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ECHIPA DE VOIE! Â ROMÂNIEI
ÎNVINGĂTOARE IA OLAN DATOR

O :
MIERCURI ' ; ■:

Tn ziua a 5-a a Dinamoviadei de volei de la
Ulan Bator au fost înregistrate următoarele rezul
tate : feminin : România — R. P. Mongolă 3—O ;
R.P.D. Coreeană — Polonia 3—O; U.R.S.S.^— R. D.
Germană 3—2; masculin : R.P.D. Coreeană — Un
garia 3—0 ; U.R.S.S. — R. D. Germană 3—0 j Bul
garia — R. P. Mongolă 3—1.
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Reprezentativa

de hochei a României

DUBLUL EXAMEN AL FOTBALULUI NOSTRU

r
I A DISPĂRUT i
i

Trimisul nostru special, CĂLIN

invitată in Canada

RAPIDIȘTII
DIFICILA,
DAR SINT OPTIMIȘTI

ROMANIA,

Jfl-IB g

JUVENTUS

Tn nici o altă țară din lume
hocheiul nu e mai la el acasă decît în Canada. Statisticile arată
că nicăieri în lume nu stat mai
multe echipe, mai mulți jucători,
mai multe patinoare artificiale
decît în această țară, mare cît un
continent (9 959 000 km2—Europa
10 milioane km2; 19 milioane da
locuitori), acolo unde, de fapt, s-a
și născut acest sport ți -a atins o
asemenea dezvoltare impresio
nantă.

In Canada aproape că nu există
tînăr de virata școlii care să nu
știe să patineze și să mînuiască
crosa ca un veritabil virtuoz al
gheții, astfel că hocheiul se bucură
de o popularitate la fel de mare
ca fotbalul pe plaja Copacabana
de la Rio de Janeiro. Popularitatea
acestui sport a crescut nemăsurat
în ultimii ani, chiar dacă, în aceas
tă perioadă, Canada a pierdut su
premația mondială a hocheiului.
In primăvară, la campionatul
mondial de la Viena, unde’’repre
zentativa României a avut o evo
luție remarcabilă în cadrul grupei
B, conducătorii hocheiului cana
dian au ținut să vadă jucînd for
mația noastră. IMPRESIA PE
CARE LE-AU LASAT-O BĂIEȚII
NOȘTRI A FOST CONCRETIZA
TA ÎN INVITAȚIA FĂCUTĂ RE
PREZENTATIVEI ROMANE PEN
TRU UN TURNEU IN CANADA.
Și de ce să n-o recunoaștem des
chis, această invitație ne măgu
lește, la fel ca aprecierile făcute
la adresa hocheiului românesc.
Acum a venit ora plecării! In
cursul dimineții de astăzi sportivii
noștri vor începe o călătorie de
mai multe mii de kilometri, itinerariul lor european fiind urmă
torul : București — Paris — Lon
dra. Apoi, în zbor direct, deasu
pra Atlanticului, cu un avion „Alr
Canada" pînă la St. John’s, în insu
la Newfoundland. La 1 decembrie,
pe patinoarul din St. John’s, va în
cepe turneul ; prima partidă cu
formația Newfoundland. Urmează
două meciuri
cu
„Maritima
A.H.A." la 3 dec. la Moncton și la
5 dec. la St. John în Noua Scoție.
După o singură zi, întîlnirea cu
Quebec A.H.A.", iar la 8 dec., o
partidă foarte dificilă/ Ia Ottawa,
cu reprezentativa districtului res
pectiv. La 10 și 12 decembrie for
mația noastră va juca la Winni
peg cu echipa O.H.A., apoi la
Toronto (14 dec.) cu „Thunder Bay
A.H.A." și la Maniii-oa (15 dec.)
cu o selecționată 'locală. Ultimele
partide vor fi categoric cele mai
dificile : la 18 dec., la Sault S-te.
Marie cu selecționata Canadei de
vest și la 20 dec. la Huli cu selec
ționata Canadei de est. La 21 deRomeo

VILARA
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DISCIPLINA i
i
LA TENIS? i

„II calcio", du întregul său cortegiu de cancanuri, de pasiuni, ile
transferuri senzaționale, dar și cu
marile sale echipe de faimă mon
dială, este astăzi foarte cunoscut
la noi în țară, lntr-atît de cunos
cut, incit deși ne aflăm în inima
Piemontului, la Torino, oraș cu
două celebre echipe și unde mîine
(n.r. azi) Juventus și Rapid se intîlnesc într-o primă manșă a du
blei lor confruntări din „C.C.E.",
găsim cu greu noutăți să le așternem pe hîrtie.
Se știe, de pildă, că Juventus a
traversat (dacă ar traversa șl in
meciul cu Rapid...) o criză nu atît
tehnică sau tactică, cît de acute
frămîntări interne, că cele două
vedete ale lui „Juve", Del Sol și
De Paoli, cărora li s-a alăturat și
Ziponi, și-au unit Eforturile pen
tru a-și impune punctul de vedere
'tn fața lui Heriberto Herrera, că
apărarea echipei s-a șubrezit. Și
cîte alte asemenea lucruri nu se
știu și nu se spun. S-a aflat astfel
că, înaintea meciului cu Rapid
s-au luat măsuri excepționale de
redresare morală, că „H. H. 2“ —
peruvianul taciturn și extrem de
sever — s-a hotărît să cedeze ■—
pentru o scurtă perioadă de timp
— presiunilor grupului Del Sol,
De Paoli, Zigoni, renunțînd la
folosirea uriașului suedez Magnus
son, că buna comportare din me-

