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dimineața, o telegramă 
partea federației de tenis 
anunță forul nostru de

Superioritate netă, dar victorie Ia limită „C.C.E.“ LA POLO

La juniori: România—Ungaria 2-1 (1-1)

Salutăm 
inițiativa!

Duminică, elevii liceelor 
„Mihail Sadoveanu* din 
București și .Ion Luna Ca- 
raglale* din Ploiești, se Vor 
întrece pe terenurile de 
volei, baschet șl handbal. 
Vor avea loc, de aseme
nea, demonstrații de gim
nastică artistică ți de judo.

Va 11 o întrecere amica
lă, un prim contact între 
sportivii celor două școli. 
Se încearcă cu alte cuvin
te, să se pună bazele unei 
tradiții. Este doar un în
ceput. Comisiile sportive 
din cele două școli, orga
nizațiile de U.T.C. șl cele 
de pionieri doresc ca acest 
început să se bucure de 
un succes deplin. De aceea 
îp ambele școli s-au făcut 
preparative speciale, selec
ționatele care vor evolua 
s-au pregătit cu multă gri
jă. La ora cînd apar aceste 
rînduri, cele două condu
ceri de licee și-au comu
nicat echipele participante, 
au pus la punct 
detalii.

Această întâlnire 
fie însă nu numai 
lej de întrecere sportivă, 
ci și un schimb de expe
riență privind activitatea 
sportivă din cadrul orelor 
de educație fizică sau ex- 
trașcolară.

După întrecerile sportive 
propriu-zise, împreună, e- 
levif celor două licee vor 
vizita un muzeu (probabil, 
cel de istorie naturală care 
poartă numele prof. Gri- 
gore Antipa). Și, tot îm
preună, după-amiază, vor 
viziona o serie de între
ceri sportive, după prefe
rințe.

Apoi, la 
vor întîlni 
două licee, 
viloi a fost 
rugă 
-te* lidere la partida Steaua 
— Valencia din „Cupa cu
pele, (Cîți elevi nu și-ar 
dorț să joace pe „23 Au
gust"...).

In primăvară, micii spor
tivi de la „Sadoveanu* vor 
întoarce vizita colegilor 
lor.

Salutăm inițiativa celor 
două licee, menită să re
aducă în actualitate un 
vechi deziderat: organiza
rea unor întreceri sportive 
bilaterale, care să capete 
tradiție în școli. Este un 
mijloc dintre cele mai di
recte pentru a trezi emu
lație în rîndurile 
pentru a-i atrage 
nurile

ultimele

vrea să 
un pri-

într-un Interval de numai 24 de 
ere, fotbalul românesc a înregis
trat două victorii deosebit de pre
țioase în prezența unor reprezen
tanți autorizați ai calității în jo
cul cu balonul rotund: prima a- 
supra finaliștilor campionatului 
mondial, iar cealaltă asupra echi
pei de juniori a Ungariei.

Ieri după-amiază, la Pitești, ju
niorii români au confirmat aștep
tările, luîndu-și revanșa asupra ti
nerilor fotbaliști maghiari care îi 
întrecuseră, în urmă cu cîleva 
săptămîni, într-un joc amical la 
Budapesta. Victoria lor ne bucură, 
firește, dar scorul la care a fost 
obținută nu reprezintă situația 
reală din teren. Intr-adevăr, tre- 
cînd peste handicapul unui gol 
primit chiar în primul minut al 
jocului, juniorii români au reușit 
să practice un fotbal de o calitate 
net superioară celui al adversari
lor, întrecîndu-i în toate privin
țele : concepție modernă, țintind 
permanent atacul, combinații clare 
de o mare subtilitate, executate 
în plină viteză, execuții tehnice 
reușite, mișcare în teren. In ciuda 
diferenței de gabarit, care ne-a 
dezavantajat doar în jocul pe sus, 
românii au fost aproape întotdea
una primii la minge, iar cînd a- 
ceasta s-a aflat în posesia ad
versarului, ei au știut să-l depo
sedeze. Atunci cînd oaspeții por
neau la atac, fotbaliștii noștri au 
urmărit să intercepteze mingea, 
reușind și în aceste tentative de 
foarte multe ori. Astfel, juniorii 
maghiari s-au apropiat doar arare
ori de poarta lui Vidac pentru a 
o pune în pericol. în schimb, 
băieții noștri și-au creat nume
roase situații favorabile în careul 
oaspeților.

în ciuda acestei superiorități 
multiple, evidentă îndeosebi în 
primele 40 de minute, fotbaliștii 
români nu au putut realiza un 
avantaj substanțial la care le-ar 
fî dat dreptul evoluția lor de ieri 
după-amiază și care le-ar fi ușu
rat sarcina pentru jocul retur de 
la Budapesta.

Sînt, desigur, mai multe expli
cații. Referindu-ne la primele 40

de minute, trebuie să arătăm că 
uneori pripeala în fazele de fi- 
nalizare, iar alte ori lipsa de con
centrare a înaintașilor noștri au 
păzit poarta lui Meszaros mai bine 
decît ar fi putut-o face el însuși, 
în plus, juniorii noștri au sesizat 
destul de tîrziu superioritatea în 
jocul de cap avută de oaspeți, 
avantajați, așa cum am spus, de 
fizic. Ori de cîte ori au jucat pe 
jos ei au construit acțiuni peri
culoase (așa s-a și înscris golul),

Și 
a-

în vreme ce centrările pe sus 
loviturile de colț au fost ușor 
nihilate de oaspeți.

în repriza secundă, maghiarii 
ieluat jocul cu intenția vădită 
a împiedica cu orice chip primirea 
de noi goluri. Principalele lor mij
loace au fost: duritatea, pierderea 
timpului efectiv de joc prin arun
carea mingii din teren, prin întîr- 
zieri Ia repunerile în joc, prin si
mularea unor accidente, prin pro
teste la deciziile arbitrului etc.

Greșeala juniorilor noștri a fost 
aceea de a se fi angrenat in acest 
joc de tocare a timpului și a ner
vilor, în loc să fie preocupați — 
ca și în primele 40 de minute — 
de legarea jocului prin combinații 
tehnice de care erau capabili și 
cărora maghiarii nu le-ar fi putut 
face fată pînă la slirșitul parti
dei.

Prevăzînd ce se va întîmpla 
după pauză, antrenorii Ola și Tă- 
taru au dat indicațiile de rigoare 
în timpul de odihnă, dar acestea 
au fost în bună măsură ignorate 
pe teren. Poate că și-a spus cu- 
vîntul și lipsa de experiență a 
componentilor echipei noastre, 
dintre care doar unui — Ciutac 
— a jucat (o singură dată) intr-un 
meci de prima categorie, ceilalți 
fiind obișnuiți doar cu competiții 
rezervate juniorilor, în vreme 
oaspeții au avut în formație 
meni care activează în mod 
gulat în campionatul primei divi
zii maghiare și al celei secunde

au 
de

să

14 decembrie se 
fotbaliștii celor 

Meciul ele- 
programat — vă 
rețineți — în

elevilor, 
pe tere- 
de sport.

T. ST.
Sperăm ca inițiat!- 

dea Imbold și altora

și în sălile

N.R.
va să 
spre acțiuni similare.

DINAMO BUCUREȘTI Sl PARTIZAN BELGRAD
7 7

deschid seria jocurilor de la București
9

Cu o modificare de program, și ca atare, o decalare 
orară de 10 ceasuri, turneul semifinal al „C.C.E.” la polo 
va începe astă-seară, în piscina acoperită de la Flo- 
reasca. Concomitent, la Zagreb, se desfășoară (de astăzi 
și pînă duminică), întrecerile din cealaltă grupă. Și la 
capătul tuturor acestor jocuri vom cunoaște pe cele 4 
semifinaliste.

Atenția generală este îndreptată, însă, asupra partide
lor de la București, 
echipe de club din 
prizele sînt practic 
avînd o concurență

Așadar, să vedem 
din Capitală, în care două din cele 4 mari favorite, Par
tizan Belgrad, Dinamo București, Ț.S.K.A. Moscova și 
Dynamo Berlin, vor trebui să părăsească competiția încă 
din turul II. Este pentru prima oară cînd aceste 4 mari 
formații se află într-o întrecere directă, și acest lucru 
atribuie turneului — în afara notei inedite — șl o deo
sebită valoare, tehnică.

Va triumfa celebrul tandem Jankovici-Sandici al lui 
Partizan, cîștigătoare de trei ori a trofeului, sau tînăra 
formație berlineză, care cuprinde mai mulți jucători ce 
înoată „suta" sub 59 secunde ? Vor reuși dinaniovistii 
bucureșteni să folosească la maximum avantajul terenu
lui propriu, sau va trebui să recunoaștem din 
perioritatea team-uiui sovietic ? Sînt 4 întrebări 
răspuns nu-l vom afla decît duminică seara.

Turneul începe cu un cuplaj de mare atracție :
București — Partizan și Ț.S.K.A. Moscova —

(Spania) și Gajdarov

unde se află reunite cele mai bune 
lume, întrucît — la Zagreb — sui- 
excluse, Mladost și Pro Recco ne
serioasă.
ce ne rezervă pasionanta confruntare

București — Partizan și Ț.S.K.A.
Berlin. Arbitrii neutri: Manguillot 
(Bulgaria).

nou su- 
al căror

Dinamo 
Dynamo

(— a. v. —)

Portarul Meszaros n-a putut 
para lovitura de la 11 m, și cu 
acest gol echipa noastră a obți

nut victoria

Foto : V. Bageac

Miercuri 
sosită din 
din India 
specialitate că invită pe Jucătorii
români ION ȚIRIAC și ILIE NĂS- 
TASE pentru a participa la un nu
măr de 20 de turnee, ultimul incbe- 
indu-se pe la sffrșitul lunii martie 
1968. Întrucît, cei doi tonisasanl vor 
concura și Ia .Circuitul Caraibilor*, 
el vor lua parte numai la 11 con
cursuri (între 11 decembrie 1967 si 
11 februarie 1968) care vor avea 
Ioc la NEW DELHI (2), CHANDI
GARH, PATNA, CALCUTTA, GAU- 
HATI, CUTTACK, BANGALORE. 
BOMBAY, AMRITSAR, ALLAHA
BAD.

i Promovare I
i
i
i
i
i
i
i
i
i
IProgramul complet al turneului

Partizan Belgrad— I 
hț»n T-Ti 1 trarwim ®

DUMINICA : ora 10,30 : .
Den Robben Hilversum—Di- I 
namo București ; ora 11 30 : ’

I

ASTĂZI : ora 19: Par
tizan Belgrad—Dinamo Bucu
rești ; ora 20 : Ț.S.K.A. Mos
cova—Dynamo Berlin ;

MÎINE : ora 10,30 : Dyna
mo Berlin—Partizan Bel
grad ; ora 11,30 : Den Rob
ben Hilversum — Ț.S.K-A. 
Moscova; ora 19 : Dinamo 
București—Dynamo Berlin ;

20 : ]
Robben Hilveisum.

ora 
Den

DUMINICĂ :

Ț.S.K.A. Moscova—Partizan 
Belgrad; ora 19 ; Dynamo 
Berlin—Den Robben Hilver
sum ; ora 20 : Dinamo Bucu
rești—Ț.S.K.A. Moscova* I

Scoruri astronomice în campionatul de hochei I
î
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I. MITROFAN
(Continuare în pag. a 3-a)

De data aceasta portarul Orban (Tir nava) a respins pucul șutat de un atacant âinamovist, dar 
de alte 19 ori...

Nici ieri favoriții n-au avut probleme, ciștigînd la scoruri 
categorice.

DINAMO—TÎRNAVA ODORHEI 19—0 (5—0, 8—0, 6—0)
Meciul s-a desfășurat intr-un singur sens, replica hocheiș- 

tllor din Odorhei fiind mai mult decît modestă. Au înscris : 
Pană (5), Ștefan și Boldescu (cite 3), Ciobotaru și Bașa (cite 
2), Făgăraș, Pop, Sgincă III și Florescu.

MECIURI FRUMOASE
ÎN PRIMA ZI A TURNEULUI INTERNATIONAL 

DE HANDBAL DE LA CLUJ

AGRONOMIA CLUJ—PETROL-
GEOLOGIE 10—2 (1—1, 7—0, 2—i)

După o repriză egală nu numai ca scor 
ci și sub raportul desfășurării de forțe, 
studenții bucureșteni s-au stins pur și 
simplu ca o luminare și clujenii au pro
fitat de această cădere. De-a lungul unui 
singur minut de joc ei au reușit să 
marcheze nu mal puțin de 4 (!) goluri, 
In ultima treime a partidei jocul a fost 
iarăși echilibrat și mai animat. Marca
tori : Cazan i (5), Naghi, Cazan n, Ot-

Foto : V. Bageac 
vos, Gali, Gbdri, respectiv Mantea 
Mezei.

AVÎNTUL M. CIUC—AVÎNTUI 
GHEORGHIENI 16—1 

(2—0, 1—1, 13—0)
După două reprize echilibrate, 

rarea formației din Gheorghieni, 
țuită continuu de atacanții din 
a cedat pasul și golurile âu început să 
curgă ! Au marcat : Csizer (4), Krausz 
(2), I. Szabo, Ferenczl, Andrei, loano- 
vici (2), Osvath, Mihoe, Jere, C. Antal. 
Balint, rspectiv Vereș.

★
începînd de astăzi echipele aflate pe 

primele locuri ale clasamentului (ne
schimbat după etapa de ieri) vor juca 
între ele. în programul de astăzi : ora 9: 
Tîrnava — Petrol-Geologie ; ora 17 : 
Steaua — Agronomia ; ora 19 : Dinamo 
—Avîntul M. Ciuc.

și

apâ- 
hăr- 

Ciuc,

!
i
I
I

I
I
I

sau regres?1I 
I
i

CLUJ 23 (prin telefon de la trimisul nos
tru). Mult așteptatul turneu internațional de 
handbal feminin dotat cu „Cupa orașelor" 
a început joi la Cluj, oferind o partidă de 
un dinamism deosebit, în care echipele 
Budapestei și Iugoslaviei și-au disputat în
tâietatea cu o îndîrjire puțin obișnuită. De 
fapt acest lucru era într-o oarecare măsură 
previzibil, dacă ținem seama de 
aceste două formații s-au întrecut 
în urmă în finala ultimei ediții 
natului mondial. Atunci victoria 
handbalistelor maghiare. Acum, ele au dorit, 
bineînțeles, să nu se dezmintă. In același 
timp, selecționata Iugoslaviei a luptat ex
traordinar pentru a cîștiga și pentru a-șl 
lua revanșa. Această ciocnire a furnizat un 
meci extrem de echilibrat, din păcate în 
unele momente foarte dur (în min. 32 Nin- 
kovid a fost accidentată și a părăsit defini
tiv terenul). În cele din urmă, întîlnirea s-a 
încheiat ou un rezultat de egalitate : 6—6, la 
pauză 6—4.

faptul că 
cu doi ani 
a camp 10- 
a revenit

în general, am apreciat sistemul de apă
rare al echipei Budapestei (6 în linie), care, 
sesizînd că formația iugoslavă nu are capa
citatea de a realiza de la 9 m, s-a retras în 
fața propriului semicerc, reușind astfel să 
termine în avantaj prima repriză. După, 
pauză, însă, selecționata iugoslavă a schim
bat formula de atac, acționînd cu doi pivoți’ 
și cu mai multă eficiență de la 9 m. Vom 
menționa totuși că victoria putea reveni 
handbalistelor iugoslave dacă ele nu ratau 
atît de mult (3 lovituri de la 7 m). A arbi
trat foarte bine C. Căpățînă.

