. Ar fi fost șl mai aproape 
de centru. Dar, nu ! V-ați fixat de 
la început asupra terenului „Ener
gia" și n-ați mal dat înapoi. Să fie 
acesta un mod de transpunere in 
viață a planului de măsuri elabo
rat de secretariatul Comitetului re
gional Bacău al P.C.B., cu privire 
la îmbunătățirea activității de edu
cație fizică 7 In capitolul IV al 
acestui plan de măsuri, referitor la 
baza materială, se precizează :

„sfaturile populare vor purta în
treaga răspundere pentru organiza
rea și întreținerea bazei materiale 
a sportului din regiune. Ele se vor 
ocupa îndeaproape de îndeplinirea 

. ritmică a planului de investiții pen
tru sport pe anul 1967”.

Recomandările sînt foarte precise, 
Dar, din păcate, vicepreședintele 
Sfatului popular al orașului le-a 
trecut cu vederea.

Acum, ing. Ciobanu vrea să tem
pereze spiritele.

— Cu acest teren avem gîndurl 
mari. In primăvară, vrem să-i a- 
ducem o serie de îmbunătățiri. E- 
ventual, îl vom îngrădi...

Oamenii — sportivii și iubitorii de 
sport — sînt sceptici. Au și mo
tive. După necazurile cu cele două 
circuri... Singur, ing. ciobanu ne 
poate dovedi, prin fapte, cît preț se 
poate pune pe promisiunile sale.

Tiberiu STAMA

(de pildă, ing. Emil Costoiu), la Petroșenl. A 
sosit la ora 6 dimineața, după o călătorie de 
o noapte făcută de la București pînă în Valea 
Jiului. Meciul de volei Știința Petroșenl — 
Electroputere Craiova începe la ora 11. Ce să 
facă in cele 5 ore de așteptare ? Nu l-a aștep
tat nimeni la tren. Nu cunoaște orașul. Stă 
omul pînă la ora 8 în gară și așteaptă să se 
deschidă o cofetărie. Intre timp, studiază... 
mersul trenurilor. Apoi, cu o cafea în față 
mai pierde vreo oră. După aceea, întreabă pe. 
unul dintre trecători care este strada principală. 
O parcurge de la un capăt la celălalt, apoi — 
tot din om în om — află unde este sala de 
sport. Și cînd apare, gazdele (mirate, firește), 
îl întreabă cum și-a petrecut vremea. Și fiindcă 
omul nu face reproșuri, la încheierea meciului 
îl lasă singur să-și alcătuiască și restul pro
gramului. Trenul pentru București pleacă abia 
la miezul nopții...

Am mai putea vorbi — din păcate, în 
aceiași termeni — și despre ospitalitatea clu
jenilor față de arbitrii de ciclism, despre cea 
a timișorenilor (tot cu arbitrii de volei) și...

Dar să oprim aici lista, pentru că altfel nu 
mai putem invoca excepțiile.

Să amintim însă că și acestor arbitri care 
adastă ore întregi pe peroane sau prin sălile 
de așteptare, publicul le cere (pe bună drep
tate) să fie în permanență atenți, să se con
centreze pe parcursul întrecerii, să dicteze 
într-o fracțiune de secundă decizia cea mai 
justă, strict conformă cu litera regulamentului. 
Dacă greșesc, sînt imediat reprobați.

Poate că o parte din oprobriul public ar tre
bui să fie îndreptat și spre acele gazde care 
și-au uitat îndatoririle.

H. CONSTANTIN

contribuția la pregătirea sporti
vilor fruntași, nu conlucrează în 
măsura cuvenită la dobindirea 
unor performanțe" etc., dîndu-se 
exemple din rîndul sportivilor ale 
căror rezultate comparate cu 
normele olimpice lasă încă de 
dorit (atletism, ciclism și altele).

Este oare etic să se arunce 
asupra medicinei sportive slabele 
performante în unele ramuri de 
sport ? Asemenea afirmații ara
tă, mai curînd, lipsa de răspun
dere pentru marile rezultate, toc
mai a acelor tovarăși speciali
zați pentru această muncă. în 
condițiile pregătirii olimpice a- 
ceastă optică poate crea un alibi 
artificial pentru eventuale insuc
cese în viitori Și pentru că vor
bim de pregătirea olimpică este 
bine să facem cîteva precizări, 
în urma cercetărilor efectuate în 
tară și a schimbului de expe
riență cu specialiștii străini, s-au 
elucidat, în mare parte, aspec
tele aclimatizării.

încă din 1965, într-un material 
amplu, s-au arătat concluziile si 
propunerile. Ce s-a realizat pînă 
acum ? Destul de puțin. Testarea 
candidaților olimpici care trebuia 
terminată în acest an, n-a putut 
fi îndeplinită integral. Acțiunile 
de testare organizate în afara 
tării au fost, după părerea noas
tră, insuficient pregătite și în 
unele cazuri organizate fără con
sultarea comisiei M.S.P.S. pentru 
sportul de performantă. Putem 
aprecia că sîntem în întîrziete 
și aceasta numai din motive or
ganizatorice.

în discuțiile purtate recent eu 
antrenorul echipei franceze de 
natație, acesta ne mărturisea că 
înotătorii săi sînt controlați me
dical la începutul și sfîrșitul se
zonului și, bineînțeles, în caz 
de îmbolnăviri. Totuși, în această 
echipă există recordmani mon
diali și europeni și nimeni nu 
ridică problema aportului medical, 
pe cînd la noi, unde medicul pat- 
ticipă ZI DE ZI la pregătire (ii) 
a ajuns un fel de „acar Păun" 
al multor insuccese sportive. Cu 
ocazia vizitelor făcute în insti
tuția noastră de prof. V. Korob
kov, directorul Institutului de 
cercetări din Moscova și de dr. 
Weideman, directorul Institutului 
din Freiburg, aceștia ne relatau 
că-i examinează complex pe spor
tivi, de 2—3 ori pe an, dau re
zultatele și indicațiile medicale 
antrenorilor, iar aceștia își alcă
tuiesc planul de pregătire și, bi
neînțeles, răspund de rezultate.

Nu sîntem de părere că pre
zenta medicului este absolut ne
cesară toată ziua pentru a su
praveghea 6—10 sportivi. Consi
derăm că medicul avînd nevoie 
de investigații mai complexe intră 
în „criză de timp" în interpre 
tarea și verificarea acestor date 
pentru discutarea lor cu antre
norul.

Lotul nostru de scrimă s-a de
plasat în Cuba pentru 3 săptă- 
mîni, concurînd apoi la Mon
treal la campionatele mondiale, 
unde a și cucerit titlul suprem 
la floretă echipe — băieți. Timp 
de 5 săptămîni lotul a fost lip
sit de aportul medicului și to
tuși — nota bene — nu s-a fă
cut remarcată această absență, 
iar rezultatele au fost dintre 
cele mai bune.

Considerăm că este cazul să 
se instaureze un spirit de spor
tivitate și în relațiile dintre me
dic (medicină sportivă) și orga
nele mișcării sportive (antrenori, 
metodișli, conducători sportivi), 
care să elimine arbitrariul ort 
fuga de răspundere atunci cînd 
rezultatele nu sînt cele dorite.

Să analizăm lucid contribuția 
(sau lipsa de contribuție) a fie
cărui factor în procesul perfoi- 
manței sportive, de pe poziții ști
ințifice.

Am abordat aceste relații, ME- 
DIC-PERFORMANȚĂ, MEDIC-OR- 
GANE ALE MIȘCĂRII SPORTI
VE, în ideea de-a face cunoscută 
opiniei publice o activitate dese
ori ignorată în momentele de 
entuziasm ale succeselor, o ac
tivitate dificilă deseori și expusă 
multor interpretări și, în fine, 
în dorința de a preciza pentru 
toți cel ce lucrează în acest do
meniu rolul șl posibilitățile me
dicului. căruia îi solicităm o înaltă 
probitate științifică și obiectivi
tate în munca sa.

A început campionatul prea 
devreme ? Discuțiile pe patinoar, 
în pauza sau chiar în timpul 
meciurilor, se învîrtesc persistent 
în jurul acestei probleme. For
mațiile provinciale pledează — 
prea tîrziu acum, dar țintind 
sezonul viitor 1 — pentru opor
tunitatea unei amînări. Argumen
tul principal? Faptul că ar avea 
mai mult timp pentru pregătire. 
Echipele bucureștene, avantajate 
de existența patinoarului artifi
cial în Capitală, argumentează

Promisiunea lui Francisc Boia
.. .15 octombrie ’67. Sala sportu

rilor din Timișoara. Festivitate de 
premiere la finalele campionatelor 
republicane de seniori la „libere". 
Pe podiumul învingătorilor, la cat. 
87 kg., a urcat Francisc Boia, care 
a îmbrăcat tricoul de campion na
țional pentru a 11-a oară.

După cîteva clipe, m-am apro
piat de campion cerîndu-i părerea 
despre apropiata confruntare din 
India. i

Adnotări la ultimele concursuri atletice
MAI BINE CA LA CIUDAD DE MEXICO I • ALERGARE PE TEREN 

PLAT? • FETELE... OCOLESC CROSUL?

Ultimele două competiții repu
blicane de atletism ale acestui 
sezon s-au desfășurat la Pitești, 
sîmbătă (20 km marș) și dumi
nică (finala campionatului de 
cros). Referitor la campionatul de 
marș ziarul nostru a publicat (in 
numărul de duminică) doar cîteva 
rezultate. Revenim acum, cu unele 
amănunte.

Cursa s-a desfășurat pe șoseaua 
Pitești — Cîmpulung Muscel, par- 
ticipanții bucurîndu-se de o vre
me splendidă. La start s-au ali
niat 25 de concurenți, în fruntea 
cărora s-a instalat îndată după 
plecate campionul republican la 
50 km, Ion Găsitu (Steaua), ta- 
lonat îndeaproape de un pluton 
în care se aflau campionul bal
canic Leonida Caraiosifoglu (Di
namo), colegul său de club Va- 
sile Ilie, Nicolae Rînceanu (Steaua) 
și Marin Perșinaru (P.T.T.). După 
ce N. Rînceanu pierde contactul 
cu grupul fruntaș, la km 7 ră- 
mîne în urmă și I. Găsitu, între
cut de trio-ul Caraiosifoglu — 
V. Ilie — Perșinaru. La punctul 
de întoarcere de la km 10 crono- 
metrorii marchează un timp in
termediar foarte bun — 47:18,0. 
Cei trei lideri mărșăluiesc cot la 
cot pînă la km 13, unde Perși
naru primește un avertisment 
pentru marș neregulamentar și 
începe să piardă teren.

