
CEI 20 PENTRU MECIUL REVANȘĂ
CU SELECȚIONATA OLIMPICĂ A R. D, GERMANE

La ultima ședință a biroului federal a fost 
stabilit lotul nostru olimpic care va începe 
pregătirile în vederea meciului revanșă cu selec
ționata similară a R. D. Germane.

Lista, comunicată Ia U.E.F.A., cuprinde pe ur
mătorii 20 jucători ; portari : Coman, _ Haidy, 
Adamache j fundași : Sătmâreanu, Ivăncescu, 
Dumitru Nicolae, Barbu, C. Dan, Mocanu, De- 
leanu; mijlocași : Ghergheli, Koszka, Radu 
Nunweiller ; înaintași : Pîrcâlab, Sasu, Constantin, 
Dobrin, Ion lonescu, Kallo, Lucescu.

LA GABROVO (R. P. BULGARIA) 
0 intîinire internațională 

de tenis de masă bulgaro-română 
la juniori

In zilele de 1, 2 și 3 decembrie, 
la Gabrovo (R.P. Bulgaria), ®e v® 
desfășura o competiție <®e tenis de 
masă între juniorii bulgari și cel 
r-omâni. In acest scop, va face 
deplasarea un lot al asociației 
sportive Bere Grivița București, 
alcătuit din Gh. Doru, N. Stelian, 
I. Colcer, Toma Roberta. Forma
ția va fi completată și cu C. Ga- 
vriș, M. 
gir) și 
Iași).

Dogaru (Metalurgistul Cu-
Nicoleta Spiridon (CFR

LA BRAȘOV

campionatului republican 
pe echipe și individual

Bupă întrecerile internaționale din 
ultimul timp, iată că jucătorii noștri 
ele tenis d<e masă vor lua parte și 
la o compete internă foarte impor
tantă. Este vorba de etapa finală 
a campionatului republican care se 

■ va desfășura în -sala Armatei din 
Brașov. întâlnirile pe echipe vor 
avea loc între 11 și 14 decembrie, 
iar cele individuale, între 15—17 de
cembrie.

Finalele

9 recorduri în 10 zile! în pagina a 4«a

I
1

In ajunul jocurilor i 
de la TorinoPENTRU

UN GOL MARCATCU
In ultima secundă

Atletismul cunoaște o serie de 
exemple, devenite celebre, de 
sportivi care în decurs de cîteva 
zile au stabilit mai multe recor
duri. Bineînțeles, păstrînd propor-

Arbitrul cehoslovac 
sancționează însă

CORESPONDENȚE SPECIALE

răsturna.

kovici 1 și Rcberajak 1.

CLAS AMENT FINAL s

1. București
2. Moscova
.3. Iugoslavia
4. Budapesta
5. București (tin.) 4

Una din numeroasele acțiuni ofensive din meciul Budapesta
Foto: R.

Reprezentanta Școlii sportive din 
Cluj a făcut un adevărat tur de 
forță, egalînd sau corectînd în de
curs de 10 zile nu mai puțin de 
nouă recorduri republicane de ju
nioare mici. Iată-le: 8.11. triatlon 
III (60 m — 7,9 s, lungime — 5,23 
m, greutate 3 kg — 12,08 m) 2488 
p; triatlon II (100 m — 13,0 s, lun
gime — 5,23 m, greutate — 12,08 
m) 2608 p; 9.11. tetratlon II (60 
m — 8,0 s, înălțime — 1,43 m, 60 
mg — 9,0 s, disc — 27,10 m) 3075

p ; 16.11, 300 m — 41,7 s (egalat) ; 
17.11. triatlon III (60 m - 8,0 s, 
lungime — 5,35 m, greutate —■ 
12,83 m) 2330 p; triatlon IV (60 
mg — 8,9 s — record egalat, înăl
țime — 1,35 m, greutate — 12,83 
m) 2549 p; tetratlon I (60 m — 8,0. 
lungime — 5,35 m, 60 mg — 8,9 
s, suliță — 25,44 m) 3184 p; te
tratlon III (60 m — 8,0 s, 60 mg 
— 8,9 s, lungime — 5,35 m, greu
tate 4 kg — 10,95 m) 3471 p.

Bravo fetițo 1

I

VIENA: Compromisuri 
alpin austriac.

schiul și Valencia
I
I

PARIS: Milioane de privitori au 
putut vedea noua față a rugbiului

MOSCOVA: Patinatorii artistici
sovietici în pragul noului sezon.

VARȘOVIA: Intre fotbal și box

BELGRAD: In timp ce barca
Partizan

I

țiiie, pe lista aceasta pe care figu
rează Jesse Owens, Gunder Hăgg. 
Emil Zatopek ș.a. poate fi trecut 
și numele tinerei atlete clujence 
IULIA CRIȘAN (născută în 1951, 
178 cm și 64 kg).

„Țapul ispășitor"
Nu am notat cazurile în care an

trenorul unei echipe 
vinse la o diferență 
după meci, arbitrajul 
formației adverse.

Dar, nu acest lucru 
în definitiv, un antrenor poate avea 
orice părere (și, de obicei, prin op
tica lui acuză arbitrajul și scuză gre
șelile echipei), cu condiția ca cele a- 
irmate să nu constituie jigniri sau 

să nu incite publicul. Ce se întâmplă, 
însă, atunci cînd antrenorul depă
șește limita, cînd nu-și mai stăpî- 
nește nervii ? Tn primul rînd, nu 
maj vede meciul, nu își mai poate 
conduce echipa, nu mai poate lua 
măsurile necesare pentru a readuce 
pe linia de plutire formația aflată 
în situații dificile. Apoi, prin pro
teste și vociferări, incită jucătorii 
sau jucătoarele, care, la rîndul lor, 
uită că au drept rivali pe compo- 
nu.nții echipei adverse și nicidecum 
pe arbitri.

Un caz. La Iași, meciul feminin 
dintre Universitatea din localitate și 
Viitorul DorohOi. Antrenorul oaspe- 
teior — prof. Ilarie Mandache. Unul 
din. arbitri — prof. Ion Cucu. (Pre
cizăm : cu ani în urmă, actualul an
trenor MandachC a fost elevul prof. 
Cucu). La un moment dat, Doina If- 
timie, cea mai bună baschetbalistă 
din Dorohoi, este sancționată cu a 
patra greșeală personală. Parcă îm
pins de un resort, antrenorul Man
dache intră pe teren, îl amenință pe 
fostul Iui profesor și îl apostrofează: 
..Păcat că ești profesor de educație 
fizică, habar n»ai de baschet Au
tomat, au sărit ca arși și cei 120 de 
dorohoieni aflați în tribune și par
tida a trebuit să fie întreruptă cîteva 
minute. Știți cît de „subiectiv" a fost 
arbitrul Ion Cucu ? Ne-o ilustrează 
foaia de arbitraj a meciului disputat 
la iași : Universitatea a fost sanc
ționată cu 24 de faulturi (dintre 
care 6 cu aruncări la coș), iar Viito
rul Dorohoi cu 18 faulturi (doar 3 
cu aruncări la coș).

Fiind la prima abatere, antrenorul 
Ilarie Mandache a fost sancționat 
de federație cu mustrare. Sperăm să 
aibă efect.

Alt caz, prof. G-h. Lăzărescu, an
trenor al echipei Voința București. 
La meciul cu Politehnica București, 
doar că nu a sărit să-î maltrateze 
pe cei doi arbitri, în vreme ce echipa 
sa rata coș după coș. Fiind recidi
vist, antrenorul Lăzărescu a fost 
suspendat pe timp de trei etape. îi

de baschet în- 
minimă acuză, 
de părtinire a

este important.

vor fi suficiente pentru a renunța 
la părerea că toți arbitrii sînt niște 
hoți care-1 urmăresc cu insistență, 
iar federația de asemenea „are ceva” 
cu el ?

Să amintim, însă, șl despre unii 
Jucători. In întilnirea Universitatea 
Cluj—Dinamo București, Ruhrlng 
(,,U“) l-a jignit pe arbitrul Vasile Ra
dar. acuzîndu-I de părtinire și nepri
cepere. Antrenorul federal Alex. Po
pescu și corespondentul clujean Mir
cea Radu ne-au relatat că arbitrajul 
a fost bun. Riihring, însă, este și 
„priceput" în ale arbitrajului și, mai 
ales, „obiectiv". Probabil că selecțio
narea în lotul național l-a făcut să 
nu-și mai vadă lungul nasului. Deo
camdată, a fost suspendat pentru o 
etapă. Deocamdată.

Ca ultim exemplu, cîteva spicuiri 
din răspunsul prof. I. Teodorescu, 
criticat în coloanele ziarului nostru 
pentru atitudine huliganică la un 
meci disputat la Ploiești (I. Teodores
cu este jucător la Petrolul și tehni
cian al clubului) : „...cu toată firea 
extrem de nervoasă care mă carac
terizează... ; la timpul de odihnă 
cerut de antrenorul Năstase, m-am 
adresat acestuia cu cuvinte jignitoare 
Ta. adresa arbitrului Aldfta... ; ...motiv 
ce m-a determinat-sS-f scot pe a- 
cest antrenor din sală. Fără a-1 
lovi (cum specifică articolul), ăm 
reușit să-l scot din teren". Epilog : 
jucătorul I. Teodorescu a fost sus
pendat de clubul Petrolul pe timp 
de trei etape, iar de federație (ca 
urmare a rapoartelor depuse de an
trenorii echipelor oaspete) pe timp 
de cinci etape. Să fim serioși, tov. 
Teodorescu.

încheiem eu apelul făcut de fede
rație (Buletinul informativ nr. 6) 
înaintea începerii campionatelor na
ționale : „Federația română face un 
apei Ia toți antrenorii, căpitanii de 
echipă, jucătorii și jucătoarele echi
pelor participante' Ia campionate, ea, 
printr-o pregătire temeinică, comple
tată cu o atitudine cît mai discipli
nată, de respect față de . coechipieri, 
de partenerul de întrecere, față de 
arbitri și față de public, să contri
buie la popularizarea și dezvoltarea 
baschetului din tara noastră".

Nu ne rămîne decît să repetăm 
apelul. Este cazul să i se răspundă 
cum se cuvine I De ce să facem 
din arbitru „țapul ispășitor" ?

D. STĂNCULESCU

yCUPA MEMORIAL! MIHM SAW
FOST REPROGRAMATĂA

Din 
primei 
Mihai 
mai bogată, federația 
mă a . _
marți 28 noiembrie, tot în sala 
de la stadionul Republicii. Pri
mele asalturi — la ora 18.

dorința de a se asigura 
ediții a „Cupei memoriale 
Savu" o participare cît 

de scri- 
reprogramat-o pentru

22-15 (8-8), la handbal

a cîștigat turneul internațional de handbal feminin
9

Săplămina aceasta, patinoarul 
„23 August" este pus la dispo
ziția publicului, joi și sîmbătă, 
între orele 17—19 și duminică, în
tre orele 10—13 și 16—18.

Duminică seara, echipa Haiduk 
Velko (Iugoslavia) și-a început 
turneul în țara noastră jucînd 
în compania handbaliștilor de la 
Dinamo Brașov. Meciul, disputat 
în sala Armatei, nu a avut con
diții normale de desfășurare (ilu
minație slabă, frig). Brașovenii, 
adaptați cu aceste impedimente, 
au cîștigat cu 22—15(8—8). Hand- 
baliștii oaspeți vor evolua marți 
la Tg. Mureș. (C. GRUIA — co- 
resp. principal).

CLUJ, 27 (prin telefon, de 
trimisul nostru). — Ultimele se
cunde ale partidei dintre for
mațiile orașului București și Iu
goslaviei. Pe tabela de marcaj 
— egalitate : 8—8. La această 
situație, reprezentativa Mosco
vei, neînvinsă în această com
petiție, era virtuală cîștigătoare 
a turneului dotat cu „Cupa o- 
rașelor". .........................
Moudri
prompt o intervenție neregula
mentară la semicercul echipei 
iugoslave cu o lovitură de la

MOSCOVA — budapesta 
12—9 (7—6). Arbitru ; V. Sidea 
(România). Au înscris : Șivih 
7, Saiuk 1. Sabanova 1. Sev- 
cenko 1, Tuliakova 1 șl Kan- 
Fan-San 1 pentru învingătoa
re, Horvath 4, Schmidt 3, 
Toth 1 și Giba 1 pentru în
vinse.

BUCUREȘTI — IUGOSLA
VIA 9—8 (4—2). Arbitru : Mou
dri (Cehoslovacia). Au înscris: 
Stark 5, Bîtlan 3, Șramco 1 
de Ia învingătoare, respectiv 
Sonjici 4, Tomașek 2, Rada-

7 m. Ana Stark, căpitanul echi
pei noastre, care și pînă în acel 
moment se comportase admira
bil, ducind tot greul meciului, 
șutează fulgerător și aduce, nu 
numai victoria, extrem de di
ficilă, în acest joc, dar și suc
cesul final al echipei sale, la 
capătul celor 5 zile de între
ceri I 
nirii, 
șurat 
avînd
La reluare, oaspetele forțează 
ritmul și în numai 4 minute 
obțin egalarea In continuare, 
evoluția scorului ilustrează pe 
deplin excepționala încleștare a 
forțelor din teren : 5—4, 6—5, 
7—6 și 8—7, datorită în special 
acțiunilor deosebit de inspirate 
ale Anei Stark și Feliciei Bît- 
lan. La 8—7, Sonjici, găsind un

în prima parte a întîl- 
bucureștencele au desfă- 
un joc mai clar în atac, 
permanent conducerea.

da 
se- 
in- 
iar

culoar liber prin pădurea 
brațe și picioare aflată la 
micercul nostru, face inutilă 
tervenția Irinei Nagy : 8—8,
cronometrul indica ultimele 2 
minute de joc. Tribunele parcă 
amuțiseră. A venit acel 7 m sal
vator, care a risipit toate emo-

țiile și ne-a dat prilejul să a- 
plaudăm victoria primei for
mații a Bucureștiului. Un suc
ces pe care Ana Stark și coe
chipierele sale îl datorează în 
mare măsură și draw-ului 
neașteptat reușit cu o seară îna
inte de speranțele handbalului

în cursul zilei de

Rapid a plecat la Torino
Gata! în clipele acestea ultimele încurajări sau sfaturi, sărutul 

iugar sau strîngerea de mină giăbită, însoțite de cuvintele politicoase 
care anunță pe pasagerii avionului de Zurich să se pregătească de 
plecare, au rămas dincolo de bariera vamală. Rapidișiii sint numai 
cu ei inșiși în fata obiectivului fotografic. însoțiți de antrenorul Vic
tor Stănculescu, feroviarii Răducanu, Andrei, Lupescu, Motroc, Dan.

Bravo echipei de polo Dinamo 
și succes pe mai departe!

Prezența echipelor de polo 
Partizan Belgrad, cîștigătoarea a 
trei din cele patru ediții prece
dente ale „C.C.E.", Ț.V.S-K. Mosco
va și Dynamo Berlin, anula in 
mare măsură avantajul de gazde 
al dinamoviștilor bucureșteni. Și 
totuși, Dinamo a reușit nu numai 
să se califice pentru meciurile se
mifinale, ci chiar să încheie ne
învinsă această confruntare, pe 
care specialiștii prezenți zilele 
trecute la București au conside
rat-o, pe bună dreptate, mai tare 
decît cea care va fi în semifinale. 
Cum a fost posibil acest succes, 
cu totul remarcabil, al campioni
lor români ?

Meciul Dinamo — Partizan. For
mația română avea de înfruntat 
o echipă care se baza pe puterea 
de concretizare a cuplului de re
putație mondială Jankovici — 
Sandici. A-i împiedica pe cei doi 
ași să înscrie era foarte, foarte 
greu (de altfel, în ciuda eforturi
lor apărării dinamoviste, cuplul 
a marcat patru goluri). Trebuia, 
deci, ca Dinamo să înscrie multe 
goluri. Și a reușit acest lucru 
(șapte puncte în fața unei forma
ții ca Partizan este o performanță) 
prin specularea plusului de vite
ză, care a permis realizarea con
traatacurilor supranumerice.