în deschidere, la capătul unui joc frumos 
și curat, București a întrecut București (ti
neret) cu 13—6 (6—2).

Călin ANTONESCU

Programul de astăzi este următorul : ora ■ 
18 — Buourești (tineret) — Iugoslavia și 
București—Uniunea Sovietică.

PANORAMIC SPORTIV INTERN

Weekendul sportiv al 
acestei săptămîni oferă 
un panoramic greu de 
cuprins, lată de ce ne 
vom limita la cîteva se- 
lecțiuni. Dar pentru că 
veni vorba de selecții, 
dați-i voie dispecerului 
sportiv să folosească sis
temul de selecție cine
matografică „România Li
beră" sau „Informația". 
Sper să nu considerați o 
lipsă de modestie renuri- 
țarea la „somnorosul"

Ion CRAINIC
(Continuare in pag. 2)

Unde mergem?

— Parola: „Nu pot rezista primei zăpezi!“

Ura... Au venit crosele!
Meciurile primului tur 

al campionatului de ho
chei au găsit echipele... 
oftînd ! Lipseau crosele și 
hocheiștii oftau, căci ce 
altceva ar fi putut face ? 
In magazinele I.D.M.S. nu 
apăruse, pînă la începu
tul săptămînii, acest arti
col de sezon atît de soli
citat, căci Reghinul nu-l 
livrase încă. Ca atare, an
trenorii au început să ca
ute eventuale împrumu
turi (greu de găsit în ac
tuala situație) și au reco
mandat sportivilor lor : 
„ochii din cap să nu 
rupeți și crosele pe care le 
avem !“. Dar, parcă poate 
fi cineva atît 
cu aceste atît
„lemne" ? /

Federația, 
s-a sesizat și 
(ce bine ar fi 
făcut cu mult mai

de grijuliu 
de fragile

bineînțeles, 
a intervenit 
fost să o fi 

de

vreme) la direcția I.D.M.S. 
Un delegat al acestei în
treprinderi a fost trimis 
la Reghin, la fabrica pro
ducătoare a acestei „rara 
avis“, ca să urgenteze ex
pedierea croselor. Șt cro
sele au venit în Bucu
rești l Hocheiștii au stri
gat : uraa l Dar, după cum 
veți vedea, s-au cam gră
bit...

Pachetele cu crose au 
venit și au fost duse la 
depozitul I.D.M.S. de la 
stadionul Republicii unde, 
să vezi și să nu crezi, au 
mal fost ținute două zile 
pentru... recepțief Acest 
timp n-a putut fi scurtat 
in ciuda tuturor interven
țiilor, astfel că abia de 
ieri echipele au putut in
tra în posesia atît de 
mult doritelor crose. Ah, 
birocrația asta l

Cu riscul de a ne re
peta, sugerăm conducerii 
I.D.M.S. să manifeste mai

multă grijă pentru achi
ziționarea acestui „articol- 
(nu mai vorbim de caii 
tatea încă necorespunză
toare a croselor !) cu mul
te săptămîni înaintea în
ceperii activității hocheis- 
tlce și nu, ca acum, și ca 
anul trecut, după ce în
cepe campionatul.

Și o propunere pentru 
federația de hochei .- dată 
fiind calitatea submedio
cră a croselor fabricate 
la Reghin, care nu răs
punde 
noastre . ________ ..
poate că a<r trebui să-și 
planifice șl să achizițio
neze din. import un nu
măr oarecare de crose, 
pînă în ziua (pe care ° 
dorim cit mai 
tn care și noi 
duce asemenea 
de calitate.

nevoilor echipei 
reprezentative,

apropiată) 
vom pro- 
materriale

r. vil.

Arbitrii meciului Valencia-Steaua
Partida Valencia — Steaua, care va 

avea loc la 30 noiembrie, va fi condusă 
de arbitrii italieni Francesco Frances- 
coni la centru, Antonio Ditonno și An
tonio Vittulo la tușă.

LA ÎNCEPUT DE SEZON

Noi recorduri la patinaj viteză
La recentul concurs de patinaj viteză 

de la Berlin, tînăra noastră sportivă MA
RIA TAȘNADI (Dinamo București) a dobo- 
rlt patru recorduri naționale la junioare 
de categoria 17—18 ani : 500 m —- 53,6 (v.r. 
54,6) ; 1 000 m — 1:51,2 (v.r. 1:53,7) ; 3 000 m 
— 5:57,7 (v.r. 6:25,0) ; poUatlon — 229,784 P 
(v.r. 239,700 p).

I
I
l
I
I
I
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I

ndelung dezbătută și încă nerezol
vată în numeroase discipline spor
tive, pe plan național și internațional 
deopotrivă, valorificarea calitativă a 
juniorilor talentați și chiar a copiilor, 
este în plină actualitate mondială.

Notația a fost asaltată de copiii minune 
ale căror rezultate sînt înscrise în fruntea 
rubricii performanțelor absolute realizate 
pînă la această oră în lume chiar de că
tre seniori I 
belor, decatlonul, 
jul unor tineri.

De altfel, tocmai observafia aceasta pri
vind o revoluționare — dacă vreți — a 
canoanelor capacităților fizice cunoscute 
pînă acum, care dusese la împărțirea în 
juniori și seniori pe criteriul exclusiv al 
vîrstei, a necesitat crearea altor categorii : 
juniori mici și mari, tineret și chiar ia in
cluderea copiilor într-un sistem competifio- 
nal complex.

Desigur, competențele în materie se vor 
pronunța — poate mai curînd decît ne 
așteptăm — în privința cauzelor situației 
pe care o semnalăm. Dar deocam
dată nu putem omite unele realități cum 
este și aceea a echipelor de tineret, care 
trebuie să asigure trecerea de la catego
ria juniorilor la cea a seniorilor pe un 
drum permanent ascensiv, de creștere va
lorică netă.

Tn ce măsură se realizează dezideratul 
exprimat și ce anume îi poate înlesni în
făptuirea în condițiile mișcării noastre 
sportive ?

Credem că un sistem competițional adec
vat cu caracter permanent este calea prin
cipală și directă, capabilă să încadreze și 
să modeleze, spre perfecțiune, calitățile 
complexe ale celor care urmează să facă 
pasul decisiv spre deplina maturitate spor 
tivă. Facem această recomandare în spe
cial pentru disciplinele sportive de echipă, 
pentru că în cele individuale promovarea 
în scara valorilor poate fi însăși pertor 
manta în sine.

La noi în țară nu există un sistem corn , 
petițional rezervat tineretului, echipe cu 
acest profil selecționîndu-se doar sporadic 
în funcție de obligațiile calendarului inter
național. Tn atari condiții ni se pare firesc | 
să se dibuie și să nu se poată asigura o 
supraveghere și o îndrumare specifică, o i 
emulație strictă la o anumită vîrsta, depă 
șind-o pe cea a juniorilor și la o valoare 
încă inferioară celei a seniorilor. (

Stimularea trebuie să înceapă la nivelul I 
cluburilor și al asociațiilor sportive care, 
fără un calendar competițional, nu se vor 
angrena cu interes într-o operă atît de 
necesară de altfel, ca aceea a asigurării 
rezervelor active ale echipelor de seniori.

Actualele campionate ale categoriilor in
ferioare (B și la fotbal C) reflectă o stare 
de fapt care nu poate servi progresului : 
în aceste competiții se refugiază toți acei 
care și-au încheiat de fapt drumul sportiv 
spre performantă, activînd, din diverse 
considerente, subiective sau obiective (dra
goste pentru sport, obligații de serviciu 
etc), în cadrul categoriei secunde. Aci 
ajung prin urmare cei care nu mai rezistă 
cerințelor unor campionate de prima mă
rime. Nu sîntem singurii care am remarcat 
această stare oarecum nefirească. Nume 
roși cititori ai ziarului ne-au scris, de mai 
multă vreme, manifestîndu-și nedumerirea 
pentru predilecția unor cluburi, de a strîn- 
ge sub culorile sale pe cei eliminați, prin- 
tr-un proces natural de selecție, din com
petițiile de prim rang și care blochează 
astfel ascensiunea tineretului. Cea mai re
centă sesizare aparține unor tovarăși din 
Cluj, care ne întreabă de ce formația lo
cală C.F.R. (divizia B) i-a legitimat pe fot
baliștii Petru Emil, Vasile Alexandru, Soos, 
a căror carieră merge evident în jos și 

să promoveze cîțiva tineri în

I în atletism pînă și proba-pro- 
itlonul, a început să fie apana-

n-a căuta! 
locul lor ?

Sugerăm 
posibilității 
secunde în 
tineretului, 
— participarea celor care depășesc vîrsta 
de 23 de ani sau limitînd-o — la 3 sau 5 — 
pe a celor care au trecut de ea. Pentru 
fotbal acțiunea s-ar putea dovedi salutară, 
deoarece în acest fel s-ar stimula pe în
treg teritoriul țării acțiunea de depistare a 
tinerelor talente și cea de promovare, pe 
care dacă curajul n-o înlesnește, o va face, 
fără îndoială, regulamentul.

întrebarea ce-și caută răspunsul este : 
competițiile categoriilor secunde trebuie să 
fie porți de intrare în sportul de mare per
formanță sau de ieșire ?

O dată găsit răspunsul, restul va veni 
aproape de la sine.

Ceea ce nu înseamnă că-l așteptăm cu 
mai puțin interes. Dimpotrivă I

organelor de resort studierea 
de a transforma campionatele 
diverse sporturi, în întreceri ale 
neacceptînd — prin regulament

Emanuel VALERIU
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Dintre ceilalți vlteziștl dinamoviștl s-au 
.mal remarcat Dan Lăzărescu (5 000 m — 
8:51,0), V. Sotireseu (500 m — 46,6), Horia 
Timiș (1 500 m — 2:31,8) și Rodica Nimerea
lă (500 m — 61,0 la junioare categoria 
15—16 ani), care au obținut rezultate bune 
pentru Început de sezon.

F. C. Argeș - Progresul București, aminat

Ținând seama de indisponibilitatea lui 
Dobrin și Ceman, accidentați în activita
tea internațională a echipei reprezentati
ve, Biroul federației de fotbal a decis 
ieri, în ședința de la Pitești, amînarea 
meciului de campionat F. C. Argeș—Pro
gresul pentru tiua da 10.XII.1967.

Finalele „Cupei României" la scrimă
Sfîrșitul acestei săpt&mini coincide eu no 

nou sl important eveniment pentru scrime- 
rii noștri fruntași : FINALELE „CUPEI RO
MÂNIEI".

Competiția, care este programată simbătă 
și duminică, se va desfășura in sala clu
bului steaua din calea Plevnei.

SÎMBATA Șl DUMINICA ÎN CAPiTALA

Medicina-Slavia Brno la volei feminin
Ne vizitează echipa feminină de volei 

Slavia din Brno. Oaspetele vor întîlni sim- 
bătă, de la ora 16.30, și duminică, de la 
ora 11,30 In sala Giuleștl din Capitală, pe 
proaspăta promovată In divizia A, Medi
cina București.
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Apropo! Unde mergem?
(Urmare din pag, JJ

lui Nell Cobor. Trebuie să accep
tăm, însă, că spectacolul sportiv 
promite foarte asemenea—
pseudo-invitaHl.

Deci, cu viteza rachetei, la...

POLO PE APA... Astăzi, sîmbă- 
tă și duminică... Polo non stop 
CC.E. în sala Floreasca... Cu 
Dihamo București, Partizan Bel
grad, Ț.S.K.A. Moscova, Dynamo 
Berlin și... Flyng Dutchman...

îti perspectivă : o „hecatombă"

de clasă, după formula «zece ne
gri mititei".-

SCHI. Avanpremieră pe zăpadă 
(spectacol experimental) pe Cio
plea și pe Vîrful cu Dor. Intrarea

Cu viteza avionului, la...

BOX... Constanța. Sala sportu
rilor... Finala campionatului re-

plea și pe Vîrful cu Dor. Intrarea 
liberă. Parola t «Nu pot rezista 
primei zăpezi I*

SCRIMĂ. Sîmbătă si duminică... 
Sala Steaua- «Parada vedetelor" 
în Cupa României— Olga Szabo, 
Ecaterina lencic... Duo Drîmbă... 
Tănase Mureșan and his boys of 
Montreal—

Floretă, spadă, sable.
într-un număr de atracție : Tom 

Degețelul, alias Mihai Țiu.
HANDBAL Clu|. Cel mai pu

ternic turneu feminin la ora ac
tuală. Belgrad, Moscova, Buda
pesta, București. în distribuție : a- 
proape tot ceea ce are mai bun 
handbalul european.

Scopul turneului î
Remember... Fetele noastre tre

buie să-și amintească, în sfîrșit, 
că într-o zi de iulie 1962, în 
potcoava stadionului Republicii...

★
publican... București — Constanfa. 
Capitala anunță întăriri... Mihai 
Dumitrescu... Vasile Mariujan... 
Acel 16—6 pentru Capitală (din 
prima manșă) nu e o garanție a 
succesului, ci a... casei închise...

Ușile Sălii sporturilor se des- 
id... După primul K.O—
VOLEI. Sala Giulești, sîmbătă, 

ora 16,30. Un tînăr regizor (N. 
Humă) își prezintă echipa de fete 
(Medicina București) în meciul cu 
Slavia Brno.

Felicitările pentru «botezul in- 
terna''onal" se primesc după 
meci...

RUGBI Duminică, la lași. Mo
raru contra Drobotă. Grivița Ro-

* *

Cu viteza «Pacificului

Olgat Ileanai ,Cati“ lender Vom vedea...
Foto: T, Roibu

șie contra «Poli* lași. Radu De
mian — se spune — nu mai poa
te pierde titlul. Există, însă, un 
1 % care poate „pasa" locomotiva 
pe o linie moartă.

Deci, hai, surpriza I
POPICE. București — Zrenjanin 

(R.S.F. Iugoslavia). Arena «Voin
ța*... Sîmbătă : meciul direct. Du
minică : individual. în distribuție: 
Elena Trandafir și Petre Purje.

Traian loanifescu contestă in
cluderea «popicelor* doar la... 
avion... Cere racheta... Să lăsăm 
subiectivismul pe ramură

bO
8, 9, 10... oui!

GIMNASTICA

Am fost arbitru la finalele gim- 
naștilor juniori de la Timișoara 
și am avut astfel posibilitatea să 
Urmăresc, rînd pe rînd, la apa
ratele de concurs, pe toți cei 
peste 100 de tineri sportivi părti- 
cipanti la această întrecere. Ara 
încercat în permanență să rapor
tez comportarea gimnaștilor la 
nivelul actual al maeștrilor cu 
vechi state de serviciu, la pers
pectivele gimnasticii noastre mas
culine de performantă și am avut 
destule motive de satisfacție. 
Dar, aproape în aceeași măsură, 
tinerii gimnaști mi-au oferit și 
prilejuri de nemulțumire, de in
satisfacție.