Dan și lonescu, reintrarea lui
Dinu, efectul pozitiv, confirmat de
antrenori, al purgatoriului băncii
de rezervă suportat de Răducanu,
sînt indiscutabil elemente care pot
determina optimismul. Numai atît
însă nu-i suficient. Se cere ca
dîrzenia lui Dan să fie mclipsitoare, ca lonescu să-l tragă după
el și pe Dumitriu II, și astfel cupiui să redevină unit și eficient,
ca Dinu să-și găsească ritmul și
apetitul de joc, la mijlocul tere
nului, iar „cărăușii" Codreanu și
Năsturescu să-și semneze mai des
prezența în fața portarului Anzolin, așa cum, de altfel, au mai
făcut-o: primul, în meciul cu Trakia, iar cel de al doilea, în par
tida cu Sao Paulo. De fapt, nutrim
speranța că rapidiștii vor realiza
o comportare care să le aducă
zîmbete și flori, la sosire, pe aero
portul Băneasa.
Dar Juventus 1 „H. H. 2“ tace
și este încă îngîndurat. Meciul cu
Fiorentina nu l-a satisfăcut. El
speră. Speră ca Del Sol, Zigoni,
Menichelli și De Paoli să devină
niște eroi nu numai în inima su
porterilor ci și pe teren, ca mereu
tînărul brazilian Cinesinho, șiret
ca o vulpe și exploziv tn șut ca
dinamita, să poată specula even
tualele greșeli ale adversarilor sau
să poată puncta cu mai mult
aplomb savantele combinații ini
țiate de Del Sol. După cum se
vede, mai mult speranțe decît cer
titudini. Ceea ce ne face și pe. noi
să fim mai optimiști...

dată cu
încheierea
sezonului
competițional de tenis în aer li
ber, a sosit momentul retrospec
tivelor, al trecerii în revistă a eve
nimentelor principale, al concluzii
lor. Este ceea ce a făcut — de
curînd — și biroul Federației de
tenis. Cu acest prilej s-au remar
cat numeroase abateri de la dis
ciplina sportivă, chiar a unor sportivi de
mare prestigiu ca
maestrul
emerit al
sportului Ion Țiriac, sancționat de altfel de
către forul de resort cu avertisment.

CRISTIAN MANTU, trimisul nostru-‘special la Valencia, transmite:

STEAUA S-A BUCURAT

DE O PRIMIRE CALDA
.. .Roma, ora 13 I Decolăm, plecînd spre Madrid. Prin hublourile
navei mai facem cîteva semne
de despărțire românilor de pe
’ aeroport î Fănuș Neagu, Vasile
Căbulea, cu care am călătorit
pînă aici. Au rămas cu „napolitanii" din Ciulești care se în
dreaptă spre Torino. Eu și Radu
Urziceanu de la revista „Fotbal"
sîntem bucuroși că am scăpat de
concurentă.
Sub aparat se vede Mediterana...

★

...Am aterizat la Valencia acum
45 de minute, după două escale :
Roma ora .13 și Madrid ora 15.
Călătoria a fost destul de plăcută. Mai puțin pentru subsemnatul, care m-am pomenit fără loc

FORMAȚIILE

DE ASTĂZI
RAPID : Răducanu —- Lupescu,
Motroc, C. Dan,
Greavu — Dinu, Jamaischi
— Năsturescu, Dumitriu II,
lonescu, Codreanu.
JUVENTUS :
Anzoli
Salvadors
—
Leoncini,
Bercellirto,
Casiano
—
Sacco, Magnusson, Del Sol
— Zigoni (De Paoli), Cinetinho, Menichelli.

ciul cu Fiorentina a lui Castano a
mai dat speranțe înfocaților „tlfosi".
Altceva este,, însă, esențial. Fot
balul românesc, cu toată suita lut
de rezultate contradictorii, și-a
făcut totuși cu insistență loc în
preocupările presei și ale acestor
adevărate cohorte de suporteri,
mereu avizi de noutăți. Am des
făcut azi ziarele și peste tot am
întîlnit RAPID scris cu litere de-o
șchioapă; de asemenea numele lui
Dan, lonescu sau Dumitriu...
Să trecem însă peste interesul
pe care acest meci îl stîrnește în
Italia și, desigur, și la noi, unde
televizoarele vor fi luate cu asalt.
Inimoșii suporteri ai „alb-negnlor“ (culorile lui Juventus) sau al
„alb-vișiniilor" (sînt și ei prezenți
la Torino în număr destul de mare
ca să se facă auziți) se pregătesc
și ei intens.
Va realiza Rapid o performanță
bună 7 Faptul că echipa și-a găsit
cadența, forma deosebită

’Așa salută publicul „AII Blacks"

URMĂRINDU-I

PE

RUGBIȘTII

NEOZEELANDEZI

Spectator
la Bayonne și
Am avut prilejul de a vedea
în ultimele 7 zile două confrun
tări între rugbiștii francezi și cei
neozeelandezi: la Bayonne —
Selecționata de Sud Vest — Noua
Zeelandă; la Paris — Franța —
Noua Zeelandă. Cred că nu exis
tă iubitor al sportului — și nu
numai al celui cu balonul oval
— care să nu fi auzit despre
impresia pe care au produs-o
purtătorii echipamentului negru,
de la care și-au luat porecla
„AII
transformată în renume:
Blacks". Printre spectatorii acestor formidabile demonstrațil de
măiestrie m-am numărat șl eu.
Dar, oricît ai. fi de prevenit, exclamaliile de uimire, de îneîntare sau de entuziasm îți vin me
reu pe buze...
Mă voi ocupa, totuși, mai pu
țin de maeștrii rugbiulul de la
antipozi și mai mult de viitorii
noștri adversari, francezii. Mărtu
risesc, deși meciul Franța —
Noua Zeelandă constituia tema
călătoriei mele și cele văzute
prezintă mare importanță pentru
tradiționalul nostru examen de
toamnă, aspectul jocului m-a fu
rat adesea. Ce-i drept, era ceva
nemaivăzut... Gazdele — cîștigătoare pe anul în curs ale Turneu
lui celor cinci națiuni și învin
gătoare ale celebrilor sud-africani,
au făcut tot posibilul pentru a
fisura palmaresul european pe