Viteza in înot, sprinturile sur
prinzătoare, au fost elementele

Intre două reprize, sfaturile sint binevenite
Fotoi V. Bageae

criticați), se poate practica jocul 
modern atît de mult comentat, dar 
rareori practicat. Dorim ca reedi
tarea comportării din turneul de 
la București să aibă loc la 9 și la

decisive și în jocul cu Dynamo 
Berlin, mai precis în repriza a 
treia, în care dinamoviștii bucu
reșteni și-au surclasat adversarii, 
obligîndu-i la numeroase faulturi 
grave, ca și în întrecerea cu polo- 
iștii moscoviți, în compania căro
ra au creat un spectacol splen
did.

Deci, se poate și așa. Se poate 
renunța Ia jocul bătrînesc (pentru 
care dinamoviștii au fost deseori

16 decembrie, la Genova și in ca
pitala țării noastre, unde Dinamo 
va înfrunta puternica echipă Pro 
Recco In cadrul semifinalelor 
„C.C.E.".

Noi le urăm deplin succes I

Iugoslavia.
Wagner — Cluj

feminin, în fața selec-nostru 
ționatei sovietice.

Aceasta din urmă a cîștigat 
clar partida de luni cu echipa 
Budapestei, terminînd fără în- 
fringere turneul, totuși doar pe 
locul 2.

I
I
I

Tactica tradițională a jocurilor de cupă | 
tur-retur — de defensivă în deplasare și 
cu atac furibund acasă — se modifică I 
întrucîtva cînd intervine decontul dublat al I 
golurilor înscrise în deplasare. Apare atunci 
preocuparea de a marca pe cît posibil I 
goluri în deplasare și grija de a nu primi ' 
goluri în jocul de acasă. Această situație 
duce la o oarecare echilibrare a tacticii 
și trebuie considerată ca ceva pozitiv, pe 
măsură ce contribuie la împuținarea jocu
rilor duse cu intenții pur. defensive.

Dublarea golurilor realizate în deplasare, 
în caz de egalitate de puncte și golaveraj, 
mai aduce un element nou, de ordin psi
hologic și anume avantajarea echipei care 
dispută primul joc în deplasare. De fapt, 
acest lucru a favorizat și în trecut, dar 
cu dublarea golurilor din deplasare impor
tanța sa a crescut și mai mult.

Echipa ce se deplasează în tur își pocite 
fixa ca obiectiv tactic limitarea punctelor 
primite, urmînd ca pentru jocul de acasă 
să urmărească un scor foarte precis, faso- 
nîndu-și tactica în funcție de proporțiile lui. 
Tradiția jocurilor de acest fel arată că ase
menea socoteli tactice dau deseori rezul
tatul scontat.

Dimpotrivă, echipa care se deplasează 
în . retur, vine de obicei la joc cu o tactică 
orientată pasiv (precumpănitoare fiind 
menținerea avantajului obținut în tur), ori 
se limitează deseori la un joc defensiv- 
destructiv din care rezultă, în mod necesar, 
atacuri permanente în sens unic, ce supun 
apărarea la o presiune căreia îi cedează 
pînă la urmă (ae obicei).

Jocurile Rapid — Trakia și multe altele 
confirmă raționamentul.

Dorind a verifica temeinicia acestor aser
țiuni și prin prisma cifrelor statistice, am 
analizat jocurile din cadrul „Cupei 
cupelor Europei" din sezonul 1966-67 — 
și am găsit că circa 70 la sută din echi
pele care au jucat întîi în deplasare s-au 
calificat pentru turul următor (am avut în 
vedere numai întîlnirile între echipele de 
valori apropiate, excluzîndu-le pe cele în 
care unul dintre adversari nu putea emite, 
măcar teoretic, pretenții la succes).

înfrucît ambele noastre echipe calificate 
în competițiile europene oficiale de cupă 
(Rapid și Steaua) vor juca primele lor 
jocuri în deplasare, consiaerațiunile expuse 
au o valoare practică imediată.

Pentru a aprecia just situația psihologică 
dată de condițiile cunoscute și de greșe
lile tactice ce se pot comite prin nerespec- 
tarea realităților — este necesară elabo
rarea și aplicarea unei tactici< care să 
țină seama de toți acești factori.

. Credem astfel că la prima confruntare 
în deplasare, echipele noastre pot aplica o 
tactică în măsură să permită un joc activ, 
constructiv, cu temperarea elanului ofensiv 
previzibil al adversarului (și să combată 
astfel tendința greșită, care poate fi pre
supusă ca existentă), de a se limita la un 
joc pasiv, unilateral, defensiv-destructiv. 
Aceasta presupune însă o atentă stăpînire 
a mingii și o circulație cu viteză moderată 
a acesteia, bazată pe un eșalon, de mijlo
cași întărit. Totodată, se poate recurge la 
contraatacuri surprinzătoare în perioadele 
cînd adversarul se masează în atac. Tacti
cii preferate îi corespunde o apărare cu 
marcaj strict și cu acoperire. Acestei sche
me i-ar corespunde o așezare apropiată de 
1—4—4—2.

Tactica respectivă cere de la jucători 
multă stăpînire de sine și respectarea strictă 
a consemnelor date de antrenori.

Măsurile cuprinse în schema propusă au 
mai fost aplicate parțial în diferite ocazii 

și de aceea tactica 
accesibilă jucătorilor. |

N. BRAȘOVEANU *

de echipele noastre 
poate fi considerată

I
I
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Greavu, Dinu, Jamaischi, Pop. 
Bungău, Năsturescu, Dumitriu 
II, lonescu. Codreanu, Ște
fan și Neagu sint gata să urce 
treptele avionului. Sînt, în ace
lași timp, gata să urce și trep
tele afirmării, dacă miercuri pe 
„Stadio comunale" vor reuși să 
tină în șah pe Juventus, cam
pioana Italiei, cu care își dispută 
șansa de a se califica în turul 
următor al „Cupei campionilor 
europeni". Le-am urat drum bun 
în numele tuturor iubitorilor 
sportului din tara noastră și le-am 
dorit din toată inima succes 1

Adrian VASILIU

La 7 și 14 decembrie, Politehnica București—M.T.K.
In „C.C.E.” ia baschet feminin

două concursuri internaționale, programate 
la Budapesta, de la 20—21 și de la 27—28 
decembrie.

Deoaiece echipele Politehnica București și 
M.T.K. Budapesta nu an căzut de acord cu 
datele propuse reciproc, cele două meciuri 
din cadrul ,G.G.E.“ la basehet feminin se 
vor disputa la datele hotărîte de F.I.B.A. t 
7 decembrie la București și 14 decembrie la 
Budapesta.

Campionii noștri de patinaj ritezâ
vor concura în Ungaria

Campionii absoluti la patina] viteză ai tării 
Grista Trahei și Andrei ©kes (©iname Bra
șov), însoțiți de antrenorul Ernest Ulrich, vor 
pleca peste cîteva zile în Ungaria, pentru 
pregătiri «emune cu patinatorii maghiari. 
Viteziștii români urmează să participe la

Popicari români peste hotare
Trei sportivi români, Elena Trandafir, 

Petre Purje și Ion Micoroiu, vor participa la 
tradiționalul concurs international de popice 
dotat cu „Cupa Werner Seelenbinder". între
cerile au lee pe arena din Bautzen (R.D.G.) 
în zilele de 2 și 8 decembrie. Amintim că 
jucătorul Petre Purje a cîștigat precedenta 
ediție a acestei competiții.

La 3 decembrie, cxcnrslc ia Budapesta
Federația română de fotbal organizează o 

excursie Ia Budapesta cu ocazia meciului 
retur dintre selecționatele de juniori ale Ro
mâniei și Ungariei. Plecarea va avea loc 
in ziua de 2 decembrie, iar înapoierea pe

5 decembrie. Costul excursiei esle de 800 de 
Iei.

Amatorii se vor adresa Federației române 
de fotbal, din strada Vasile Conta nr. 16, 
astăzi pînă ia ora 20.

Nerlich indisponibil pentru Mexico?
VIENA. — Unul dintre cei mai apreciați atleți 

din R. F. a Germaniei, decatlonistul Hans Nerlich 
a fost grav rănit intr-un accident de automobil 
în apropiere de Flensburg. Nerlich, care a fost 
selecționat de mai multe ori în echipa de atletism 
a R. F. a Germaniei, era una din marile spe- 
ranț ale decatlonului în vederea Jocurilor Olim
pice de la Ciudad de Mexico.

Finală Emerson — Roche, la Sydney
SYDNEY. — în finala campionatelor internațio

nale de tenis ale Noii Galii de sud, Roy Emerson 
(Australia) se va întîlni cu compatriotul său Tony 
Roche. în semifinale, Emerson l-a învins cu 6—3, 
7—5, 9—7 pe Billy Bowrey. în finala probei de 
dublu masculin perechea australiană Emerson și 
Bowrey a întrecut cu 6—2, 9—11, 6—2 pe danezii 
Jan Leschly—Torben Ulrich,
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de opinii
Fiindcă veni vorba Au fost desemnați 5 din cei 6 ciștigători
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rezultatul de 
bună măsură ca 
putem spune că 
noastră el este

așa ?

Sub semnătura AL. C. 
sub titlul „OPINII", în săptă- 
mînălul clujean „Tribuna" am 
găsit exprimate unele puncte 
de vedere în legătură cu zia
rul nostru, așa cum se înfăți
șează el astăzi cititorilor.'

Am parcurs mai puțin inte
resați rîndurile în care sîn- 
tem complimentați, oprindu-ne 
— în schimb — mai mult a- 
supra celor care au înlr-un 
fel un ascuțiș critic. Ele ne 
pot ajuta mal mult decît pă
rerile ce se confundă obișnuit 
cu politețea și cu amabilitatea 
colegială.

Ni se spune, astfel, că „în
tinerirea publicației noastre ar 
trebui să coincidă și cu o re
împrospătare de gîndire a 
unora dintre redactori". Un 
sfat bung desigur. Să vedem, 
însă, ce ar trebui să facem 
pentru a ajunge aici ? Se pare 
că pentru aceasta este abso
lut necesar să ne aliniem op
tica eu rubrica de sport din 
„Tribuna" deși, fiind vorba de 
opinii, am avea (poate) dreptul 
să le deținem pe ale noastre. 
Măcar în virtutea faptului că 
sîntem un ziar de sport...

„Nu vreau să caut pete în 
soare" — susține autorul rîn- 
durilor din „Tribuna". Și to
tuși, le caută. Sîntem „certați", 
de pildă, pentru- o apreciere 
făcută de noi pe marginea le- 
centului meci de fotbal cu 
echipa R. D. Germane, dispu
tat la Berlin. Pasajul incrimi
nat este următorul : „Dar dacă 
pentru gazde 
1—0 apare în 
nesatisîăcător, 
pentru echipa 
mulțumitor".

Și nu este
într-o competiție în care le

gea de bază este aceea de a 
nu pierde în deplasare la un 
scor greu de remontat acasă, 
un 0—1 nu reprezintă, oare, 
un rezultat mulțumitor? în
crederea cu care așteptăm me
ciul de la 6 decembrie nu ce 
datorește, printre altele, și 
acestei diferențe minime, care 
lașă deschise echipei noastre 
porțile calificării în etapa ur
mătoare a competiției î Și a- 
tunoi î

Nici o înfrîngere nu poate 
să mulțumească! Deci, nici 
aceea din meciul cu echipa 
R. D. Germane. Este adevărat. 
Al. C. omite, însă, un lucru 
esențial: în întîinirile tur-retur 
socotelile nu se fac separat, ci 
adunîndu-se rezultatele celor 
două jocuri. Privit prin aceas
tă prismă — șl nu-i o prismă 
îngustă, ci este aceea a ori
cărei echipe angajate într-o 
astfel de bătălie — scorul de 
la Berlin poate fl socotit mul
țumitor.

Aceasta este opinia noastră, 
pe care n-o impunem nimănui. 
In schimb, Al. C. (inițiale care 
ne duc la semnătura ce apare 
obișnuit la această rubrică: 
Al. Căprariu), ne cere neapă
rat să subscriem la părerile 
dumisale, dacă vrem să primim 
prețiosul act prin care să se 
certifice că „ne-am reîmpros
pătat și în gîndire, nu numai 
ca prezentare grafică11. Este 
aici, pe undeva, o lipsă de mo
destie. Sau, doar, o lipsă de 
subiect. Se mai întîmplă în 
profesia noastră... Punem pe 
seama ei și ironia la adresa 
unor jucători de la U.T.A., 
care, Invitați la o „masă ro
tundă", s-au gîndit că nu le 
șade bine să tacă, ci să ia cu- 
vîntul și să-și spună părerile. 
Sau opiniile constituie un mo
nopol al lui AI. C. ?

Jack BERARIU

pentru un hocheist: PATINAJUL!I
De n-ar fi fost partida de du

minică dintre Dinamo și Steaua, 
ca și mul fi dintre fidelii spec
tatori ai hocheiului, am fi con
siderat și noi că am înghețat 
degeaba în tribunele patinoarului 
„23 August", într-atît de modes
tă a fost calitatea meciurilor pe 
care le-am urmărit zi de zi 
primul tur al campionatului pe 
1967/1968.

După părerea noastră, princi
pala carență a recentelor întreceri 
o constituie slabul patinaj al ce
lor mai mulți dintre jucători. 
Așa cum nu poate ii cineva un 
bun poloist dacă nu știe să înoate 
bine, tot așa nu se poate con
sidera nimeni hocheist — în 
ciuda legitimației pe care o are 
de la federație — dacă nu stăpî- 
nește mai mult decît acceptabil 
arta patinajului. Din cite am con
statat, și nu numai cu acest pri
lej, îh pregătirea echipelor noas
tre se pune un preț exagerat 
pe lucrul cu crosa, pe șuturile 
în forță care să bubuie manti
nelele, se încearcă tot felul de 
combinații și de scheme tacti
ce (I ?), dar prea puține sînt lec
țiile de antrenament în care prin
cipalul scop să fie PATINAJUL. 
Din acest motiv, puțini sînt acei 
jucători care să se simtă pe 
gheață ca și pe uscat, care să 
stăpînească măcar bine, dacă nu 
la perfecție, toate procedeele 
tehnice legate de start, de aler
gare, de frînare, de fente și de 
dribling etc., etc.

Faptul că nu se patinează corect 
explică în mare măsură nume
roasele greșeli tehnice din timpul 
partidelor, explică sumedeniile 
de intervenții aflate la limita jo
cului dur cu a celui brutal, ex
plică chiar și cele peste 200 de 
minute de penalizare dictate pînă 
acum.

în

• Federația de specialitate va 
oferi o cupă pentru „tair-play". 
După întîinirile primului tur cla
samentul este următorul : 1. Tîr- 
nava Odorhei 24’, 2. Agronomia
Cluj 28’, 3. Dinamo și Avintul
Gheorghieni 34’, 5. Steaua 38', 6.
Petrol—Geologie 40*, 7. Avintul M. 
Ciuc 46'. Individual, cele mal 
multe minute de penalizare le-au 
avut : Ștefanov (S), Scheau (D) 
și Fenid (PG) — 12’, Crlșan (S), 
Mlhoc (A.M.C-), I. Szabo (A.M.C.) 
—10’, Torâk (T), Iosub (PG), Nuțu 
(PG), Cherciu (AG), Lenart I (AG), 
Csizer (A.M.C.) — 6’ etc.
• FRHP va răsplăti, de ase

menea, cu o cupă pe jucătorul 
care va marea cele mal multe go
luri. După cele 21 de meciuri ale 
primului tur clasamentul golgete- 
ri-lor este următorul : X. Pană (D) 
18, î. Calamar (S) 11, 3. Trăușan 
(S), Boldeseu (D), Cazan I (Ag.) 
— 7, 6. Făgăraș (D), Ștefan <D), 
Florescu (D), Moiș (D), Ciobotaru 
(D), Csizer (A.M.C.) —6, 12. Gali 
(Ag.), GySrgy (T), Ferenczi 
(A. M. C.) Bașa (D) șl Ștefanov 
(S) — 5 goluri etc.
• Turul al doilea al campiona

tului se va desfășura la Miercurea 
Ciuc între 6 șt 12 ianuarie 1988. 
Întrecerile ultimelor două tururi 
vor avea loc la București, după 
Jocurile Olimpice de la Grenoble.

Din fericire pentru campionat, 
meciul Dinamo — Steaua („pour 
la bonne bouche") ne-a prezen
tat adevărata față a hocheiului 
nostru modern. . Elevii antrenori
lor Flamaropol și Cosman au 
realizat în compania actualilor 
campioni un spectacol foarte 
agreabil și au obtinut o victorie 
strălucită, meritată poate chiar 
și la acest scor.