Pentru că, totuși, concursul s-a 
desfășurat în nota de pregnantă 
afirmare a unor tineri talentați, 
de progres evident din partea 
multor gimnaști, e firesc să mă 
refer mai întîi la unele aspecte 
îmbucurătoare desprinse din în
trecerea juniorilor. Cel mai im
portant a fost acela că, la ca
tegoriile superioare îndeosebi, 
gimnaștii participanți la concurs 
au făcut dovada unei bune pre
gătiri tehnice, mai ales la sol și 
bară, aparate la care exercițiile 
prezentate pot fi comparate cu 
nivelul atins pe plan internațio
nal. Petre Mihaiuc, Gheorghe 
Păunescu și Mircea Gheorghiu, 
ca șă nu mă refer decit la cei

BASCHET... Sîmbătă.,. Floreas- 
ca... București... Dinamo — Rapid. 
Cristian Popescu contra tuturor. 
Suporterii dinamoviști anunță 30 
de puncte în plus. Dar Rapid a 
știut, întotdeauna, să moară fru
mos...

TIMIȘOARA... A fost odată un 
derbi Steaua — Universitatea, lo- 
nescu și Dan Pușcașu îl consideră 
și astăzi... Probabil că totul de
pinde de Nosievici...

Dragi spectatori,
Vă rog să iertați dispeceratul 

sportiv pentru nenumăratele omi
siuni ale acestei rubrici de debut. 
Avem convingerea, însă, că bile
tele pentru toate celelalte mani
festații sportive ale weekendului 
25—26 noiembrie se și află în 
inimile dumneavoastră.

Vă urăm petrecere frumoasă. 
Iar nouă — nici o contestație 
pentru metronomul optimist „ra
chetă — avion — „Pacific".

Formulă ■ ■
inedită
disDutarede disputare

a campionatului pe echipe
AVEM ȘI MOTIVE DE SATISFACȚIE.. acest an, formula după care

dar la juniori
mai buni juniori de la categoria 
maeștri, pot face tată cu succes 
exigentelor selecției în lotul re
prezentativ al tării și faptul ne 
bucură cu atît mai mult cu cit, 
o știm cu 
națională are atîta 
gimnaști talentați, bine pregătiți. 
Dacă mai amintim că și la cate
goriile seniori II și seniori I s-au 
remarcat numeroși gimnaști (Ni
colas Oprescu, Adrian Stoica, 
Nicolae Moscu, Dan Grecu, Iosif 
Islai, Constantin Petrescu), spe
ranțele că nu peste mult timp 
se va produce mult așteptatul re
viriment în gimnastica noastră 
masculină apar cu totul justifi
cate.

Dar, în gimnastică este tot
deauna loc de mai bine și con
sider că va fi util pentru antre
norii noștri să cunoască mai 
problemele asupra cărora 
trebui să se oprească mai muit 
în munca lor viitoare. Deci, 
pre unele neajunsuri sesizate la 
finalele juniorilor. Mă voi releti 
mai întâi la concursul — indivi
dual și pe echipe — inter-re- 
giuni. Din cauza nivelului scăzut 
la care s-au desfășurat întrece
rile fazei pe zonă, la finală au 
fost invitate doar șase selecțio
nate de regiuni cu echipe com
plete, din altele participînd doar 
cite 2—3 gimnaști. Desigur,

toții, echipa noastră 
nevoie de

ales
vor

des-

■HM

MIRCEA GHEORGHIU

.....

.JH
IM

Dar, de fapt...
Nu de mult Ia Mosco

va, sub privirile uluite ale 
unei comisii formate din 
oameni de știință, domnul 
Șoven reușea să înceti
nească sau sd accelereze 
fisiunea unor materiale ra
dioactive, proces a cărui 
desfășurare in timp nimeni 
pină atunci nu o putuse 
modifica. Variind timpul 
mediu de fisionare, dl. Șo
ven lovise în însăși noțiu
nea de timp absolut, nece
sară definirii orei și se
cundei de pe Pămînt șl 
care se bazează tocmai pe 
«ceste procese.

Și parcă pentru a-și În
grozi și mai mult asistenta, 
experimentatorul, spre deo
sebire de savantii cu re
nume mondial, n-a exerci
tat asupra micului și inii- 
nitului Univers acțiunea 
unor clmpuri electromagne
tice. Nu. Domnul Șoven a 
modificat durata proceselor 
cu... gfndul.

Experiența, aparent, iri
zează magia. Căai dacă 
hipnotismul este recunoscut 
ca fi telepatic, distanta în
tre creierul dl. Șoven șl 
elementele fisionabile pare

I multe lucruri merg prost
ceasta 
pentru 
reprezentate la 
antrenorii și tehnicienii 
tivi ar trebui să-și analizeze cu 
mai mult simț de răspundere re
zultatele activității pentru care 
sînt plătiți. Ne-am bucurat cu 
toții să vedem trei regiuni — 
Cluj, Banat și București — pre- 
zentînd gimnaști cu o pregătire 
satisfăcătoare, dar e la fel de 
adevărat că ne-am amintit că 
țara noastră este mult mai mare, 
că multe alte regiuni fie că s-au 
prezentat la un nivel scăzut, fie 
... de loc. La categoria juniori 1 
conținutul exercițiilor impuse, 
mai ales la paralele, este depă
șit, gimnaștii noștri putînd exe 
cula elemente mult mai dificile. 
Cred că această lacună va putea 
fi remediată cu ocazia elaborării 
noilor exerciții de clasificare pen
tru juniori. Cîteva cuvinte des
pre evoluția pe aparate: la sol pitolul gigantice înainte la bară 
— linii acrobatice sărace, dese- fixă există încă destule variante
ori întrerupte, compoziție defici- greșite. Și lista ar putea fi încă

în încheiere, îmi permit să tac 
o apreciere asupra arbitrajului. 
Consider că el a fost obiectiv, 
toți arbitrii strâduindu-se să a- 
precieze exercițiile și execuțiile 
cît mai corect. Pe viitor vor tre
bui studiate și mai temeinic pre
vederile regulamentare, iar Ia a- 
precierea valorii exercițiilor să 
se țină mai mult seama de com
binația acestora.

constituie o notă proastă 
regiunile care nu au fost 

Timișoara, iar 
respec-

Or, este de la sine înțeles că nu 
e posibilă o pregătire tehnică la 
un înalt nivel fără unele calități 
fizice de bază. Dezvoltarea for
ței (mai ales), paraiel cu mobi
litatea, asigură în mod cert Dre- . 
misele pentru un progres tehnic 
continuu. La toate aparatele ba
lansul, ca mișcare de bază, nu 
este executat uniform (la inele, 
de exemplu, nu toți gimnaștii lu
crează prin împingerea acestora 
în partea opusă picioarelor, din 
care cauză pe lîngă faptul că 
amplitudinea mișcărilor se reduce 
considerabil gimnastul intră în 
legănări inutile, care se penali
zează). Greșeli tehnice se comit 
și la alte aparate, la calul cu 
minere, de pildă, unde în timpul 
lucrului în sprijin călare picio
rul din spate acționează prea pu
țin, sau la cercurile duble corpul 
este îndoit, din cauza insuficien
tei compensări cu umerii. La ca-

în
se desfășoară campionatul de hal
tere pe echipe este inedită. în lo
cul clasicului triatlon, compus din 
ridicări prin procedeele „împins", 
„smuls" și „aruncat", concursul va 
consta din cinci probe : doar două 
procedee tehnice de haltere (smuls 
și aruncat) și trei probe atletice 
(60 m plat, cinci sărituri succesive 
în lungime pe ambele picioare, 
aruncarea greutății peste cap cu 
două mîini). Acest pentatlon, care 
se dispută pentru prima dată la noi 
în țară, reflectă noua orientare me
todică a pregătirii halterofililor.

Dintre echipele participante, în 
afara campioanei de anul trecut, 
STEAUA, mai notăm : Dinamo, Pro
gresul, Rapid, Olimpia (toate din 
Capitală), C.S.M. Cluj, Rapid Ora
dea, Steagul roșu Brașov, Șantie
rul naval Constanța, Oțelul Galați, 
Universitatea Iași-

Programul întrecerilor este ur
mătorul : vineri, de la ora 17, în

sala Dinamo — categoriile 56 kg, 
60 kg, 67,5 kg șl 75 kg ; sîmbătă, de 
la ora 9, pe stadionul Dinamo — 
probele atletice; simbătă, de la 
ora 17, în sala Dinamo — evoluția 
halterofililor sovietici și, în conti
nuare, categoriile 82,5 kg, 90 kg și 
-f-90 kg; duminică, de la ora 9, 
pe stadionul Dinamo — probe 
atletice și festivitatea decernării 
premiilor.

CENTRU DE HALTERE

Pentru studenții din Centrul U- 
niversitar București s-a deschis, 
zilele trecute, o nouă sală, unde 
pot învăța sportul halterelor. An
trenamentele, conduse de prof. Du
mitru Hîtru, se desfășoară zilnic 
între orele 17—19, în sala de hal
tere a Institutului de cultură fi
zică, din str. Maior Ene nr. 12.

• Duminică dimineață, printre 
spectatorii care urmăreau întâlni
rea dintre echipele București (B) 
și MVreș-A. M. se afla și Con
stantin Stanef. Plăcută surpriză 
pentru reporter care, folosind a- 
ceastă întâlnire neprevăzută, a 
pus sportivului dinamovist cîteva 
întrebări privind traumatismul su
ferit la mîna dreaptă. Iată ce ne-a 
declarat Stanef: «Evident, nu mă 
simt bine cînd nu boxez, dar am 
neapărată nevoie de o perioadă 
de refacere, ca să urmez un tra
tament medical. Recent, în Mexic, 
ca și în partida din R.F.G., nu am 
putut boxa așa cum doream".

O La 25 noiembrie se vor dis
puta primele meciuri în cadrul 
competiției dotate cu Cupa Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia. Etapa de zonă va avea loc în
tre 25 noiembrie — 3 decembrie, 
Iar finalele se vor disputa la Re
șița, la 16 și 17 decembrie. Au fost 
stabilite 4 zone : Cluj, Craiova, 
Ploiești și Bacău. La Cluj vor par
ticipa boxeri din regiunile Mara
mureș, Mureș-A.M., Cluj și Crișa- 
na ; la Craiovă vor boxa sportivi 
din regiunile Banat, Oltenia, Hune
doara și Argeș ; la Ploiești vor în
crucișa mănușile reprezentanții re
giunilor Brașov, Dobrogea, Ploiești, 
precum și o combinată ă orașului 
și regiunii București; în sfîrșit, la 
Bacău, vor urca treptele ringului 
pugiliști din regiunile Suceava, Iași, 
Bacău și Galați.

0 Pentru meciurile cu reprezen
tativa Angliei (14. decembrie la 
București, 16 decembrie la Con
stanța), antrenorii Popa, Nour și 
Chendreanu au chemat Ia pregătiri 
următorii boxeri : Ciucă, Gruiescu, 
Gîju, Crudu, Gorea, Antoniu, Ghi- 
ță, Covaci, Chivăr, Olteanu, Monea, 
Constantlnescu și Mariuțan.

0 In prima reuniune dotată cu 
„Cupa Constructorul", în buletinele 
de punctaj au fost declarați învin
gători : C. Stanciu (Constr.), . Gh. 
Nicu (Constr.), Șt. Boboc (Prog.), 
Gh. Răduț (Prog.), V. Ivan (SPOB), 
Șt. Băiatu (SPOB), I. Adam (Prog.), 
A. Moraru (Metalul). L. Tranulis 
(C.S.Ș.), Gh. Bădilă (SPOB). C. Na- 
raschin și V- Balmeș. (D. Daniel — 
corespondent).

TIMIȘOARA (prin telefon). Con- 
tinuîndu-și turneul în țara noastră 
echipa de box a clubului din Zre- 
nianin (Iugoslavia) a evoluat Ia 
Timișoara, unde a întîlnit formația 
U.M.T. Gazdele au cîștigat cu sco
rul de 15—5, prin victoriile reali
zate de Dumitrescu, Tamaș, Ivan, 
Marconi, Rînjeu și Circioran. Al. 
Totîrlici a „remizat" cu D. Vujin-

V. Golubovici-coresp.

tară a eSetcttiiTof,' nu ' îtitof- continuată, 
deauna în Concordanță cu posi
bilitățile . reale ale gimnaștilor: 
comportare generală slabă la 
inele, datorită insuficientei forțe 
(pînă și un simplu sprijin echer 
constituie pentru unii gimnaști o 
problemă) etc.

Și la categoriile superioare de 
clasificare 
neajunsuri 
în atenția 
majoritate 
rea fizică

s-au observat uneia 
ce vor trebui să stea 
antrenorilor. La marea 
a gimnaștilor pregăti- 
este încă deficitară, conf. univ. Robert FODLAHA

sport complex

Actualități, știri, comentarii
• După cum am mai anunțat, 

semifinalele campionatului național 
de juniori se vor disputa duminică 
dimineața, in Capitală. Pe terenul 
Gloria, se întîlnesc, începînd de la 
ora 9, formațiile Rulmentul Bîrlad 
și Constructorul București, iar de 
la ora 12, Ancora Galați și C.S. Șco
lar București. Desigur, pentru orice 
„XV" de juniori, calificarea în 
această fază a competiției reprezin
tă o carte de vizită mai mult de- 
cît onorabilă. Vom evidenția, însă, 
suplimentar, repetarea performan
ței de către cele două echipe bucu- 
reștene, C.S. Școlar și Constructo
rul, ambele fiind, în permanență, 
izvorul principal de jucători cu 
perspective. De altfel, rugbiștii șco
lari au cîștigat pentru a cincea 
oară consecutiv întîietatea pe Capi
tală, iar în acești ultimi cinci ani 
au cucerit de patru ori titlul. Tot 
așa !

• Un alt ultim act competițional 
se va consuma pe terenul Gloria : 
disputa pentru promovarea în pri
ma divizia a țării. Cele două me
ciuri din etapele anterioare ale tur
neului de baraj au scutit, pînă 
acum, de 
prezentanții
tale» Timișoara.
lelalte două participante la tur
neu, joacă ultima carte : Construc
torul București, favorită, 
replica rugblștilor de la 
Medgidia, cu mențiunea 
reștenilor le-ar ajunge și 
tat de egalitate.

• Doar șase formații 
zia A sînt angrenate duminică în 
competiții, întrucît sînt programate 
trei restanțe: Politehnica Iași —

emoții doar pe te- 
clubului Universi- 

Duminică, ce-

primește 
Cimentul 
că bucu- 
un rezul-

din divl-

Grivița Roșie București, Progresul
— Steaua (teren Constructorul, la 
ora 10,30) și Rapid — Dinamo (teren 
Giulești, la ora 13). Ne exprimăm, 
pe această cale, speranța că dina- 
moviștii, cărora le-am reproșat de
ficiențe manifestate în partida cu 
Știința Petroșeni, linia de treisfer- 
turi in speță, se vor alătura, cali
tativ, înaintașilor, de care n-am 
fost dezamăgiți. Se apropie meciul 
de la Nantes...