1967 al oaspeților. N-au reușit,
deși au jucat foarte bine.
Ca aspect, test-meciul de la
Colombes a arătat clar felul în
care cele două echipe țin să-și
impună punctul de vedere. Neoing. Viorel MORARU

antrenor al lotului național

la avionul companiei aeriene
„Iberia". Trebuia să rămîn la
Madrid pînă la cursa următoa
re I Orice, numai asta n*U 1 Do
ream să fiu de față la sosirea
Stelei la Valencia, să stau de
vorbă cu Mundo — antrenorul
gazdelor — să-i iau un interviu
brazilianului Waldo sau lui Paquito, sau lui Abelardo. Am fo
losit, de aceea, tot arsenalul de
arqumente de care dispune un
gazetar sportiv (chiar și faptul
că nu cîntăresc mai mult de
80 de kg cu bagaj cu tot), pînă
i-am convins pe cei de la „Ibe
ria", să mă transporte peste plan
de la Madrid la Valencia. Si am
reușit.
Cînd au pășit pe pistă, jucătorii și antrenorii noștri au fost
ținta atacului pornit de ziariști și
fotoreporteri. Au fost fotografiați
în grup (Constantin și separat,
„profesorul" fiind cunoscut aici),
au fost asaltați tot timpul cu în
trebări, începînd din gara aeriană,
și pînă în holul hotelului Asto
ria unde este ' găzduită echipa
noastră. în puținul timp pe care
l-am avut la dispoziție, de la so
sirea avionului și pînă la această
convorbire, am luat pentru citi
torii noștri o declarație secreta
rului general al clubului Valen
cia, dl. V. PERIS : „Sîntem încă
afectați de înfrîngerea suferită
duminică la San Sebastian din
partea Ini Real Sociedad. înain
tarea noastră a fost deficitară.
Dar, campionatul intern e una
și „Cupa cupelor" e alia. Sperăm
ca echipa noastră să facă o par
tidă bună în compania jucători
lor bucureșteni despre care am
citit aprecieri din cele mai fa
vorabile. Aștept un joc frumos,
care să mulțumească în primul
rînd publicul valencian. Așa cum
dv. doriți o victorie a clubului pe
care îl însoțiți, eu doresc o victorie a echipei pe care o conduc...".
I-am răspuns domnului Vincente Peris că la Valencia eu
mă mulțumesc și cu un joc egal...
A zîmbit.
Prezența Stelei este marcată la
Valencia în numeroase ziare. Am
rămas surprinși —■ întreaga de
legație — văzînd cît de bine sînt
cunoscuți fotbaliștii echipei noastre, jocul lor. Explicația ? Gazetarii care au prezentat formația
bucureșteană publicului spaniol
sînt aceia care au însoțit clubul
Atletico Madrid Ia meciul de la
Viena cu S.K. Viena (în „Gupa
orașelor tîrguri"), desfășurat în

(Continuare în pag. a 4-a)

(Continuare în pag. a 3-a)

Handbalistele
de la Universitatea Timișoara,
învingătoare in Iugoslavia
Echipa feminină de handbal Universitatea
Timișoara a susținut la Pancevo (Iugoslavia)
o partidă amicală cu formația locală Textilaț. Jucînd foarte bine, handbalistele românce
au cîștigat cu 10—6 (5—5). Punctele timișorencelor au fost realizate de : Moșu 4, Gașpari 2, Rigo 2, Neagoe și Postelnicu.
P. Arcan — coresp. principal

VICTORIE
ROMÂNEASCĂ
ÎN DANEMARCA

*

DE PAOLI

■

Echipele de tenis de masă
ale României, care au par
ticipat Ia campionatele in
ternaționale ale Scandina
vici, au susținut la Copen
haga o dublă întîlnire cu
reprezentativa Danemarcei.
Sportivii români au cîștigat ambele meciuri, fără a
pierde vreun set.

.

DAN COE

PRAGA. — întîlnirea internațională de
rugbl desfășurată la Praga între reprezenta
tivele Cehoslovaciei și R. F. a Germaniei s-a
încheiat cu victoria sportivilor cehoslovaci,
învingători cu scorul de 9—6 (3—0).

Bjorn Virkola, învins In primul
concurs al anului
OSLO. — în stațiunea norvegiană Savald
jen a avut loc primul concurs de sărituri cu
schiurile al noului sezon de iarnă. Victoria

O plecare spre
Valencia, cu zîmbetul
pe buze.
Steaua, cu cîteva
minute înainte de
decolarea avionu
lui.
Foto : T. Roibu
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IN CORPUL
ZIARULUI
ULTIMA
MUTARE...
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DEBUT
CU STÎNGUL
LA JUDO

(pag. a 2-a)

ÎN JURUL
UNEI MESE
ROTUNDE
AD-HOC
CU FOTBALIȘTII
REPREZENTATIVEI
DE TINERET

(pag. a 3-a)