La km 15 al cursei, Caraiosi
foglu luase un avans de cîțiva 
metri asupra lui Vasile Ilie. 
Treptat avansul său crește, ajun- 
gînd la un moment dat de aproxi
mativ 100 m. La reintrarea pe 
străzile Piteștiului, cu nici un 
kilometru înaintea sosirii, Caraio
sifoglu e îndrumat greșit pe o 
stradă laterală, trebuind apoi să 
se întoarcă. Astfel, el a fost cro

Cînd va juca Politehnica
cu M. T. K.?

Clubul sportiv Politehnica Bucu
rești a propus clubului M.T.K. din 
Budapesta ca meciurile dintre e- 
chipele feminine de baschet, con- 
tînd în al doilea tur al „Cupei 
campionilor europeni", să se 
dispute la 2 decembrie la Bucu
rești și la 8 decembrie la Buda
pesta.

„Cupa Olteniei0
Echipele participante la „Cupa 

Olteniei" au oferit publicului

Discuții
justețea actualei programări.

Și atunci unde este adevărul ? 
La prima vedere și unii și cei
lalți se pare că au dreptate. Dar 
lucrurile nu trebuie privite cu 
ușurință. Și pentru aceasta să ne 
amintim că principala carență a 
hocheiului nostru o constituie 
slaba lui dezvoltare de masă, re
flectată în numărul îngrijorător de 
mic de echipe și jucători. Si
tuație tristă, dacă vreți, dar 
reală I Avem. un număr prea mic 
de secții de hochei. De pildă, 
n-am reușit să găsim încă o 
echipă care s-ar fi putut ală
tura celor 7 care, în prezent, 
își dispută titlul de campioană

— Ce zici, Feri, cum va fi la 
mondiale ?

— Unii au spus că, la 35 de ani, 
sînt prea bătrîn pentru lupte, și Că, 
de acum, ar trebui să las locul al
tora. De acord. Voi lăsa locul celor 
mai tineri, dar cu o condiție : să 
fie mai buni decît mine! Și în 
această întrecere cu noua genera
ție am pornit cu toate forțele. La 
europenele de la Istanbul am scă
pat, printre degete, medalia de aur

nometrat în timpul de 1 h 33:23,4, 
mai bun decît recordul țării 
(1 h 33:43,0), dar inferior posi
bilităților sale actuale de obți
nerea unei cifre sub 1 h 33, cît 
este norma de maestru al sportu
lui. Vasile Ilie (locul 2) a realizat, 
de asemenea — cu 1 h 33:36,4 — 
o cifră superioară vechiului re
cord republican, iar Marin Perși
naru (locul 3) și-a întrecut re
cordul personal obținînd 1 h 
34:25,8. Poate nu este lipsit de 
interes — deși altitudinea impu
ne cu totul alte condiții de con
curs — să arătăm că la recenta 
Săptămînă preolimpică; perfor
manta cîștigătorului în proba de 
20 km marș (mexicanul Jose Pe
draza) a fost de 1 h 34:22,0.

Finaliștii crosului — desfășurat 
duminică pe platoul din parcul 
Trivale — nu au mai avut con
dițiile atmosferice din ziua ante
rioară. Cerul a fost înnourat tot 
timpul întrecerilor, temperatura a 
fost scăzută, iar umiditatea mare, 
întrucît în ziarul de luni am de
rulat filmul probelor, astăzi vom 
aduce în plus cîteva aspecte de 
ordin organizatoric. Se știe că 
acest concurs conta si ca selec
ție a lotului care va începe pre
gătirile pentru crosul balcanic de 
la Istanbul (31 martie 1968). Aco
lo — după cum ne mărturisea 
recordmanul rebublican Andrei 
Rarabaș — traseul este foarte 
accidentat, cuprinzînd — în afara 
unei porțiuni de 100 m de teren 
plat — numai urcușuri și cobo- 
rîșuri, trecînd prin albia unei 
ape, peste arături sau pămînt 
mlăștinos. Deci, un parcurs de 
foarte mare dificultate, presăiat 
cu numeroase obstacole naturale. 
Or, la Pitești, „bucla" de 1 000 m 
a junioarelor a avut o singură 

prezent în sala Electroputere din 
Craiova, spectacole atrăgătoare. 
Tinerii și tinerele jucătoare au 
arătat cunoștințe tehnice și tac
tice avansate și o pregătire fi
zică bună. în urma desfășurării 
partidelor, au fost stabilite ur
mătoarele clasamente : băieți: 1. 
Școala sportivă Craiova, 2. Ști
ința Băilești, 3, Luceafărul Tr. 
Severin, 4. Elevul Tg, Jiu ,- fete : 
1. Universitatea Craiova, 2. Școa
la sportivă Tr. Severin, 3, Ele
vul Tg. Jiu, 4. Cimentul Tg. Jiu. 
(T. ȘTEFĂNESCU — coresp.).

Restanțele Crișului Oradea
Ținînd seama de condițiile spe

ciale în care s-a produs nepre- 
zentarea echipei Dinamo Oradea 
(acum Crișul Oradea) la meciul 
cu Dinamo București, federația a 
hotărît reprogramarea partidei 
pentru o dată ce va fi stabilită 
ulterior. Celelalte două restanțe 
ale Crișului Oradea vor avea loc 
la 1 decembrie (cu Rapid Bucu
rești) și la 12 decembrie (cu Po
litehnica Galați).

lingă mantinelă
a țării (dacă e să fim drepți, 
atunci trebuie să spunem că în 
realitate și-l dispută doar două: 
Steaua și Dinamol).

La atingerea acestui nivel ne
dorit au concurat mai mulți fac
tori. Să-i reținem pe cei esen
țiali : a) o secție de hochei se 
formează și se întreține, mai a- 
les, extrem de greu și b) activi
tatea competițională internă era 
pînă nu de mult ioarte săracă, 
ponderea avînd-o pregătirile și 
jocurile de verificare ale selec
ționatei naționale. Din aceste 
motive au dispărut din lumea 
hocheiului nostru orașe cu fru
moase tradiții în acest sport: 
Brasov, Tg. Mureș, Galați, Ră
dăuți, Sighișoara.

în prezent, cu un program 
competițional intern mai bogat, 
lucrurile s-au mai îndreptat. La 
Cluj există o mai mare preocu
pare pentru hochei, iar la Bra
șov și Rădăuți tradițiile reînvie, 
efectiv, din cenușă! Calendarul 
intern mai amplu și mai variat 
dă acum un sens existenței sec
țiilor, reanimă entuziasmul unor 
antrenori sau instructori. Si 
atunci să ne plîngem că primul 
tur al campionatului a început 
prea devreme ? Nici vorbă 1 
(c.a.).

REZULTATE SCONTATE 
ÎN ETAPA A II-A

O victorie categorică a dinamo- 
viștilor bucureșteni în fața Avîn- 
tului Gheorghieni s-a înscris ieri 
dimineață ca prim rezultat al 
celei de a doua etape din primul 
tur al campionatului.

După-amiază, primul meci al 
programului ne-a făcut să asis

datorită unei jumătăți de punct 
(penalizare) acumulată în plus față 
de sovieticul Boris Gurevici, cu 
care am terminat la egalitate în 
finală. Sper ca la Delhi să reedi
tez performanța înregistrată la 
C.M. de la Manchester, unde am 
cucerit medalia de argint.

14 noiembrie, Delhi. Pe „stadio
nul național", Francisc Boia și-a 
încercat iarăși șansele pentru cuce
rirea titlului de campion al lumii- 
In finala categoriei de 87 kg el s-a 
întîlnit din nou cu Boris Gurevici.

începutul luptei a fost marcat 
de o încleștare epuizantă. Gurevici 
a adoptat o tactică strict defensivă 

și 8 minute nici unul din ei nu a 
realizat vreun punct. Âpoi, Boia a 
încercat o doborîre, dar a ratat-o și 
a fost prins în „clește" de Gurevici, 
care a acumulat astfel punctele ne
cesare victoriei. Francisc Boia a 
intrat din nou în posesia medaliei 
de argint, respectîndu-și promisiu
nea

17 noiembrie. La puțin timp după 
sosirea delegației sportivilor români 
care au participat la mondialei# 

pantă, destul de lină, Iar cele
lalte categorii de concurenți au 
alergat pe o buclă de 2 000 m 
pe care apăruse în plus un fel 
de groapă (unde s-au și produs 
cîteva entorse de glezne). în rest, 
cărări plate, bine curățate de pie
tre si chiar de frunze. Adevă
ratul traseu de cros este cel de 
la Istanbul 1 Pentru o reprezenta
re valoroasă în anul viitor, avem 
datoria să ne pregătim pe tere
nuri cu profil asemănător. Atra
gem atenția asupra acestei pro
bleme, întrucît știm că selecția 
echipei care va face deplasarea 
în Turcia este programată — în 
principiu — tot pe traseul din 
Trivale.

Desfășurarea în 1966 a cam
pionatului republican de cros la 
Pitești crease o oarecare expe
riență organizatorică, dusese la 
niște constatări care ar fi trebuit 
urmate de măsuri. în practică 
nu a fost așa l Chiar dacă pe con
curent! după ce treceau linia de 
sosire, îi aștepta o ceașcă de 
ceai cald, nu se poate spune că 
s-a făcut totul pentru ei. S-a sim
țit lipsa unei amenajări chiar im
provizate (o baracă, un cort mare 
sau un... autobuz) în care să se 
poată face dezechiparea. Măsura 
ar fi fost binevenită și în cazul 
arbitrilor din secretariatul con
cursului, care au lucrat în condi
ții grele.