• La Paris se află ing. Viorel 
Moraru, antrenor al lotului națio
nal, care va urmări partida Franța
— Noua Zeelandă, și I. Isvoranu, 
secretar general al F.R.R., care par
ticipă la lucrările Comitetului Exe
cutiv al F.I.R.A.

• Pe lingă bucuria de a i se fi 
acordat, din nou, încrederea — de
plin meritată — de a purta tricoul 
naționalei la Nantes, maestrul eme
rit al sportului Alexandru Penciu 
o mai are, de duminică, și pe aceea 
de a fi tatăl unei fetițe (la „start" 
-3,100 kg 1). Nu ne îndoim că sîn- 
tem în asentimentul tuturor iubito
rilor de sport din țara noastră, 
adresîndu-i cele mai bune urări.

în Japonia, U.R.S.S.. Cehoslova
cia, Polonia, Olanda, Ungaria, Ca
nada, Franța. Bulgaria și în multe 
alte țări, judo-ul numără astăzi 
peste 20 de milioane de practicanți.

Schimburi de experiență, compe
tiții interne și întîlniri internaționa
le se organizează prețul indenl în 
mod curent. Literatura sportivă, 
medicina și psihologia găsesc un 
teren fecund de studiu în această 
nouă ramură sportivă complexa și 
educativă care formează nu numai 
atleți desăvîrșiți, ci șl oameni cu 
caractere ferme.

Judo-ul își are originea !n vechile 
sisteme de autoapărare japoneze 
cunoscute sub denumirea de jiu- 
jitsu, iar istoria sa se leagă de nu
mele ilustrului prof. Jlgaro Kano. 
Tn anul 1882, în urma unui studiu 
comparativ al diferitelor forme de 
luptă practicate în școlile de jiu- 
jitsu, Kano a reușit, prin elimi
narea luptei periculoase, a lovituri
lor brutale și perfecționând proce
deele existente, să Introducă noua 
metodă cunoscută sub numele de 
judo.

In țara noastră judo-ul a fost 
practicat pentru prima oară In anul 
1929, în cadrul cursului predat la 
Institutul de Educație Fizică, de 
profesorul japonez Isiguro și conti
nuat de prof. E. Teacă. Apoi, rînd 
pe rînd l-au propagat profesorii M. 
Botez, Fl. Frazzei, I. Avram, V. <3o- 
telet, L. Urmă șl alții.

Dintre succesele internaționale ale 
sportivilor noștri consemnăm victo- 
ria echipei Bucureștului cu scorul 
de 7—3 asupra cunoscutei formații a F.S.G.T. din Franța, în 1962. Cu

Panouri și mingi 
pentru mini-baschetbaliști
Mini-baschetul începe să prindă 

Viață. Deocamdată au început 
țiunile de dotare a școlilor și 
ceelor. Mîine, sala de sport a 
ceului nr. 1 din Capitală se

G.R.-Ș,

ac- 
li- 

Li- 
____ ___ _  __ ____ __ va
îmbogăți cu două panouri adap
tabile la scara fixă și cu cîteva 
mingi speciale. Sîmbătă, la ora 
prînzului, va fi rîndul Școlii ge
nerale nr. 151, tot din București, 
de a-și îmbogăți inventarul spor
tiv. în cadrul unei festivități, 
elevii școlii vor primi din partea 
federației două panouri speciale 
(montate pe schelet), construite în 
condiții optime în atelierele cen
trale ale I.E.B.S., iar din partea 
G.O.E.F.S. mingile necesare des
fășurării activității.

Succes, copil I

de neacoperit prin comuni
care directă. •

Pare de neacoperit pen
tru fizicieni...

Căci uneori ereietele 
cele mai obișnuite pot de- 
săvîrși procese nu mai pu
țin magice și de neînțeles 
în lumina legilor fizice.

Sâ ne amintim doar acea 
experiență cunoscută gene
ris sub numele de meci 
sau de întrecere cînd asu
pra fenomenului desfășurat 
în mijlocul terenului se e- 
xercită acțiunea unui uriaș 
magnet altcular sau elip
soidul ai edrui eiaip de

forte modifică totdeauna 
rezultatul competiției.

Cine ar putea să-și în
chipuie că toți acești su
porteri grăbiți, nervoși, sînt 
niște ucenici-vră/itori, cine 
ar putea să-și închipuie că 
sub demiurile cenușii se 
ascund bobine gata sd se 
lege în serie}

Pentru că de fapt, sin- 
tem adeseori gata să cre
dem că viata i-a fost dată 
suporterului doar pentru a 
suferi. El trece prin atîtea 
încercări incit numele său 
pare a deriva nu de la 
suport (obiect plasat sub 
un altul pentru a-1 spriimi 
sau consolida}, ci de la a 
suporta (a indura, a tolera 
cu durere, a suferi}.

lată însă că modestul 
suporter intră pe stadion

— e obosit căci s-a înghe
suit în autobuz și a făcut 
cros pe ultimele sute de 
metri, afară e frig șl, pe 
deasupra, entuziasmul li e 
umbrit de îndoieli. Se 
așază adunîndu-și sub ei 
poalele lîșulut cu mesadă, 
își aprinde țigara, își drege 
vocea cînd arbitrul fluieră, 
ca și cum ar trebui sâ în
ceapă amîndoi un duet și, 
brusc...

Si brusc se stabilește con
tactul. To(i acești oameni 
necunoscut!, tremurînd de 
frig și de emoție devin spi
rele unei uriașe bobine vii al 
cărei cîmp electrizează nu 
numai jucătorii ci și min
gea, face să țiuie corzile 
ringului, răcește sau înfier
bântă zgura pistelor.

Și nu rareori sub as/iu-

nea acestui uriaș magnet 
circular, în fata mingii care 
se apropie, porțile sar, se 
apleacă, se închid ca In 
filmele lui Walt Disney.

Atunci vacarmul se 
schimbă într-un uruit con
tinuu asemănător celor al 
transformatoarelor de mare 
tensiune.

Magnetul lucrează.
Suporterul a devenit ma

gul propriilor sale visuri. 
Voința și gindul său nu 
modifică fisiunea uraniului, 
dar sînt sigur că in cli
pele acelea dacă ar arunca 
o perie în fata adversaru
lui echipei sale ea s-ar 
face pădure.

Sărman suporter căruia 
i se dă atît de rar ocazia 
să devină mag I

Camil BACIU

în ÎntrecerileO spectaculoasă aruncare, adesea întîlnită
această ocazie s-au remarcat I. Ma
rinescu (care l-a învlps pe triplul 
campion al Franței, C. Mastran). 
A. Bogdan, I. Gorgoi, N. Bucur, N. 
Szaramet.

In octombrie 1965, la Mediaș, cinci 
formații, una din Capitală și patru 
echipe din provincie, au luat parte 
la primul campionat oficial, ale că
rui întreceri au fost urmărite, cu 
interes de numeroși spectatori.

Astăzi, avem în țară un număr de 
26 de echipe pregătite de cadie 
competente, profesori de educație

de judo
instructori voluntari, foștifizică șl 

judoea.
Dezvoltarea acestui sport cere or

ganizarea anuală a unui număr mal 
mare de competiții, și chiar a unor 
meciuri internaționale.

Condițiile create dezvoltării miș
cării sportive în patria noastră, dra
gostea șl pasiunea tineretului pentru 
acest sport, constituie garanții, că, 
în scurt timp, judo-ul va putea ob
ține rezultate de valoare în con
fruntările Internaționale.

prof. Anton MORARU

CONSACRĂRI...
în timp ce mașinile electronice 

își făceau o remarcată intrare 
în arena șahului international, 
amenințînd — poate — ca în- 
tr-un viitor apropiat să reducă 
la tăcere multe din aspirațiile 
maeștrilor în carne și oase, fi
nala întrecerii care desemnează 
pe primul șahist al României s-a 
apropiat de epilog. Astă seară, 
dacă nu va fi nevoie de întreru
peri sau baraje, vom cunoaște 
pe campion.

Evident, nota de mister lipsește 
din acest ceremonial de închi
dere. Surprizele nu și-au mai vi
zat de mult permisul de intrare 
la campionatele noastre și — re
zerve făcînd totuși neprevăzutu
lui oricînd posibil în sport — 
titlul și-a și ales posesorul. Va 
fi, același, Florin Gheorghiu.

întâiul nostru mare maestru a 
făcut, se vede, un contract de 
lungă durată cu victoria, atunci 
cînd, în urmă cu șapte ani, cu
cerea primii săi lauri, la o vîrstă 
cînd alții îșl fac ucenicia în șah. 
Este un avantaj din start foarte 
greu de recuperat pentru colegii 
săi de generație și cu atît mai 
mult pentru cei care l-au pre
cedat.

Numai că în acest an, împotri
va unor aparențe, victoria lui 
Florin n-a fost nici pe departe o 
simplă formalitate. Efortului re
marcabil al campionului i s-a a- 
dăugat aportul prețios al unui 
„coechipier" ocazional, Theodor 
Ghițescu. Supărat pe noi — asta 
am și dorit l —- că l-am așezat 
într-o cronică în rînd cu abona
ți! Ia remiză, talentatul maestru 
a ținut să-și demonstreze forța 
reală tocmai în dauna singurului 
oponent periculos, prin poziția sa 
in Clasament, al lui Gheorghiu, 
în runda a 13-a, fatidică, lide
rul Adrian Buza (valoare acum 
confirmată) suporta un asalt sur-

tranșeele de pioni ai unui Ghi- 
țescu dezlănțuit. Învins, Buza a 
trebuit să lase cale liberă cam
pionului reintrat în drepturi.

Florin Gheorghiu își încheie 
acum sprintul victorios, care-1 va 
aduce cel de al 6-lea titlu. Per
formanță care se recomandă sin
gură, făcînd de prisos superlati
vele. Ca și felicitările, oricît de 
sincere.

Cîteva vorbe și despre cealaltă 
finală, în supliment, a șahistelor. 
Lăsînd undeva uitată cunoscuta 
sa discreție, bănățeanca Gertrude 
Baumstark a făcut pasul cel mare 
spre consacrarea definitivă. Cîști- 
gînd a treia partidă a meciului 
cu Margareta Teodorescu și apoi 
remizînd pe cea de a patra (3—1, 
scor final), Gertrude Baumstark 
devine campioană a țării.

Aici asistăm, deci, Ia noi pro
movări, deosebit de îmbucură
toare pentru fortificarea primului 
eșalon al șahului nostru feminin.

RD. V.
★

Ieri, In penultima rundă : Gheor
ghiu—Drimer ‘/j—Buza—Partos

CiocîJtea — Radovici %— V,, 
Ghițescu—Georgescu </2, Neamțu—
SOos Vi—Vi, Demian — Segai 1—0, 
Vaisman—Ungureanu ‘/2—Vi, Troia- 
nescu—Fischer 0—1. In clasament • 
Gheorghiu 13'/,. Buza 12'/,, clociitea 
12, Ghițescu și Radovici ll’/j, Soos, 
Partoș și Ungureanu 10.

Azi, de la ora 16, în sala Institutu
lui de petrol, gaze și geologie se 
joacă ultima rundă a finalei,
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Ecouri după meciurile
(Urmare din pag. 1)

din efec-

de lu București și ! larbrflcken

din Mexic le âu

Intîlnlrea 
juniorii

MEINZ 23 (prin telefon). — 
în trenul care ne duce de la 
Saarbrilcken la Meinz răsfoim 
ziarele. Un spațiu mai mare este 
acordat, firește, meciului de la 
București unde echipa lui Seelar 
a fost nevoită să părăsească te
renul învinsă. Ziarul „ABEND- 
ZEITUNG”, care se editează la 
Miinchen, își intitulează astfel — 
pe 6 coloane — cronica jocu
lui : „Echipa germană depășită 
la București". Și mai departe: 
„A fost o umilire pe toată linia, 
iar antrenorul Helmut Schon a 
părăsit stadionul cu capul ple
cat-, Prin faultul comis de Sie- 
mensmayer asupra lui Dobrin, 
echipa noastră și-a pierdut sim
patiile de la început. Dirijorul 
atacului român a fost scos de 
pe teren, In locul lui intrînd Con
stantin. Românii au controlat jo
cul în majoritatea timpului, dar 
le-au trebuit 82 minute pînă să 
reușească deschiderea scorului. 
Ar îl fost o glumă dacă fotba
liștii germani ar fi obținut ega- 
larea".

„N-a fost în Intenția noastră 
să jucăm defensiv” — a declarat 
după meci Helmut Schon unui 
Ziarist de la .ABENDZEITUNG”.

mâni au hărțuit formația noastră 
timp de 90 minute. Dacă românii 
vor juca la fel și în meciul re
tur cu R.D.G., atunci biletele 
pentru J.O.
asigurate”.

★ 
meciul 

ani”, 
Tinerii

la 
în 
Cil

„celor Sub 
„BILDZEITUNG" 
noștri jucători 

șansele în prima 
cuvîntul antreno-

Și acum cîteva declarații ale 
gazdelor: Ludwig Franz, vicepre
ședintele Federației de fotbal a 
R. F. a Germaniei: „Mi-a plăcut 
jocul de astăzi. El a contribuit 
la strîngerea legăturilor de prie
tenie dintre sportivii români șl 
germani. Nu m-am așteptat la 
evoluția bună a fotbaliștilor ro
mâni. Cred că 
multe succese în

l dar victorie la limita
I
l
l
l
I
I

ei vor 
viitor”.

obține I

„Echipa mea a cedat mijlocul te
renului unui adversar mai bine 
pregătit și a fost nevoită să se 
apere". Un alt articol a fost in
titulat astfel: „Timpul lui Seeler 
a trecut. Ne întrebăm, așadar, pe 
bună dreptate: vor reuși oare 
Libuda, Sîemensmayer, Becken
bauer și Owerath să ducă mai 
departe gloria fotbalului ger
man ?“

„BILDZEITUNG” care apare 
Frankfurt și Hamburg scrie 
prima pagină: „Am pierdut
0—1, dar am jucat ca pentru 
0—3. La București, fotbaliștii noș
tri profesioniști au fost niște ama
tori oarecari" ; iar într-o pagină 
de interior: „fugăriți, vînați și 
blamați I"

„Ultimul test 
cu Albania de 
în campionatul 
reușit, scrie , 
echipa noastră a suferit prima 
înfrîngere în fața României din 
cele șapte disputate pînă acum. 
Portarul Wolter a împiedicat de
zastrul".

Karl-Heinz Jens scrie urmă
toarele în „SPORTMAGAZIN” : 
„Asemenea greșeli să nu Ie mai 
repetăm Ia Tirana. Outsider!! ro

înaintea meciului
Ia 17 decembrie 

I european — n-a 
„ABENDPOST” și

Comentînd
23 de 
scrie : 
și-au consumat 
repriză". Dînd
rului Heddergott, acesta este de 
aceeași părere: „în prima parte 
a jocului echipa mea s-a aflat 
adeseori în situații favorabile de 
a înscrie, dar înaintașii n-au ac
ționat pînă la sfîrșit cu sînge 
rece. Apoi, imediat, după reluare 
a venit golul Iui Jercan care 
ne-a răpit iluzia unei victorii".