90 DE MINUTE
ÎN HAOS l
Wolter se destăinuia
(pag. a 4-a)

KAROLY SOOS
NU MAI ESTE
ATÎT
DE OPTIMIST

Un telefon cu
redactorul șef
al revistei
„Fussball Woche"
(pag. a 4-a)
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FERENCVAROS
LIVERPOOL
1-0
În „Cupa orașelor
tîrguri"
(turul
al
treilea), Ferencvaros
Budapesta a învins
cu 1-0 pe F. C. Liverpool. Singurul qol a
fost înscris în min.
43 de'Katona. Data
partidei revanșă nu a
fost încă stabilită, întrucît numeroși jucă
tori ai echipei ungare
vor pleca într-un lung
turneu în America
de Sud.
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Nervozitatea, invocată ca un laitmotiv i-a
și la manifestări
dus la acte de indisciplină
........,
necontrolate și pe alți sportivi ca llie Nâstase. Constantin Popovici, Codin Dumitrescu.
A devenit prea vechi refrenul „am fost ner
vos, deoarece a greșit arbitrul", pentru ca
să-l mai ia cineva în serios. Insuficiențele
existente în pregătirea tehnică, tactică, fizică
și morală a unor sportivi, reprezintă de fapt
adevărata cauză a nervozității, a indiscipli
nei și lipsei de autocontrol. Abandonurile,
refuzul de a juca și eschivarea de a parti
cipa Ia unele competiții pot fi catalogate
și ele — ca încălcări ale eticii sportive. Ast
fel, jucătorul Gunther Bosch n-a concurat în
campionatul Capitalei, iar Petre Mărmureanu la „Cupa Ardealului”. Jucătoarea ludith
Dibar a abandonat în întîlnirea ou echipa
Steaua din campionatul pe echipe, în timp
ce Mariana Ciogolea a refuzat pur și sim
plu să joace la dublu, alături de colega sa
de club, Aurelia Cîrna-ru. Seria exemplelor
poate fi continuată : sub diferite motive, Ion
Țiriac, llie Năstase, Petre Mărmureanu, Con
stantin Popovici, Gheorghe Boaghe, Gunther
Bosch și Vasile Serester (după cum se vede
un gru<p compact al seniorilor noștri cei mai
valoroși) n-au luat startul în „Cupa
de
toamnă" — organizată de comisia orășe
nească București. Ce fel de explicație poate
fi aceea pe care au dat-o unii antrenori
(„sportivii au concediu"), cînd data compe
tiției a fost cunoscută cu șase luni înainte ?
Această atitudine constituie o desconside
rare a eforturilor care se fac în sprijinul
sportivilor, precum și al iubitorilor tenisului
care așteaptă să-î vadă mai des la lucru
pe jucătorii noștri fruntași.
Cred că una din principalele cauze ale
abaterilor semnalate este insuficienta exigență a biroului federal. In același timp,
atitudinea de îngăduință și pasivitatea unor
antrenori, precum și neînțelegerea de către
aceștia a rolului de educatori pe care-l au
în raporturile cu elevii lor, generează și în
trețin asemenea stări necorespunzătoare.
Exemplul negativ al unor sportivi fruntași
este — din păcate - adeseori urmat și de
cei mai tineri. Așa se explică apariția unor
manifestări de indisciplină pe teren - în
ultimul timp — la Ion Sântei, Viorel Marcu,
Codin Dumitrescu, Felicia Bucur. Bunăoară,
în așa măsură l-a cuprins înfumurarea pe
jucătorul Codin Dumitrescu, ineît, el a găsit
ou cale să refuze asistența antrenorului său
în timpul unei lntîlniri. Este greu de ima
ginat o mai mare lipsă de stimă și recu
noștință țață de cel care i-a dăruit mii de
ore din viață, pentru a-| ajuta să urce trep
tele măiestriei sportive.
Apare limpede că asemenea stări de lu
cruri nu pot mulțumi pe nici un iubitor al
sportului. De aceea, biroul federal trebuie
să ia toate măsurile pentru a împiedica re
petarea unor manifestări ca cele semnalate.
La rîndul lor, jucătorii trebuie să-și îndrep
te eforturile către ridicarea măiestriei spor
tive, să fie exigenți cu ei înșiși, să respecte
regulile întrecerii sportive, să fie exigenți cu
regulile întrecerii sportive, să-și dovedească
prin comportare respectul față de specta
tori. La lichidarea oricăror abateri de la
etica sportivă trebuie să se angajeze, cu
răspunderea cuvenită și antrenorii și arbi
trii, care, zi de zi, se găsesc împreună cu
sportivii.
Numai printr-o colaborare comună a tutu
ror factorilor de răspundere din tenis se
va reuși - într-un timp pe care-I dorim
cît mai scurt - să se treacă în domeniul amintirilor atitudinile nesportive, nedisciplinate
ale jucătorilor și jucătoarelor, la care am
asistat în recent încheiatul sezon.
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Ion PETRACHE

a revenit norvegianului Bengt Tothum, avînd
cea mai bună săritură de 82,5 m. El a fost
urmat
de iugoslavul Kardar, norvegianul
Grini și francezul Maquet. Campionul mondial Bjorn Virkola a căzut în timp ce efectua prima săritură, dar el a putut continua
concursul.

Arbitrii meciurilor de baschet
Politehnica — M.T.K.
®ele două meciuri de baschet dintre echi
pele feminine Politehnica București și M.T.K.
Budapesta, programate la 7 și 14 decembrie
în cadrul „G.G.E.", vor fi arbitrate de G. Pas
tor (Iugoslavia) — A. Arabadjan (Bulgaria),
la București și V. Novotni (Cehoslovacia)
— H. Huck (R.F.G.), la Budapesta.

Juniorii ișl vor desemna campionii
naționali la scrima
Ultima competiție internă de scrimă de
mari proporții, din 1967, va avea loa la fi
nele acestei săptămîni. Este vorba de fina
lele campionatelor naționale pentru juniori
(16—20 ani). Ele sînt programate în Capi
tală. în zilele de 1, 2 și 8 decembrie. Loc
de desfășurare — sala F.R.S. de le stadio
nul Republicii.