în activitatea competitională 
urmează o pauză de cîteva săp- 
tămîni, timp în care echipa Ro
mâniei va întreprinde un turneu 
de 11 jocuri în Canada, țara de 
baștină a hocheiului. Acest răgaz 
va trebui folosit la maximum de 
formațiile participante 
pionat pentru a pune 
multe din deficientele 
te în acest tur și să 
patinajul!

Etapa de duminică a fost ultima 
din cadrul turului diviziei B. In a- 
fara rezultatelor publicate ieri, s-au 
mal înregistrat următoarele : Sănă
tatea Tîrgoviște—Se. sp. Constanța 
(f H) 3—2 (—7 ,10, 10, —9, 14), Știința 
Găești—Tricota jul'Brașov (f II) 1—3 
(—14, —10, 11,- —3). Au mai rămas 
de disputat 7 partide, aminate din 
etapele anterioare,- și anume : Crea
ția Brașov—Politehnica Tim., Poli
tehnica Tim.—Știința petroșeni, Îna
inte Tim.—Politehnica Tim. (m. II), 
Medicina Buc.—Construcții Buc. (m. 
III), programat pentru 3 decembrie, 
Sănătatea Arad—C.S.U. Oradea (f I)— 
3 dec., I.C.F—Flacăra r. Buc. (f. II) 
— 3 dec. și Viitorul Buc.—A.S.E. Buc. 
(f. III) — 3 dec. Rezultatele acestor 
restanțe pot influența situația de 
la mijlocul sau din partea de jos 
a clasamentelor, dar — cu o excep
ție — nu mai pot schimba câștigă
torii turului. Excepția : seria a 
II-a masculină, unde echipa timișo
reană înainte, învingînd în reștânța 
sa cu politehnica, poate veni . pe 
primul loc. iată cum arată clasa
mentele la ora actuală :

MASCULIN
Seria i

1. Industria s. C. Turzii 7 6 1 18: 8 13
2-3. Progresul Suceava 7 5 2 17: 9 12
2-3. Politehnica Cluj 7 5 2 17: 9 12
4. C.F.R. Cluj 7 4 3 15:11 11
5. A.S.A. Sibiu 7 4 3 15116 11
6. Cooperat. Ș. Silvaniei 7 2 5 11:15 9
7. Pedagogic Tg. Mureș 7 2 5 8:16 9
8. C.S.U. Oradea 7 0 7 4:21 7

Seria a II-a
1. Universitatea Tim. 7 5 2 18: 6 12
2. Electroputere Cv. 7 5 2 16:15 12

1.
2.
3.
4.
5.

6
7
7
6
6
4

5
3
3
1
1
2

1
4
4
5
5
2

17: 4
12:15
12:16
7:15
6:17
9: 9

11
10
10

7
7
6

iri-a

3. înainte Timișoara
4. I. C. Arad
5. Universitatea Cv.
6. Știința Petroșenl
7. Creația Brașov
8. Politehnica Tim.

Seria a
Progresul Buc.
Semănătoarea Buc. 
Politehnica Brașov 
Politehnica Iași 
Universitatea Buc.

6. Medicina Buc.
7. Construcții Buc.
8. Dacia Brăila

FEMININ
Seria I

1. Universitatea Tim.
2. Corvinul Deva
3. Medicina Tg. Mureș
4. Sănătatea Arad
5. Lie. N. Bălcescu Cluj

7

5
2
2
2
2
1

7
5

7
7
7 5
6 4
7 3

21: 5 
20:12 
18: 8 
11:17 
11:18 
10:15
8:15
9:18

21: 2
16: 8

14
12

o
2
2 17:10 12
2 13: 7 10
4 11:16 10

s. Șc. sp. Oradea
7. Medida Cluj
8. C.S.U. Oradea

Seria a
1. I.C.F. București
2. Voința M. Ciuc
3. Sănătatea Tirgoviște
4. Tricotajul Brașov
5. Șc. sp. Constanța
6. știința Găești
7. Politehnica Brașov
8. Flacăra roșie Buc.

Seria a HI-a
1. Ceahlăul P. Neamț
2. Progresul Buc.
3. Universitatea Buc.
4. Șc. sp. Bacău
5. Viitorul Buc.
6. Universitatea Iași
7. Politehnica Galați
8. A.S.E. București

n-a

ÎNDATORIRI UITATE
La meciul de volei din divizia B 

care a opus, la Arad, echipele Să
nătatea din localitate și Medicina 
din Tg. Mureș, oaspetele au avut o 
zi grea, după o noapte și mai grea. 
Și aceasta, prin grija amabilelor 
lor gazde, care le-au cazat în niște 
dormitoare neîncălzite, cu pereții 
uzi, cu ciment pe jos și ale căror 
paturi aveau așternuturlle murdare 
(observați discordanța cu firma;.

Surprizele n-au -lipsit niel la meci. 
Neprezentîndu-se arbitrul princi
pal, delegat de F.R.V., in scaun a 
fost ridicat arbitrul secund (D. 
Ceghi — Oradea), iar ca arbitru 
secund a fost chemat C. Didiță din 
Arad. Acesta

7 16
1
1

7
6

6
5

7:18
7:19
5:17

6
7
7
7
7
7
7
6

6
5
5
4
4
2
1
0

0
2
2
3
3
5
6
6

12
12
12
11
11

9
8
6

H
Ultimele

20: 5
19:12
14:13
15:14
14:10
11:12
6:19
4:18

greșeală 
peste 30

datorfa. N-a lăsat nici e 
nesancționată. Și a „văzut1 . 
la oaspete. In schimb, gazdele au 
jucat, după părerea sa, ca nicioda
tă, fără reproș. Ba, după cum ne 
scrie antrenorul Medicinei, Ladis- 
lau Griin, arbitrul secund a fluierat 
și în contul celui principal (1 ?) 
unele „duble" pe care numai el a 
putut șă le observe, și D. Ceghi, 
docil, accepta decizia colegului său. 
Trebuia salvată onoarea gazdelor !

Dar onoarea arbitrilor cine o sal
vează ?

Așa trebuie tratați oaspeții, în 
teren și In afara iul 7

la cam- 
la punct 
semnala- 

nu uite...

Romeo VILARA

asalturi...
O singură reuniune a mai rămas 

pe calendarul probelor de trap din 
acest an. Ca atare, duminică am 
asistat Ia acele insistente, și de 
multe ori neprevăzute, asalturi 
pentru victorie care caracterizează 
sfîrșitul de sezon. Acum, cînd nu 
mai e nimic de riscat ci totul de 
cîștigat, antrenamentele au încer
cat și imposibilul (și, după cum se 
știe, nimic nu e mai posibil la 
alergările de cai decit... imposi
bilul). Argotic, absent de la sosire 
de peste o lună, și-a ridiculizat 
adversarii, conducătorul lui Izvin 
și-a reamintit subit de buna lui 
valoare, ca și Hotărît (cîștigător 
norocos care a beneficiat de gre
șelile succesive ale adversarilor 
săi). Cîteva progrese notabile (Jal
ba, Hedi, Rumba) și un cal ghi
nionist : Frivola, încă o dată, a 
doua.

NOTAȚII DUPĂ CAMPIONATUL

NATIONAL DE SENIORI

R. G,

: aler-
Kladova

REZULTATE TEHNICE 
garea I: Rumba 
(1:36,9) C 3, 0 22 ; 
Jalba (Popescu), 
(1:33,9) C 5, 0 423 
alergarea a III-as Hotărît (Tănase), 
Jianca, Horică (1:30,8) C 23, 0 100, 
E 158, O. T. 891 ; alergarea a IV-a : 
Siminel (Ion Niculae), Tuța (1:35,6) 
C 7, O 113, E. 37 ; alergarea a V-a : 
Izvin (Ion Niculae), Ricșa, Predeal 
(1:28,9) C 4, O 8, E 13, O. T. 68; 
alergarea a Vl-a : Aur (Toderaș), 
Frivola (1:27,6) C 6, O 55, E 46; 
alergarea a Vil-a : Argotic (A- 
vram), Finuța, Sfada (1:32,6) C 7, O 
388, E. 38, O. T. 191 ; alergarea a 
VIII-a:
(1:38,5) C 7, O 57, E 22.
austriac închis la suma de 78.911

(Vasile), 
alergarea a II-a: 
Nepal, Haricleea 
E 61, O. T 1158 ;

Hedi (Simion), Frig
Pariul

LA FLORETĂ: SUPREMAȚIA STELEI,
DAR CE FACEM CU CELELALTE ECHIPE ?

Un asalt din 
Ursovici.

meciul Steaua — Progresul, dintre prima și... ultima clasată. Pe planșă, Ardeleana și 
Foto : T. Roibu

Există poate o explicație la a- 
ceste... explicații, aceea că pri
mul tur al campionatului repu
blican programat la o dată tim
purie, a găsit majoritatea ho- 
cheiștilor fără o pregătire mai 
îndelungată pe gheată. Este ade
vărat, dar observația noastră se 
referă la a.b.c,-ul patinajului care 
nu se învață în două-trei săp
tămîni de antrenament specific, 
ci tine de o instruire prealabilă 
de mai multi ani, de la primii 
pași pe gheată. Mersul pe bici
cletă nu se uită niciodată ( tot 
așa și patinajul, cu condiția ca 
începuturile să fi fost bine fă
cute. Este cert însă că în proce
sul de pregătire a hocheiștilor 
începători, patinajul nu ține pasul 
cu lucrul cu crosa I Și cum fie
care jucător a fost cîndva înce
pător, efectele se văd acum 1

*

W
Cit de mare este bucuria unui 

succes sportiv am putut constata 
din nou, cu prilejul finalei cam
pionatului republican de box pe 
echipe, disputată sîmbătă seara, 
la Constanța. în cabina pugiliș- 
tilor bucureșteni era o veselie de 
nedescris. Lumezeanu, Șt. Con
stantin, Stumpf, Cîmpeanu și cei
lalți componenți ai selecționatei 
Capitalei au dat frîu liber exube
ranței, înconjurîndu-1 cu toată 
dragostea pe antrenorii Stoiano- 
vici și Popescu.

Fără discuție că reprezentativa 
Bucureștiului a meritat titlul de 
campioană. Antrenorii au avut la 
dispoziție un lot valoros de spor
tivi, fiind ajutați, în această pri
vință, și de cluburile Dinamo,

mănușile celor mai buni
Îteaua, Metalul, Voința, Progre- 

ifl, care și-au trimis reprezen
tanții în echipa Capitalei. Evi-^ 

iențiind ple boxerii [ bucureștenir 
ha putem uita însă că la reușita 
finalelor de la București și Con
stanța și-au adus o prețioasă 
contribuție și pugiliștii din echipa 
regiunii Dobrogea,

Victoria finală a formației bucu- 
reșlene s-a datorat în primul 
rînd unei pregătiri tehnice supe
rioare ; în al doilea rînd, voin
ței extraordinare de a cuceri 
titlul de campioană. De la pri
ma și pînă la ultima etapă, echi
pa Capitalei ă dovedit o formă 
constant bună, o mare putere de 
luptă. Antrenorii au folosit nu
meroși boxeri (să recunoaștem : 
au avut și de unde să-i ia! j, 
așa că succesul final al bucu- 
reștenilor apare ca firesc.

în general, echipa campioană 
s-a bazat pe : Marin Lumezeanu 
(Steaua, 20 ani, a obținut în a- 
cest campionat 7 victorii și un 
meci nul), Ștefan Constantin (Me
talul, 22, 3 victorii, un meci nul

Însemnări de la „parcul copilului7/

și două înfrîngeri), Iulian Lungu 
(Progresul, 24, 5 victorii, 3 în
frîngeri), Constantin Negoescu 
(Steaua, 21, 3 victorii, 4 înfrîn
geri), Nicolae Deicu (Dinamo, 22, 
3 victorii, 2 meciuri riule. și 2 
înfrîngeri), Tudose Voicu (Steaua, 
22, 3 înfrîngeri), Constantin Ni- 
culescu (I.C.F.,. 22, o victorie și 
o înfrîngere), Constantin Anton 
(I.C.F., 24, o victorie și o înfrîn
gere), Horst Stumpf (Metalul, 23, 
5 victorii), Petre Cîmpeanu (Me
talul, 28, 8 victorii — de 
nut, toate înainte de limită), 
hai Niculescu (Voința, 20, 5 
torii, o înfrîngere). Au mai 
folosiți boxerii Gh. Cristea, 
Stan, Gh. Voicu (toți de la Meta
lul), Gh. Victor (Steaua), N. En- 
ciu, E. Schnapp (Progresul) și Gh. 
Bunea (Dinamo).

Iată și palmaresul selecționatei 
bucureștene în campionatul în
cheiat recent: Banat — Bucu
rești 9—13 ; Oltenia — București 
12-—10 ; București — Crișana 
17—5,- București — -Banat 14—8; 
București — Oltenia 16—6; Cri
șana — București 10-—10 ,- Bucu
rești — Dobrogea 16—6 ,- Dobro- 
gea — București 12—10.

reți- 
Mi- 
vic- 
fost 
Gh.

R. CALĂRĂȘANiJ

S-au scurs zilele „pline' ce au 
<iat viață o vară întreagă stadio
nului bucureștean „Parcul Copilu
lui". Rînd pe rînd, filele calendaru
lui cu întrecerile sportive ale ti
neretului grivițean se scutură ca 
frunzele toamnei. Dar toamna pare 
mai îngăduitoare ca altădată cu 
îndrăgostiții de mișcare în aer li
ber, cu cei care cu greu se despart 
de stadion, pentru a lua drumul 
sălilor de sport.

Am revenit la „Parcul Copilului" 
într-o dimineață cețoasă. L-am gă
sit cufundat în liniștea decorului 
nostalgic autumnal. Nici urmă de 
sportiv! Numai îngrijitorul terenu
rilor cu mîinile la spate îl cerce
tează gînditor, plimbîndu-se de la 
un capăt la altul. M-a văzut ră
sărind în apropierea sa și mă pri
vește întrebător...

— Am venit să privesc pustieta
tea stadionului și să-i ascult tă
cerea — spun într-o doară.

— Este momentul cel mai potri
vit... Mai tîrziu n-o veți mai putea 
face — răspunse acesta zîmbind.

Ceața începe să ®e răsfire. Din
spre intrare răzbate un zumzet con
fuz de voci tinerești, care capătă 
note din ce în ce mai stridente.

— Au sosit copiii — găsește ne
cesar interlocutorul meu să-mi ex
plice. S-a zis cu ascultatul.

în stradă, o mulțime de puști cu 
Îhiozdane subsuoară așteptau să 

i se deschidă. Alții încinseseră o 
miuță în fața porții. Erau elevii 
Școlii profesionale „Grivița Ro
șie", programați la stadion pentru 
meciuri de fotbal interclase. Ve
niseră cu o jumătate de oră mai 
devreme pentru a putea face... 
încălzirea.

— Vin des pe stadion copiii?
— Aproape zilnic, cu rîndul. De 

la Școala profesională, școlile 173 
și 175, Liceul „Aurel Vlaicu". 
Uneori, cind nu sînt competiții de

prezența și veselia lor, peisajul sta
dionului.
,— După amiază — continuă in

terlocutorul — se desfășoară, alter
nativ, antrenamentele de rugbi și 
jocuri de fotbal, volei, handbal, 
întreceri de atletism și aeromodele 
în cadrul campionatujui asociației 
sportive „Grivița Roșie“. Cînd a- 
vem posibilitatea, mai permitem și 
altor asociații din jur (U.M. Gri
vița, Depoul B.C., P.T.T.) să orga
nizeze întreceri de masă. Toată ziua 
avem oaspeți. Unii vin, alții 
pleacă...

VIAȚA STADIONULUI

masă, vin elevi și după-amiază, iar 
la sfîrșitul săptămînii nu mai avem 
loc de ei: toate terenurile sînt 
pline, pista parcă-i circuitul unui 
trenuleț mecanic, zgomot de pis> 
țoale de start, de aeromodele, mul
tă, multă zarvă...