în ce privește participarea — 
o singură remarcă. Cei 303 con- 
curenți au fost repartizați astfel: 
183 în cele două probe de ju
niori (67 fete + 116 băieți) și nu
mai 120 în trei probe de seniori. 
Nu putem crede că, în toată țara, 
există doar 23 de atlete senioare 
pentru care participarea la o fi
nală de campionat republican să 
reprezinte o mîndrie.

Adrian IONESCU

La sfîrșitul săptămînii, 
în Capitală

La sfîrșitul săptămînii se va 
disputa o nouă etapă în cadrul 
diviziilor A și B la baschet mas
culin și feminin. în Capitală, par
tidele se vor disputa după ur
mătorul program: sîmbătă, sala 
Glulești, de la ora 17: I.C.F. II
— Școlarul București (f. B), Ra
pid — Dinamo București (m. A), 
Construcții — Petrolul Ploiești 
(m. B); sala Fioreasca, de la 
ora 16,30: Academia Militară — 
I.C.F. II (m. B), I.C.H.F. — Pro
gresul București (m. B), Voința
— Progresul București (f. A),
I.C.F. — Rapid (f. A); duminică, 
sala Fioreasca, de la ora 8 : Vo
ința — Universitatea Iași (m. Bl, 
Arhitectura — Universitatea Iași 
(f. B), Politehnica — Mureșul Tg. 
Mureș (f. A), Politehnica — Co
merțul Tg. Mureș (m. A), Uni
versitatea — Pedagogic Constanța 
(f. B). 

tăm, din nou, la o mare risipă 
de energie a echipei din Miercu
rea Ciuc, dar cu efecte... minime. 
Victoria acestei formații, în tre
cut cea mai bună în hocheiul 
nostru, s-a conturat și de această 
dată greu-

Etapa s-a încheiat cu o nouă 
victorie a campionilor. Echipa 
Steaua, la fel de activă ca în pri
ma zi, a întrecut fără dificultate 
Petrol-Geologie București.

Rezultate :
DINAMO BUCUREȘTI — A- 

VlNTUL GHEORGHIENI 17—1 
(4—0, 6-0, 7—1). Au marcat : Flo- 
rescu (3), Moiș (3), Pană (2), Bol- 
descu (2), Marian (2), Bașa, Făgă
raș. Corduban, Ciubotaru și Hu- 
țanu pentru Dinamo ; Varadi II 
pentru Avintul.

Arbitrii : Fl. Marinescu și I. 
Smerecinschi.

AVÎNTUL MIERCUREA CIUC 
- TÎRNAVA ODORHEI 5—1 (2—1, 
2—0, 1—0). Au înscris : C. Antal 
(2), Andrei, I. Szabo și Ferenczi 
pentru Avintul și Szocs pentru 
Tîrnava.

Arbitrii: N. Turceanu și M. 
Hușan.

STEAUA — PETROL-GEOLO
GIE 11—2 (5—0, 4—1, 2—1). Reali
zatori : Traușan (3). Czaka (3), 
Iordan, Biro, Ștefapov, Peter, Ca- 
lamar, respectiv, Mezei și Fenici-

Arbitrii : C. Sgîncă și Fl. Gu- 
bernu.

Programul de azi: ORA 9: 
Agronomia Cluj — Avîntui 
Gheorghieni; ORA 17: Dinamo 
București —Petrol-Geologie Bucu
rești ; ORA 19: Steaua — Tîr
nava Odorhei.

de la Delhi, în holul aeroportului 
Băneasa am stat de vorbă cu Frar- 
cisc Boia.

— Felicitări! Cum a. fost ?
— Greu. •. Ah, de n-ar fi fost 

sorții și... Gurevici! Sper să-mi 
iau însă revanșa asupra lui la J-O. 
din Mexic și doresc din tot sufletul 
ca „argintul" cîștigat la Delhi, să-l 
schimb pe o medalie de aur...

De ce nu ? Gîndindu-ne că sue
dezul C. Westergreen, multiplu 
campion olimpic avea 47 de ani 
cînd a cîștigat ultima sa medalie 
de aur într-un concurs de amploa
re, îl credem pe luptătorul nostru 
atunci cînd afirmă că drumul lui 
spre medalia de aur. •. continuă'

^r
Maestrul emerit al sportului; 

Francisc Boia a început să prac
tice luptele în 1955 la Dinamo Baia 
Mare. Primul antrenor, Iuliu 
Tukacs l-a descoperit în secția do 
atletism (Boia a fost aruncător de 
greutate — cea mai bună perfor
manță a sa 13,60 m). Acum el face 
parte din secția de lupte a clubului 
Mureșul din Tg. Mureș, avîndu-1 
ca antrenor pe Ștefan Gyorgy. 
Gîndindu-ne Ia succesele repurtate 
de Francisc Boia, trebuie să amin
tim neapărat și numele antrenoru
lui lotului republican, Ion Crîsnic, 
care s-a ocupat de pregătirea lui,

Gheorghe CIORANU

De ce ii-a fost prezent 
„regulamentul" 

la locul de concurs ?
Epilog nedorit, tn special 

prin discuțiile pe care le-a 
stîrnit, la ultima probă a 
campionatelor republicane de 
cros de la Pitești. Este vorba 
de întrecerea pe echipe a se
niorilor a cărei cîștigătoare 
a fost stabilită la „masa ver
de", abia la 24 de ore de la 
încheierea competiției.

Cum s-a ajuns la această 
situație 7 Pur șl simplu din 
necunoașterea regulamentului 
competițiilor de atletism sau 
mal bine zis dlntr-o greșită 
Interpretare a prevederilor a- 
cestuia. După cum a relatat 
trimisul nostru la Pitești, 
Ad. Ionescu, la încheierea 
cursei seniorilor în clasamen
tul pe echipe Dinamo și 
Steaua s-au aflat la egalitate 
de puncte, cîte 18. Cui tre
buia să i se acorde, deci, 
titlul ? Părerile au fost îm
părțite. Unii au susținut că 
Dinamo este campioană pen
tru faptul că Nicolae Musta
ță a fost cel mal bine clasat 
între alergătorii celor două 
formații aflate în „litigiu" ; 
alții au apreciat că Steaua a 
obținut victoria deoarece al 
patrulea concurent al său 
(Șt. Marcu) a terminat cursa 
înaintea celui de al patrulea 
dinamovist (D-tru Buiac). In 
plus, a mal existat și părerea 
ca titlul să fie acordat echi
pei care a avut mai bine cla
sat pe cel de al cincilea e- 
chipler, deci Iui Dinamo pen
tru că Steaua a luat startul 
cu o echipă formată doar 
din patru alergători.

In locul discuțiilor, ar fi 
fost, desigur, mai indicat să 
se apeleze la litera regu
lamentului, dar — lucru de 
necrezut — la Pitești, la lo
cul de concurs, n-a existat 
ulei măcar un exemplar al 
regulamentului nostru Intern 
sau al celui Internațional (!?). 
Dacă ar fl existat se putea 
afla că la pagina 62, art. 33, 
punctul 8, alin. C. stă scris 
negru pe alb : „Dacă se în
tîmplă vreun caz de egalitate 
la suma totală a punctelor, 
întîietatea va ti acordată a- 
celei echipe ai cărui ultim 
alergător luat în considera
ție la punctai va fi terminat 
mai aproape de primul aler
gător sosit în cursă".

în această situație titlul de 
campioană republicană a fost 
acordat formației Steaua. Dar, 
de ce a fost nevoie de acest 
epilog 7

r. vil.



WWW' * . i
Pag. a 3-a

ARBITRII MECIURILOR 
DE DUMINICĂ

«STEAGUL ROȘU — A.S.A. TG. 
MUREȘ ; GH, N. GHERGHE la 
centru, A. Pîrvu șl G. Llmona (toți 
din București) la tușă ;

©FARUL — DINAMO BACĂU 1 
C. BĂRBULESCU la centru, C. Ni- 
culescu șl R. Buzdun (toți din Bucu
rești) la tușă ;

© JIUL — U.T.A. : ILIE DRĂ- 
GHICI la centru, G. Popovld șl A. 
Grigorescu (toți din București) la 
tușă);

® F. C. ARGEȘ — PROGRE
SUL : A. TOTH (Oradea) la centru, 
A. Pop șl: S. Mureșan (ambii din 
Cluj) la tușă.

SE VOR JUCA
PE ALTE TERENURI...

Meciul Flacăra Mireni — Politeh
nica București, (lin divizia B seria I, 
se va disputa sîmbătă 25 noiembrie, 
ora 14, pe stadionul din Cîmpina 
deoarece terenul din Moreni este 
suspendat;

Partida Metalul Rădăuți — Gloria 
Bîrlad, din divizia C, seria Est, va 
avea loc pe terenul din Botoșani, 
duminică de la ora 11, fiindcă sta
dionul din Rădăuți este suspendat ;

Jocul Victoria Călan — Progresul 
Corabia, din divizia C, seria Vest, 
are loc pe terenul din Simeria, du
minică de Ia ora 11, deoarece sta
dionul din Călan este în reparație.

SPORT LA...

Ora 14,00 — pe progra
mul I — transmisia meciu
lui de fotbal România — 
R. F.. a Germaniei. _ Pentru 
prima oară transmisia se : 
va face cu stafii mobile : 
un crainic reporter la cen
trul terenului și alți doi 
lingă buturile echipelor, ast
fel că vor putea fi foarte 
aproape de fiecare fază. 
Vor comenta : Ion Ghițules- | 
cu, Radu Urziceanu, Ion 
Mureșanu și Nicolae Soare.

Ora 20,03 — pe progra
mul I — Radiomagazin 
sportiv.

Ora 22,00 — pe progra
mul I — în cadrul radio
jurnalului, un bogat buletin 
de știri sportive.

...Șl LA

Ora 14,00 — transmisia 
meciului de fotbal România 
— R. F. a Germaniei (co
mentator : D. Tânăsescu).
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Marți dimineața, pe stadionul „23 August"
Marți, 21, dimineața:
—■ Băieți, facem o plimbare ?
Capetele se ridică, ziarele ră- 

mîn de-o parte, pentru o clipă, 
ca și numele Iui Beckenbauer, 
Uwe Seeler, Overath de care sînt 
pline reportajele publicate. între
barea antrenorului ȘTEFAN ONI-

La Ludwigshafen ml-au trebuit 
douăzeci de minute pentru a-mi 
da seama cum ia avantaj în să
ritura la cap. Sare cu o secundă 
mai devreme. Dacă 
tul o dată cu el

— Crezi că ne 
vanșa ?