La l.iceul cu program de educație fizică
nr. 35 din Capitală există o frumoasă tradi
ție în creșterea de gimnaști talentați. lat
Lucia Chiriță și Petre Mihaiuc, component!
ai echipelor reprezentative, sînt doar două
exemple. In prezent, antrenorii și profesorii
de aici cizelează pe campionii de mîine. tn
foto: Mariana Andreescu execută un exer
cițiu la bîrnă, sub supravegherea profesoa
rei Barbara Dumitrescu.
Fotei V. Bageae
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ULTIMA MUTARE...
.'. .Mai întîi, zece runde de incer
titudine. Florin Gheorghiu — con
dus, dominat, nervos, nesigur.
Campionul se obișnuite si priveas
că numai in urmi și iată-l ci acum
trebuia să-și potrivească el, după
lider, pasul, ritmul) respirația de
turneu. Au fost singurele momente
de rumoare intr-o finali de șah,
altminteri liniștită și obișnuită, în
ciuda faptului că ea se anunța „a
marilor promisiuni". Apoi, totul a
intraț In normal. Marele maestru
a făcut o serie de 9*/a din 11, care
i-a îngăduit, în final, să fie din
nou dezinvolt, să stea mai puțin
la masa sa șl si privească mai
mult la tablele vecinilor. Florin
Gheorghiu a cîștigat cel de-al șa
selea titlu, e drept, mai greu, dar cu
prestanță, a obținut o victorie la
potou, așa cum cu vreo 20 de ani
în urmi marele jocheu Cerkasov
reușea cu inegalabilul său Avion
pe pista hipodromului.
Desigur, interesează înainte de
toate evoluția lui Florin Gheorghiu,
atb-ul nostru țahist cel mai pu
ternic, de care ne legăm speranțele
consacrării în arena internațională.
Campionul a jucat mai slab sau mai
tare decît în alți ani ? Se poate
vorbi despre un progres ? Care
este valoarea sa în comparație cu
nivelul primilor mari maeștri ai
lumii I
Indiscutabil; Florin Gheorghiu
deține, tn momentul de față, o cla
să peste ceilalți șahiști ai noștri.
El străbate o perioadă de tranziție,
inevitabilă in cariera unui mare
jucător. Se petrec la el fenomene
de decantare și de filtrare, mai
ales în privința concepției sale
despre șah. Campionul nostru a
cunoscut și a intîlnit, la masa de
joc,
ultima vreme, somități :
Fischer, Larsen. Gligorici, Spasski,
Keres. A încercat, de bună seamă,
să împrumute cite ceva de la fie
care. Jocul său este acum mal
precis, dar parcă a pierdut din inci
sivitate. Fenomenul este normal.
Ne, bucură modul cerebral în care
Florin Gheorghiu tratează partida,
dar ne îngrijorează, oarecum, ten
dința sa exagerat de mare spre
prudență.
Intr-o discuție, Sergiu Samarian
îmi spunea că — după părerea sa —
Florin Gheorghiu deține acum su
ficiente acumulări cantitative pen
tru a realiza acel atît de așteptat
salt calitativ. Intr-o zodie a preco
cității șahiste (vezi și apariția fe
nomenalului junior brazilian Ma
king), 23 de ani, cîți are Florin, re
prezintă o vîrstă de maturitate.
Pentru campion această finală
n-a fost nimic mai mult decit un
exercițiu. Bineînțeles, a trebuit să
se gîndească pentru a-l rezolva.
Dar nu prea mult...

★

Revelația Adrian Buză ne bucură.
Fără șă fie la prima sa tinerețe

șahiști, clujeanul completează un
loa vacant în echipa României, pe
care dorini (și avem dreptul) s-o
vedem între primele șase din lume.
Deși trecut de 30 de ani, Buza joacă
un șah de adolescent (în sensul
cel mai bun al cuvintului), îndrăz
neț și dezinvolt. Fără îndoială, examenul internațional va fi testul
de bază. Credem că va primi o notă
de trecere.

★
Victor Ciocîltea va fi totdeauna
un răsfățat al inimilor noastre,

1

FLORIN GHEORGWU
VICTOR CIOCÎLTEA
ADRIAN BUZA
TEODOR GHIȚESCU
CORVIN RADOVICI
EMIL UNGUREANU
BEL A SOOS
CAROL PARTOS
9 EMANUEL REICHER
10 DOLFI DRIMER
11 MIRCEA PAVLOV
12 DAN ZARA
13 ȘERBAN NEAMȚU
14 VOLODEA VAISMAN
15 OCTAV TROIANESCU
16 ION FISCHER,
17 'EDGARD NACHT
18 SORIN SEGAL
19 VASILE GEORGESCU
20 VAL ER DEMIAN
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pentru că am străbătut niște ani
. de tinerețe urmărindu-l la masa
de joc, admirîndu-i partidele stră
lucitoare, suferind pentru el,
dezavuîndu-l, în repetate rînduri,
pentru eșecuri și, apoi, redeschizî.ndu-i, tot de atîtea ori, porțile
simpatiei.
Cu riscul de a contrazice unele
păreri, așa-zise autorizate, îndrăznesc să afirm că acest jucător vi
guros, polisportiv, cu un moral de
fier, înarmat, cu luciditate și opti
mism este încă departe de a fi pla
fonat. Ciociltea poartă balastul ta
lentului său. Paradoxal ? Nicide
cum ! Dacă „secundul", acestui cam
pionat ar munci cît poate (și cît
trebuie, de fapt) succesele sale ar
fi mult mai mari și mult mai con
stante. Mizîrid prea mult pe talent.
Ciocîltea se încăpățînează pe un
repertoriu de deschideri destul de
limitat, cunoscut de adversarii săi
din țară și de peste hotare, ceea ce,
în orice concurs, îi creează, de la
început, un handicap. Poate că de
acum încolo, punînd în valoare
experiența și înțelepciunea anilor,
el își va revizui punctele mai
vechi de vedere. Nu este încă prea
tîrziu.
*