între timp, profesorul a sosit și 
copiii au pătruns, completînd cu

Am revenit zile în șir pe stadio
nul grivețean. De fiecare dată am 
întîlnit alții tineri, aceeași atmos
feră de întreceri, cadrul cu care 
ne obișnuisem în timpul verii. Șco
lari, tineri muncitori de la uzinele 
din apropiere, care se îndreaptă 
spre teren îndată ce au terminat 
lucrul, sportivi fruntași minați de 
dorința pregătirii pentru asaltul 
marilor performanțe...

„Aceștia-s de la P.T.T., aceia de 
la Montaj Vagoane, ceilalți de la 
Turnătorie... Pe terenul de fotbal 
se desfășoară finala campionatului 
asociației, pe cele de handbal și 
volei sînt programate, de aseme
nea, meciuri finale"... sînt cîteva 
din explicațiile secretarului asocia
ției sportive Grivița, Ion Gheorghe.

— Și după încheierea lor se va 
potoli avalanșa spre stadion? în
treb.

— Nu se termină niciodată. E- 
courile campionatului asociației 
persistă. Echipele organizează ami
cale pasionante, căci pasiunea pen
tru sport nu cunoaște limită în rîn
dul tineretului din uzină și din 
cartierul nostru. Chiar în prima 
lună de iarnă tinerii grivițeni vor 
fi prezenți la stadion pentru între
cerile din cadrul „Cupei 30 De
cembrie", întreceri ce vor alterna 
cu dispute amicale, pînă la retra
gerea definitivă în săli...

în aceste ultime zile de toamnă, 
stadionul Parcul Copilului retră
iește în intensitate clipele sezonu
lui estival. Este explicabil: peste 
cîteva săptămîni sau poate numai 
zile, iarna va întrerupe activitatea 
iubitorilor jocurilor cu mingea, ai 
atletismului, aeromodelismului...

Aurelian BREBEANU

L

„Cutezătorii1
Aplecat peste masa de lucru, peste delicate 

unelte și îndrăznețe foi de calcul, micul sportiv 
— constructor de aeromodele — dă viață unui 
nou tip de aeronavă. Trupul, gingaș i l-a făcut 
din brad ușor de rezonanțăj’ iar in dreptul ini
mii i-a pus să vibreze un motoraș cit un dege- 
tar. Sute de ore a lucrat tînărul bijutier la a- 
cest minuscul aparat de zbor. Cu răbdare și 
migală, cu pasiunea creatorului de frumos.

Acum, e aproape gata. Va trebui doar să-i 
consolideze liliputanele aripi cu citeva bețe de 
balsa. Deci, se va duce chiar astăzi în oraș să 
le cumpere ! In prealabil, desigur, va trece pe 
la pușculiță spre a o ,,consulta“ dacă e de a- 
cord să se aprovizioneze și cu alte mici mate
riale necesare construcției de aeroflote. Tot 
merge după cumpărături!

Așadar, ca și alte mii de pionieri și școlari, 
se va duce în oraș după materiale care se vor 
transforma in aero și navomodele. în primul 
magazin, deziluzie : „Nu ținem asemenea mar

fă". „Dar știți unde aș putea găsi“ ? „Nu !“ — 
vine răspunsul sec al vînzătorului. In dorința lui 
fierbinte de a realiza ceva îndrăzneț, frumos, 
micul om nu va dezarma. Capitala are magazi
ne multe și mari!

Viitorul nostru constructor de nave cosmice 
va face coadă la papetăria din colț. Apoi, la 
„articole tehnice", la ;,Victoria" (magazin uni
versal). „Aveți baghete pentru fuselaje de a- 
vioane 1“ „Nu". „Dar cînd aduceți ?“ ,,Nu știm". 
„Să trec pe aici săptămîna viitoare ?“ „Treci". 
Omul comerțului însă nu va cere probabil pe 
,,necesarul" săptămînii viitoare marfa dorită de 
micul cumpărător. El trebuie să-și realizeze 
planul! Nu se încurcă să vindă de 3 lei ba
ghete și de 5 lei placaj !

Dar. înainte de a se reîntoarce acasă, la nava 
lui neterminată, lăsată pe șantierul din colțul 
sufrageriei, tînărul nostru reprezentant al spor
turilor tehnico-aplicative mai are o speranță. 
A citit el, undeva (și tare s-a mai bucurat!) că 
I C.S. București urmează să deschidă „în cu- 
rînd" un nou magazin denumit „Cutezătorii". 
Magazin care va desface articole pentru aero 
și navomodele, rachete, automobile, jucării me
canice, motorașe, precum și diverse materiale

pentru proiectanții de machete. Deci, ceua spe
cializat în această delicată problemă, un maga
zin numai și numai pentru ei —„Cutezătorii" !

Mergind însă la locul cu pricina, in str. Cos- 
monauților nr. 9 (unde trebuia să se deschidă 
magazinul), cutezătorul nostru va găsi același 
„șantier*’ de acum o săptămină, de acum două 
săptămîni, de acum trei săptămîni, de acum o 
lună !... Deziluzia va fi și mai mare cînd, pri
vind prin vitrina goală, interiorul îi va spune 
că acest „în curînd" este departe de a fi dtît 
de curînd !

Sigur, or exista și motive obiective ce scuză, 
poate, tempoul lent al lucrării. Aici, insă, nu e 
vorba de un oarecare magazin de încălțăminte 
pe care îl poți găsi și peste drum, ci de un 
UNICAT pe țară, așteptat de mult, cu încre
dere și dragoste. Așteptat nu cu calmul și în
țelegerea omului matur, ci cu nerăbdarea, fan
tezia și bucuria copilului care crede în ceea 
ce i s-a promis!

Și i s-a promis un magazih „Cutezătorii". 
Cînd îl vor avea ?

Vasile TOFAN

Recent, s-au încheiat întrece
rile diviziei A de lupte greco-ro- 
mane, pe echipe. Dinamo a reușit 
rarisima performanță de a ter
mina învingătoare și în cel de-al 
XIX-lea an de la inaugurarea 
competiției.

Spre regretul nostru, însă, tre
buie să subliniem că și la această 
ediție au apărut multe neajun
suri, multe... „stopuri".

Ne referim mai întîi la faptul 
că cele două echipe bucureștene, 
Dinamo și Steaua, dispunînd de 
sportivi valoroși, componenți ai 
loturilor republicane, fac deplasări 
pe distanțe de sute de kilometri 
pentru a îndeplini niște simple 
formalități. Și rezultatele, înre
gistrate și publicate la timpul po
trivit, sînt edificatoare, cele două 
formații depășindu-și. adversarele 
fără drept de apel. Punctele pier
dute. în procent infim, reprezintă, 
în cea mai mare parte, meciurile 
neîncheiate prin tuș. Cit despre 
spectacolul propriu-zis, să nu mai 
vorbim, deoarece sportivii învin
gători au terminat disputele în 
cîteva minute, Atunci, firesc, ne 
întrebăm pentru ce se fac aseme
nea deplasări costisitoare ?

Aminteam mai sus de specta
col. Mulți arbitri principali au con
semnat în rapoartele lor absența 
publicului de la reuniunile etape
lor. Explicația ? Numeroase des
calificări pentru pasivitate, spor
tivi slab pregătiți din toate punc
tele de vedere, o simplă goană 
după puncte etc.

Să menționăm, însă, și alte as
pecte, ce-i drept, mai puțin frec
vente, dar, la fel de nedorite. în 
prima etapă a campionatului, an
trenorul echipei Marina Mangalia, 
C. Ofițerescu, s-a manifestat ade
sea. zgomotos, aducînd injurii în 
dreapta și în stingă. în etapa a 
IV-a, echipa sa a concurat la Ga
lați- Avînd aceeași comportare, 
arbitrii s-au văzut nevoiți să-l e-

Dintre echipele de 
prezenle la actuala 
pionatului național, 
și de data aceasta 
mai redutabilă. Drîmbă, 'Țiu și 
Falb, iată trăgători care au con
dus campioana din victorie în vic
torie. Preocupare permanentă pentru 
îmbogățirea registrului de procedee 
tehnice, tot mai multe subtilități 
tactice, sporirea rezistenței fizice, 
acestea au fost atu-urile celor trei 
valoroși floretiști. Campionii, duc 
înșă lipsa celui de-al patrulea om 
în echipă. Ardeleanu-, din păcate, 
nu se apropie -de calitățile celor
lalți, Oscilațiile sale de comportare 
au fost evidente. (Mult - mai conclu
dentă, a apărut contribuția' lui Buni- 
celu). Prof. S. Poenaru, care aduce 
pricepere și pasiune în pregătirea 
echipei, trebuie să se gîndeâscă foar
te serios la o rezolvare. Nu de alt
ceva, dar pînă la întrecerii© din ca
drul ..Cupei campionilor europeni" 
nu mai sînt decît cîteva luni.

Sub aspectul contribuției globale 
a trăgătorilor- ei, nici Universitatea 
București (locul 2) nu stă mai fe
ricit. Tot greul cade pe umerii lui 
Mureșanu, care este ajutat, cîteoda- 
tă, de A, Budahazi. Ceilalți ? Apa
riții destul de anonime pe planșe.

Și la Unio Satu Mare, doar doi 
floretiști își justifică integral, pre
zența : At. Csipler și Kando. Este 
surprinzător cum antrenorul Al. Csi
pler, care alimentează neobosit mul
te din centrele de scrimă ale țării, 
nu-și asigură pentru propria-i echi
pă, un ,,4“ omogen. . .

Medicina Tg. Mureș (4) a fost re
velația campionatului. Operațiunea 
de întinerire progresivă a lotului, 
grefată pe existența „bătrînului" 
Szentkiraly, tactician neîntrecut, s-a 
dovedit reușită !

Pentru C.S.M. Cluj (5) este vala
bilă observația că cele trei speranțe, 
Kădulescu, Elekes și Vinereanu, sînt 
departe de cerințele principalei în
treceri oficiale. *.

Progresul 
inevitabilul, 
din tur i-a 
cuperabll.

floretă bărbați 
ediție 
Steaua 

formația cea 
Drîmbă, rr't" 

iată trăgători care

4 eam- 
a lost

(6) n-a putut evita. . . 
Evoluția nesatisfăcătoare 
creat un handicap ire-

★
Fetele. Duelul Steaua — Progresul 

s-a tranșat pentru 1967 în favoarea

floretlstelor pregătite de prof. I. zi- 
lahi. Superioare sub toate aspectele, 
trăgătoarele de la Steaua au cîștigat 
fără emoții returul șl campionatul. 
Drîmbă, lencic, Szabo și Ardeleanu 
alcătuiesc un cvartet cu adevărat 
Invincibil, căruia nu 1 se poate o- 
purie, deocamdată, nici o echipă 
autohtonă.

Multora. Progresul (2) le-a lăsat 
impresia că va împiedica pe Steaua 
să obțină și In acest an titlul de 
campioană absolută. N-a fost așa. 
Insuficienta rezistență a floretistelor 
de la Progresul (la jumătatea me
ciului din retur erau literalmente 
epuizate !) le-a făcut să capoteze 
chiar pe linia, ds sosire. Și ca 
structură echipa antrenorului A. Pe
legrini n-a ajuns la omogenitate 
depliriă.. Moroșan este și acum sub 
valoarea celorlalte. Ce se va îri- 
tîmpla după plecarea Măriei Vicol ? 
Mai ales că nici nu vedem cine 
ar putea aspira la titularizare.

O improvizație : Universitatea
București (3). Un adevărat para
dox ca Sacljelarie să realizeze mai 
mult decît toate celelalte tinere spor
tive la un loc (Chlra, Hristu și Or
fanul.

Unio Satu Mare (4) a supraviețuit 
în acest an, prin Ag. Csipler și 
Ferenczi. Dar, aceasta nu poate fi 
o soluție care să se perpetueze.

La debutul în A, echipa ~ 
sportive Satu Mare a avut - ____
portare plină de promisiuni. Motorul 
formației: Eva Lengyel.

Aflată tntr-o permanentă criză de 
trăgătoare, S.P.O.B. (6) n-a 
evita retrogradarea. Nu se 
rezista într-un 
gură sportivă

Școlii
o corn-

putut 
poate 

campionat cu o sin- 
(Văduva).

★
O concluzie 

toate cazurile, 
trebuie completate. Antrenorii au 6= 
bligația să-și crească rezerve, să le 
aducă la valoarea titularilor. Ideea 
existenței unor pepiniere să fi eăzut 
în desuetudine ?

generală : aproape în 
formațiile de floretă

Tiberiu STAMA

„STOPURI" PE TRASEUL
CAMPIONATULUI

® Dinamo și Steaua n-au adversari © De ce nu vin spectatorii ? 

® Un antrenor scos din sala de concurs © Abandon curios ® Bani 
cheîtuiți pentru voiaj ® Arbitri prezenți doar in scripte

vacueze din sală. Iată și un alt caz 
în care „eroul" este tot un antre
nor. în penultima etapă, formația 
C.F.R. Timișoara a concurat în 
„triunghiularul" de la Mangalia cu 
Marina și A.S.A. Cluj. Antrenorul 
echipei timișorene, V. Bați, pe 
lingă faptul că nu a prezentat 
sportivi la categoria grea, l-a re
tras în ultimul meci șl pe luptă
torul de la semigrea. Acesta, C- 
Uibariu, intrase pe patrulaterul de 
concurs pentru meciul cu Gh. 
Barsz (A.S.A. Cluj). Spre surprin
derea celor prezenți, tocmai cînd 
arbitrii intenționau să dicteze a- 
vertisment împotriva clujeanului 
pentru pasivitate, C. Uibariu a 
fost retras din concurs. Motivul ? 
Peste 15 minute pleca acceleratul 
spre București iar partida cu e- 
chipa clujeană era și așa pierdu
tă. Comentariile sînt de prisos..-

După cum se știe, federația de 
specialitate a alocat fonduri în
semnate pentru desfășurarea cam
pionatului. Despre recuperări din 
încasări nu poate fi vorba. Totuși, 
unele sume de bani puteau fi e- 
conomisite. Cum î Prin reducerea 
numărului de deplasări la spor
tivi ca : I. Chiriță (Oțelul Galați) 
la Timișoara, O. Retfalvi (Unio 
Satu Mare) la Cluj, N. Dănăilă 
(A.S.A- Cluj) la București ș.a. Cei 
notați mai sus au efectuat adevă
rate voiajuri de plăcere, ei nesus- 
ținind nici un meci sau partici- 
pînd doar la o singură partidă.

Și in activitatea arbitrilor s-au 
manifestat carențe. S. Azizi (Tîr- 
goviște), Al. Șuii (București), I. 
Geambazu (Tulcea) ș.a. nu s-au 
prezentat la meciurile unde fuse
seră programați.

Toate lipsurile semnalate au 
constituit adevărate „stopuri" pe 
traseul campionatului de lupte 
greco-romane. Sperăm, insă, că 
federația va lua măsurile care se 
impun-

Cosfin CHIRIAC

Asemenea secvențe, lipsite total 
de spectaculozitate au abundat, 

din păcate, în campionat
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Faza din meciul Flacara roșie — Metalul Tirgoviște Foto: N. Tokacek

SERIA EST
METALUL BUZĂU—UNIREA 

FOCȘANI (1—0). Metalurgiștii au 
atacat permanent. Unicul gol a 
fost marcat de Toader, în min. 43. 
Bun, arbitrajul lui F. Coloșî-Bucu- 
rești. (D. Marin, coresp.)

OȚELUL GALAȚI—ȘOIMII BU
ZĂU (2—0). Autorii golurilor: Se- 
cășeanu (min. 1) și Bruștiuc (min. 
54). Corect, arbitrajul lui S. Stăn- 
cescu-București. (T. Siriopol, co
resp.)

MEDICINA IAȘI—PETROLUL
MOINEȘTI (3—1). Jocul a fost la 
discreția gazdelor. Golurile au fost 
înscrise de Leahu (min. 35 și 44 
din 
tru 
tru 
tor
Diaconescu, coresp. principal)

ANCORA GALAȚI—TEXTILA 
RUHUȘI (1—0). A înscris: Dără- 
ban (min. 60 din 11 m). A arbi
trat corect Gh. Botescu-Ploiești. 
(S. Constantinescu, coresp. princi
pal)

MINOBRAD VATRA DORNEI— 
GLORIA C.F.R. GALAȚI (1—0). 
Jocul a fost viu disputat. Golul 
a fost marcat de Pal, în min. 18. 
Bun, arbitrajul lui E. Golbejanu- 
Cluj. (Al. Halici, coresp.)