„Același rezultat ca și în în- 
tîlnirea desfășurată Ia București 
în 1966 (n.n. 1-1), scrie „ABEND- 
ZEITUNG". Deși echipa noastră 
de tineret a făcut o partidă bună, 
jucînd în viteză, ea n-a reușit 
în final decît un 1—1. Cînd Sim
met 
tre 
de 
cat

a înscris golul, șansele noas- 
erau de 10—1. Am remarcat 
la români jocul bun practi- 
de Gornea și Jercan".

Simmet: „Mi-a 
română, deși în 
noi am fi putut 
torie comodă. în 
lui greu, jocul 
viteză”.

plăcut
prima
obține 
ppfida 

s-a desfășurat în

echipa 
repriză 
o vic- 
terenu-

I

(arbitrul jocului): 
că am avut de 

meci desfășurat în

Robert Helies
„Sînt mulțumit 
arbitrat un 
cel mai bun spirit sportiv. Ju
cătorii germani au jucat în forță 
dar corect așa cum obișnuiesc ei 
de altfel, iar fotbaliștii români în 
maniera 
calculat, 
deschide

franceză: mai lent, mai 
Ambelor echipe li 

un frumos viitor".
se

Schileru: „Di ă un

I
I
I
I
I

Am obținut o victorie cu rezo
nantă la bursa rezultatelor 
internaționale, meritată și 

convingătoare. în fața porții lui 
Haidu a fost ordine și disciplină, 
tactică riguroasă, fundașii (mai 
puțin Sătmăreanu, ușor de fentat 
fiindcă nu cunoaște încă bine teh
nica atacului de deposedare) și 
mijlocașii au format un adevărat 
baraj, ca două maxilare, prin in- 
terstițiile cărora nu te poți stre
cura, devorîndu-l pe Uwe Seeler 
și tăind firele acțiunilor colective 
ale vest-germaniior (puține la nu
măr). Dan, D. Nicolae, Mocanu și 
Koszka, bine plasați, necruțători, 
articulați perfect între ei, au rea
lizat, o apărare sigură, demons- 
trîncf inutilitatea libero-ului și 
chiar a marcajului om la om exa
gerat uneori.

Forța noastră ofensivă a fost 
determinată de coeziunea internă 
a echipei. Am atacat cu toate cele 
3 linii, prima fiind de șoc, a doua 
de susținere și de orientare, iar 
ultima de siguranță, de recupe
rare a balonului, de inițiere și de 
surprindere (uneori prin fundașii 
laterali). Am beneficiat de verva 
lui Kallo (duelul dintre el și ex
celentul Patzke a dus la splen
dide secvențe de luptă sportivă) 
și de înțelepciunea tactică a lui 
Constantin. Peste toate adjectivele 
uzate în cronica sportivă s-a ridi
cat Ion lonescu. A spune că a fă
cut cel mai bun meci din cariera 
lui e o formulă sugestivă, dar in
suficientă. îrifr-o partidă, nici Eu
sebio, nici Albert, sau Mazzola 
nu realizează mai mult, numai că 
ei repetă această comportare de 
2(P-30 de Ori Într-Un an. Iute ca 
o zvîriugă, Puiu a driblat toate 
celebritățile din fața sa (Schulz, 
Weber), a combinat cu partenerul 
cel mai bine plasat, a apărut ca 
un diavol din pămînt acolo unde 
adversarul se aștepta mai puțin. 
Dar mai ales a tras la poartă. 
Lovituri de cap, sau de picior, 
expediale fără întîrziere, din toa
te pozițiile, uneori răsucit ca un 
tirbușon Apărate de bare, sau ds 
portarul Wolter, care plonja ca 
un halucinat, cel puțin două-trei 
dintre ele ar fi trebuit sâ devină 
goluri, dacă filmul Unui meci de 
fotbal n-ar Cuprinde și momente 
iraționali»

Dincă
ceput slab, echipa noastră și-a 
revenit. Ea a jucat bine în re
priza a Tl-a și ca dovadă aplau
zele generoase acordate de pu
blic'.

Jercan: „Sînt cît se poate de 
fericit pentru faptul că am reu
șit să înscriu golul egalizator, 
în repriza I atît eu cît și co
echipierii mei am fost stăpîniți 
de emoție, ne-am mișcat mai 
greu”.

I
I
1
I

- Și 
Vogts și

totuși, am scăpat ușor 1 (de la stingă: Patzke, Schulz, 
portalul 'Wolter).

Desen de NEAGU RADULESCU

posibilităților obișnuite,

I

(taal mult de jumătate 
tiv).

Oricum, credem că în 
retur de la Budapesta, 
noștri pot reedita succesul de 
ieri dacă bineînțeles se vor 
concentra asupra jocului șl dacă 
nu-1 vor aborda de pe poziții de
fensive, în ideea de a menține 
avantajul de un punct cucerit la 
Pitești. Ei au capacitatea de a de
păși formația maghiară chiar pe 
terenul acesteia, dacă vor exista, 
firește, condiții normale de joc. 
Federația de fotbal trebuie să 
încerce obținerea acestor condiții, 
atît în ceea ce privește deplasa
rea propriu-zisă, cît și în asigura
rea unui arbitraj corespunzător, 
insistînd chiar pentru prezența 
unor observatori
U.E.F.A., deoarece, așa cum s-au 
desfășurat lucrurile ieri la Pitești, 
este de așteptat ca juniorii ma
ghiari să practice pe teren pro
priu un joc de intimidare, care 
poate fi periculos pentru integri
tatea fizică a fotbaliștilor noștri.

Cohcentrînd, în cîteva rînduri, 
fazele mai importante din meciul 
de ieri, vom reaminti că el a în
ceput cu o adevărată lovitură de 
teatru prin înscrierea de către 
Kovacs, chiar în primul minut, a 
unui gol complet neașteptat, la 
care atît nortarul Vidac cît și fun
dașii Marinescu și Ciugarin au 
fost simpli spectatori (deși au avut 
posibilitatea să intervină). După 
numai trei minute. însă, s-a pro
dus egalatea; la unul din contra
atacurile echipei noastre, Nicolae 
a primit o pasă în adîncime și a 
expediat, dintr-o bucată, mingea 
în plasa porții lui Meszaros.

în minutele următoare, gazdele 
au ocazii repetate de a majora 
scorul, dar Caniaro, Nicolae și 
Tănăsescu ratează din poziții ex
trem de favorabile. Văzîndu-se 
depășiți atît de categoric, oaspeții

din partea
Oaspeții resping cu dificultate un

recurg, din ce în ce mai mult, 
la durități, obligîndu-1 pe arbitru 
să intervină deseori, ceea ce se 
răsfrînge negativ asupra spectaco
lului sportiv.

în repriză secundă, deși jocul 
în atac al echipei noastre nu a 
mai avut claritatea din prima 
parte, s-au ivit totuși cîteva oca
zii de gol, printre care și lovitura 
expediată în bară de Șteffinescu, 
în minutul 73. Punctul victoriei 
a fost înscris (în min. 67) dintr-o 
lovitură de la 11 m, de către 
Ispir, în urma unui henț în careu 
comis de fundașul Vago.

DUMINICĂ, ÎN CAPITALA

...se vor disputa următoarele 
meciuri ;

0 Terenul Electronica Obor, 
ora 10,30: Electronica Obor — 
Metrom Brașov (divizia B);

• Terenul Timpuri noi, ora 
10,30: Flacăra roșie București — 
Metalul Tîrgoviște (divizia C).

In școli - fotbabl în... ultima bancă
De pregătirea fotbalistică a copiilor și juniorilor noștri se ocupă două categorii ___ i .

la care simți o vibrație inferioară, oameni sensibili ta toate bucuriile, durerile, nădeji”' 
ceînsoțesc pi 
Alții provin dir 
fiind îii

. ii de antrenori : unii 
. ------------------------ , ---------  ---------- ------ bucuriile, durerile, nădejdile sau primejdiile
jrocesul de formare — intelectuală, profesională și sportivă — al oricărui adolescent. 

«,n rîndul celor fără veleități, care n-au izbutii să fie angajați la o echipă divizionară, 
fiind împinși spre periferia activității fotbalistice, deci exact acolo unde este, din păcate, sectorul copiilor 
și al juniorilor. Nu s-a făcut prea mult pentru prestanța profesiei de antrenor al copiilor și juniorilor. 

Pregătirea acestora a fost lipsită de specificitate (și cîte zeci de nuanțe separă antrenamentul micului 
fotbalist de cel al jucătorului adult J), n-a fost susținută, activizată și controlată. O remunerare nesti- 

................................................................................................................... A și B, a 
cu vocație.

rnulativâ, situată la mare distanță de sistemul de salarizare al antrenorilor 
respins încă de la ușă mulți oameni

SIMBIOZA DINTRE FOTBAL 
Șl ȘCOALA...

a

nou atac al juniorilor români.

S-au remarcat: Dumitru, cel 
mai bun de pe teren, Ispir, Tănă
sescu și Nicolae, din echipa noas
tră, Rădici» Pali și Kovacs, de la 
oaspeți.

Arbitrul polonez Jan Lozowskl 
a condus excelent, ajutat la tușă 
de Gh. Popovici și Alex. Pîrvu, 
următoarele formați!:

ROMÂNIA: Vidac—Marinescu, 
Ciugarin, Ispir, Viciu — Ștefă- 
nescu, Dumitru — Caniaro, Tănă
sescu, Ciutac, Nicolae.

UNGARIA : Meszaros — Sz.e- 
beny, Mauerer, Vago — Pali, 
Nagy — Radies, Kiss, Branikovics, 
Kovacs, Ladinszki.

TEREN SUSPENDAT

Terenul echipei Progresul Cora
bia a fost suspendat de Federația 
română de fotbal pe două etape 
deoarece la meciul Progresul Co
rabia — Tractorul Brașov, dispu
tat la 12 noiembrie, s-au întîm- 
plat unele incidente din cauza 
slabei organizări.

★
Biruința abținută tn fața vice- 

campionilor "mondiali este recon
fortantă, ungă niște răni adînci, 
mai vechi și mai recente, consti
tuie un capitol moral pentru retu- 
rul cu echipa R. D. Germane, dar, 
mai ales, pentru': aspra muncă de 
reconstrucție a fotbalului româ
nesc, care trebuie să înceapă cu 
încredere sporită de la marile lui 
resurse aflate deocamdată încă 
în stare potențială.

După această^ victorie, șampania 
bucuriei să ne .’inunde inimile, dar 
efectul ei să nu ajungă mai sus. 
Indiferent ce vor crede și vor 
afirma specialiștii străini, noi avem 
datoria să dăm cea mai obiecti
vă interpretare acestui succes. El 
a fost îh primul, în al doilea și 
în al treilea rînd reflexul unei 
puteri de luptă herculeene. Prin 
intermediu! ei, băieții au realizat 
momente de mare valoare tehni- 
co-tactică, jucînd uneori dincolo

de limita 
noțiune deseori denaturată, prin 
care trebuie să se înțeleagă acele 
valențe manifeste, în mod repe
tat, sau aproape constant. Tot ce 
se situează la mare distanță, dea
supra sau dedesubtul comportării 
constante, nu exprimă potențialul 
real, ci excepții generate de o 
anumită întîlnire între dispoziți
ile de ordin fizic și moral.

Voința noastră a fost mai pu
ternică și măi eficace decît teh
nica de profesioniști virtuozi a lui 
Beckenbauer, Owerath, Siemens- 
mayer, Lohr și a celorlalți. Dar, 
noi nu avem încă asemenea mari 
vedete, fără de care fotbalul nu 
va izbuti să urce și să rămînă 
constant la cotele echipelor cu 
reputație mondială. Tn dorința le
gitimă de afirmare facem din 
loate partidele (amicale sau ofi
ciale) examene decisive. încercăm 
să ne autodepășim în toate oca
ziile. Uneori reușim, în meciurile 
fără miză (victoriile în sine sînt 
oricîhd binevenite), dar sîntem cu 
regularitate depășiți în competi
țiile oficiale. Echipele profesio
niste joacă în manieră diferită 
după caracterul partidei și în 
mod constant ating cel mai înalt 
randament atunci cînd se bat în 
competiții de anvergură.

Care sînt posibilitățile și limi
tele unui fotbal lipsit de mari 
personalități (jucători, antrenori, 
cluburi), de organizare adecvată 
etc., o demonstrează evoluția e- 
chipelor noastre urmărită pe o 
perioadă mai lungă. Predomină re
zultatele și comportările medio
cre, stare de fond pe care inter
vin Infringed penibile, sau vic
torii nesperate, lată proba că ele
mentul solid, care dă constanță 
performanțelor este valoarea in
trinsecă a unui fotbal, tăria clu
burilor, clasa jucătorilor, întregul 
edificiu exprimat în ultimă ins
tanță, prin capacitatea echipei

naționale. Puterea de luptă e nu
mai o componentă, incertă fiind 
de natură afectivă, știrbită uneori 
de cauze insesizabile și, în orice 
caz, proprie și altora, mai ales în 
partidele cu miză. Cu ajutorul a- 
cesfui uragan de bărbătească am
biție noi am spulberat, din cînd 
în cînd, echipe a căror faimă 
„lumea nu putea s-o mai încapă" 
(Spania, Portugalia, Cehoslovacia). 
După astfel de momente, multora 
le-a plăcut să creadă că pentru 
fotbalul nostru au început ani 
de belșug. Unii erau și interesați 
să vînaă acest vis frumos.

Dar timpul nu admite mistifi
cări si ne-a chemat periodic în 
fața ADEVĂRULUI. După mari sa
tisfacții trebuie uneori să dai do
vadă de mai multă luciditate și 
forță interioară, decît atunci cînd 
trăiești un moment dramatic. 
Acum, după Cea mai euforizantă 
victorie obținută în ultimii ani, 
să nu plecăm din fața adevăru
lui. Nu avem jucători mai buni 
decît acum patru luni, sau acum 
patru anî, vechile relații jucător- 
club generatoare de indisciplină 
și diletantism mai persistă, nu 
există cluburi independente, puter
nice, n-a dispărut deficitul 
ganizare, nu s-a rezolvat 
tirea copiilor și juniorilor.

Abia de acum înainte,
elementele de insatisfacție exis
tente în fotbalul nostru șî expuse 
de curînd, pe larg, în vitrinele 
presei, vor trebui amendate, co
rectate, însănătoșite. Am comite o 
gravă greșeală dacă am Consi
dera biruința de miercuri drept 
o expresie a progresului general 
al fotbalului, dacă am crede că 
ne mai despart puține lucruri de 
galeria marilor puteri fotbalisti
ce, dacă am conchide că trebuie 
să mai facem doar minime in
vestiții de ordin material, moral 
și profesional.

Romulus BALABAN

de or- 
pregă-

toate

...este indispensabilă pentru 
deveni generatoare de mari sa
tisfacții în ambele sensuri. Un 
adevăr strivit însă printre pagi
nile unor regulamente, instruc
țiuni și procese verbale. Sîntem 
îndreptățiți să facem din această 
chestiune un laitmotiv ? Da, pen
tru că există niște inerții, niște 
bariere care se ridică anevoie, 
niște comutatoare ruginite, înțe
penite în rutină.