Rivalul de lungă vreme al lui
Ciocîltea, la tablă și în statisticile

DEBUT CU ST1NGUL LA JUDO
Bătusem Ia mașină știrea cu
primul campionat de judo al
Capitalei. Era, firește, o nou
tate și, ca atare, i se rezer
vase spațiu în pagina I. Cum
se obișnuiește, în ziua preapariției am verificat autenticitatea
informației, O primă surpriză :
reuniunile nu mai aveau loe în .
sala Dinamo, ci la Floreasca II!
Modificarea părea neînsem
nată, nu însă pentru con
curenți și spectatori. Sala Di
namo este onorată de multe
competiții de înaltă ținută, pe
cînd Floreasca II a fost amena
jată pentru întreceri atletice;
cu zgură, cu tribune mobile, de
capacitate redusă etc.
Credeam că acesta va fi sin
gurul minus al concursului.
Eroare ! Sacul deficiențelor avea
să se umple o dată cu începerea
întrecerilor. Pe cele două patru
latere, concurenții echipelor
participante nc-au arătat, rînd
pe rînd, procedee de lupte li
bere, greco-romane sau trintă

numărului de suporteri, Teodor
GhitescU, a fost, nu o dată, criti
cat pentru marele său procent de
egalități, aducindu-i-se, in ultimă
instanță, o acuzație de „non com
bat". Inexact. Ghițescu — .și aici
un paradox — face atîtea remize
pentru că... nu iubește remizele.
El este absolut sincer și cinstit față
de conștiința sa. Joacă sportiv fie
care partidă, dar nu-i ajunge ener
gia pentru a o duce la victorie.
Fragilitatea sa fizică a devenit pro
verbială. La ea s-a adăugat, cu anii,
și un oarecare complex. Spre sfîr-

(și acestea destul de rudimen
tare), numai judo nu- (în aceeași
notă, și arbitrii).
Niște probe tehnice de control ar fi rezolvat, din capul
locului, aceste neajunsuri, mai
ales că, atît sportivii, cit și ar
bitrii, au învățat cele cîteva no
țiuni de judo din cărți. Faptul că
durata unei partide a fost re
dusă de la 5 la 3 minute, n-a
făcut decît să ne scutească de
alte aspecte nedorite.
în sfîrșit, cele mai bune echi
pe — I.O.R., afirmată deja și
în competiții internaționale, cit
șl Politehnica, formație frunta
șă — au fost retrase din con
curs.
In asemenea împrejurări, ni
se pare firesc să afirmăm că
debutul în campionatul orașului
București a fost făcut cu stîngul.
Costin CHIRIAC

P.S. Pe primele locuri: 1.
Agronomia, 2. Tinerețea, 3.1.C.F.

ÎN CURÎND PE ECRANE

.Revenirea lui Radovici merită
să fie salutată. Mai ales, dacă ținem
seama de faptul că înaintea echipei
naționale stă participarea la difi
cila competiție internațională „Cam
pionatul Europei". Mai constant, cu
mai multă ambiție și cu mai mult
curaj, Radovici este tocmai omul
care lipsea selecționatei.

★

In rest ? In rest, Partoș, intr-o
evidentă eclipsă de formă, trei
debutanți (Zara, Segal și Demian),
care vor mai trebui verificați, și
ceilalți concurenți, „piinea cea de
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șitul acestei finale, Ghițescu a găsit
neașteptate și nebănuite resurse de
victorie, demonstrîndu-ne că are
putere să depășească un „punct
mort" care s-a prelungit cam mult.
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toate zilele" a finalei. Dar, nici cel
mai copios și rafinat dineu nu se
poate lipsi de pline...
Valeriu CHIOSE

NUMEROASE COMPETIȚII
ÎN REGIUNEA ARGEȘ
Mergînd pe linia îndeplinirii
sarcinilor trasate de rezoluția Con
ferinței pe țară a mișcării sportive,
consiliile pentru educație fizică și
sport din regiunea Argeș au ini
țiat numeroase competiții sportive.
Astfel, s-au organizat pînă acum,
sau sînt în curs de desfășurare,
103 campionate raionale și orășe
nești la atletism (13 competiții),
volei (13), fotbal (13), handbal (12)
și alte sporturi. La întreceri parti-

cipă aproape 700 de echipe. De asemenea, au fost organizate șase
campionate direct regionale : la
volei, handbal, lupte,
tenis de
masă, fotbal și box la care s-au
întrecut 51 de formații. Trebuie
să mai arătăm că, din totalul cam
pionatelor, 65 la sută au fost orga
nizate pentru seniori, 25 la sută
pentru juniori și restul pentru co
pii.
Al. Momete coresp. principal