FOREST A FĂLTICENI—S.U.T. 
GALAȚI (1—1). Au înscris: Moțoc

(min. 48) pentru S.U.T., Constan
tin I (min. 54) pentru Foresta. 
Cornel Alexandru-Iași a condus 
bine. (N. Lazăr, coresp.)

METALUL RĂDĂUȚI—GLORIA 
BÎRLAD (0—1). Meciul s-a dispu
tat la Botoșani, deoarece terenul 
din Rădăuți este suspendat. Lide
rul seriei, Gloria, a cîștigat prin 
golul marcat de Trăsnea (min. 64), 
care a speculat o greșeală a 
apărării Metalului. Arbitrul M. 
Nicolau-Bacău a dat decizii în 
compensație. (T. Ungureanu, co
resp.)

11 m), Popovici (min. 49) pen- 
Medicina, Pistol (min. 72) pen- 
Petrolul. A arbitrat satisfăcă- 
S. Sauer-Vatra Dornei. (D.

Partldele Textila
dicina Iași, Șoimii Buzău ___
Galați, Gloria Bîrlad — Oțelul Ga
lați se vor desfășura tn ziua d3 3 
decembrie.

CLASAMENT

1. Gloria Bîrlad 12 9 1 2 22— 6 19
2. Ancora Galați 12 8 ,1 3 22—12 17
3. Medicina Iași 12 7 2 3 24—14 16
4. Oțelul Galați 12 6 2 4 15—10 14
5. Gloria C.F.R.

Galați 13 7 0 6 19—18 14
6. Metalul Buzău 13 5 3 5 13—12 13
7. Minobrad V. D. 13 6 1 6 15—16 13
8. Foresta Fălticeni 13 5 3 5 16—17 13
9. Unirea Focșani 13 5 2 6 17—15 12

10. Textila Buhușl 12 5 2 5 15—14 12
11. Petrolul

Moinești 13 5 2 6 17—1.8 12
12. Șoimii Buzău 12 4 2 6 18—22 10
13. S.U.T. Galați 13 2 4 7 11—27 8
14. Met. Rădăuți 13 0 3 10 6—29 3

SUD _un»......

Buhușl — Me-
Ancora

fost înscrise de File (min. 18), 
Hangan (min. 30, 60), Cer go (min. 
34, 70, 72, 83), Homeghi (min. 62, 
75). în min. 65 jucătorul Bilă 
(C.F.R.) a fost eliminat pentru in
jurii aduse arbitrului F. Dumitriu
— Craiova, care a condus corect.

- (I. Simion, coresp.).
MINERUL ANINA — MINERUL 

LUPENI (2—0). Autorii golurilor: 
Spălățelu (min. 70) și Deică (min. 
72). A arbitrat corect S. Abagiu
— Craiova. (Gh. Crăciunel, co
resp.).

VICTORIA CĂLAN — PRO
GRESUL CORABIA (1—0). Par
tida s-a disputat la Simerla, Uni
cul gol a fost realizat de Bambu- 
leaa, în min. 3. (A. Giinter, co
resp.).

A.S.A. SIBIU — VICTORIA TG. 
JIU (4—1). Au înscris: Oteanu 
(min. 3 și 30 din 11 m), Pareșcura 
(min. 9), Bimba (min. 50), respec
tiv Tudorache (min. 18). Slab ar
bitrajul lui I. Mircea — Pitești. 
(Gh. Topîrceanu, coresp.).

METALUL TR. SEVERIN — 
TRACTORUL BRAȘOV (1—0). A

marcat: Diaoonu (min. 27). 
condus bine I. Boroș — Timișoa
ra. (Gh. Manafu, coresp.).

U.M. TIMIȘOARA — PROGRE
SUL STREHAIA (1—0). Deși au 
avut inițiativa majoritatea timpu
lui, oaspeții au părăsit terenul 
învinși. Golul a fost marcat de 
Bilă, în min. 46, în urma unei 
greșeli elementare a apărării e- 
chipei Progresul. A arbitrat slab 
F. Pitiș — Oradea. (I. Stan, co
resp.).

CLASAMENT

1. Met. Tr. Severin 13 7 3 3 25—14 17
2. Electroputere Cv. 13 7 2 4 25—11 16
3. Chimia Făgăraș 12 6 3 3 24—17 15
4. Victoria Călan 13 6 3 4 22—17 15
5. Minerul Anina 13 6 3 4 17—17 15
6. A.S.A. Sibiu 13 5 4 4 22—13 14
7. Mureșul Deva 13 5 3 5 30—18 13
8. Tractorul Bv. 13 5 3 5 19—20 13
9. U.M. Timișoara 12 5 2 5 20—19 12

10. Prog. Strehaia 13 5 2 6 17—23 12
11. Minerul Lupeni 13 4 3 6 17—25 11
12. Victoria Tg. Jiu 12 4.2 6 18—29 10
13. CFR Caransebeș 13 3 3 7 19—34 9
14. Prog. Corabia 12 2 2 8 12—28 6

Tg. Jiu U.M.Meciurile Victoria
Timișoara și Progresul Corabia — 
Chimia Făgăraș se vor disputa pe 
data de 3 decembrie.

SERIA NORD b

SERIA

„Bătrîna doamnă" din Torino
așteaptă „napolitanii“ din Ciulești

în „Cupa campionilor euro- 
«peni^Rapid.^întîlneșta mîine fie 
Tioampioani,, Țialb

STEAUA ROȘIE SALONTA— 
RECOLTA CĂREI (3—1). Golurile 
au fost marcate de Feher (min. 12) 
pentru Recolta, Satmari (min. 36), 
Bensic (min. 70) și Ungvari II 
(min. 79) pentru Steaua roșie. 
Satisfăcător, arbitrajul lui I. Ba- 
rani-Cluj. (Gh. Cotrău, coresp.)

CLASAMENT
1. Chimica

Tîrnăvenl
2. Med. Tg. Mureș
3. Medicina Cluj
4. Metalul Aiud
5. Faianța

Sighișoara
6. Steaua roșie

Salonta
7. Recolta Cărei
8. Minerul Bihor
9. Unio Satiț Mare

10. Soda Ocna M.
11. Unirea Dej
12. Met. Copșa M.
13. Minerul Baia S,
14. Met, Satu Mare

1
4
3
1

4
3
4
5

21—14 17
32—19 16
25— 10 15
26— 24 15

2 5

13 5 3 5
13 5

5
5
5
5
4
5
4

13
13
13
13
13
13
13

3 5
3 8
2
2
1
3
1
2

6
6
7
6
7
7

22—20 14

16— 13 13
15— 21 13
20—20 12
16— 16 12
18—22 12
18—20 11
17— 29 11
16—32 11
14—16 10

„—lei, Juventus.
Supranumită și „Bătrîna doam

nă* (pentru vechimea clubului), 
Juventus nu este o echipă care 
să strălucească prlntr-un joc prea 
spectaculos. Cronicarii sportivi 
din Italia își exprimă adesea în
doiala asupra valorii echipei, spu- 
ntnd i .Nu Juventus a ciștigat 
campionatul, ci Inter l-a pierdut".

Paraguayanul Heriberto Herrera 
a fost adus de 4 ani la condu
cerea tehnică a echipei, după ce 
a activat mai mult timp în Spa
nia. El pune în special accentul 
pe tehnica individuală și pe pre
gătirea fizică a jucătorilor, ce- 
rîndu-le să atingă un ridicat ni
vel de rezistentă în jocul purtat 
în mare viteză.

Pentru a impune realizarea jo
cului colectiv, H. H. 
cătorilor să practice 
atletic.

Deși nu agreează 
formă „oamenii care 
în joc", H. H. 2 nu se poate 
totuși dispensa de cel mai bun 
dintre jucătorii săi, spaniolul Del 
Sol. Acesta este considerat drept 
elementul de bază al echipei, 
care „oprește în fașă toate atacu
rile adversarului și creează situa
ții ofensive pentru toată echipa".

Lotul' de bază care a evo
luat în ultimele meciuri din cam
pionat, ca șl acela care a eli
minat pe Olimpiakos-Pireu din 
„C.C.E." este: Colombo și An- 
zolin (portari), doi fundași, Gori 
și Leoncini, cu evidentă predi
lecție și pentru atac (au mar
cat goluri în ultimele etape din 
campionat și în partidele inter
naționale), mijlocașii Bercellino, 
Sarti (a nu se confunda cu 
portarul lui Inter, avînd același 
nume) și Salvador® (acesta cu 
rol de „măturător"), înaintașii 
Simoni, Del Sol, De Paoli, Cine- 
sinho, Sacco, Zigoni și Meni- 
chelli.

In acest campionat, după 9 eta
pe, „Juve" are numai 8 puncte, 
cu Infringed surprinzătoare din 
partea echipelor F. C. Torino 
(0—4), Roma și Cagliari. A rea
lizat numai două victorii „acasă"

2 cere ju- 
un fotbal

sub nici o
inventează

(cu Mantova și Varese), In me
ciul de la Bologna, H. H, 2 și-a 
acuzat jucătorii de „non-gioco", 
adică de lipsa dorinței de joc 
(termenul împrumutat din box — 
non-combat). Presa italiană a ca
lificat partida de la Bologna drept 
„meciul promisiunilor deșarte", 
la care, adăugîndu-se șl rezulta
tul stupefiant cu F. C. Torino, se 
poate afirma că „Juve* se află 
in declin de formă. Duminică 
abia a reușit un chinuit 2—2 cu 
Fiorentina.

La Pireu, au avut loc nume
roase incidente în timpul jocu
lui, echipierii lui Olimpiakos lo- 
vindu-1 pe Del Sol. Grecii au 
afirmat: „numai de noi a putut 
trece Juventus. De altă echipă 
nu va mai trece".

Specialiștii italieni cred că 
„dacă Del Sol este anihilat, „Juve" 
nu poate lace mare lucru".

Dacă Rapid va dovedi aceeași 
putere de luptă ca în meciul cu 
Trakia, sîntem siguri că și la 
Torino va obține un rezultat bun, 
care nu va fi numai al echipei 
feroviare, ci al întregului fotbal 
românesc.

Virgil ECONOMU

LOTUL ECHIPEI JUVENTUS: 
Portari: Roberto Anzolin (29 

ani — 1,77 m — 75 kg — o dată 
internațional) ; Colombo (32 —
1,68 — 67) ; Benito Sarti (31 — 
1,75 — 70 — 6), Adolfo Gori (28
— 1,72 — 68), Alberto Coramini
(23 — 1,71 — 70), Ernesto Casta
no — „libero" (28 — 1,80 — 77 — 
1), Giancarlo Bercellino (26 —
1,80 — 80 — 1), Giovanni Sacco (26
— 1,71 — 70), Sandro Salvadors
(28 — 1,79 — 73 — 30), Gianfranco 
Leoncini (28 — 1,76 — 76 
Carlo Volpi (26 — 1,75
Erminio Favalll (23 — 3
72), Luis Del Sol (32 -
— 67 — provine de la 
Madrid). Virginlo De 
(29 — 1,74 — 74 — 3), 
Sidney

I - 2),
- 70), 

1,75 —
— 1,69

Real 
Paoli 

Cunha 
cunoscut șub numele 

de Cinesinho (32 — 1,63 — 67 — 
provine de la Palmeiras din Sao 
Paulo), Glanpaclo " ......................
— 1,70 — 65 — 
Zigoni (23 — 1,75 
Luigi Simoni (28 
Roger Magnusson
7o — provine de la K31n, de na
ționalitate suedez).

Meniciielli (29
9), Gianfranco

— 72 — 1),
— 1,72 — 69), 
(23 — 1,67 —

INFORMARE

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI1 
—METALUL TIRGOVIȘTE (2—0). 
în prima- repriză, jocul a fost e- 
chilibrat. După pauză, bucureștenii 
au dominat și au marcat de două 
ori prin Avramesdu (min. 66 și 
79). în min. 73 jucătorul Mureșau 
(Metalul) a fost eliminat pentru 
că l-a pălmuit pe Avramescu. De 
remarcat faptul că în min. 82, ar
bitrul I. Hristea — Alexandria, 
care a condus cu scăpări, a anulat 
un gol înscris de gazde. (N. To
kacek, coresp.)

STUFUL TULCEA — T.U.G. 
BUCUREȘTI (0—1). Victoria oas
peților este pe deplin meritată 
pentru că au șutat mai mult la 
poartă. Unicul gol a fost marcat 
de Căluș (min. 84). Bun arbitrajul 
Iui M. Popa-Brăila. (I. Turșie, 
coresp.)

PROGRESUL BRĂILA—CHI
MIA TR. MĂGURELE (4—0). Bră- 
ilenii au dominat net. Autorii go
lurilor : Cotigă (min. 7 și 60), 
Zgardan (min. 28 și 52). O. Maior- 
București a condus bine. (N. Cos- 
tin, coresp. principal).

OLTUL SF. GHEORGHE—RA
PID C.F. BUCUREȘTI (4—1). în 
prima parte oaspeții au fost mai 
buni și au deschis scorul prin 
Voicu (min. 9). în repriza secun
dă, localnicii au dominat și au 
marcat de patru ori. Autorii golu
rilor: Bozin (min. 48), Ballo (min. 
63), Raduly (min. 61 și 85). Corect

MED- 
Florea
Aure- 
Căliri

arbitrajul lui M. Mocanu-Ploiești, 
(Gh. Briotă, coresp.)

RAPID PLOPENI—I.M.U. 
GIDIA (3—1). Au înscris: 
(min. 57 și 79 din 11 m), 
lian (min. 88), respectiv
(min. 63). Ion Doncea-București a 
condus bine. (I. Tănăsescu, co
resp.)

ELECTRICA CONSTANȚA—S.N. 
OLTENIȚA (2—0). 
fost mai deciși în 
lizare. Au marcat: 
și Lungu (min. 61).
A. Tenescu-București. (E. Petre, 
coresp.)

VIITORUL FIENI—DUNĂREA 
GIURGIU 1—5 (1—2).

Constăntenii au 
fazele de fina- 
Mihai (min. 34) 
A arbitrat bine

CLASAMENT

1. Dunărea Giurgiu 13 10 1 2 28—12 21
2. Met. Tirgoviște 12 7 2 3 26—11 16
3. FI. r. Buc. 13 7 2 4 20— 8 16
4. Rapid Plopeni 13 7 2 4 28—19 16
5. Progr. Brăila 12 6 3 3 17— 8 15
6. Chimia Tr. M. 12 4 5 3 5—12 13
7. Electrica C-ța 12 6 0 6 15—16 12
8. Stuful Tulcea 12 6 0 6 16—18 12
9. T.U.G. BUC. 12 3 4 5 13—13 10

10. Oltul Sf.
Gheorghe 12 3 3 6 14—19 9

11. S.N. Oltenița 12 3 3 6 34—20 9
12. Rapid C F. Buc. 13 3 3 7 13—29 9
13. I.M.U. Med. 12 2 4 6 7—13 8
14. Viitorul Fieni 12 2 2 8 7—25 6

loc ur-aveaLa 3 decembrie vor ..................
mătoarele meciuri : I.M.u. Medgidia 
— Progresul Brăila, T.U.G. Bucu
rești — Electrica Constanța, Meta
lul Tirgoviște — oltul £f. Gheorghe, 
S.N. Oltenița — Stuful Tulcea și 
Chimia Tr. Măgurele—viitorul Fieni.

VEST —mă,... .s SERIA
CHIMIA FĂGĂRAȘ — ELEC

TROPUTERE CRAIOVA (2—1). 
Derbiul seriei a revenit pe merit 
localnicilor, care au dominat in
sistent în repriza secundă. Au 
marcal: Feher (min. 48) și Sechei
....................................

(min. 80), respectiv Lovin (min. 
5). Foarte bun, arbitrajul lui C. 
Petrea — București. (B. Stoiciu și 
T. Lancea, coresp.).