— Aș vrea, la fel ca 
lalți băieți care au fost 
Ludwigshafen șî sînt, acum, aici i 
Mocanu, Dobrin, Pîrcălab, Gher- 
ghell...

La „masa presei", Ghergheli în
treabă insinuant:

— Unde stau, de obicei, prie
tenii mei ? (Și dă cîteva nume, 
rugîndu-mă să nu le public pînă... 
joi).

în fața hotelului, Constantin șl 
Pîrcălab, vechi tovarăși de arme, 
rămîn în Intimitate. Nu-1 deran
jez. îmi amintesc cîteva vorbe, 
spuse de Gică unuia dintre co
legii mei, cu o săptămînă în 
urmă. „Cu Pîrcălab, pe dreapta, 
noi (Steaua — n.r.) am cîștiga 
trei ani, de acum încolo, campio
natul". Limpede I

n-ai luat star- 
eștl 
vom

curățat... 
lua re-

toți cel- 
atunci la

lotul

Dobrin in plină desfășurare. Oare ?

ASEARĂ, SASU 
S-A PREZENTAT LA LOT

In ultima instanță, antre
norii echipei naționale l-au 
convocat șl pe Sasu, deocam
dată pa banca rezervelor.

Dumitru Nicolae dă un autograf... 
plăcut

SIE a căzut tocmai bine. Pro
blema care rămîne de rezolvat e 
traseul plimbării. Dumitru Nico
lae are o propunere: „Ce-ar fi 
să vizităm... stadionul „23 Au
gust", nu l-am mal văzut de... 
ieri după amiază ? Toată lumea 
rîde, dar propunerea e acceptată 
în unanimitate. Se cade de comun 
acord că gazonul va fi ocolit cu 
cea mai mare grijă, traseul con- 
stînd în vizitarea tribunelor, a 
coronamentului, a „mesei pre
sei".

Ca se poate întîmplă pe un 
asemenea traseu ? O mulțime de 
lucruri. De pildă, Dumitru Nico
lae e solicitat — mai în glumă, 
mai în serios — să dea un auto
graf. Solicitantul ? O foarte dră
guță atletă. Și Dumitru se con
formează mai mult decît încîntat. 
„A știut cui trebuie să ceară i" 
©are ?

între timp, Dobrin pozează fo
toreporterului (care bineînțeles nu 
poate lipsi de la această excursie 
a lotului național), .executînd o 
extensie prin care acoperă clădi
rea hotelului. Poate că are valoa
re de simbol fotografia ? Poate că 
mîine, Dobrin va fi la fel de 
mare »

— Ce zici Dobrine 7
Răspunde, glumind :
— Dacă o să mă lase Schulz I
— Și, dacă ji-o să te lase 1
— Atunci, trec pe partea lui 

Patzke..
Dan e jovial ca-ntotdeauna.
— N-am scăpat de Uwe dar nici 

el de mine. E o șopîrlă primej
dioasă acest Seeler, reprezentant 
tipic al fotbalului vest-german.

Deci cam așa arată această di
mineață a lotului nostru național, 
dimineața zilei dinaintea unui 
meci mare : bună dispoziție, calm, 
optimism. In definitiv acest meci 
mare este amical și esențial va 
fi nivelul jocului pe care-1 dorim 
cu toții cît mai ridicat.

Fotoreportaj:
Valentin PĂUNESCU

Teodor ROIBU

Mîine, lâ Pitești, echipele de juniori 
ale României și Ungariei 
se întîlnesc in primul joc 

din preliminariile 
Turneului U.E.F.A. ’

PITEȘTI, 21 (prin telefon). Ora
șului care a dat cîteva nume fot
balului românesc i s-a încredințat 
cinstea de a fi gazda primului joc 
dintre echipele de juniori ale 
României și Ungariei, din preli
minariile Turneului U.E.F.A. Pu
blicul piteștean trăiește la cea 
mai înaltă tensiune febra zilelor 
dinaintea întîlnirii. Dovadă eloc
ventă a interesului stirnit în lo
calitate de acest meci este pre
zenta a numeroși spectatori la 
antrenamentele echipei noastre de 
juniori, venită în localitate cu 
cîteva zile în urmă. Cîntăresc 
greu în balanța șanselor cu care 
este creditată echipa noastră 
buna dispoziție de joc pe care 
Nicolae o manifestă încă de la 
antrenamente, laborioasa activi
tate dusă la mijlocul terenului de 
cei doi mijlocași — Ștefănescu, 
Dumitru — ca și, sau poate mai ales 
inventivitatea și rapida circulație 
în atac a echipei noastre.

Este apreciat, de altfel, și fap
tul că în partida amicală dispu
tată la Budapesta, echipa noas
tră, deși învinsă, a demonstrat că 
dispune de un potențial tehnic 
superior echipei maghiare.

în tabăra juniorilor noștri dom
nește optimismul, credința în vic
torie. Iată ce a declarat ION DU
MITRU, căpitanul echipei, la sfîr-

șilul antrenamentului de luni: 
„Vom juca pentru ca să cîștl- 
găm. Și vom reuși acest lucru 
printr-o dăruire totală care, de 
altfel, ne caracterizează; vom 
face totul pentru obținerea victo
riei și pentru asigurarea califi
cării".

Antrenorii lotului, GH. OLA și 
N. TĂTARU, prin declarația lor 
au venit să ne întărească con- 
vinnerea în faptul că formația 
noastră nu va precupeți nici un 
efort pentru a-și asigura califi
carea încă din manșa I. Iată ce 
ne-au spus ei: „Noi vrem să cîș- 
tigăm acest meci, astfel încît Ca
lificarea să nu mai constituie o 
problemă. Apreciem ca grele 
jocurile cu adversarii noștri, dar 
sîntem convinși că vom rezolva 
în favoarea noastră acest duel. 
Caniaro, Tânăsescu și Nicolae sînt 
trei „vîrfuri" greu de oprit".

Marți dimineața, antrenorii lo
tului nostru au comunicat forma
ția ce va fi aliniată joi: VIDAC 

— MARINESCU, CIUGARIN, IS- 
PIR, VICIU — ȘTEFĂNESCU, 
DUMITRU — CANIARO, TĂNĂ- 
SESCU, CIUTAC, NICOLAE.

Oaspeții au sosit la Pitești 
marți seara.

Alexandru MOMETE 
coresp. principal

PÂREREA LUI SCHON:

Trei vedete Îngrijorate — Pîrcălab, Constantin, Dobrin — privesc... 
advers

Echipa națională nu este o for- 
mație de club, iată de ce com
poziția sa are o deosebită impor
tanță. Plecînd de la această pre
misă Helmut Schon pretinde fie
cărui candidat cinci condiții e- 
sențiale, pe care le rezumă ast
fel :

1. să fie capabil a rămîne ra
pid, neobosit și proaspăt de-a 
lungul întregii perioade în care 
i se cere să acționeze ;

2. să-și dovedească înalta teh
nică, avînd balonul la picior, în 
cele mai complicate situații, pu
țind depăși, în același timp, di
ficultățile angajamentului fizic 
cu adversarul direct ;

3. să-și manifeste voința de a 
obține balonul cît mai curînd 
posibil atunci cînd nu e în pose
sia lui (este obligatorie verifica
rea faptului dacă pretendentul 
este dispus, capabil și doritor s-o 
facă);

4. să știe să se plaseze cînd 
echipa sa este în posesia mingii, 
adică să știe să joace fără balon, 
și să aibă o viziune perfectă a 
jocului, împiedicînd în același 
timp pe adversar să primească 
mingea sau marcînd pe cel care 
o posedă, fără a uita însă să-și 
relanseze echipa în atac ;

5. să respecte o strictă disci
plină în sînul echipei.

Un „peritalog" ideal. Ciha se 
încumetă să-l respecte, riscă să 
rămînă fără echipă. Șl totuși.*

«ggț*- —*

Printre oaspeți...
& Beckenbauer e... Beckenbauer ?

@ Ce se întîmplă cu Held, Emmerich, Tilkowski?
@ Ieri, la antrenament

Prezența fotbaliștilor vest-ger
mani a stîrnit un interes sesiza
bil și constant. Pe stradă sînt 
opriți pentru autografe. Neagu 
Rădulescu, obișnuit să trăiască și 
să lucreze în raza celei mai strin
gente actualități, se plimbă cu 
ochiul și creionul caricaturistului, 
printre vicecampionii mondiali. 
Portarul hotelului nu crede că 
Beckenbauer e... Beckenbauer. „In 
costumul său cel gri n-are nimic 
extraordinar. Este frumușel și 
subțire, ca un cîntăreț de operetă. 
Vedeți, poate mai există vreun 
alt Beckenbauer".

Tot grupul e sobru, vorbește 
încet, de parcă își face confiden
țe. Unul dintre jucători, așezat 
mereu pe un fotoliu retras, op
tează pentru poziția cea mai re
laxată. E Patzke, tipul cel mai 
interiorizat, care se refugiază în 
preajma jocurilor în lumea gîndu- 
rilor sale. Poate dintr-o maliție 
gazetărească, tocmai de la el am 
vrut să aflăm ce s-a întîmplat cu 
o parte dintre participanta la 
mondiale ?

— Ce face Held, marele vostru 
atacant?

— Este total ieșit din formă. .4 
fost deseori accidentat și întreru-

REGRET...
Narcis Coman — un bă

iat simpatic, uneori extra
vagant, dar dovedind dis
ponibilități sufletești raris- 
sime, mai ales cînd. este 
vorba de fotbal. Scos din 
poartă prin forța împreju
rărilor, e puțin trist, puțin 
însingurat. Urmărește des
fășurarea evenimentelor 
premergătoare meciului din 
discuțiile băieților, citind 
ziarele.