SUPERIORITATEA
SPADASINILOR
DE LA STEAUA
Și în acest an, trăgătorii
de la Steaua au dominat pro
ba de spadă. Exceptînd eșe
cul din tur, în fața Medicinei
Tg. Mureș, spadasinii clubu
lui bucureștean au înregistrat
final,
victorii în serie,
în
avînd un avans de 6 puncte
fată de următoarea clasată.
(MolFormația
campioană
danschi, Marinescu, Cerea, Al.
Istrate, N. Istrate), s-a impus
datorită îndeosebi
pregătirii
multilaterale.
Medicina Tg. Mureș (locul
II) a avut o comportare ine
gală : deosebit de eficace în
tur și cu un randament scă
zut în retur. Înfrîngerea mediciniștilor, chiai la ei acasă,
în meciul cu Electroputere, a
însemnat momentul în care
echipa proî.:. A. Cacuci a ieșit
practic din lupta pentru primul loc. O> carență de ordin
general. la această echipă —
insuficienta pregătire fizică.
Ca debutanți în A, spadasi
nii de la Electroputere Cra
iova (III) s-au prezentat peste
așteptări. Antrenorul P. Ghinju
a reușit, după ani de străda
nie, să pună pe picioare o
garnitură cu mari perspective
(Duțu, Bunea, Podeanu, Ișailă), capabilă să-i înlocuiască
cu succes, într-un an-doi, pe
Popescu și Mironov.
O echipă care n-a contat
decît pe un singur trăgător
a fost C.S.M. Cluj (IV). Este
vorba de Sinko. Antrenorul
Ad. Gurath s-a gîndit cam tîr
ziu la întinerirea lotului.
Conform tradiției, Universi
tatea București (V) a recurs
și de data aceasta la impro
vizații. Omul de bază al for
mației, Țintea, ș-a pregătit
foarte puțin, iar Vasiloglu a
lost multă vreme bolnav. Tre
buie făcut ceva pentru com
pletarea echipei. Trebuie în
curajate mai mult acele ele
mente care iortează porțile
consacrării (Bălan, Paraschiva,
și, poate, și alții).
în cazul Crișului Oradea,
semnalele de alarmă ale zia
rului nostru au fost justifi
cate. Cu tot ajutorul masiv
dat de Școala sportivă, echi
pa orădeană n-a putut evita
ultimul loc. . Nici chiar pre
zenta pe planșe a antreno
rului (O. Thalmeiner) n-a dat
nici un rezultat.
Tiberiu STAMA

NAIFRAOIUL
UNEI COMPETIȚII
NIILT AȘTEPTATE
Organizarea campipnateior re
publicane pentru școlile generale
a fost o măsură binevenită și
de mult așteptată. Aceste cam
pionate sînt menite, printre al
tele, să contribuie la ridicarea
la un nivel mal înalt a sportului
școlar, la atragerea copiilor în
practicarea timpurie a diferitelor
ramuri de sport.
Anul acesta am asistat la des
chiderea festivă a celei de-a
doua ediții a campionatului șco
lilor generale din raionul „Tudor
Vladimirescu", din Capitală. Au
defilat sute de copii, însoțiți de
profesorii lor, au fost prezenți
directorii școlilor, reprezentanții
secțiunii de învățămînt, ai Con
siliului raional al pionierilor. S-au
rostit cuvinte frumoase despre
viitoarele întreceri, s-a urat, căl
duros, succes participanților. După
festivitatea de deschidere s-au
desfășurat primele meciuri de
handbal, de volei, de fotbal, cu
participarea unor galerii însufle. țite. A fost o zi de toamnă însorită, cu mii de culori și cu
mult entuziasm (predominant rdzul...).
Din păcate însă interesul a
scăzut vertiginos. Nu al copiilor i
ei au așteptat, la iiecăre etapă,
să îmbrace tricoul ECHIPEI și au
vrut să lupte, cu ardoarea carac
teristică vîrstei, pentru un rezul
tat cît mai bun. A scăzut inte
resul organizatorilor, al celor
care ar trebui să facă din fiecare
meci, din fiecare, concurs o adevărată bucurie a copiilor...

IN VOIA SOARTEI
Dezorganizarea șl dezinteresul
s-au tăcut simțite din ce în ce
mai mult. Să vorbim, mai întîi,
de cei mai Interesați: profesorii
de educație fizică. Unii au depus
toate eforturile pentru a-i pregăti corespunzător pe concurenți
și a-i prezenta la întreceri con
form tuturor cerințelor regula
mentare (de exemplu, cel de la
școlile generale 74, 94, 95). Alții
însă, de multe ori au lăsat baltă
campionatele, trlmitîndu-i pe copii
singuri la teren (de exemplu, cei
de la școala generală 89 și liceul
39). Desigur, unele dintre aceste
absențe au fost motivate (lecții
la școală sau alte sarcini). Nu
s-au găsit însă în toată școala
respectivă alți profesori, fie șl de
alte specialități, care să-i înso
țească șl să-l supravegheze pe
elevi ? Cum vor cîștiga încrede
rea părinților procedînd astfel?

EXPERIMENTELE SINT BUNE, DAR NU LA CAMPIONATUL TĂRII!

F

După cum arătam în cronica
din ziarul nostru de luni, cam
pionatul republican de haltere pe
echipe a fost cîștigat de C.S.M.
Cluj, datorită superiorității sporti
vilor săi la probele de... atletism I
Făcînd această precizare, nu cău
tăm cîtuși de puțin să diminuăm
meritele învingătorilor, care s-au
comportat bine și în probele spe
cifice (smuls și aruncat). Clujenii
au aliniat o formație tînără (me
die de vîrstă 22 de ani ( mezinul,
Simion Deușan, nu a împlinit
încă 17 anii), compusă din: Al.
Voinar (cat. 67,5 kg), Șt. Iavorek
și S. Deușan (75 kg), Fr. Covaci
(82,5 kg), V. Kato (90 kq), Sp.
Herghelegiu și O. Pop (+ 90 kg).
Halterofilii de la C.S.M. Cluj și
antrenorii lor (T. Roman, Gh. iacob și L. Barabaș) pot primi fe
licitări pentru că au știut să se
orienteze în funcție de regula
mentul competiției, întocmit și
anunțat cu mult înainte.
Se pune însă întrebarea: acest
regulament corespunde cerințelor
campionatului 7
Orice campionat republican are
ca scop principal — înaintea con
siderentelor de ordin metodic —-