MUREȘUL DEVA — C.F.R. CA
RANSEBEȘ (9—0). Golurile au

Pronosport
A TRAGEREA AUTOTURISME

LOR LOTO DIN 5 DECEM
BRIE 1967

Premiile concursului Pronoexpres 
nr. 47 din 22 noiembrie 1967

• ÎN ATENȚIA CÎȘTIGĂTORI- 
LOR DE LA CONCURSUL 
SPECIAL PRONOSPORT DIN 
26 NOIEMBRIE 1967

EXTRAGEREA I : categoria I : 
variante a 28.104 lei; categoria 
Il-a 5 variante a 12.178 lei; ca

tegoria a IlI-a: 43,5 a 1.507 lei;
categoria a IV-a: 223 a 378 lei; 
categoria a V-a: 901,5 a 93 lei; ca
tegoria a Vl-a: 4.765.5 a 24

2
a

tragerea autoturismelor 
din 5 decembrie 1967 se

La 
LOTO 
atribuie :

— Autoturisme „RENAULT 10 
MAJOR", „SKODA 1000 M.B.", 
„FIAT 850", „TRABANT 601" în 
număr NELIMITAT ;

— premii în valoare de 75.000 
lei compuse din autoturisme la 
alegere din cele 4 tipuri acordate 
la categoriile I a IV-a și dife
rența în numerar, tn număr 
NELIMITAT ;

— premii de valoare variabilă; 
— premii fixe în bani în valoa-: 
re de 300 lei.

Se efectuează 2f extrageri In- 
Sumind 85 numere în total.

Fiecare din cele 20 extrageri 
®ste formată 
din 90, iar a 
din 90.

Cu 60 Iei 
toate cele 21 extrageri «=• 
numere.

Luni, 4 decembrie, ultima 
pentru procurarea biletelor.

lei.

cate-
31.240 
cate-

EXTRAGEREA A Il-a : 
goria a Il-a: 1 variantă a 
lei și 6 variante a 6.240 lei; 
goria a IlI-a: 27,5 variante a 1.710
lei; categoria a IV-a: 146 a 414 
categoria a V-a: 458 a 132 lei; 
tegoria. a Vl-a 2.792 a 30 lei.

REPORT categoria I : 59.966 lei.

din cite 4 numere 
XXI-a din 5 numere

puteți particip» la
85

zi

• .Depunerea buletinelor cîșți- 
gătoare de Ia concursul special 
PRONOSPORT din 26 noiembrie 
1967, atît la premiile obișnuite, 
CÎt și la cele Suplimentate, se va 
face la agențiile autorizate pînă 
joi 30 noiembrie 1967, ora 13,00, 
în localitățile reședință de regiu
ne, iar în celelalte localități pînă 
Miercuri 29 noiembrie 1967, ora 
|3,00. .........................

FAIANȚA SIGHIȘOARA—UN IO 
SATU MARE (3—1). Autorii golu
rilor: Dumitrescu (min. 58), Stat
ion (min. 59), Rostoiu (min. 61), 
respectiv Zamătău (min. 82, auto
gol). (C. Moldovan, coresp.)

MINERUL 
CLUJ (4—1).
mai 
nat.
Gh.
80), Haidu (min. 83), respectiv M. marcat: Ghiurcuț (min. 9), 
Damian (min. 90). Jucătorii Rusu 
și Coșertu (ambii Medicina) au 
fost eliminați pentru proteste și 
injurii la adresa arbitrului. Bun 
arbitrajul lui V. Tufu-Baia Mare.
(M. Domițian și ' Gh. Teaha, co
resp.)

MEDICINA TG. MUREȘ—ME
TALUL COPȘA MICĂ (6—1). Au 
înscris: Marcarian (min. 8, 14, 56), 
Balași (min. 21), Sacaci (min. 31), 
Balint (min. 80), respectiv Con
stantin (min. 72). Foarte bun arbi-

BIHOR—MEDICINA 
Gazdele au făcut cel 
din actualul campio- 
au fost marcate de

bun joc
Golurile
Damian (min. 20, 43 din 11 m,

trajul lui I. Stoian-Bistrița. (N. 
Stănescu, coresp.)

CHIMICA T1RNĂVENI-UNIREA 
DEJ (2—0). Autorul golurilor: Na- 
ghl (min. 13 și 33 din 11 m). E. 
Bucșe-Sibiu a condus bine. (I. Du- 
can, coresp.)

SODA OCNA MUREȘ—MINE
RUL BAIA SPRIE (5—0). Joc 
frumos, care s-a terminat cu vic
toria meritată a gazdelor. Au 

Rațiu 
(min. 24, 40), Vasile (min. 32), Lo- 
rinci (min. 7ff). Corect arbitrajul 
lui L. Kis-Țg. Mureș. (Gh. Tău- 
tan. coresp.)

METALUL SATU MARE—ME
TALUL AIUD (1—2). Golurile oas
peților au fost realizate în urma 
unor contraatacuri. Au înscris: 
Koenig (min. 78) pentru gazde, 
Crăciun (min- 40) și Ene (min. 84) 
pentru Metalul Aiud. A condus 
bine M. Bădulescu-Oradea. (A. 
Verba, coresp.)

ȘTIRI • ȘTIRI •
DINAMO BUCUREȘTI — UNIVER

SITATEA CLUJ — MÎINE PE 
REPUBLICII

Meciul restanță din etapa a 
XIII-a, Dinamo București — Uni
versitatea Cluj se dispută mîine 
pe stadionul Republicii. .Pentru a 
oferi spectatorilor posibilitatea să 
ajungă, în timp util, în jurul te
levizoarelor, care vor transmite 
meciul de la Torino, F.R. Fotbal a 
hotărit ca jocul de mîine de pe 
stadionul Republicii să înceapă la 
ora 13,45.

TRIALURI PENTRU TINERELE 
ELEMENTE DIN CATIGORIILE 

B Șl C
F.R. Fotbal a convocat la Bucu

rești un număr de 49 de jucători 
care activează în echipele divizio
nare B și C.Cei mai buni 22 vor 
alcătui două echipe care vor juca 
in deschidere la meciul dintre re
prezentativele olimpice 
niei și R.D. Germane, 
convocați se numără : 
nescu (Flamura roșie 
tru Solomon (Chimica 
Traian Ionescu (Victoria Roman), 
Petre Arnăutu (C.F.R. Arad), R. 
Vlad (Metalul Hunedoara), I. Popa 
(Electroputere Craiova), D. Cojo- 
caru (Metalul București), Teodor 
Profir (Siderurgistul Galați), V. 
Sălceanu (C.S.M.S. Iași), Ion La- 
zăr (C.S.M. Sibiu), I. Mazarachis 
(C.F.R. Cluj), Em. Moritz (Mine
rul Baia Mare), Andrei Ioo (Crișul 
Oradea).

BILETE PENTRU MECIUL 
DE FOTBAL ROMÂNIA — 

R. D. GERMANA
Pentru partida retur dintre se

lecționatele olimpice ale Româ
niei și R. D. Germane, care va 
avea loc în ziua de 6 decembrie, 
biletele se găsesc de vînzare la 
următoarele agenții: str. Smîrdan

ale Româ- 
Printre cei 
Dan Ștefă- 
Bue.), Pe- 
Tîrnăveni),

ȘTIRI • ȘTIRI
nr. 13, C.C.A. (bd. Gh. Gheorghiu- 
Dej), Pronosport (Calea Victoriei 
nr. 2), parcul halelor Obor, sta
dioanele Republicii, Dinamo și 
Ciulești și la patinoarul „23 Au
gust".

întrucît în unele cronici sporti
ve au apărut, sub diverse semnă
turi, critici în legătură cu amîna- 
rea unor jocuri de fotbal din ul
tima etapă a campionatului, Biroul 
Federației române de fotbal se 
consideră dator față de opinia pu
blică sportivă să dea următoarele 
lămuriri:

1. Aceste măsuri s-au luat în 
urma cererilor provenind din par
tea cluburilor interesate, supuse 
discuției Biroului;

2. Jocurile echipelor Rapid și 
Steaua din 26.XI. ău fost amîriat'S" 
pentru a le crea condiții optime 
de a reprezenta fotbalul nostru în 
zilele de 29 și 30 noiembrie a. c. 
în meciurile oficiale ■ cu Juventus 
Torino și Valencia, aceasta cu atît 
mai mult cu cit o parte a jucă
torilor acestor echipe au depus 
eforturi în acțiunile lotului i-epre- 
zentativ (la 18.XI. cu R.D.G. și 
22.XI. cu R.F.G.). Biroul Federa
ției române de fotbal consideră 
că ar fi fost o greșeală să oblige 
aceste două echipe să susțină me
ciurile interne de campionat (cu 
pericole de accidentări) în ziua de 
26.XI., apoi să facă o călătorie 
obositoare pînă în Italia și Spa
nia, pentru ca să susțină meciu
rile internaționale oficiale Ia 29 ți 
30 XI., în condiții de oboseală fi
zică, ci a preferat să le asigure 
o scurtă perioadă de refacere a 
potențialului de joc;

3. Jocul F.C. Argeș—Progresul 
București, a fost amînat 
doi din jucătorii titulari 
mei formații (Coman 
brin), ambii jucînd cu 
răspundere în meciurile 
reprezentative, au fost accidentați 
și astfel echipa lor s-ar fi pre
zentat în campionat cu un poten
țial mult scăzut și în condiții de 
inferioritate sportivă, aceasta da
torită faptului că echipa a dat re
prezentativei naționale trei jucă
tori, din care doi au fost acciden
tați apărînd culorile tării;

4. Jocul Dinamo București — 
Universitatea Cluj a fost amînat 
pentru motivul că echipa bucu- 
reșteană a dat șapte jucători în 
loturile reprezentative pentru me
ciurile cu R. F. a Germaniei (se
niori și tineret). Menționăm că 
cinci dintre aceștia, titulari ai echi
pei Dinamo, s-au reîntors din de
plasarea în R. F. a Germaniei vi
neri 24 XI. ora 19 fapt care s-ar 
fi repercutat negativ asupra ca
pacității de joc a întregii echipe, 
ceea ce nu ar fi fost echitabil din 
punct de vedere sportiv.

Ținînd seama de aceste stări de 
lucruri, Federația română de 
fotbal nu putea rămîne indife
rentă tocmai față de echipele care 
dau cel mai mulți selecționați în 
loturile noastre reprezentative, ori 
au de susținut întîlniri oficiale in
ternaționale.

deoarece 
ai pri- 

și Do- 
simț de 

echipei

Echipele care au dat numai cîte 
und jucător (Farul, Steagul roșu) 
au susținut în mod normal etapa 
respectivă. De altfel, conducerile 
cluburilor și asociațiilor 
veau de jucat cu echipele 
nate (Progresul, Petrolul 
versitatea Craiova), cu 
Universității Cluj, au înțeles si
tuația 
vărată 
acord

Cu 
faptul 
care fetișizînd formă de desfășu
rare a campionatului (care, bine
înțeles își are importanța sa) igno
rează elementele de conținut spor
tiv care determină luarea unor 
măsuri. Aceste măsuri pot să fie 
sau nu pe placul unor cronicari, 
dar o datorie elementară sportivă 
și ziaristică cere ca, critlcînd mă
surile, cel puțin să fie arătate și 
motivele care au dus la luarea 
acestora — pentru informarea com
pletă (și corectă) a opiniei publice 
sportive.

BIROUL FEDERAȚIEI ROMÂNE 
DE FOTBAL

care a- 
rnențio- 
și Uni- 
excepția

și dînd dovadă de o ade- 
tinută sportivă au fost de 
cu amînările propuse.
atît mai surprinzător este* 
că se găsesc ziariști sportivi

Ziarul „SPORTUL" publicînd în 
coloanele sale marți 21 XI. și vi
neri 24 XI. a.c. știrile privind a- 
mînările despre care se vorbește în 
Informarea Biroului F.R.F. a dat 
și explicațiile care au condus la 
măsurile respective.

UNDE SINT
și selecția copiilor 

se știe — una dintre 
bază ale dezvoltării 
masă și prin aceasta 
și integrării acestui

Depistarea 
constituie — 
condițiile de 
fotbalului de 
a redresării
joc în marea performanță sporti
vă. La Timișoara, însă, avem de-a 
face cu o muncă de selecție lipsită 
de continuitate, ale cărei rezultate 
depind aproape exclusiv de do
rința copiilor de a se „înscrie" la 
Club, de ambițiile părinților și 
rudelor de a-și vedea copiii fot
baliști, de timpul alocat de antre
norul cu jumătate de normă „des
coperirii" talentelor etc.

De aceea, îmbunătățirea activi
tății fotbalistice în rîndul copiilor 
și juniorilor, din orașul Timișoara 
se impune ca o necesitate. în le
gătură cu aceasta, am adresat cî- 
teva întrebări tovarășului GHEOR
GHE TEODORESCU, metodist la 
C.R.E.F.S. Banat, și antrenorilor 
ION IONESCU (Politehnica) și 
CORNEL BUGARIU (C.F.R.).

ÎNTREBARE : Timișoara a a- 
vut un frumos renume in arena 
fotbalistică. Ca vechi activist și 
fost jucător la Electrica, ce ne 
puteți spune despre promovarea 
copiilor și juniorilor — in „pe
rioada de aur" — în echipele de 
seniori ?

Film distins cu Mențiunea Specială 
a Juriului - Teheran 1967

0 PQODUCȚIE A STUDIOULUI CINEMATOGRAFIC .BUCUREȘTI

Scenariul ALEXANDRU ANDRIfOIU și NICOLAI ȘTEFANE SEU as»*
cu : Ștefan Mihâilescu-Brâila, Corina Constantinescu, Draga Olteanu, Vasilica Tastaman, Aurel Cioranu, 
Aura Andrijoiu, Gheorghe Naghi și copiii : Armand Oprescu, Monica Teodorescu, Cristina Teodorescu

Imaginea.; Gh, Viorel Todan Muzica.; Dumitru Capoianu Decoruri : Ștefan Marijan

timpul 
în Ti- 
echipe.

URMAȘII RIPENSIFI?
J

GH. TEODORESCU: Fe 
Chinezului și al Ripensiei, 
mișoara existau peste 30 de
Toate echipele creșteau jucători ce 
treceau prin filiera: pitici-juniori-se- 
niori (campionat orășenesc) - jucă
tori divizionari. în trecut, nici un 
jucător care activase într-o echipă 
divizionară nu se întorcea la o echi
pă regională Sau orășenească. As
tăzi, jucătorii care nu mai cores
pund în divizia A vin la B, la C, 
la regiune ele. Un exemplu : la jo
cul de baraj al campionatului re
giunii Banat din iulie a.c. la cele 
două echipe — U.M.T- și Dinamo — 
au evoluat 12 jucători care au tre
cut prin categoriile A, B și C. După 
mine, aceasta reprezintă o racilă 
pentru fotbalul timișorean, deoa
rece, în loc ca echipele din regiune 
din diviziile C și B să dea elemente 
pentru categorii superioare, dru
mul este parcurs în sens invers, 
jucătorii virstnici ocupînd locurile 
tinerilor care trebuie să fie promo
vați de la juniori.

ÎNTREBARE: Ce părere aveți 
despre modul în care se face se
lecția copiilor în orașul Timi
șoara ?
GH. TEODORESCU : Nu se poa

te vorbi de o selecție. De obicei, 
copilul vine și întreabă: „Nene, 
vreau să joc și eu in echipa dv. de 
pitici (juniori), mă primiți ?“ La 
care, înainte de a se da răspunsul, 
se pune tot o întrebare: „Unde ai 
jucat pînă acum ?“ („nicăieri.. ■“ 
sau „Ia..după care i se spune : 
„Vino miine să te vedem". (Jn alt 
argument: la campionatele școlare, 
rar sint văzuți unul-doi antrenori 
care să urmărească copiii.

ÎNTREBARE : In 1964, împreu
nă cu antrenorul Coloman Braun, 
ați inițiat, pe timpul vacanței de 
vară, un centru de selecție a co
piilor, pe lingă clubul Știința. A 
avut eficiență această acțiune ?
GH. TEODORESCU: Am orga

nizat o selecție a copiilor între 
11—13 ani. După ce acțiunea a fost 
popularizată în presa locală, s-au 
prezentat aproximativ 150 de copii. 
După un minuțios control medical, 
aceștia au fost verificați din punct 
de vedere al calităților fizice, al 
cunoștințelor fotbalistice. La tere
nul „23 August1-1 li s-a asigurat echi
pamentul necesar. Iar după fiecare

antrenament copiii au primit dul
ciuri. La sfîrșitul selecției, care a 
durat toată vacanța, peste 80 de 
copii au fost repartizați la diferite 
echipe. Din păcate, aceasta a fost 
singura acțiune cu caracter mai or
ganizat.

ÎNTREBARE: Dar la clubul 
C.F.R. cum se desfășoară ac
țiunea de depistare și selecție ?