Toți copiii și adolescenții sînt 
școlarizați. Paralel eu sporirea 
volumului cunoștințelor umane, 
programele de învățămînt de
vin tot mai dense, mai dificile, 
încă de la primele clase. Timpul 
liber al elevilor s-a scurtat. Ge
nerațiile tinere descoperă prețul 
timpului mult mai devreme, 
fiind obligate, de la cea mai 
fragedă vîrstă, să-l cheltuiască 
cu zgîrcenie, să-1 valorifice in
tegral, să-l împartă în funcție 
de preocupările majore, să nu-I 
risipească. Cum s-ar putea rea
liza o economie de timp mai 
mare, decît mutînd sportul 
(recte fotbalul) în incinta școlii 1 
Unde s-ar putea alterna mai 
prompt activitatea intelectuală 
cu cea fizică, cum s-ar putea 
integra mai deplin una într-alta, 
unde s-ar putea fructifica mai 
bine influența uneia asupra ce
leilalte ? în tot mai multe țări, 
în tot mai multe ramuri spor
tive, succesul trece de partea 
celor care au intuit, înțeles și 
probat vitalitatea sportului șco
lar.

Zilele trecute am vizitat cîteva 
școli din Capitală, pentru a ve
dea dacă masa elevilor are po
sibilități și joacă fotbal în mod 
organizat.

Pe tovarășul director al Liceu
lui „Gh. Lazăr", profesorul VIC
TOR ILIESCU, l-am simțit ama
tor de sport. „Din școala noastră 
S-au ridicat sportivi buni: Anca 
Gurău, Cristina State, A. ȘpPte- 
reanu etc. Dar fotbal nu se joacă. 
N-avem teren".

în sala de sport a aceluiași 
liceu. Profesorul de educație fi
zică TRAIAN PREDEȚEANU: 
„Aș greși față de specializarea 
mea (gimnastică), dacă n-aș fo-

losi condițiile pe care le am pen
tru ea și pentru volei, baschet, 
atletism1'.

— Atletism, unde faceți ?
— In sală și la stadionul Pro

gresul.
— Baza sportivă Progresul are, 

din cite știu, și terenuri de fot
bal. De ce nu includeți și acest 
sport în programul elevilor ?

— E departe (de Liceul 
zar ? 1 — n.r.J yi iarna tot 
s-ar putea juca, iar printre 
nu avem nici un profesor 
specializarea fotbal.

DACA PROFESORUL VREA...
La Liceul „Spiru Haret" am 

discutat cu prof, de educație 
fizică MIOARA LENCUȚA.

— Știți, cumva, dacă elevii de 
aici joacă fotbal ?

La-
mi 
noi
Cu

ANCHETA

— La liceele din centru de
geaba vă interesați. Fotbal nu 
se face: nici n-ar avea unde. 
Mai este și altceva. în programul 
de educație fizică al claselor 
V—VIII sînt obligatorii trei 
jocuri sportive: baschet, volei, 
handbal. Practicarea fotbalului 
rămîne la latitudinea profeso
rului de educație fizică.

A fost introdus și în campio
natele școlare. Dacă profesorul 
vrea poate participa cu o echipă. 
Dar nu e obligat. De anul trecut, 
secția de învățămînt a Capita
lei a impus fiecărei școli o anu
mită ramură sportivă, în princi
pal, după condiții și specializa
rea profesorilor. La noi se joacă 
baschet.

ÎNTR-UN CARTIER MĂRGINAȘ...

...Balta Albă. Școala generală 
nr. 119. Ne întîmpină profesoara 
de educație fizică AURELIA 
OSNAGA *), nume cunoscut în 
lumea fotbalului, de cînd, anul 
trecut, „119” a eîștigat campiona-

tul școlar al Capitalei (I I). De 
pregătirea echipei se ©Clipă an
trenorii de la școala sportivă 
(prof. Ghica, mai ales), dar Au
relia Osnaga o conduce, o însu
flețește, e un fel de manager 
feminin. Acum echipa școlii a 
ajuns din nou în finala com
petiției raionului „23 
care a și eîștigat-o.

— Sînteți un om 
lui, după cum văd. 
să vă ocupați și de 
țională ?

— Aș primi cu plăcere, 
naționala copiilor.

— In școala dv. elevii joacă 
fotbal în mod sistematic ?

— Da. Vom avea teren chiar 
în curtea școlii. In schimb, ne 
lipsește echipamentul. Pentru fi
nală, am împrumutat de la clu-

își efectua ora. „Precum vedeți, 
avem terenuri. Dar uitați-vâ în 
caietul cu norme de control pen
tru clasele V—VIIT. Fotbalul nu 
figurează. Totuși, fiindcă avem 
condiții și copiii de-abîa așteap
tă, îi lăsăm să joace cînd e mai 
frig (âr îngheța poate făcînd 
gimnastică, sau volei). De aseme
nea, cînd sînt foarte neastîmpă- 
rați, le promitem că dacă vor 
execută toate exercițiile (de 
atletism, gimnastică; handbal), la 
urmă vor juca și fotbal. Me
toda dă roade..."

— Legal ar fi doar o dată la 
două săptâmîni ?

— Da, la orele de activități 
sportive.

SÎNGELE APA NU SE FACE

August", pe

al succesu- 
vrea 

na-
N-ați 
echipa

dar

NOASTRA

bul Met abil. Dar apoi ? Poate 
își vor reaminti de noi tovarășii 
de la Pronosport. Anul trecut, 
au fost la înălțime.

— in prezent fotbalul este 
scos de sub interdicție?

— Anul acesta e permis în 
programul de activități sportive, 
adică o dată la două săptămîni. 
Vă închipuiți ce îndemânare ar 
căpăta copilul care ar lovi min
gea de două ori pe lună 1 Se 
cere deci ca fotbalul să fie in
trodus măcar în programul lec
țiilor de educație fizică. 15 mi
nute la sfîrșitul fiecărei lecții, 
chiar dacă sarcinile ei se referă 
la atletism, gimnastică. Degeaba 
există teren, dacă programa nu 
admite jocul cu mingea de fot
bal. în schimb, toți copiii vor 
să-l practice. Nu vă mai spun 
cît mă roagă fetele să le permit 
și lor să joace puțin.
FOTBAL: CÎND E FRIG Și CA..' 

DESERT

La Școala generală nr. 75, pro
fesoara GEORGETA POPESCU

in CURIHP © PRODUCȚIE 
A STUDIOULUI 
CINEMATOGRAFIC 

.BUCUREȘTI'

GHEQRGHF NAGMI

. SCENARIUL ■■
1 ALEXANDRU ANPRITOIU
i • Nicolae,(sțefânescIi •_

cu.- Ștefan Mihăilescu-Brăila, Corina Constantinescu, Draga Olteanu, Vasiliea Tastaman, 
Aurel Cioranu, Aura Andrițoiu, Gheorghe Na glii și copiii Armând Oprescu, Monica TeO- 

dorescu, Cristina Teodorescu.
imaginea: Gh. Viorel Todan / muzica: Dumitru Capoianu; decoruri: Ștefan Marițan. 

Film distins cu Mențiunea Specială a Juriului — Teheran 1967.

ILa tragerea autoturismelor Loto 
din 14 noiembrie 1967 au fost îhre-

Igistrați următorii cîștigători de 
autoturisme și premii în bani de 
cîte 75.000 lei; „Renault 16": Barbu

IGheorghe din Slatina, Furavi Ni
colae, Ciurea C. și Racz Etna din 
Cluj, Szabo iuliu $tefan din Ora- 

! dea, Prodan Nicolae din Brăila, Bo- 
I cancea Octavian din Rădăuți, Iurea 

Dotnniea din Suceava și Bănică

Ilon din Bucureș't; „Fîat 850": Va- 
SiliCă Niculai din orașul Gheorghe 
Ghcorghiu-Dej, Mihardea Șerban

Idin Suceava, Moisan Elena, Hogaș 
Victor, Zâne Tudbr și lonescu Pe- 
» tre din București; „Trabant 601“: 

I Moiseahu Octavian din Poiana Ura- 
• șbv și Mladin Gheorghg din Craio- 
| va. Toate autoturismele sînt eu
I huse de protecție. Premiile de cîte 

75.000 lei au fost obținute de că

tre s Dalbon Gheorghe din Brașov, 
Jidvian Evelina din Iași și Picio- 
rea Gheorghe din Comarnic.

Premiile tragerii Loto din 17 no
iembrie sînt următoarele «

Categoria I : 1 variantă întreagă

urnă următoarele numere ? Extra
gerea Ii 9 25 43 21 2 24 — 33 31. 
Fond de premii: 468.412 lei; Extra
gerea a II-a: 6 41 4 14 3 42 — 48 
44. Fond de premii: 380.677 lei din 
care 44.641 lei report la categoria I.

LOTO-PRONOSPORT
a 54.454 lei și 3 variante a 13.613 
iei; categoria a II-a: 13 variante a 
9.529 lei și 8 variante a 2.332 lei; 
categoria a IH-a: 147 variante a «22 
lei și 238 variante a 230 lei; catego
ria a IV-a: 350 variante a 447 lei 
și 597 variante a 119 lei: vategoria 
a V-a: 702 variante a 287 lei 1163 
variante a 71 lei.

La tragerea ewiewsului Pronoex 
preș din 22 noiembrie au ieșit din

Premiul de 25.000 lei de la con
cursul Pronoexpres nr. 46 a fost 
obținut de Buciuman Grigore din 
Oradea.

PRONOSTICUL LUI DAN COE 
PENTRU CONCURSUL SPECIAL 

PRONOSPORT

Pentru concursul special Prono
sport de duminică, jucătorul Dan

Foarte afectat de situația fot
balului școlar, l-am găsit pe pro
fesorul LÎVIU COLCEftIU, fot
balistul Progresului (Liceul nr. 
38, din raionul „23 August"). 
„Acest sport a fo'st atît de vitre
git (și în prezent bunăvoința ce 
i se arată este încă minoră), 
incit chiar gustul elevilor a în
ceput să scadă. LA ÎNCEPUTUL 
UNEI ORE DE EDUCAȚIE FI
ZICĂ I-AM ÎNTREBAT PE CEI 
30 DE ELEVI DACA VOR SA 
JOACE FOTBAL. S-AU OFERIT 
PATRU BĂIEȚI ȘI ȘASE FETE ! 
E GRAV, TRIST. 'DAR ADE
VĂRAT. Multă vreme interzis... 
de curînd admis numai în ore A 
voluntare (cînd cei ce joacă in
tr-adevăr fotbal merg la clu
buri) și recent introdus în cam
pionatele școlare concepute cam 
birocratic. Un elev dintr-o echi
pă eliminată în faza interclc.se, 
joacă, practic, doar o dată in
tr-un an. in loc ca meciurile 
inlerrîase să se reia mereu, chiar 
dacă oficial campionatul ajunge . 
într-o fază superioară. Dar de 
cele mai multe ori se sare com
plet peste fazele inițiale. Se alcă
tuiește mimai echipa școlii, apoi 
și ea se destramă, după ce a - 
fost eliminată. Campionatele șco- ■ 
tare sînt programate pe cele mai ' 
proaste terenuri, iar echipament 
pentru fotbal în școli, de regulă, 
nu există".

— Cum s-ar putea remedia si
tuația ?

— Prin ore de fotbal in pro
gramul oficial de educație fizi
că ; prin competiții eliminatorii 
în continuă reluare; printr-un 
climat general care să reaprindă 
pasiunea tuturor tinerilor pentru 
fotbal. Nici nu vă închipuiți cît 
de puțini o mai au...

B. ROMULUS

*) Stimați cititori, să nu vă 
surprindă că am stat de vorbă 
despre fotbal și cu profesoare, 
dar mai mult de jumătate din 
cadrele didactice pentru educa
ție fizică sînt femei.

Coe (Rapid) ne-a dat următorul 
pronostic (primul pronostic este 
pentru premiile obișnuite iar al 
doilea pentru premiile suplimen
tare — în raport cu numărul go
lurilor care se vor înscrie de către 
echipele de Ia fiecare meci):

I. Bulgaria — Portugalia: 1,X și 
X; II. Dinamo București — Univer
sitatea Cluj : 1 și 1, HI. F. C. Ar
geș — Progresul București: 1 și X; 
IV. Jiul — U.T. Arad: 1 și X; V. ’ 
Farul — Dinamo Bacău: 1 și X; 
VI. Steagul roșu — A.S.A. Tg. Mu
reș: 1 și 1,X; VII. Olimpia Oradea 
— C.F.R, Timișoara: X,2 și X; VIII. 
Bologna — Napoli: 1 și 1; IX. Ju
ventus — Fiorentina: 1,X și 1,X; 
Lanerossi — Milan: X,2 și 1; XI. 
Mantova — Torino: X și 1,X; XII. 
Sampdoria — Cagliari: 1 și 1; XIII. 
Varese — Roma» X și X,2.

interclc.se


„C.C.E.“ LA POLO

DINAMO BUCUREȘTI Șl PARTIZAN BELGRAD 

deschid seria jocurilor de la București

LOTURILE
ECH1PIL0R

DINAMO BUCUREȘTI : Frățilă 
li Ciszer — Kroner, Zahan, Blajec, 
Grințescu, Mărculescu, Novac, 
Popa, Zamfirescu, Mihăilescu ;

PARTIZAN BELGRAD : Nova- 
koviei și Markovici — Perisici, 
Glițici, Marovici, Jankovici, San- 
diei, Tedeschi, Cukvas, Subotici, 
Maniei, Antunovici;

DYNAMO BERLIN : Schmidt și 
Korb — Rusche, Bludau, Schiiier, 
Herzog, Rund, Zinner, Lange, Mal- 
kowski;

Ț.S.K.A. MOSCOVA: Guliaev 
— A. Akimov, Dolgușin, Novikov, 
V. Akimov, Tiscenco, Semionov, 
Sidlovski, 
Markarov.

In finalele edițiilor 
precedente

Iansîn, Golovanov,

★
DEN ROBBEN HILVERSUM 

nu a sosit în Capitală pînă Ia ora 
închiderii ediției.

EDIȚIA I — 13—15 martie 1964, Za- 
greb. Turneu final cu participarea a 
6 echipe. Clasament : 1. PARTIZAN 
BELGRAD, 2. Dinamo Moseeva, 3. 
Dynamo Magdeburg, 4. Amateur 
Duisburg, 5. Canottieri Napoli, 6. 
Legia Varșovia. (Dinamo București 
nu a participat).

EDIȚIA A H-A — 9—11 aprilie 1965, 
Milano. Turneu final cu participa
rea a 4 echipe. Clasament • 1. PRO 
REC CO, 2O Partizan Belgrad, 3. Dy
namo Magdeburg, 4. V.M.F. Mos
cova. (Dinamo București a fost e- 
liminată în grupa semifinală, de la 
Magdeburg).