Dacă-1 întrebi ceva în 
legătură cu jocul de 
miercuri începe, bineînțe
les, prin a spune: „regret 
foarte mult că nu voi juca 
în această partidă de pres
tigiu, dar doresc înlocuito
rului meu — Haidu sau 
Adamache — o zi fără go
luri". Și continuă, surprin
zător : „știți ce mă emoțio
nează în mod deosebit. în 
legătură cu situația mea de 
acum ? Un telefon de la 
tata, prin care încearcă să 
mă consoleze. Mi-a telefo
nat de la Giurgiu. De ce 
m-a impresionat atît ? O 
dată, cînd eram mic. mi-a 
tras o papară zdravănă 
pentru că jucam fotbal..."

perile repetate l-au împiedicat să 
se regăsească.

— Dar Emmerich, bombardierul 
din meciul cu Argentina 1

— Trăiește drama unei femei 
frumoase care s-a îngrășat prea 
mult, la un moment dat.

— Tilkowski, nu mai face parte 
din lot ?

— E rezervă la echipa sa de 
club. Un portar, la 32 de ani, su
praviețuiește greu în fața unui 
concurent mai tînăr.

Ne despărțim de Patzke. Jucă
torii vest-germani pleacă într-o 
scurtă raită prin centrul Bucu- 
reștiului. Cînd trec prin cadrul 
ușii, portarul îl privește nedume
rit pe Beckenbauer. O să mă 
lămuresc mîine la meci, parcă 
zice el, în timp ce ușa se închide 
încet, ca un suspens, între două 
secvențe.

Ieri la ora 14, fotbaliștii vest- 
germani se găseau pe stadionul 
„23 August". S-au antrenat un 
ceas, alergînd, făcînd gimnastică, 
jucînd pe spații mici în grupe de 
4 contra 2 și terminînd cu o par
tidă desfășurată pe jumătate de 
teren, în care s-au înfruntat echi
pele celor cu „mined albe", împo
triva celor cu „mîneci bleumarin". 
Am remarcat tehnica lor sigură, 
viteza și forța, simțul demarcării 
neîntrerupte, gustul pentru com
binații. Explozia lui Uwe, ele
ganța Iții Beckenbauer, lucidita
tea lui Overath, deposedarea si
gură a lui Schulz, demarajul lui 
Libuda, au fost cîteva elemente

Franz Mayer — veche cu
noștință a publicului bucu- 
reștean. Deocamdată, e 
singur. Azi, îl vom reîn- 
tîlni, la centru, împreună 
cu „secunzii" săi Fritz 
Bauer și Walter Fercher.

care sugerează capacitatea echi
pei.

După antrenament, dl. Schon, 
incheindu-și calculele lui intime, 
ne-a comunicat formația defini
tivă.

Romulus BALABAN

Coman : „e greu cînd tre
buie să te mulfumești cu 

avancronica!“

Ieri la stadion, o parte din grupul celor 35 de ziariști vest-germani

Trimisul nostru special, G. MKOLAESCU, transmite prin telefon»

La Saarbrucken: România (tineret) - R. F. a Germaniei (tineret)
SAARBRUCKEN, 21 noiembrie. 

Zi de toamnă tîrzie, cu soare mult, 
însă nu tocmai cald la această 
orâ a dimineții în care autobuzul 
transportă reprezentativa noastră 
de tineret spre Ludwigspark, unde 
este fixat antrenamentul de aco
modare.

După aproximativ 15 minute 
mașina stopează în fața stadionu
lui pe gazonul căruia a mai evo
luat o formație românească: Di
namo București, în 1963, cînd a 
întrecut cu 1—0 pe F. C. Saar- 
brilken, echipă care activa pe 
atunci în prima ligă. Constatăm 
starea perfectă a gazonului, dar 
întrucit la această oră se efectu
ează toaleta terenului ne conti
nuăm drumul încă vreo 2—300

de metri pînă la terenul echipei 
locale F. C. Saarbrucken. Aici, cei 
16 jucători ai lotului nostru de 
tineret vor face timp de 40 de 
minute un antrenament de aco
modare sub conducerea lui D. 
Scbileru și G. Nuțescu. La în
ceput — încălzirea, efectuată în 
mod progresiv, apoi lucrul cu ba
lonul, pe ateliere de 2—3 jucă
tori, fiecare cu partenerii apro- 
piațl.

Ii părăsesc după jumătate de 
oră, în dorința de a afla vești și 
din tabăra gazdelor, situată în 
cealaltă parte a orașului, în 
Stadt Wald. Aici, pe unul din te
renurile Institutului de cultură fi
zică și spoit, băieții lui Karl-Heinz 
Heddergott au încins o miuță.

Antrenorul consimte cu amabili
tate să-i lase un timp de sub su
praveghere pentru a-mi servi de 
Interlocutor:

„O serie dintre jucătorii pre- 
zențl acum la Saarbrucken vor fi
gura mai mult ca sigur în selec
ționata care se va pregăti pentru 
mondialele din 1970. De altfel, 
Fichtel, Grabowski, Heynckes și 
Zaczyk fac parte de pe acum din 
Iotul A. Alții ca Assauer, Koppel 
și Simmet sînt oameni de bază 
ai echipelor lor care activează în 
Bundesliga. Ultimul, Simmet își 
sărbătorește mîine (n.n. azi) îm
plinirea celui de al 23-lea an, cu 
care prilej îmbracă pentru prima 
oară tricoul național. Și vă rog 
să mă credeți că nu este un sim

plu cadou pe care m-am gîndit 
să i-1 ofer. îl merită cu priso
sință. El va evolua Ia mijlocul te
renului alături de Neuberger. ’Că 
interesează desigur întreaga for
mație. Iat-o: Rynio — Kopen- 
hofer, Bella, Assauei, Fichtel — 
Simmet, Neuberger — Wimmer, 
Grabowski, Heynckes, Koppel".

Meciul va fi condus de arbitrul 
francez Robert Helies, ajutat la 
tușă de doi arbitri din R.F.G., 
Biwersi și Shrock. Pot fi schim
bați doi jucători de cîmp și por
tarul. Meciul începe la ora 
16 (17, ora României). Reamintim 
formația noastră: Gornea — Kls, 
Boc, Dinu, Deieanu — Deselnicu. 
Nunweiller VI — Lucescu, Gro- 
zea, Dumitrache, Jercan.

în curînd pe. ecrane

LINO VENTURA» CHARLES AZNAVOUR • HARPY KRQOER

regia
i DENYS Df LA PATELLIERE

O PRODUCȚIE A STUDIOURILOR FRANCEZE 
SCENAR/UL: REHt HAVARD
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CE AVANTAJE OFERĂ
Concursul special Pronosport de 

duminică 26 noiembrie a.c. oferă 
participanților numeroase avan
taje din care amintim :

— Fiecare variantă jucată are 
două șanse de cîștig (pentru pre
miile obișnuite inclusiv premiul ex
cepțional — și pentru premiile su
plimentare) ;

— Se atribuie 300 000 lei ca fond 
de premii suplimentare din fon
dul special al sistemului ;

— Se aplică o nouă formulă teh
nică fiind pentru prima oară cînd 
la un concurs special se atribuie 
premiile suplimentare pe baza unor 
criterii pronosportiste ;

— Se atribuie 3 autoturisme din 
care : 2 (1 Renault Dauphine Gor-

CONCURSUL SPECIAL PRONOSPORT OE DUMINICĂ
dini și 1 Trabant 601) la premiile 
suplimentare și 1 (Skoda 1000 
M.B. și 26 500 lei în numerar) în 
cadrul premiului excepțional în 
valoare de 75 000 lei, de la premiile 
obișnuite.

După cum se poate vedea, nu 
rămîne decît să mergeți la o a-

3 nuroTumsMt
RENAULT DAUPHiNE-TRABANT6O1
SKODA 1OOOM.B.

genție Loto-Pronosport și să vă 
procurați, gratuit, buletinele de 
care aveți nevoie pentru a vă 
face (individual său în colectiv) 
schemele pentru acest concurs.
PREMIILE TRAGERII AUTOTU
RISMELOR LOTO DIN 14 NOIEM

BRIE 1967
Categoria 1: 9 autoturisme „Re

nault 16’? ; a m-a : g autoturisme 
„Fiat 850“ ; a IV-a : 2 autoturisme 
„Trabant 601“ ; a V-a ; 63 variante a 
13 211 lei ; a Vl-a : 7396 a 50 lei ; a 
Vil-a : 3 a 75 000 lei din care un au
toturism la alegere din cele patru 
tipuri oferite la categoriile I—IV, 
plus diferența în numerar ; a VITI-a: 
216 variante a 300 lei.

Cîștigătoril autoturismelor vor fl 
îneunoștUnțați în scris la ce dată 
să se prezinte la Centrala A. s. Lo- 
to-Pronosport pentru a-și ridica pre-



ftHt! HI I ■ T. S. K. Â. Moscova - una din favoritele
turneului de la București

SUPRAVIEȚUITORUL PLEIADEI DE CAMPIONI DE LA TOKIO

Așa cum se sconta, Di
namo Kiev a folosit din 
plin avantajul jocurilor ps 
teren propriu, cîștigînd ti
tlul de campioană a U.R.S.S. 
cu două etape înainte de 
încheierea competiției. în- 
vingînd luni cu 2—0 pe 
Zenit Leningrad, dinamo- 
viștii din Kiev cuceresc 
pentru, a doua oară conse
cutiv titlul de cea mai bună 
formație de club din Uniu
nea Sovietică. Au fost sta
bilite și următoarele două 
locuri ale clasamentului, 
care nu vor mai putea fi mo
dificate de rezultatele parti
delor din ultimele două 

au mai fost

a

Gloria celui mai mare înotător al timpurilor noastre n-a apus. Și asta în 
ciuda faptului că în urmă cu trei ani, medicii îi preziseseră sfîrșitul carierei, iar 

' 1 din arena compe-presa de specialitate îi prevedea o ieșire puțin spectaculoasă 
tițională.