C. BUGARIU : Noi recrutăm co
pii din școlile aflate în cartierele 
învecinate stadionului și-i folosim 
in echipele de pitici. Din formațiile 
de pitici ei sint promovați, apoi, la 
echipele de juniori ; același proces 
se întimplă și cu elevii depistați 
la școala profesională C.F.R- Ne 
bazăm însă și pe PUTEREA DE 
CONVINGERE a copiilor deja le
gitimați la noi asupra colegilor lor, 
pentru a-i aduce la stadion, unde 
sâ se îndrăgostească de fotbal.

ÎNTREBARE : Dar la Poli
tehnica ?

Prof. I. IONESCU ; încercăm, in 
prezent, la clubul nostru să orien
tăm selecția pe căi mai organizate, 
să-i dăm un conținut metodic și 
științific, pentru a avea cu adevă
rat eficiență. Avem cuprinși într-o 
pregătire preselecțională un lot de 
60 de copii intre 11—13 ani. După 
o perioadă de instruire de 3—4 luni, 
in cadrul căreia vom Încerca să 
transmitem tuturor copiilor noțiuni 
generale despre acest joc (dar pro- 
cedînd de așa natură incit aceștia 
să-și dezvăluie aptitudinile specifi
ce), vom reține pentru echipele de 
copii ale clubului nostru un număr 
de 25—30 de viitori jucători. Iar 
etapa următoare este cea firească : 
de la pitici la juniori. Apreciem 
însă ca insuficientă această bază 
de selecție la juniori în condițiile 
actuale ale organizării activității 
de pregătire și competiționale in 
asociații, cluburi și în școli.

ÎNTREBARE: Ce propuneți 
pentru remedierea acestei situa
ții ?
Prof. I. IONESCU; Ar fi nece

sare : 1. crearea unor școli generale 
și a unor licee cu program special 
de fotbal; 2. introducerea jocului 
de fotbal și a elementelor sale în 
programa analitică ; 3. ameliorarea 
sistemului competițional; 4. iniție
rea unor întreceri de juniori între 
orașe; 5. lărgirea activității inter
naționale a echipelor.

în
se 
în 
se 
în

ma- 
dis- 
alte. 
des- 
afa-

(C.F.R., Politeh- 
U.M.T., Școala 
sint nepregătite, 
să se rezerve un 
aibă Ioc numai 
juniori, ele ur-

Progresul, 
celelalte 
propun : 
care să 
copii și 
fie programate în zilele

ÎNTREBARE : Care este baza 
materială actuală pentru desfă

șurarea activității copiilor ?
C. BUGARIU : Nu avem suficien

te terenuri și nici echipament co
respunzător pentru copii și juniori. 
Secțiile nu se interesează decît de 
echipele de seniori. Cit privește 
accesul juniorilor pe terenurile ga- 
zonate, el este permis numai la 
jocurile oficiale-

ÎNTREBARE: în ce condiții 
se desfășoară in prezent cam
pionatele de copii și juniori ? 
GH. TEODORESCU : Acest cam

pionat are loc in anonimat, 
joritatea cazurilor, jocurile 
pută duminica, la ora 8 ; 
zile, de asemenea, partidele 
fășoară la ore nepotrivite, 
ra a cinci echipe 
nica,
sportivă), 
De aceea, 
teren pe 
jocuri de 
mind să 
de simbătă și duminică ; să se or
ganizeze un campionat orășenesc 
școlar 'in care să nu aibă drept de 
joc juniorii legitimați pentru aso
ciații și cluburi ; fiecare școală să 
fie repartizată pe lingă o asociație, 
club, astfel ca de ea să răspundă 
un antrenor sau un instructor vo
luntar ; finalele campionatului șco
lar de copii și juniori să constituie 
o sărbătoare, cu înmînare de pre
mii, diplome etc-

CONCLUZII: Depistarea și se
lecția în orașul Timișoara nu se 
face organizat, ci întîmplător, după 
principii care nu pot da rezultate ; 
numărul copiilor atrași spre fot
bal este insuficient; baza ma
terială (terenuri, mingi, echipament, 
aparate ajutătoare) trebuie îmbu
nătățită ; sistemul competițional 
este necorespunzător ; campionatul 
se dispută în anonimat, nu repre
zintă un stimulent pentru copii ; 
școlile nu constituie cu adevărat o 
sursă de depistare și selecție.

Din aceste concluzii se pot des
prinde altele : cea mai importantă 
este aceea că trebuie să înlăturăm 
cit mai repede lipsurile actuale, să 
netezim drumul urmașilor Ripen- 
siei.

P. ARCAN
corespondent principal
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Din fotbalul albanez
Peste cîteva zile, capitala Alba

niei, Tirana, va găzdui a impor
tantă confruntare fotbalistică : 
meciul R. P. Albania — R. F. a 
Germaniei, din cadrul campiona
tului european. Neavînd șanse de 
calificare, echipa reprezentativă a 
Albaniei speră să realizeze, în 
schimb, un joc de bună factură, 
care să se bucure de aprecierile 
numeroșilor ei simpatizanți. Căci, 
la fel ca în atitea țări ale lumii, 
fotbalul se bucură în Albania de

o mare popularitate, fiind socotit, 
pe bună dreptate, sportul nr. 1. La 
meciurile importante stadioanele 
sînt întotdeauna arhipline.

Neîndoios, așa va ft stadionul 
din Tirana și în ziua meciului cu 
R. F. a Germaniei, care este aș
teptat cu mare interes de iubitorii 
fotbalului din Albania.

în foto : imagine dintr-un meci 
„17 Nendori" — Vllaznia, din pri
ma categorie a țării.

MII» DF PRMT8RI AII PUTUT VEDEA Compromisuri hi sdâal 
NOUA FA JĂ A RUeBWLHI alpin austriac

Programul internațional al săptămînii la fotbal
MARȚI

în j,CUPA ORAȘELOR TtRGURI" F„ C, KOln — Glasgow Rangers 
(tn tur 0—3).

MIERCURI
Olanda — U.R>S.S. meci amical.
în „C.C.E.- : Sparta Praga — Anderlecht (tur), Garnik Zabrze — Di

namo Kiev (în tur 2—1), Eintracht Braunschweig — Rapid Viena (în tur 0—1), 
Real Madrid — Hvidovre (în tur 2—2), Manchester United — Sarajevo (în 
tur 0—0), Juventus Torino — Rapid București (tur).

în „CUPA CUPELOR" : Hamburger S.V. — Visla Krakovia (în tur 1—0), 
Standard Liege — F.C. Aberdeen (tur), Cardiff City — N.A.C. Breda (în tur 
1—1), Lyon — Tottenham (tur).

în „CUPA ORAȘELOR TÎRGURI” : Sporting Lisabona — Fiorentina 
(tur), Partfean Belgrad — Leeds United (tur).

JOI
în „C.C.E." : St. Etienne — Benfica Lisabona (în tur 0—2).
în „CUPA CUPELOR" : Valencia — Steaua București (tur).

Cuplu! Giurgiucâ — Alexandru 
victorios la Karlskrona

STOCKHOLM 27 (Agerpres). — 
La Karlskrona au luat sfîrșit cam
pionatele internaționale de tenis 
de masă ale Scandinavici. Jucă
torii din România au fost prezenți 
în trei finale, obținînd o medalie 
de aur și două de argint. In finala 
probei de dublu mixt, cuplul Do
rin Giurgiucâ—Maria Alexandru a 
învins cu scorul de 3—0 (19, 19, 17) 
pe Roszas—Papp (Ungaria). Finala 
probei de simplu feminin a fost 
cîștigată de jucătoarea sovietică 
Zoia Rudnova, Ea a întrecut-o cu

3—C (11, 14, 10) pe Maria Alexan
dru (România). Rudnova și Grin
berg (U.R.S.S.) au terminat pe 
primul loc în proba de dublu fe
mei, în urma victoriei repurtate 
în finală cu 3—1 (16, 12, -19, 12), 
în fața perechii Maria Alexandru, 
Eleonora Mihalca (România).

în finalele probelor masculine : 
Kollarowitz (Cehoslovacia)—Miko 
(Cehosl.) 3—1 (20, -16, 15, 12);
Amelin, Gomoskov (U.R.S.S.)— Jo
hansson, Alser (Suedia) 3—1 (-19, 
12, 14, 12).

Un nou meci atletic Europa — America
Organizațiile sportive franceze 

intenționează să organizeze a doua 
ediție a meciului atletic dintre se
lecționata Europei și cea a Ame
rica. Federația franceză va pre
zenta un referat din care să re
zulte că întrecerile se vor desfă
șura în bune condiții, pe stadio
nul din Marsilia, care poate adă
posti peste 50.000 de spectatori. 
Meciul Europa—America ar urma 
să fie programat după campiona-

tele europene din 1969. O hotărîre 
definitivă se va lua în cadrul lu-' 
crărilor comitetului european, care 
vor avea loc în noiembrie 1968 la 
Bruxelles.

După cum se știe prima ediție a 
meciului Europa—America a avut 
loc anul acesta în Canada, la 
Montreal.

Rulmentul Bhiad din nou 
învingătoare in Bulgaria

Echipa română de rugbi Rul
mentul Bîrlad a susținut cel de al 
doilea joc din cadrul turneului pe 
care îl întreprinde în Bulgaria. 
Rugbiștii români au întîlnit la So
fia echipa clubului Poștelor, în
vinsă cu scorul de 17—6 (9—3).

Hocheișlii Cenadei 
ținuți în șah la Berlin
In cadrul turneului pe care îl 

întreprinde în Europa, selecționata 
de hochei pe gheață a Canadei a 
jucat la Berlin cu reprezentativa 
R. D. Germane. La capătul unui 
meci echilibrat cele două echipe 
au terminat la egalitate: 3—3 (0—1, 
2—2, 1—0). Intîlnirea a fost urmă
rită de 4 500 de spectatori. Astăzi, 
la Weisswasser cele două echipe 
se vor întîlni în meci revanșă.

Franța — Noua Zeelandă și-a 
respectat toate promisiunile: 
înainte chiar ca „Aii Blacks" să 
fi venit în Franța, cu două săp- 
tămîni în urmă, nu mai era nici 
un bilet disponibil pentru Co- 
lombes. Enormul interes stîrnit 
de sosirea rugbiștilor de la Anti
pozi era justificat de importanța 
meciului — poate cel mai plin de 
învățăminte de după război, în 
virtutea perspectivelor oferite de 
măiastră aplicare a noilor reguli 
de către neozeelandezi. Cei peste 
40 000 de spectatori și 15 milioa
ne de telespectatori au fost pa
sionați și seduși, iar tăcerea păs
trată pe Colombes cînd „AU 
Blacks" încercau loviturile de pe
deapsă, ca și aplauzele acordate 
lor la fiecare atac, constituie do
vezi elocvente ale calității jocu
lui lor.

Timp de aproape o oră, a fost 
o bătălie „cu o sută pe oră" în
tre cele două înaintări. Rezistînd 
bine în grămezi în fața puterni
cului „pack" negru, tricolorii au 
trebuit să cheltuiască însă o ex
traordinară energie pentru a blo
ca fiecare tentativă de plecare 
a înaintașilor de talia unor Colin 
Meads, Brian Lochore, Kirkpatrick 
și Gray. în „mauls" (n. n. „loose 
maul", grămadă spontană cu ba
lon purtat), tactic provocate, fran
cezii, deși plini de elan și de 
curaj, se epuizau fără a parveni 
să degajeze cu mingi bune, în 
timp ce, dimpotrivă, de fiecare 
dată cînd un înaintaș neoze
elandez era blocat, pe „I.m."-ul

astfel produs remarcabila organi- 

atac. „M<mlș*-Urjîe puse la pupcț, 
departe"®” a „îngropa" mingilș, 
așa cum se petreceau lucrdrile 
cu vechile reguli, deveneau în 
mîinile neozeelandezilor o senza
țională rampă de lansare a atacu
lui'. Acestea le-au permis miș
carea pejpetuă a mingii în joc, 
în valuri a&nci. Departe de a 
evita placajele, înseși liniile 
dinapoi le caută, pentru a pro
voca faimoasele grămezi sponta
ne cu balon purtat din care re- 
țîșnesc a'tâcurile. Așa i-am putut 
vedea pe fundașul McCormick și 
pe centrii McRae și Davis intrînd 
de-a dreptul în apărarea fran
ceză, în loc să paseze hazar
dat, și, cîteva secunde mai tîrziu, 
balonul, „digerat" de „l.m.", ie-, 
intra în circuitul atacului. Sînt 
convins că Viorel Moraru și-a 
putut da seama de tot, ceea ce 
neozeelandezii, care au și jucat 
un sezon cu noile reguli, au adus 
nou în rugbi de-a lungul aces
tui turneu. Acest nou stil ar tre
bui, de altfel, să le convină foar
te mult românilor, mereu în for
mă bună și mai disciplinați de
cît francezii.

Gazdele au fost handicapate de 
lipsa organizării în „l.m.". Me
ritele lor constau, mai ales, în 
remarcabila putere de luptă și în 
dorința tehnic și tactic bine ex
primată de a da o replică ono
rabilă acestor magistrali inova
tori ai sportului cu balonul oval 
care sînt neozeelandezii.

Henri GARCIA

Viena
Schiul austriac s-a aflat, nu de 

mult, intr-o acută criză financia
ră. După ce anul trecut, din lipsa 
fondurilor, pregătirile pentru C.M. 
de la Portillo nu s-au desfășu
rat în cele mai bune condiții (care 
explică în parte eșecul suferit de 
schiorii austrieci alpini în Chile), 
nu de mult, dificultățile materiale 
s-au agravat. Fabricanții de schi
uri și de articole sportive au pro
mis suma de 1 milion de șilingi 
pentru subvenționarea pregătirilor 
schiorilor alpini din Austria, cu 
condiția ca sportivii să facă pro
pagandă articolelor furnizate de 
fabricanți. Pină aici, nimic neo
bișnuit practicii folosite in indus
tria specializată din Austria (se 
știe că, cu ani în urmă, aceste 
fabrici au realizat beneficii enor
me de pe urma succeselor repur
tate de Toni Sailer, Christian 
Pravda, Karl Schrantz etc. care 
au folosit materialele acestor fa
brici). Dar iată că industriașii au 
pus acum și alte condiții, mai im
portante, privind controlul desti
nației pe care o au fondurile alo
cate (se cerea ca ele să fie alo
cate în exclusivitate schiorilor al
pini I). Federația austriacă de 
schi nu a putut accepta condițiile 
impuse, pentru că din acest fond 
(1 milion de șilingi) trebuiau asi
gurate și pregătirile schiorilor de 
la probele nordice și din loturile 
de juniori și tineret. Și iată că, 
astfel, se ajunsese la o criză care 
ar fi putut influența chiar pre
zența schiorilor austrieci la Jocu
rile Olimpice de la Grenoble. An-

Herbert Huber, unul din specialiștii austrieci ai slalomului

Patinatorii artistici sovietici in pragul noului sezon

Un prim răspuns, din cea
mai autorizată sursă:

Dl. Felix Levitan: „CURSA DE 24 DF ORE— 
0 IDEE EXCELENTĂ!'

® 9 TARI INVITATE LA „TURUL ROMÂNIEI" ©CICLIȘTII 
ROMÂNI AU PRIMIT NUMEROASE INVITAȚII © APELUL 
LUI ANQUETIL - RESPINS © PROBLEMA RECORDU
RILOR LA ALTITUDINE N-A FOST TNCĂ REZOLVATĂ

La congresele organisme
lor internaționale ale ci
clismului — desfășurate 

săptămîna trecută la Geneva 
— a participat, ca delegat 
al F.R.C., prof. N. OȚELEANU. 
Revenit în Capitală, ne-a stat 
cu amabilitate la dispoziție, 
comunicîndu-ne ultimele nou
tăți.

Âu fost lansate invitații 
pentru cea de-a XVII-a 
ediție a „Turului Româ

niei” federațiilor de speciali
tate din Olanda, Suedia, Aus
tria, Danemarca, R. D. Ger
mană, Bulgaria, Anglia, Franța 
și Italia.

La F. R. Ciclism s-au pri
mit invitații din partea 
organizatorilor tururilor 

Angliei, Algeriei, Marocului și 
Poloniei, precum și ai Tuiului 
Franței pentru amatori („Tour 
de l'Avenir"). Urmează ca 
birou] federal să hotărască la 
care dintre aceste întreceri 
vom fi prezenți în sezonul 
1968. Noi am prefera să avem 
reprezentanți la toate compe
tițiile la care am primit in
vitații....