EDIȚIA A III-A — 19 februarie
1966, Zagreb : Partizan Belgrad — 
Dynamo Magdeburg 5—3 ; 26 februa
rie 1966, Magdeburg : Dynamo — Par
tizan 4—3. (Dinamo București a fost 
eliminată în grupa semifinală de la 
Zagreb).

ediția A IV-A\ — 18 decembrie
1966, Zagreb î Partizan Belgrad — 
Pro Rocco 5—3 ; 23 decembrie 1966, 
Genova : Pro Recco — Partizan 2—1; 
8 ianuarie 1967, Geneva : Partizan — 
Pro Recco 4—3. (Dinamo București 
nu s-a prezentat la meciul decisiv 
cu Pro Recco din semifinală).

tuaiitatea
Organizarea la Alena a campionatelor europene

de atletism a devenit incertă

putea profita 
pentru a dis-

federației din 
răspuns pînă

Comitetul european de atletism, 
.reunit la Praga, și-a încheiat lu
crările, dar nu a fost publicat 
nici un comunicat oficial. In 
schimb, președintele acestui for, 
M. A. Paulen, a ținut o confe
rință de presă în cursul căreia 
a făcut unele precizări pe mar
ginea discuțiilor purtate în co
mitet.

în ce privește locul de dispu
tare a campionatelor europene 
din anul 1969, problema rămîne 
deschisă, deoarece orașul desem
nat inițial — Atena — nu poate să 
asigure transmisia la televiziune 
a acestui eveniment. Or, această 
condiție este impusă de Fede
rația internațională — a decla
rat M. Paulen, nu din motive fi
nanciare, ci pentru populariza-

Au început sferturile de linală ale turneului de box 
prin intermediul mașinii electronice

JACK DEMPSEY ÎL FACE K.O. PE JOHN L. SULLIVAN ÎN REPRIZA
A

Turneul celor 16 mari boxeri, 
organizat de radio Miami cu aju
torul calculatorului electronic 
„NCR—315", a intrat în cea de-a 
doua fază a sa — sferturile de fi
nală.

Prima partidă i-a adus în „rin
gul" computerului pe Jack Demp
sey și John L. Sullivan. Pe 
baza miilor de date furnizate de 
100 de specialiști în box, mașina 
electronică a efectuat aproximativ 
patru milioane de calcule în fie
care rundă din cele șapte dispu
tate, partida încheindu-se cu vic
toria prin k. o. a lui Dempsey, 
învingătorul a avut avantaj în tot 
cursul meciului și, după cum a 
reieșit din datele mașinii, numai 
rezistența formidabilă a lui Sulli
van l-a salvat pe acesta de o în- 
frîngere mai rapidă. Jack Demp
sey și-a pus adversarul la podea 
cu două swinguri de dreapta.

în vîrstă de 72 de ani — pe care 
însă nu-i arată — Dempsey se 
află în prezent într-o vizită în 
Anglia. Unui ziarist care l-a în
trebat cum a început să învețe 
boxul, Dempsey i-a răspuns 
rîzînd : „Eram acasă 11 copii și 
numai acela care ajungea primul 
la masă apuca să mănînce pe să
turate. Așa am învățat să lupt..." 

în alte meciuri din „sferturi" 
Joe Louis l-a învins pe Bob Fit- 
zimmons, iar Rocky 
Max Baer. „Fiz“ a 
bună rezistență și, 
de statură, a reușit 
„bombardierului negru' 
5 reprize. Louis a expediat lovi
turi puternice la cap, adversarul 
să.u sîngerînd la nas din repriza 
secundă. în repriza a 10-a, „ar
bitrul" a oprit meciul, declarîn- 
du-1 învins pe Fitzimmons. Rocky 
Marciano a întîlnit în Max Baer 
iin adversar foarte dificil, partida 
fiind extrem de echilibrată. Deși 
a fost de două ori knockdown, 
Rocky și-a revenit în final, cîș- 
tigînd în repriza a 13-a prin k.o. 
tehnic.

7-A!
Partidele prin computer conti

nuă să pasioneze pe amatorii de 
box din S U.A., în jurul turne
ului organizîndu-se o întreagă re
țea de pariuri. Aceasta i-a obli
gat pe organizatorii întrecerii și 
pe redactorii postului de radio 
Miami să ia măsuri speciale de 
precauție, pentru a evita aflarea 
rezultatelor înainte de difuzarea 
lor pe calea undelor. In timp ce 
crainicul comentează o partidă pe 
baza datelor ce i le pune la dis
poziție computerul, relatarea sa 
este înregistrată pe bandă de 
magnetofon. Ulterior, cu cîteva 
minute înainte de a intra în emi
sie, banda este 
sub paza severă 
sediul postului 
total, doar cinci
rezultatul unei partide înainte de 
anunțarea lui publică. Crainicului 
Le Bow — unul dintre inițiați — 
i s-au oferit 50 000 dolari pentru a 
destăinui rezultatele, ofertă pe 
care el a respins-o indignat...

transportată — 
a poliției — la 
de radio. în 
oameni cunosc

ROCKY MARCIANO

Luni, un meci mult așteptat, 
ultimul din sferturile de finală: 
Clay—Jeffries.

ll. V.

Margaret Smith și-a făcut reintrarea
Marciano pe 

demonstrat o 
deși mai mic 
să fie egalul 

“ timp de

SYDNEY 23 (Agerpres). în tur
neul internațional de la New 
South Walles, tenismanul austra
lian John Newcombe l-a învins 
cu 6—4, 9—7, 6—8, 6—3 pe com
patriotul său Cooper. După des
fășurarea acestui meci New
combe a declarat că nu va mai 
juca în proba de dublu alături 
de Tony Roche, deoarece se re
simte după întinderea muscu
lară suferită în. cadrul finalei tur
neului de la Brisbane. Newcombe 
va evolua în continuare numai 
în proba de simplu. în sferturile 
de finală, Newcombe va juca cu 
Barry Phillips Moore. Roche i-a

întrecut cu 6—4, 6—1, 6—3, pe 
canadianul Mike Belkin.

Cu acest prilej, și-a făcut re
intrarea jucătoarea Margaret 
Smith, de două ori învingătoare 
a turneului de la Wimbledon. Ea 
a învins-o cu scorul de 6—2, 
6—1 pe Lita Liem (Indonezia).

56000 turiști in perioada
Jocurilor Olimpice

federație de hochei pe iarbă în U.R.S.S.
In Uniunea Sovietică a fost 

înființată Federația unională de 
hochei pe iarbă. în diferite o- 
rașe din U.R.S.S. s-au disputat 
în ultima vreme jocuri de ho
chei pe iarbă, care s-au bucurat 
de succes, dar nu au fost încă 
organizate competiții oficiale. 
Probabil că la Jocurile Olimpice

din Mexic nu va participa o se
lecționată sovietică. In schimb, 
pentru Jocurile Olimpice de la 
Munchen, se prevede în mod si
gur prezența unei echipe so
vietice de hochei pe iarbă. în 
scopul pregătirii acestei echipe 
au fost invitați în U.R.S.S. mai 
mulți antrenori indieni.

„Mexicul nu poate găzdui mai 
mult de 56 000 de turiști străini în 
perioada desfășurării Jocurilor O- 
limpice de vară“, a declarat Ra
mon Alatore, șeful serviciului de 
cazare al Comitetului de organi
zare a Jocurilor Olimpice.

Alatore a mai precizat că în 
hotelurile din Ciudad de Mexico 
vor putea fi cazați circa 45 000 de 
vizitatori, restul de locuri urmînd 
a fi asigurate prin cazarea la par
ticulari.

lată-i pe rugbiștii „AU- 
Blacks" în acțiune. Lochore, 
Williams, Străhan sau Mul
ler vor captura
Ionul în acest
din cursul unei

desigur ba- 
duel aprig 

partide sus
ținute de selecționata neo

zeelandeză în Anglia

REPUTATUL SPECIALIST ENGLEZ

ANDREW MULLIGAN, EXPLICĂ:

SECRETELE FAIMOASEI „ALL BLACKS"5»

Turneul echipei de rugbi a Noii Zeelande, început în Canada, continua triumfal în Europa, 
fără ca pînă acum să se găsească un XV capabil să stopeze redutabila formație „AII Blacks".

Recent, specialistul englez ANDREW MULLIGAN a publicat un articol în care încearcă să explice 
formarea echipei „AII Blacks" și evoluția acestui sport în „insula nebună după jocul de rugbi", din 
care spicuim :

„Cu 8 ani în urmă, în timpul unui 
turneu întreprins în Noua Zeelandă

scrie A. Mulligan — am făcut 
pentru prima oară cunoștință cu 
rugbiul practicat de această echi
pă cunoscută sub numele de „AU 
Blacks". De atunci am asistat la 
neîntrerupta ©i ascensiune pînă la 
culmea atinsă astăzi, trecînd prin 
turneul-întreprins în 1960 în Africa 
de Sud și întâlnirile cu francezii 
și englezii. Trăsătura cea mai remar
cabilă a rugbiștilor lui Lochore este 
aceea că alcătuiesc o formație eli
berată de orice complexe, într-un 
cuvânt completă. Aceasta a permis 
componenților săi să se impună ca 
cel mai buni jucători din lume, ad- 
judecîndu-și sceptrul deținut atâta timp 
de sud-africanl. în timpul iernii 1964, 
am petrecut multe ceasuri discutând

despre rugbi cu fostul căpitan al 
echipei, Wilson Whineray. I-am ex
plicat că nu înțeleg de ce echipa 
sa, capabilă să-și asigure un avan
taj aproape total asupra oricărui 
pachet de înaintași pe care l-ar în- 
tîlnl, nu vrea să-și asume nici un 
risc și să lase balonul în seama li
niei de treisferturi (care era deo
sebit de talentată). Argumentația mea 
era următoarea : în Europa fiind 
cunoscută tactica și strategia echipei 
Noii Zeelande toate formațiile care 
o întîlnesc încearcă să comită cit 
mai puține greșeli, practicind un 
rugbi sufocant, pe un spațiu restrîns. 
Or, „rucking-ul“ (expresie neozeelan
deză ce desemnează grămada spon
tană) și, într-o mai mică măsură, 
tușa, sînt cele două momente ale 
jocului în care neozeelandezii, din

punct de vedere fizic șl tehnic, sînt 
imbatabili. Deoarece adversarul re
fuza riscul unul joc deschis, în mod 
normal trebuia ca neozeelandezii să 
la inițiativa, să-și creeze ei înșiși 
condițiile valorificării taloanelor. A- 
cestea erau argumentele mele.

Continuîndu-și turneul în Ce
hoslovacia echipa de rugbi a o- 
rașului Moscova a susținut o 
nouă întîlnire la Praga cu echipa

Slavia din localitate, 
aceasta, victoria a 
scorul de 8—6 (8—8) 
oaspete.

De data 
revenit cu 

echipei

5
/ La Bruxelles s-a desfășurat întîlni- 
js rea internațională de handbal dintre 
< reprezentativele masculine ale Bel- 
§ glei Șl Luxemburgului. După o prim- 
*} mă repriză egală (8—8), în final gaz- 

dele au cîștigat cu scorul de 84—19.

Finala turneului internațional de 
tenis de la Sao Paulo se va disputa 

£ între brazilienii Thomas Koch și 
§ Edson Mandarino. Manlfestînd o 
j formă excelentă, cei doi jucători bra- 

zllieni au eliminat în semifinale pe 
g Cliff Richey (S.U.A.) și Roger Tay- 
» lor (Anglia). Koch l-a întrecut cu

rea atletismului căci stadionul 
atenian nu poate să primească 
decît 88 000 de spectatori. în 
acest sens a cerut 
Grecia să dea un 
la 15 decembrie.

Această țară va 
de răgazul acordat, 
cuta, cu Roma și Belgradul, crea
rea a două relee de televiziune 
destinate să permită transmisia 
spre țările din răsărit și, res
pectiv, spre cele din vest, a cam
pionatelor europene. în cazul că 
răspunsul federației din Grecia 
va fi negativ, Comitetul inten
ționează să acorde organizarea 
federației finlandeze. în ce pri
vește jocurile europene de sală, 
acestea vor avea loc anul viitor 
la 9 și 10 martie la Madrid, iar 
în 1969 la Belgrad.

Comitetul a stabilit, de aseme
nea, calendarul competițiilor in
ternaționale, dintre care se des
prind următoarele : Concursul de 
decatlon și pentatlon programat 
la 22—23 iunie la Cluj, cu par
ticiparea sportivilor din Franța, 
Italia, Iugoslavia și România, 
concursul preolimpic de la Pa
ris •— 4 Iulie, Memorialul Ro- 
sicky la Praga (iulie), Memoria
lul Znamenski la Leningrad — 20 
iulie.

Wilhelm Bungert 
pe primul loc

Federația vest-germană deFederația vest-germană de te
nis a publicat recent clasamentul 
celor mai buni jucători din R.F. 
a Germaniei pe anul 1967. La 
masculin primul loc a fost acor
dat lui Wilhelm Bungert. Primul 
loc la feminin a revenit Helgei 
Schultze, urmată de Helga Nies- 
sen și Edda Buding.

Participarea schiorilor austrieci 
la J, 0. de la Grenoble 

a fost asigurată
VIENA 23 (Agerpres). — Pro

gramul de antrenament al echi
pei de schi a Austriei în vede
rea Jocurilor Olimpice de la Gre
noble va continua totuși, a de
clarat ieri un purtător de cuvînt 
al federației austriece de spe
cialitate, în cadrul unei confe
rințe de presă ca a avut loc la 
Innsbruck. Cu acest prilej, s-a 
comunicat că reprezentanții 
bricilor de schi din Austria 
acceptat să plătească cota 

subvenționeze astfel 
federației necesar cheltu- 
antrenamentelor. în felul 

participarea schiorilor
a

și să 
getul 
ielilor 
acesta
Austriei la Olimpiada Albă 
fost asigurată.

fa- 
au 
lor 
bu-

Preliminariile campionatului european 
de fotbal se apropie de sfirșit

• ECHIPA
• ANGLIA,
MIERCURI 9
ELIMINATĂ • CUM S-A CALIFICAT ECHIPA BULGARIE! PENTRU 

ETAPA URMĂTOARE

CEHOSLOVACIEI A CEDAT PRIMUL LOC SPANIEI 
SCOTIA Șl BELGIA ÎNVINGĂTOARE ÎN MECIURILE DE 
IN ,,'CUPÂ ORAȘELOR TÎRGURI" : ATLETICO MADRID —

A PRELiMINARJILOR OLIMPICE

de 
cîș-

în campionatul european 
fotbal încep să se contureze 
tigătoarele grupelor.

Pînă acum, s-au calificat pen
tru sferturile de finală, 
zentativele
U.R.S.S.

Miercuri 
partide în 
ale campionatului european. Una 
dintre cele mai mari surprize s-a 
înregistrat la Praga: echipa Ce
hoslovaciei, căreia îi trebuia doar 
un singur punct pentru a se ca
lifica în sferturile de finală, a 
fost învinsă de modesta selec
ționată a Irlandei (1—2)1 Astfel, 
reprezentativa Spaniei a ocupat 
primul loc în grupă, calificîn- 
du-se în etapa următoare, 
clasamentul final:

repre-
Spaniel, Ungariei și

s-au desfășurat alte 
grupele preliminare

golurile marcate de Hurst (min. 
43) și Bobby Charlton (min. 62).

înaintea ultimelor meciuri (la 
7.II.1968: Țara Galilor — Irlan
da de Nord și 4.11.1968 : Scotia 
— Anglia) clasamentul grupei a 
VIII-a se prezintă

Anglia
Scoția
Irlanda de Nord
Țara Galilor

astfel :

Iată

1. 
2.
3.
4.

a aceleiași

Fază din meciul 
Belgia — Luxemburg

Telefoto U.P.I.-Agerpres

1.
8.