. delor
etape. Luni
consemnate următoarele re
zultate : Pahtakor — Tor
pedo 1—1, Kairat — Loko
motiv 1—1, Cernomoreț — 
Dinamo Minsk 2—2, Dina
mo Tbilisi — Zarea 3—3, 
Șahtior — Ț.S.K.A. 2—1, 
Ararat — Dinamo Mosco
va 1—2, Neftianik — Spar
tak 1—0, S.K.A. Rostov — 
Aripile Sovietelor 4—0. Pe 
locul II s-a clasat Dinamo 

. Moscova, iar pe locul III
Dinamo Tbilisi.

RON CLARKE: „Doresc să
'MELBOURNE (Agerpres). — 

Spre deosebire de alți ani, cu
noscutul atlet australian Ron 
Clarke nu va participa la marile 
concursuri internaționale care 
vor avea loc în S.U.A. pe teren 
acoperit, în sezonul de iarnă. El 
a declinat ofertele făcute de or
ganizatorii americani, declarînd că 
în programul său de antrena
ment pentru Jocurile Olimpice de 
la Ciudad de Mexico nu a inclus 
aceste concursuri. „Pentru Olim
piadă — a spus Clarke — mă 
pregătesc în mod special după 
un program minuțios alcătuit.

In „C. 0. E.“ la
hochei pe gheată
BUDAPESTA 21 (Agerpres). — 

La Budapesta s-a disputat meciul 
retur dintre formațiile Ferencva- 
ros Budapesta și A. C. Klagen
furt, contînd pentru „C.C.E." Ia 
hochei pe gheață. Oaspeții au 
cîștigat cu scorul de 4—3 (1—1, 
1—1, 2—1). învingători și în pri
mul joc (scor 6—2), hocheiștii 
austrieci s-au calificat pentru tu
rul următor al competiției.

Vă mai 
succes al 
(în vîrstă 
Olimpiada 
nici unul ai

Steve 
liman, 
să re- 
explo-

amintiți de cvadruplul 
blondului californian 

de numai 17 ani) la 
de la Tokio ? Atunci, 
din marii crauliști

timpului (Alain Gottvales, 
Clarck, Roy Saari, Gary 
Mike Austin) nu a putut 
ziste stilului său eficace, 
ziv (în cursa de 100 m), s
mului său îndrăcit, impus în pro
ba de 400 m. Performanța 
4 medalii de aur — a 
unică. Don Schollander a 
nit un idol al tineretului 
can!

A survenit însă destul de rapid

sa — 
rămas 
deve- 

ameii-

ciștig un titlu olimpic"
Doresc ca în palmaresul meu 
să-mi trec și un titlu olimpic".

★
Campionul olimpic de marș, 

italianul Pamich, a corectat re
cordul țării sale în proba de 20 
km. El a realizat timpul de lh 
30:57,4. Recordul lumii este de 
lh 27:5,0 și aparține sportivului 
sovietic Golubnicii.

o boală grea, care l-a țintuit în 
pat timp de mai multe luni. Diag
nosticele erau foarte variate, iar 
unii specialiști au bănuit chiar un 
cancer al sîngelui. Numele lui 
Don Schollander a dispărut trep
tat din rubricile de specialitate. 
Prietenii însă, admiratorii sinceri 
nu l-au uitat, iar colegii de fa
cultate au fost mereu alături de 
el în timpul îndelunqatei conva
lescențe.

Și iată-1 în toamna lui ’65, după 
9 luni de permanentă luptă cu 
boala grea, din nou pe marginea 
piscinei. Atunci a început de fapt 
a doua carieră a celebrului îno
tător. Mai dificilă decît prima 
oară, deoarece studiile universi
tare îi pretindeau un efort în 
plus. Dar cine a gustat o dată 
din cupa victoriei nu cedează 
lesne... A urmat o întrecere dură 
cu cronometrul și cu reprezen
tanții... noului val: Don Roth, 
Mike Burton, Greg Charlton, Don 
Havens, 
Nelson... 
victorie 
putut fi
zonul trecut, și chiar la începu
tul acestui an, numărul succese
lor lui Don nu-1 depășea pe cel 
al înfrîngerilor. Campionul însă 
a știut să învețe din fiecare con
curs, și a continuat disputa 
ce în ce mai interesantă cu 
ternicii săi adversari.

...Winnipeg, iulie 1967. în
da tuturor pronosticurilor, Schol
lander cîșligă cursa de 200 m

Greg Buckingham, John
Cui nu i-ar fi surîs o 

în fața celui care nu a 
învins la Tokio? în se-

Meci revanșă

intre gimnaștii
de la C. S. Șc. București 

și Trakia Plovdiv

din
pu-

ciu-

La Plovdiv s-a desfășurat me
ciul revanșă dintre echipele de 
gimnastică ale Clubului sportiv 
școlar București și clubului Tra- 
kia din localitate. Pe echipe, vic
toria a revenit — atit la băieți 
cit și la fete — gazdelor : 269,95- 
265,30 p (masculin), respectiv 
174,10—172,45 p (feminin). La in
dividual compus o frumoasă vic
torie a repurtat Florentina Coci- 
nescu, cu 35,40 p, în timp ce la 
băieți a cîștigat Gheorghe Todo
rov, cu 56,30 p.

AU FOST STABILITE

Grupele preliminarii ale Campionatelor 
internaționale universitare de handbal (m)
MADRID 21 (Agerpres). — După 

cum s-a mai anunțat, la Madrid au 
avut Ioc lucrările Comitetului execu
tiv al Federației internaționale a 
sportului universitar (F.I.S.U.). Cu a- 
cest prilej, s-a stabilit ca viitoarea 
ediție a campionatelor Internaționale 
universitare de handbal (masculin) 
să se desfășoare între 2 șl 13 ianua
rie 1963 în trei orașe din R. F. a 
Germanieij Bochum, Hanovra șl 
Frankfurt pe Main. Finala va avea 
Ioc la Bochum. La competiție vor 
participa 16 echipe, care au fost îm
părțite In 4 grupe preliminarii după

cum urmează ; Grupa 1 : Cehoslova
cia,- U.R.S.S., Olanda și învingătoa- 
rea dintre echipele Belgiei și Tuni
siei ; Grupa a 2-a : R. F. a Germa
niei, Iugoslavia, Danemarca, Fran
ța ; Grupa a 3-a : Suedia, R. D. Ger
mană, Izrael șl învingătoarea din
tre echipele Austriei șl Bulgariei ; 
Grupa a 4_a : ROMÂNIA, Spania, 
Polonia șl Finlanda sau Norvegia. 
Pentru turneul final se vor califica 
primele două echipe din fiecare gru
pă.

LA FRANKFURT PE MAIN, 
s-a disputat întîlnirea Internațio
nală masculină de handbal din
tre selecționatele universitare ale 
R. F. a Germaniei și Cehoslova
ciei. Handbaliștii yest-germanl au 
obținut victoria 
17—18 (5—12).

cu scorul de

■
se află în tur- 
echipa feminină

ÎN PREZENT 
neu în Spania 
de handbal a Franței. în primul 
joc, desfășurat la Bilbao, echipa 
Franței a învins cu scorul de 
12—11 (5—8) echipa Spaniei. Cel 
de-al doilea meci, desfășurat la

Pampelune, 
franceze 
(H-4).

cu
a revenit echipei 
scorul de 22—13

■
După 

tragerea
s-a mal comunicat,cum

la sorți pentru alcătui

^5

un nou 
mondial : 

(adică de 
ori suta în

nu-i acor- 
importanță, 

zile înainte, 
liber (unde 
mal mari), 

al 5-lea, cu

a explodat

liber (cea mai di
ficilă probă a 
crauliștilor) din 
cadrul Jocurilor 
Panamericane, 
cronometrorii 
nunță 
cord 
1:56,0 
două
58,0 sec.) I Ziariș
tii prezenți în tribună 
dă însă prea mare 
mai ales că cu două 
în finala de 400 m 
i se acordau șanse 
Don nu sosise decît 
timpul de 4:14,1.

Bomba cea mare
însă două săptămîni mai tîrziu, 
la Chicago, unde se afla adunată 
toată floarea natației americane. 
In joc — medaliile de campioni. 
Prima lovitură — în cursa sa 
favorită de 200 m, unde Schol
lander și-a învins adversarii, cu 
mai mult de două lungimi. Cu 
timpul realizat, 1:55,7, california- 
nul corecta pentru a 8-a oară 
recordul lumii în această probă 1 
Lovitura de teatru s-a repetat 
însă și două zile mai tîrziu, cînd 
Schollander a zburat pur și sim
plu pe suta de metri egalîndu-și 
cea mai bună performanță (53,3). 
în urma sa au sosit și Ken 
Walsh, proaspătul recordman al 
lumii (52,6) și 
Don Havens sau 
siderați ca mari 
bei. Și după ce
stabilirea de către echipele clu

bului său din Santa Clara a unor 
noi recorduri mondiale la 4x100 m 
și 4x200 m liber, toți specialiștii 
au fost din nou nevoiți să-și scoa
tă pălăria în fata marelui cam
pion.

Va reuși Don Schollander — 
singurul supraviețuitor al pleiadei 
de campioni de la Tokio — să 
reediteze „marele șlem" la Ciu
dad de Mexico ? Succesele sale de 
la recentele întreceri din cadrul 
săptămînii preolimpice constituie, 
în orice caz, mai mult decît o 
promisiune...

Adrian VASILIU

Zacharias Zorn. 
Marc Spitz, con- 
favoriți ai pro- 
a contribuit la

La Grenoble

Mare concurs preolimpic de patinaj artistic
Un mare concurs preolimpic de 

patinaj artistic va avea loc între 
23 și 25 noiembrie pe patinoa
rul orașului Grenoble, viitoarea 
gazdă a Jocurilor Olimpice de 
iarnă. La acest concurs și-au a-

nunțat participarea peste 100 1° 
sportivi și sportive din IO țări, 
printre care Austria, S.U.A., Ita
lia, Polonia, U.R.S.S., Cehoslova
cia, R. D. Germană și Franța.

◄ Pluton compact de fruntași într-o recentă reuniune de 
galop desfășurată pe hipodromul Iffezheim, in apropiere 

de Baden Baden (R. F. a Germaniei)
Foto : I.N.-Bild

Cînd vor deveni realitate 
visurile lui Ottavio Baccani...