Asociația internațională a 
organizatorilor de curse 
cicliste (A.I.O.C.C.) și-a 

mărit raza de acțiune prin în
ființarea în anul 1966 a unei 
secții pentru ciclismul amator. 
Biroul de conducere este al
cătuit din Golobiewski (Polo
nia) — președinte, Dietrich 
(R. D. Germană), Ioanovici 
(Iugoslavia), Kalakhi (Maroc) 
— vicepreședinți, Jacques 
Marchand (Franța) — secre
tar general și Oțeleanu (Ro

mânia), Lohmuller (Franța). 
Comberwoth (Anglia), Blanche 
(Belgia), Rafaelov (Bulgaria), 
Mikschi (Austria), Viteck (Ce
hoslovacia) — membri. De a- 
semenea, N. Oțeleanu a fost 
ales printre cei 10 reprezen
tanți ai F.I.C.A.. care au luat 
parte la Congresul Uniunii 
Cicliste Internaționale.

Printre marile întreceri 
cicliste ale lumii în 
care se pot obține punc

te pentru cucerirea „Cupei 
challange A.I.O.C.C." a fost 
introdus si „Turul României*

Oespre oportunitatea omo
logării recordurilor mon
diale realizate la altitu

dine se va discuta la reuniu
nea de la Roma, programată 
în timpul cursului internatio
nal de arbitri din luna decem
brie.

Apelul făcut de Jacques 
Anquet.il, pentru omolo
garea recordului erai 

(27 septembrie, Vigorelli 
47,494 km), a fost respins de 
U.C.I. cu 16 voturi contra, 
două pentru și două abțineri. 
Au fost, în schimb, omolo
gate recordurile belgianului 
Ferdinand Bracke (48 km si 
093,40 m) și italianului Ettore 
Castoldi (100 km în spatele 
motocicletei în 1 h 31:39 — 
record de amatori!), cicliști 
care s-au supus controlului 
antidoping, rezultatul exame
nului fiind negativ. Pentru că 
n-au prezentat procesul ver
bal antidoping, n-au fost omo
logate recordurile mondiale ale 
lui Trentin (Franța) — 500 m 
cu start lansat, Kiricenko și

de iarnă intră, treptat, în drepturile sale. Patinatorii 
în preajma unor mari confruntări. L-am solicitat pa 

VLADIMIR ZAIȚEV, antrenorul patinatorilor artistici sovietici, să ne vor
bească despre pregătirile elevilor săi în vederea Jocurilor Olimpice de la1 
Grenoble și a celorlalte mari competiții programate în lunile viitoare. .

Am primit, prin intermediul Agenției de presă 
„Novosti", următoarele însemnări ale antrenorului 
sovietic.

Pentru noi, ca și pentru toți reprezentanții sportu
rilor de iarnă, evenimentul principal al actualului se
zon este „Olimpiada albă" de la Grenoble. Sportivii 
din lot au început pregătirile pentru această mare 
competiție imediat după Încheierea sezonului trecut, 
în timpul verii și in lunile de toamnă ei s-au antre
nat intens, practicind alte ramtiri sportive, iar apoi, 
in perioada premergătoare sezonului propriu-zis, îm
preună cu antrenorii și coregrafii, au lucrat la al
cătuirea noilor exerciții liber alese, la alegerea 
muzicii. Pentru prima oară, am folosit la antrenamente 
video-magnetoionul. Primele întreceri ale noului se
zon — îndeosebi campionatul orașului Moscova — 
ne-au arătat că munca noastră a lost fructuoasă : 
sportivii fruntași se află in piezent intr-o formă sa
tisfăcătoare. Firește că campionatele U.R.S.S., progra
mate in tuna ianuarie în orașul Voskresensk, ne vor 
edifica și mai mult asupra posibilităților patinatorilor 
noștri fruntași.

Dintre patinatoare, la proba de simplu contăm în
deosebi pe Elena Rceglova, Galina Gribovskaia (am 
bele din Moscova) și Elena Aleksandrova (Leningrad). 
Toate sînt in virstă de 17 ani. La simplu masculin 
patru patinatori aspiră cu șanse egale la selecție in 
echipa Uniunii Sovietice: Serghei Cetveruhin, Valeri 
Meșkov, Serghei Voigușev și Serghei Volkov. Pină 
în prezent, mai multă rîvnă la antrenamente și o com
portare generală 
U.R.S.S., Serghei 
ultima ediție a 
renumitul cuplu 
pov ILeningrad) 
ora actuală in Uniunea Sovietică. Alături de acești 
sportivi se pregătesc și perechile Moskvina-Mișin, Șa- 
ranova-Evdokimov șt Juk-Gorelik, ultimul cuplu după 
o intierupere de doi arii.

Nu m-am reierit în îelatarea mea la perechile de 
dansatori, pentru că, după cum se știe, proba de dans 
nu figurează in programul Olimpiadei. Dar, 
pionatele mondiale și europene vom fi 
la această probă și, ca atare, patinatorii 
pregătesc intens și în această direcție.

în acest sezon sportivii sovietici vor fi
numeroase concursuri internaționale de

Sezonul sporturilor 
artistici se află și ei Moscova

mai bună a dovedit campionul 
Cetveruhrn, clasat pe locul cinci ia 
campionatelor europene. La perechi, 
Ludmila Belousova — Oleg Protopo- 
este, incontestabil, cel mai bun la

la cum- 
reprezentați 
sovietici se

prezenți ia 
patinaj ar

tistic. După recentele lor apariții la Praga și Gre
noble, cei mai buni patinatori artistici sovietici se 
pregătesc să ia startul la Începutul lui decembrie la 
Varșovia, la „Cupa prieteniei'1, iar in perioada 13—17 
decembrie, la Moscova, in tradiționalul turneu al celor 
7 țări.

Un program bogat care sperăm să aducă intr-o 
formă corespunzătoare pe cei mai buni patinatori ar
tistici din U.RS.S. in vederea unei participări încu
nunată de succes la Jocurile Olimpice de iarnă. Iubitorii patinajului artistic, 

așteaptă cu interes reapariția 
perechii sovietice Tatiana Juk— 
Alexandr Gorelik în marile 

concursuri.

trenorul loturilor olimpice, prof. 
Franz Hopplicher, care a sistat 
la un moment dat antrenamentele, 
a declarat deschis : „Dacă aseme
nea „jocuri" vor continua, să nu 
se mai mire nimeni că Austria 
nu va mai putea fi numită țara 
nr. 1 a schiului alpin”.

Alarmată de această situație 
deosebit de dificilă, de crittcile 
vehemente din presă, Federația 
austriacă a găsit în ultimul mo
ment o soluție de compromis: să 
organizeze o chetă publică pentru 
strîngerea fondurilor necesare pre
gătirilor. întreprinderea de pro
duse lactate „Marese“ a acordat o 
subvenție de 900 000 de șilingi 1 
Suma este departe de a fi sufi
cientă, dar pentru început, să zi
cem că este acceptabilă. Este ca
zul să arătăm că schiorii francezi 
se bucură de condiții materiale in
comparabil superioare: în timp ce 
în Austria au fost prevăzute 3,6 
milioane șilingi pentru pregătirea 
loturilor în vederea. J.O. de iarnă, 
in Franța suma alocată în același 
scop se ridică la 50 milioane și
lingi !

Antrenamentele schiorilor aus
trieci au început în timpul verii, 
dar s-au desfășurat mai mult pe 
contul propriu al schiorilor. De 
două săptămîni, după ce greută
țile financiare au fost pentru mo

ment înlăturate, lotul și-a înce
put pregătirile la Kitzsteinhorn, 
iar de la 26 noiembrie el s~a de
plasat la Cervinia (Italia) unde iși 
va continua pregătirile pină la 6 
decembrie. Din lotul masculin fac 
parte schiori cunoscut! ca Gerhard 
Nenning, Karl Schrantz, Heini 
Messner, Egon Zimmermann (res
tabilit după accidentul de automo
bil), Franz Dirngruber, Herbert 
Huber, Rudi Sailer, Hugo Hindi și 
alți 23 de tineri schiori talentațl. 
Lotul feminin este format din 15 
sportive avînd in frunte pe Christi 
Haas, Erika Schinneger, Heidi 
Zimmermann„ și Gertrude Gabi.

După terminarea antrenamente
lor de la Cervînia, „așii" schiului 
alpin austriac se vor întrece la 
Val d’Isere cu elita sportivilor 
francezi.

în ciuda condițiilor nefavorabile 
în care s-au desfășurat pină acum 
pregătirile, antrenorul Hopplicher 
privește cu încredere Viitorul. 
„Dacă vom obține cîteva succese 
la Grenoble, ele vor avea o sem
nificație și mai mare decît suc
cesele repurtate cu ani în urma, 
cînd schiorii noștri s-au bucurat 
de un sprijin apreciabil", a de
clarat antrenorul federal.

Kurt CASTRA

între fotbal și box...

Varșovia

Japques Anquetil, susținindu-și recursul în Congresul Uniunii 
Cicliste Internaționale

Obodosaia (U.R.S.S.) — 500 m 
cu start de pe loc.

Luînd cunoștință de Ini
țiativa ziarului „Sportul" 
de a organiza pe velo

drom competiția „Cele 24 de 
ore ale Bucureștiului", cei 

doi mari specialiști ai spor
tului cu pedale, d-nii Felix 
Levitan si Jacques Marchand, 
au fost încîntați de idee. Dl. 
FELIX LEVITAN a spus: „Ini

țiativa este excelentă. Ea va 
găsi răsunet în lumea ciclis
mului și sintem gata să ne 
aducem contribuția la selecta
rea unui Iot valoros de par
ticipant. Socot că este bine 
ca echipele să fie alcătuite 
din cîte 4 cicliști, iar reu
niunea să se desfășoare fără 
întrerupere, adică să 
acorde timp neutru. Vă 
mult succes !“

— h.

nu se 
doresc

n. —

Victoria repurtată de Gornik 
Zabrze la Kiev, în fața formației 
Dinamo, invingătoarea lui Celtic 
Glasgow și deținătoarea — pentru 
a doua oară consecutiv — a titlu
lui de campioană a Uniunii Sovie
tice, a constituit o mare surpriză 
chiar și pentru cei mai compe- 
tenți specialiști ai fotbalului. La 
noi ea este apreciată drept cea 
mai mare senzație a sezonului 
fotbalistic. Dar, maniera în care 
fotbaliștii polonezi au obținut suc
cesul lor face ca el să nu poată 
fi contestat de nimeni. în prezent, 
Gornik Zabrze, sub conducerea an
trenorului maghiar Geza Kalocsai, 
se pregătește atent pentru meciul 
revanșă programat miercuri, în 
nocturnă, pe giganticul stadion 
din orașul Chorzow, avînd o ca
pacitate de 80 000 de locuri. încă 
de pe acum se poate afirma că 
tribunele vor fi arhipline. Și-au 
anunțat prezența la meci peste 
1 000 de turiști din Kiev, care vor 
veni să-și susțină formația favo
rită să realizeze în deplasare ceea 
ce n-a reușit pe teren propriu. Să 
nu mai vorbim de micrqbiștii po
lonezi. Din întreaga regiune în
conjurătoare ca și din multe alte 
orașe poloneze un mare număr de 
iubitori ai fotbalului vor fi pre

zenți la stadion pentru a urmări 
partida. Cine va cîștiga ? Știți 
prea bine că în jocul cu balonul 
rotund pronosticurile sînt hazar- 
dante. Fără îndoială că prima 
șansă este de partea gazdelor, 
care beneficiază de această dată 
de avantajul terenului propriu. 
Dar, să nu uităm că fotbaliștii din 
Kiev au cîștigat și la Glasgow !

Deci, „fotbaliștii" n-au de ce se 
plinge în această săptămînă. Ace
lași lucru îl spun, însă, și ama
torii de box. Intr-adevăr, conco
mitent cu disputa de mare inte
res la fotbal, la Potsdam este 
programat un atractiv meci de 
box : R.D.G. — R.P. Polonă în 
„Cupa Europei". Este vorba de 
pugiliști tineri, sub 23 de ani. Fe
derația noastră de specialitate a 
stabilit lotul care se va deplasa 
în R.D. Germană : Jan Kokoszka, 
Josef Kuderski, Wlodzimierz Ca- 
ruk, Jan Zelezniak, Zbigniew Za- 
krzewski, Edmund Montewski, Wi
told . Stachurski, Edmund Hebei, 
Erwin Z.urek și Edmund Jankowiak 
(în ordinea categoriilor). Cel mai 
valoros om al echipei poloneze 
este, desigur, Witold Stachurski, 
medaliat cu argint la ultimele 
campionate europene,

în orice caz, nu va fi ușor mîi- 
ne pentru iubitorii de sport din 
Polonia. Se anunță o zi grea...

- Jan WOJDIGA

In timp ce barca Iul Partizan se răsturna

Belgrad
prima, 
dine ;
fi

Partizan Belgrad pleca acum 
cîteva zile la București cu con
vingerea fermă că se va califi
ca în semifinalele „Cupei cam
pionilor europeni" la polo. Pen
tru deținătoarea titlului firește că 
o asemenea intenție nu era cî- 
tuși de puțin exagerată. într-a- 
devăr, triplu cîștigători ai aces
tei întreceri aveau destule mo
tive să dorească a cuceri și a 
patra oară medaliile de aur. Dar, 
acum, cînd rezultatele sînt cu
noscute de amatorii de polo din 
Iugoslavia, cu toții sînt decepțio
nați de slaba comportare a echi
pei Partizan, care n-a obținut 
pașapoartele pentru etapa urmă
toare a „C.C.E.". După cum se 
spune la noi, Partizan este acum 
la fund. Este interesant de sub
liniat că înaintea începerii tur
neului din capitala României, co
respondentul nostru transmitea 
din București: „Partizan va fi

e 
vedem 

ce
Dar, echipa lui Jan- 

kovici, Sandici, Perișici și Maro- 
vici n-a reușit să îndreptățească 
nici speranțele' redactorului de 
specialitate, nici pe cele ale iu
bitorilor de sport din țara noas
tră. Barca lui Partizan a fost răs
turnată, alte două formații ob- 
(inînd dreptul de a lupta mal 
departe în tradiționala competi
ție europeană.

Cu cine ? — iată întrebarea la 
care au fost chemate să dea răs
puns echipele Mladost Zagreb, 
Pro Recco (Italia), C, N. Barce
lona și Septemvri Sofia, reunite 
în turneul de calificare găzduit 
de orașul Zagreb. Spre deosebire 
de Partizan, cealaltă reprezen
tantă a polo-ului iugoslav a ju
cat la adevărata sa valoare, con- 
firmînd pronosticurile care o in
dicau drept favorită. Termlnînd 
neînvinsă concursul, cu un gol
averaj impresionant (21—6),
Mladost Zagreb a evoluat în chip 
de mare campioană, impreslonîn- 
du-i atît pe spectatorii prezenți

aceasta 
să 

echipa 
cui doi".

va

o certitu» 
care 

ocupa
va
lo-

și pe specialiști. în-
Pro

în sală <at 
deosebi meciul Mladost
Recco va rămîne mult timp în. 
mintea spectatorilor, prin frumu
sețea fazelor de joc, prin dina
mismul și îndîrjirea cu care am
bele echipe au luptat pentru a 
obține victoria. Succesul gazde
lor a fost asigurat în prima re
priză, după care Mladost condu
cea cu 2—0, celelalte trei re
prize încheindu-se cu scoruri 
egale. StipanicI, Bonacici, Trum- 
bici, Scimenci, Poljak, Jezeger au 
avut., o zi excelentă. De pa acum 
se poate afirma 
Mladost

‘ pen,tru 
da loc 
librată,

Pro 
rămîne _ ____
va fi interesant de urmărit dacă 
Dinamo București va realiza 
marea ei performanță, aceea de 
a se califica în finala „C.C.E." 
la polo, Ip orice caz, o așteaptă 
două meciuri grele.

Vlastimir IGNATOVICI
. , . Șpprt Beograd.

meciurile 
Moscova 

calificarea în finală, vor 
la o dispută foarte echi- 
foarte dîrză.

Recco, campioana Italiei, 
o formație valoroasă și

Ț.V.S.K.

Anquet.il