3.
4.

Spania
Cehoslovacia
Irlanda
Turcia

3
3
2
1

2
1
1
2

î
2
3
3

6—2
8—4
5-8
3-8

8
7
5
4

prezența a 
s-au întîl-

La Glasgow, în 
50 000 de spectatori, 
nit selecționatele Scoției și Țării 
Galilor. La capătul unui meci 
echilibrat, fotbaliștii scoțieni au 
obținut victoria cu scorul de 
3—2 (1—1). Pentru gazde au în
scris Gilzen (2) și Mc Kinnon, 
iar pentru oaspeți Davies si 
Durban.

Pe stadionul Wembley din 
Londra, echipa Angliei a obținut 
o nouă victorie în dauna Irlan
dei de Nord, pe care a învins-o 
cu scorul de 2—0 (1—0), prin

Valeri Brumei desemnat cel mai bun sportiv sovietic
din ultimele decenii

Ziariști și scriitori din U.R.S.S., 
care activează în domeniul spor
tului, au răspuns recent la o 
anchetă organizată de revista 
„IUNOSTI" pentru a desemna pe 
cei mai buni 10 sportivi sovie
tici care s-au distins în ultimele 
decenii. Pe locul întîi a fost ales 
atletul Valeri Brumei, recordman 
mondial și campion olimpic la 
săritura în înălțime.

Iată cum arată clasamentul ce
lor mai buni zece sportivi sovie
tici : 1. Valeri Brumei (atletism)

Punctul acesta de vedere a fost 
verificat mai ales în 1963, prin în- 
fringerea pe care ei au administrat-o 
selecționatei britanice. Whlneray, în 
mod deliberat, ar fi dat libertate e- 
chipei sale, dacă antrenorul Neil 
McPhail l-ar fi lăsat s-o facă, căci 
victoriile Ia limită obținute de „AII 
Blacks" în meciurile lor internaționa
le nu reflectau atît valoarea adver
sarilor lor, cit economicul și obse
dantul „Canterbury Spirit", acest 
sistem de joc conservator impus de 
antrenorul neozeelandez echipei 
sale.

In ultimul deceniu, în Noua Zee
landă au existat două școli de rugbl: 
cea din Auckland și cea din Can
terbury. Whineray era „șeful de or
chestră" al școlii din Auckland, iar 
creierul, omul de concepție, Freddie 
Allen, actualul antrenor al echipei. 
Cu jucători ca Whineray, Connor, 
australianul Herewini șl Waka Nat
han, Freddie Allen a pus la punct 
un rugbi modern — aliaj ideal în
tre jocul tradițional de forță și jo
cul deschis al europenilor, acesta 
din urmă considerat în Noua Zee
landă ca lipsit de perspectivă. Allen 
era cucerit de ideea perfecționării, 
printr-un antrenament adecvat, prln- 
tr-o muncă stăruitoare. Echipele din 
Auckland au început să practice un 
joc antrenant, eu maximum de efi
cacitate. Era numai o chestiune de 
timp ea Allen să devină antrenorul 
echipei naționale. Pentru a libera 
rugbiul din Noua Zeelandă de anu
mite prejudecăți șl pentru a-1 va
lorifica întregul potențial, trebuia 
făcut și ceva în plus. Omul potrivit „K -- --- ---- 1 ------- fQst gggjț

Charlie 
cînd bri- 
din Noua 
lor ofen- 

— ------ o voce
singuratică într-o lume care prefera 
securitatea jocului oricăror elogii 
și urmărea victoria cu orice preț, 
preferind-o unui succes incert, ob
ținut printr-un joc sclipitor. Saxton, 
fostul căpitan al faimoasei Kiwis, 
echipă neozeelandeză ce a strălucit, 
în anii de după război, om dinamic 
și optimist, făcuse el însuși expe
riența rugbiului complet cu această 
echipă formată în 1946. După tur
neul francezilor din 1961, XV-le pro
vinciei Otago, sub impulsul lui Sax
ton, a făcut un joc de atac remar
cabil în singura zi fastă pentru

să realizeze acest lucru a 
în persoana minusculului 
Saxton din Otago. In 1959, 
tanicii au cucerit publicul 
Zeelandă, grație jocului 
siv, Saxton nu era decît

în grupa a VII-a 
competiții, reprezentativa Belgiei 
a dispus cu scorul de 3—0 (0-6) 
de echipa Luxemburgului, 
mentul grupei:

Franța 
Belgia 
Polonia 
Luxemburg

Clasa-

1. 
2.
3.
4.

5 3 1
6 3 1
6 3 1
5 0 1

1
2
2
4

11— 5 7
14— 9 7
13— 9 7

0—15 1

Ultimul meci: 
zemburg la

Franța
2.XII.1967.

Lu

25 000 de 
rit la Izmir 
tre formațiile Gâztepe Izmir și 
Atletico Madrid, din cadrul „Cu
pei orașelor tîrguri", învingători 
în jocul disputat la Madrid cu 
scorul de 2—0, fotbaliștii spa
nioli nu au putut să mențină 
avantajul, fiind învinși cu 3—0 
(2—0). De remarcat că golul care 
a adus calificarea echipei turce 
în turul trei al competiției a fost 
marcat în ultimul minut de joc 

" două goluri
fost 

și

spectatori au urmă- 
re turul meciului din-

de Halii. Celelalte 
ale învingătorilor au 
de Halii (min. 14) 
(min. 25).

înscrise
Grasei

din So-Corespondentul nostru 
fia, TOMA HRISTOV, ne-a fur
nizat amănunte de la meciul din

preliminariile olimpice dintre se
lecționatele Bulgariei și Turciei. 
Gazdele au aliniat o formație cu 
totul deosebită față de cea care 
a jucat la începutul lunii octom
brie la Istanbul (cînd a cîștigat 
cu 3—2) jucătorii din națională 
aflîndu-se în pregătiri febrile 
pentru întîlnirea de duminică, cu 
selecționata Portugaliei, din cam
pionatul european.

Desfășurat pe un timp rece și 
teren moale (în ultimele zile a 
nins la Sofia), meciul a fost de 
factură modestă, lipsit de spec
taculozitate, satisfăcînd pe cei 
peste 10 000 de spectatori doar 
prin rezultatul favorabil (3—0) și 
prin finalul reprizei secunde. în 
primele 45 de minute olimpicii 
bulgari au dominat autoritar tot 
timpul, dar acțiunile lor, desfă
șurate maj mult individual, gu 
fost destrămate de apărarea a- 
glomerată a oaspeților. Echipa 
Bulgariei : Boncev — Gaidarski, 
Hristakiev, Petrov, Alexiev — 
I. Kirilov, Gheorghiev — Soko
lov, Jekov, Mihailov, P. Kirilov.

DOCHERTY NU MAI ȘOMEAZA!
LONDRA, 23. — Fostul antre

nor de fotbal al echipei Chelsea, 
Tommy Docherty a acceptat ofer
ta de a pregăti în viitor echipa 
Rotherham United din liga a doua 
a campionatului englez. In urma 
unui conflict pe care l-a avut cu 
conducerea clubului Chelsea. Tom
my Docherty a fost suspendat pe 
28 de zile- El a refuzat ofertele 
primite din Grecia, Australia, 
Austria și R.F. a Germaniei, pre
ferind să antreneze o echipă din 
liga secundă engleză. . >

e în „Cupa Europei Centrale", 
la Miskolt, echipa Diosgyor a 
învins cu scorul de 3—1 (1—0) pe 
Steaua roșie Belgrad. învingători 
In primul joc cu 3—0 fotbaliștii 
iugoslavi s-au calificat pentru tu
rul următor al competiției.

615 puncte; 2. Iuri Vlasov (hal
tere) 488,5 puncte; 3. Vladimir 
Kuț (atletism) 364 puncte ; 4. Lev 
lașin (fotbal) 358,5 puncte; 5.
Mihail Botvinnik (șah) 343 punc
te ; 6. Vsevolod Bobrov (hochei 
și fotbal) 315,5 puncte; 7. Sera
fim Znamenski (atletism) 212,5 
puncte; 8. Larissa Latînina (gim
nastică) 199 puncte; 9. Viktor
Ciucarin (gimnastică) 168 punc
te ; 10. Viaceslav Ivanov (cano
taj academic) 156,5 puncte.
■—IMIIIIIIHHI—IIIIlli ll■^ll■l>l llllllll 
francezi, cînd frații Boniface au feu- 
șlt să demonstreze adevăratele po
sibilități ale rugbiului francez.

Astăzi, Saxton se află la condu
cerea echipei naționale și cred că 
atunci cînd, prin nu știu ce întâm
plare, „AU Blacks” ar fi învinsă vreo
dată, ea ar rămîne totuși echipa cea 
mai bună care a vizitat Eu
ropa La Twickenham, în meciul 
cu Anglia, balonul a fost pasat de 
trei ori liniei de treisferturi și a- 
ceasta numai în primele 5 
Cum se întâmplă de obicei, 
ciurile internaționale, centrii 
landezilor au fost placați cu 
și au pierdut 50 de metri, 
tul lor de înaintași a

minute, 
în me- 
rieozee- 
b atonul 
Pache

tul lor de înaintași a trebuit să a- 
lerge înapoi pentru a participa la i 
grămada spontană ce & urmat și 
din care, bineînțeles, au scos balo
nul. Atunci s-a întâmplat ceva ex
traordinar. în loc să închidă imediat 
jocul, ei au continuat să încredin
țeze balonul liniilor de fund și, din 
clipa aceea, era limpede că vor câș
tiga meciul. De ce ? Pentru că în 
acest fel ei creau propriile lor .gră
mezi spontane, pentru fosta echipă 
a Iui Whineray acest lucru era de 
neînchipuit. Echipa lui Lochore con
ducea însă eu 18 puncte la pauză. 
Cea de pe vremea lui Whineray 
n-ar fi avut nici jumătate din acest 
avans... Transformarea intrinsecă 
a unei echipe în care majoritatea 
jucătorilor fuseseră crescuți și an
trenați în spiritul îngust al școlii 
din Canterbury este o realizare ad
mirabilă.

Cât de mare este răspunderea ce 
apasă pe umerii lui Charlie Saxton, 
cînd la ora § dimineața un milion 
de oameni ascultă la radio meciul 
pe care echipa lor îl susține la Lon
dra, la Cardiff sau în altă parte a 
Europei, cînd onoarea sportivă a 
Noii Zeelande este în joc i Saxton 
apare ca un adevărat erou, gata 
să-și asume toate riscurile și să răs
toarne înseși bazele religiei neozee
landeze a rugbiului. Dar el, Saxton, 
e liniștit, știe bine că nu există 
riscuri, deoarece pentru prima dată 
„AII Blacks", liberată din corsetul 
rigid al unul joc foarte închis, își 
explorează propriile posibilități, 
care se dovedesc nelimitate. De a- 
ceea, prăpastia se lărgește mereu 
și la Twickenham, în ciuda valorii 
incontestabile a englezilor, am a- 
vut impresia că asist ia un meci 
între bărbați, de o parte, și simpli 
școlari de cealaltă.

|jjtelex-mUO'telefoi^
7—3, 6—3, 3—6, 6—3 pe Richey, iar 
Mandarlno a dispus de Taylor cu 
7—3, 4—6, 7—3, 3—6, 6—4,

ta primul meci dintre echipele Wisla 
Cracovia șl Olympic Fribourg, dis
putat la Fribourg (Elveția) în cadrul 
„Cupei cupelor" la baschet mascu
lin, baschetballștil polonezi au ob
ținut o victorie la scor : 104—61 (50— 
27). Returul va avea loc la 1 decem
brie la Cracovia.

Cu prilejul unul concurs de natație 
desfășurat la Limoges, francezul 
Nlcou a parcurs distanța de 100 m 
liber în 56,0. înotătoarea Claude Man- 
donnaud a fost cronometrată 
ceastă distanță cu timpul de

pe a-
1:09.0.

întîlnirea internațională fle 
dintre echipele secunde ale 
șl italiei s-a încheiat eu scorul de 
5—1 în favoarea echipei franceze.

haltere 
Franței

ÎN CAMPIONATUL DE HOCHEI AL U.R.S.S.

Spartak - T. S. K. A: 2-2

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
Campionatul unional de hochei 
pe gheată a programat întîlnirea 
derbi dintre fruntașele clasamen
tului, Spartak Moscova și Ț.S.K.A. 
Moscova. La capătul unui joc 
echilibrat, partida s-a terminat 
nedecis : 2—2 (0—0, 0—1, 2—1). 
Au înscris: Starșinov, Zimin 
(Spartak) și Firsov și Moisev 
(Ț.S.K.A.).

în celelalte partide ale etapei 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Automobilist Sverdlovsk
— Metalurg Novokuznetk 4—4 
(1—3, 3—0, 0—I). Dinamo Kiev
— Sibir Novosibirsk 5—8 (4—3, 
1—0, 0—-5) j Himik 
—Dinamo Moscova
1— 0, 1—1); S.K.A. 
Torpedo Gorki 9—2
2— 1). (In foto, fază din med).

Voskresensk 
8—4 (1—3, 
Leningrad— 
(4—1, 8—0,

Federația da rugbl a HapubllcU Sud- 
African© a acceptat invitația forului 
de specialitate din Franța ca echipa 
reprezentativă să evolueze ia Paris, 
in cursul anului 1968. Eugbiștll sud- 
africanl vor susține două intdlnirl 
cu echipa Franței.

Directorul programului de pregătire 
a loturilor olimpice ale 8.U.A., A. 
Lentz, a declarat că diversele chel
tuieli necesitate de pregătirea șl par
ticiparea sportivilor 
Jocurile Olimpice din 
ridica la suma de 
milioane de dolari.

americani la 
Mexic se vor 
aproximativ 8

Emile Griffith va boxa 
în Europa

Campionul mondial de box !• 
cat. mijlocie, boxerul negru 
Emile Griffith a acceptat să-l în- 
tîlnească într-un meci amical, la 
8 decembrie la Roma, pe italia
nul Golfanini. Meciul se va dis
puta pe distanța de 10 reprize a 
trei minute.

★
într-un meci internațional de 

box profesionist desfășurat la 
Nantes, .mijlociul" francez Sou- 
leymane Diallo l-a învins prin 
k.o. în rundul 7 pe spaniolul Jose 
Hernandez.

★
Fostul campion mondial de box 

la categoria mijlocie, francezul 
Marcel Thil, în vîrstă de 63 de 
ani, a fost serios rănit într-un 
accident de automobil la ieșirea 
din orașul Aix en Provence. Au
tomobilul condus de Thil s-a cioc
nit cu un camion ce venea din 
sens Invers.

Marcel Thil a cîștigat titlul de 
campion al lumii în anul 1932, 
cînd l-a învins prin descalificare 
la Paris în rundul 11 pe Gorilla 
Jones. El șî-a apărat titlul de 
campion de 12 ori pînă la sfîrși- 
tul carierei sale (1937). Marcel 
Thil a mai fost victima unui ac
cident de circulație în martie anul 
trecut, însă constituția sa robustă 
i-a permis să se refacă rapid.