In Italia o singură persoană 
poate să vorbească despre pregă
tirea tinerilor fotbaliști: bătrînul 
Ottavio Baccani. El nu este un 
conducător al fotbalului italian, 
dar este, poate, ceva mai mult... 
A trăit glorioasa epopee a fotba
lului peninsular dinainte de răz
boi, acela care se impusese pe 
toate stadioanele din Europa, acela 
care a adus Italiei titlul mondial 
în 1934 la Roma și, apoi pe cel 
mai prestigios și fascinant, cuce
rit împotriva „tuturor”, în 
Franța.

Astăzi, Ottavio Baccani 
Centrul tehnic federal de 
verciano, forul care dirijează toa
te activitățile fotbalistice din ita
lia. La Coverciâno iși are sediul 
Centrul tehnic, la Coverciâno se 
manevrează firele întregii organi
zații a tinerilor fotbaliști. Baccani 
s-a refugiat aici decepționat de 
trista evoluție a fotbalului nostru, 
depășit acum de atîtea alte națiuni. 
S-a refugiat cu intenția clară de a 
desfășura în locul cel mai propice 

operă de 
trebui să 

evenimen- 
de-al IV-

întîmpină 
și neîncrederea corpului 
față de fotbal, ca de 
de toate celelalte spor- 
să nu mai vorbim deș

1938, in

conduce
la Co

Din păcate, in școală nu se 
poate face nimic. Ne 
ostilitatea 
profesoral 
altfel față 
turi. Dar,
pre școală. Federația a înțeles că 
trebuie să organizeze singură cen
tre de pregătire, să aducă pe te
renul de sport copii de la virsta 
cea mai fragedă. Această sarcină 
a fost încredințată, în mod eronat, 
sectorului tehnic. Dar, grație lui 
Mandelli, vicepreședinte al clubu
lui Juventus, un antrenor pasio
nat, dezinteresat și competent, 
care conduce acest sector, greșeala

— Coverciâno — acea 
reconstruire care ar 
facă Italia să retrăiască 
tele glorioase ale celui
lea deceniu al secolului XX. Bac
cani este singurul care ar putea 
să ne dea informații asupra func
ționării complexei mașini fotbalis
tice. Așadar, am pornit pe auto
strada Del Sole, care leagă Bolog
na de Florența. Drumul este acum 
atit de scurt 
Florența poți 
logna pentru

incit luînd masa la 
să te întorci 
cafea.

★
„Trebuie s5 spunem de 

început că o organizație a 
lor fotbaliști nu exista pînă acum 
11 ani în Italia. In 1956, F.I.G.C. 
(Federația italiană de fotbal) și-a 
dat seama că fotbalul italian nu 
mai era cel de odinioară și că, 
pentru a culege laurii trecutului, 
trebuie să se lucreze mai în pro
funzime".

— De pildă, introductnd fotba
lul în școală ?

U.E.F.A. 
sorți să 
cembrie

la Bo-

bunta 
tineri-

a stabilit ca tragerea la 
se desiășoare la 18 de
ls Zilrich.

ECHIPA DE FOTBAL Real Ma
drid a acceptat oferta federației

^telex radio-te!efon&
rea programului sferturilor de 
finală ale competițiilor de fotbal 
„Cupa campionilor europeni* și 
„Cupa cupelor' urma să se des- 
lășoare la 14 decembrie la Prag a.

australiene de a susține cîteva 
jocuri în Australia. Real Madrid 
urmează să joace 10 meciuri în 
decurs de 4 săptămînl.

• 6 internaționali în echipa campioană a U. R. S. S. • Primii 
oaspeți jucătorii de la Partizan ® Un clasament inedit 

T.S.K.A. (V.M.F.) Moscova este 
una dintre cele mai puternice 
formații de polo din lume, și ca 
atare, una din favoritele turneu
lui semifinal al „C.C.E.", pe care-1 
vom urmări — la 
tei săptămîni — 
Echipa marinarilor 
cîștigat în ultimii 
gularitate campionatul 
Sovietice, șase din jucătorii ei 
fiind selecționați în reprezenta
tiva U.R.S.S. — campioană euro
peană (în 1966, la 
recentă cîștigătoare 
preolimpic de la 
Mexico. Este vorba 
(portar), Semionov, Smucki, Dol- 
gușin, Osipov și Sidlovschi, care

sfîrșitul aces- 
în Capitală, 
moscovițl a 

4 ani cu re
uniunii

Utrecht) și 
a turneului 
Ciudad de 
de Guliaev

Primii oaspeți - jucătorii 
de la Partizan

au sosit în Capitală 
oaspeți ai turneului: po- 
lui Partizan, veni ți cu au-

primii 
loiștii 
focarul direct de la Belgrad. Ei 
se află instalați la 
tenia, iar în cursul s 
efectuat un prim 
de acomodare 
acoperită de la
Lotul echipei este complet și el 
cuprinde pe: Novakovici, Pen
siei, Marovici, Antunovici, San- 
dici, Jankovici, Tedeschi, Subo- 
tici, Glițici, Cukvas, Markovici și 
Maniei.

hotelul Mun- 
serii ei au și 

antrenament 
la piscina 

i Floreasca.

alăturl de Șubert, Singer, Mar- 
karov și frații Akimov alcătuiesc 
un team redutabil.

Jucătorii de la T.S.K.A. și-au 
anunțat sosirea pentru joi dimi
neața.

Partizan Belgrad
detașat

conduce

club din 20 
pînă în pre-

34 de echipe de 
de țări au participat 
zent (o dată sau de mai multe 
ori) în cadrul celor 5 ediții a!e 
„Cupei campionilor europeni" la 
polo. într-un clasament inedit, pe 
care vi-1 oferim mai jos, veți pu
tea găsi formațiile care de-a lun
gul anilor au înregistrat cele mai 
bune rezultate :
1. PARTIZAN BEL

GRAD (5) 41
2. Pro Reeco (4) 28
3. Dinamo Magde

burg (4) 34
4. Dinamo Bucu

rești (4) 26
5. T.S.K.A. Mosco

va (3) 20
6. N.C. Barcelona (5)

7. Dinamo Mosco
va (1)

8. Amateur 
burg (2)

9. Ethnikos

Duis-

Pireu

25

35
23
18

18
13

9
16

(5)
19

1
1
4

1
2
3

12

7
5

14

O 1

241- 87 71
126- 64 47
197-122 40

157- 93

126- 69
69-106

54- 20

37

28
19

16

5 2 9 51-76 12

6 O 13
10. Rotte Erde

Hamm (2)
(între paranteze

participări în competiție).

5

50-109

30- 31

12

100 4
numărul de

Au fost fixate orele de incepere a meciurilor 
de organizare a corn- 
la București a stabilit 
definitiv al întreceri-

Comisia 
petiției de 
programul 
lor. Astfel, în zilele de vineri 
și sîmbătă, meciurile voi înce-

pe la orele 10,30 și 11,30 și, res
pectiv, la orele 19 și 20.

Partidele de duminică au fost 
programate dimineața, la ora 11 
și, respectiv, ora 12.

Scrimerii sovietici învingători la floretă și sabie
Marți au intrat in întrecere și 

echipele participante la turneul 
internațional de scrimă. Primele 
probe, cele de floretă bărbați și 
sabie.

La floretă, în cursul dimineții, 
două victorii ale trăgătorilor de la 
Steaua. Mai întii, în fața floretiș- 
tilor de la Honved, cu 14—2. Exce
lentă a fost mai ales comportarea 
lui Drîmbă și Țiu, care au realizat 
numărul maxim de victorii, cîte 4, 
Ardeleanu și Falb au obținut și ei 
cîte 3 victorii. Din echipa buda- 
pestană, singur Herczegh a reușit 
să realizeze victorii (2). Cel de-al 
doilea succes, 
înregistrat 
12—4.

Meciul a 
minare a 
care se
Drîmbă și Țiu. Mai slab merg 
Falb și Ardeleanu care pierd — 
împreună — trei asalturi. La sco
rul de 5—3 pentru Steaua, trăgă
torii echipei gazdă încep să for
țeze. Țiu îl întrece pe Nielaba 
(scor pe echipe : 6—3), Ardeleanu 
pe Roczycky (7—3), Drîmbă pe 
Roczymowsky (8—3) și Falb, care

echipa Steaua la 
în fața Legiei. Scor:

■debutat în nota de do- 
Eloretiștilor bucureșteni 
impun, îndeosebi, prin

lucrează cu acțiuni mai simple și 
mai eficace, pe Franke. Scorul a- 
Junge astfel la 9—3. Meciul este 
ca și încheiat. Indiferent de com
portarea în continuare a sportivi
lor de la Steaua, ei au partida 
cîștigată. Totuși, floretiștii bucu
reșteni rămîn pe poziții și ajung 
pînă la 12—3. Ultimul asalt, cel 
dintre Drîmbă și Franke este și 
cel mai frumos. Cei doi scrimeri 
conduc 
Franke 
cîștigă. 
Steaua.
bă și Ardeleanu cîte 3 și Falb 2, 
respectiv Franke 2, Nielaba 
Roczymowsky cîte 1 v.

Iată și celelalte rezultate înre
gistrate la floretă : Ț.S.K.A. Mos
cova—Legia Varșovia 10—6 și 
Ț.S.K.A. Moscova—Honved 13—3. 
Pentru locurile 1—2 urmau să tra
gă deci Steaua cu Ț.S.K.A., ne
învinse.

La sabie, succes pe toată linia 
al trăgătorilor de la Ț.S.K.A. și 
Legia (cu Pawlowsky în formație!). 
Astfel, Ț.S.K.A. a dispus în pri
mul meci de Steaua cu 12—4. E- 
chipa moscovită, cu Nazlimov (4),

pe rînd, dar, în final, 
este ceva mai insistent și 
Scor final: 12—4 pentru 
Realizatori : Țiu 4, Drîm-

și

Vinokurov (3), Melnikov (3) și Sit
nikov (2) a obținut o victorie co
modă. De la Steaua, numai Cui- 
cea (3) a făcut față acestui meci 
și, în parte, 
Ț.S.K.A. a 
cu 13—3.

Legia a 
victorii, la 
Steaua 
Zakrzewsky, Nowara și Piatkowsky 
cîte 3, respectiv Nicolae (2) și Cul- 
cea 1. Mustață, accidentat, a făcut 
figurație, la fel ca și Vintilă, cu o 
entorsă la 
1—2 aveau 
și Legia.

Nicolae (1). Apoi 
întrecut și pe Honved,

cu

înregistrat și ea două 
Honved cu 11—5 și la 

13—3 : Pawlowsky 4,

picior. Pentru 
să concureze

locurile
T.S.K.A.

Finala la 
surprinzător 
Ț.S.K.A., la

încheiat 
echipei

în cadrul anchetei internaționale întreprinse de redacția ziarului
nostru pe tema tormării tinerei generații de fotbaliști, publicăm
astăzi corespondența primită de la CESARE TRENTINI (Italia),

— creșterea numărului de practi- 
canți ai fotbalului.

— Au răspuns, pînă acum, aces
tea scopului pentru care au fost 
create ?

— Eh l E prea devreme pentru 
a ne pronunța asupra primului o- 
biectiv, cel privind tehnica. In ce 
privește sporirea numărului de ju
cători. acesta a fost mai mult decit 
satisfăcător, dacă ne gindim la 
numărul inițial al acestor centre. 
Astăzi sint 1 038 de centre care 
controlează activitatea a peste 
50 000 de copii intre 10 și 14 ani. 
O cifră, după părerea mea, destul 
de ridicată.

Anchetă internațională în lumea fotbalului

Ce faceți pentru juniori?

de succes, 
primele rezul-

11 ani s-a fă- 
apărut primele 
a tinerilor fot-

va putea fi întrucîtva reparată, e- 
forlwrîle lui avînd multe șanse 
de a fi încununate

— Care au fost 
tate concrete ?

— Așadar, acum 
cut începutul. Au 
centre de pregătire
ballști (N.A.G.C.), șase la număr, 
dizlocate în Genova, Sesto S. Gio
vanni, Modena, Florența, Roma Și 
Cremona. După cum se vede, ini
țial, sudul a fost neglijat. La con
ducerea acestor centre au fost 
chemați, mai ales, foști jucători 
de reputație internațională, care 
aveau, în afară de competența de- 
curgînd din faptul că au practicat 
ani îndelungați această ramură 
sportivă, o anumită cultură gene
rală și specifică, datorită căreia 
puteau oferi tinerilor „plinea” ar
tei fotbalistice.

— Am dori să ne spuneți, pe 
scurt, care este scopul principal al 
acestor centre.

— Primul — îmbunătățirea teh
nicii viitorilor jucători; al doilea

ghete etc. 
la 10 la 14 
in aceleași

14 
de 
de

ÎN CAMPIONATUL masculin 
de baschet al Italiei conduc echi
pele Simmenthal Milano, Candy 
Bologna, Ignis (Neapole și Can
tu, cu cite 6 puncte fiecare. Ig
nis Varese totalizează 4 puncte.

JACKY TURPIN, nepotul fos
tului campion al lumii la cate
goria mijlocie, Randy Turpin, a 
debutat la profesionism cu o re
marcabilă victorie. întîlnlndu-l la 
Wolverhampton pe Lloyd Wa- 
lace, el a obținut decizia la 
puncte după 8 reprize.

— Aceste centre funcționează 
pe cheltuiala federației, ca la în
ceput ?

— Asta ar mai lipsi1 Nu, astăzi 
fiecare societate fotbalistică, indi
ferent de divizie, are posibilități 
să organizeze un centru propriu. 
Centrul federal de la Coverciâno 
se limitează să trimită acestor so
cietăți, mai ales celor care nu au 
destule fonduri, materiale sporti
ve, ca tricouri, mingi,

— Ați spus copii de 
ani. Ei sint pregătiți 
condiții ca cei mari ?

— Nu. Copiilor între 12 și 
ani le este permisă activitatea 
performanță numai pe terenuri 
dimensiuni reduse, cu mingi mai 
mici, cu porți de 2 metri înălțime 
și 6 lungime, în ieniși. Din păcate, 
in multe centre, copiii sînt puși să 
joace pe terenuri regulamentare 
ca dimensiuni și cu echipe for
mate din 11 jucători și nu din 7, 
cum este recomandat, ceea ce im
pietează mult asupra formării lor.

— Există Asemenea centre ți in 
sud ?

— Astăzi, da. Sînt în toată pen
insula. In sud, însă, se resimte 
lipsa instructorilor competenți ți, 
de aceea, ei se trimit din nord pe

cheltuiala federației.
— Deci, sudul este mat puțin 

fructuos decît nordul...
— Din i 

dul a dat
— Cum 

descoperi 
fotbaliști ?

— Există concursuri dotate 
trofee N.A.GC., 18 în total, pe 
giuni. La sfîrșitul competiției, 
structorii semnalează federației 
cele mai bune trei elemente din 
fiecare regiune. Deci, sînt selec
ționați 54 de mici jucători, care 
sint chemați la centrul tehnic 
deral din Coverciâno pentru 
probă.

— In ce constă aceasta ?
— Candidații sînt supuși la 

teva încercări: conducerea min
gii, trecerea cu balonul printre 
obstacole, trasul la poartă. Cine 
îndeplinește aceste probe într-un 
timp mai scurt, cu mai puține gre
șeli, obține un anumit număr de 
puncte. In baza acestui punctaj 
se alcătuiește un clasament. Celor 
mai buni li se atribuie statuete de 
bronz și medalii.

— Foarte interesant. O ultimii 
întrebare : atragerea tinerilor în 
aceste centre s-a făcut printr-o a- 
numită propagandă ?

— Fără, și credem că aceasta a 
fost soluția cea mai bună, iar suc
cesul, raportat la creșterea verti
ginoasă a centrelor de pregătire 
apărute în Italia, este cea mai 
bună dovadă că inițiativa s-a 
bucurat de deplina adeziune a ti
nerilor.

— In ceea ce privește îmbunătă
țirea tehnicii, însă...

— V-am spus de la început: e 
prea devreme să ne pronunțăm. 
11 ani sint de ajuns pentru a for
ma o bază. In privința îmbunătă
țirii tehnicii este nevoie însă de 
mai mult timp. Poate chiar de 
încă 10 ani, după care s-ar pu
tea ca Italia, datorită acestor ti
neri pregătiți în centrele de antre
nament, să facă să înflorească 
laurii veștejiți ai fotbalului actual.

L-am lăsat pe Ottavio Baccani, 
prizonier al visurilor, în mijlocul 
frumoaselor sale proiecte care, 
poate, vor deveni realitate.

contră, anul acesta su- 
cele mai bune elemente, 
se procedează pentru a 
pe cei mai buni tineri

★
floretă s-a 
cu victoria

scorul de 9—4. înce
putul a fost promițător, Drimbă
l-a întrecut pe Șeveliov cu 5—3. 
Apoi Țiu a pierdut cu același scor 
la Jludko. Ardeleanu, în continua
re, face figurație în asaltul cu 
Litov (1—5), dar Falb îl întrece 
pe Riumin (5—1) restabilind ega
litatea.

Apoi, Drimbă, cel mai bun tră
gător al Stelei în tot turneul, ob
ține a doua victorie, la 
cu 5-4. Ardeleanu nu 
în stare să mărească 
(1—5 cu Șeveliov). Din 
ment floretiștii de la 
preiau conducerea, distanțîndu se 
și obținînd locul I.

Iată și celelalte rezultate. La 
floretă : Legia — Honved 9—7. La 
sabie : Ț.S.K.A. — Legia 9—5. Cu 
acest rezultat Ț.S.K.A. cîștigă pro
ba. Honved — Steaua 9—5.

Azi, în ultima zi a turneului, 
probele de floretă femei și spadă.

Tiberiu STÂMA

JIudko, 
este insă 
avantajul 

acest mo- 
Ț.S.K.A.

cu 
re- 
in- 
pe

fe- 
o

ci-

Din cauza circulației pe stingă...
în ultimul timp se constată o 

serioasă scădere a numărului de 
spectatori la meciurile de fotbal 
din Suedia. Una din principalele 
cauze ale acestei situații este re
centa schimbare a circulației au
tomobilelor de pe partea stingă 
pe partea dreaptă. Posesorii de 
autoturisme nu se mai duc la 
meciuri, deoarece la intrările în 
stadioane se produc mari aglo
merări de circulație, situații care 
pot da naștere la accidente.

iri- 
a- 

aa-

Margaret Smith, de două ori 
vingătoare la Wimbledon, a 
nunțat că nu se retrage din 
tivitatea competițională. Tăiem a- 
ta tenismană australiancă și-a fă
cut reintrarea in campionatele 
Noii Galii de Sud. Ea face parte 
dintr-un lot australian care ur
mează să întreprindă un turneu 

în Europa

LA LJUBLJANA:

Anglia a învins Iugoslavia la tenis, cu 41!
La Ljubljana în întîlnirea de 

tenis din cadrul competiției eu
ropene pe echipe, eliminatorie, 
Anglia a dispus cu 4—1 
de Iugoslavia. Pilici (Iugosla
via) l-a învins cu 8—6, 6—4 
pe Cox (Anglia), iar Wilson (An
glia) a cîștigat cu 6—3, 6—4 la 
Franulovici (Iugoslavia). Partida

de dublu a revenit cuplului en
glez Cox-Hutchins, care a dis
pus cu 6—4, 6—4 de perechea 
iugoslavă PiUci-Franuloviol.

Primele 2 partide de simplu au 
revenit concurenților englezi.

în cadrul aceleiași competiții, 
întîlnirea desfășurată la Copen
haga între formațiile Dane-

marcel și Cehoslovaciei a dat 
loc la e dispută foarte echili
brată. în final, gazdele au cîști
gat la limită i 8—2. Iată ulti
mele rezultate înregistrate: Ul
rich (Danemarca) — Kukal (Ce
hoslovacia) 6—2, 6—3 ,• Kodes
(Cehoslovacia) — Hebelund (Da
nemarca) 6—8, 7—5.
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