. O PRODUCȚIE A EIUDIOULUI
CINEMATOGRAFIC „BUCUREȘTI

determinarea celui mai bun spor
tiv sau a celei mai bune echipe
în ramura de sport respectivă.
Aceasta implică obligația de a
înscrie în programul campiona
tului numai probe specifica ra
murii respective, în caz contrar,
există oricînd posibilitatea ca —
prin combinări nepotrivite — titlul
de onoare, de campion național,
să nu revină totuși sportivului
sau echipei celei mai bune. Or.
- regulamentul recent încheiatei
ediții a campionatului de haltere
a oferit această posibilitate, prin
combinarea smulsului și aruncatu
lui (procedee specifice) cu probe
atletice. C.S.M, Cluj șl-a adjude
cat titlul de campioană, deși —
de ce să nu recunoaștem — la
ora actuală ea mi este cea mal
puternică echipă de haltere din
tară. Credem că experimentul su
punerii halterofililor la o serie
de teste de ordin atletic, experi
ment ce reflectă noua orientare
metodică trasată de federație,
este oricînd util și binevenit, danu într-un campionat republican.
S-ar fi putut efectua încercarea
cu prilejul „Cupei regiunilor',
disputată în luna septembrie (spre
exemplu), sau în oricare altă
competiție cu miză mai mică,
prevăzută de calendar sau Insti
tuită anume.
Modul de apreciere a rezulta
telor de la smuls șl aruncat a
fost, de asemenea, total necorespunzător datorită folosirii . unei
tabele de punctaj arbitrare, care
nu făcea nici o diferențiere între
categoriile de greutate. în aceste
condiții, cu performanțele sale
foarte bune pentru cat. cocoș (95
kg la smuls — record republicau
egalat și 120 kg la aruncat), Zoro
Flat a fost dezavantajat. El a pri
mit mai puține puncte decît cele
oferite, prin mărinimia tabelei,
unor cifre superioare cu cîteva
kilograme, dar a căror valoare —
fiind vorba de „grei* — este sub
mediocră. O altă prevedere regu-

LA CALENDELE
GRECEȘTI 7

Muzica
TEMKTOCLE POPA

Scenariu}
și regia
FRANCISC
MUNTEAHU
Cu: SILVIU STĂNCULESCU, IRINA GARDESCU, STEFAN CIUBOTARAȘU
GH. IONESOJ GION, MATEI ALEXANDRU, EM!L HOSSU
Imaginea i NIC, GIRARDI
Decoruri i
arh. AURELIU 1ONESCU

Sub titlul „Recunoștin
ță"... a apărut o notă cri
tică referitoare la un caz
de incorectitudine. Despre
ce era vorba ? Un vechi
și pasionat activist spor
tiv voluntar, Constantin
Gh. Darie, din comuna
Ștefănești, raionul Boto
șani, se ocupase cu mul
tă conștiinciozitate, de-a
lungul anilor, de trebu
rile asociației
sportive
sătești Progresul. Fuse
se președinte, secretar,
responsabil financiar ai
asociației și uneori cu
mulase toate cele trei
funcții, pentru ca activi
tatea sportivă din sat să
meargă mal bine. Anul
trecut, acest om destoi
nic — încercat de-,, vîrs
tă și de sănătatea din ca
in ce mai șubredă — a
renunțat, cu multă pă
rere de rău, la activita
tea atît de dragă lui. în
anumite situații
însă,
Constantin Gh.
Darie
mai scosese și bani din

lamentară permitea folosirea, în
cadrul celor șapte categorii de
greutate, a formulei „5+2* i adi
că flecare echipă era obligată să
prezinte concurent! la cinci ca
tegorii (la liberă alegere), ceilalți
doi componențl al formației pu
țind să dubleze la una din cate
goriile alese. Aceste „portițe* ale

față „împinsul* — evaluarea nu
se mai poate face complet, re
zultatele avînd doar o semnifica
ție parțială. Or, in situația în
care avem un calendar competitional atît de sărac, cuprinzînd
doar 3—4 concursuri de anvergu
ră republicană, nu ne putem per
mite luxul să mai transformăm
unul dintre ele în... experiment.
Din cauza înlocuirii .împinsului*
cu probele atletice, la campiona
tul pe echipe, halterofilii au pierdut una din puținele ocazii de
îmbunătățire a rezultatelor la
triatlon (deci de creștere a propriei' valori), deși pregătirea de
luni de zile le dădea multora
acest drept.
Considerăm că, în privința
campionatului pe echipe, orientarea F.R.H. a fost
deficitară.
Experimentele — repetăm —
sînt foarte necesare, dar nu la
un campionat republican de se
niori.
Adrian IQNESCU

Hai, ai noștri, halterofilii 1
(Desen de NEAGU RADULESCU)

regulamentului au deschis și ele
calea arbitrariulul, au creat un
avantaj în favoarea C.S.M. Cluj,
care a avut „dublură* (Ia cat.
grea), pe cînd Dinamo a dublat
la mijlocie, iar Steaua la cocoș.
In sfîrșit, o ultimă clauză prin
care regulamentul campionatului
pe echipe s-a făcut „neînțeles*.
Este îndeobște cunoscut că per
formanțele halterofililor se eva
luează, atunci cînd se întocmesc
bilanțurile de sfîrșit de an, pe
baza cifrelor realizate într-un
triatlon consacrat, compus din
procedeele i împins, smuls șl aruncat. Excluzînd din calcul unul
dintre procedee — în cazul de

buzunar pentru acoperi
rea unor cheltuieli ur
gente, totdeauna prezenliînd acte justificative.
Astfel că la 13 decem
brie 1966 a fost depus
procesul verbal pentru
decontarea sumei de 432
de lei. De-abla peste
cîteva luni economistul
organului sportiv raional
a reverificat decontul;

A X-a EDIȚIE A CUPEI „C.E.C.LA VOLEI
Direcția regională Mureș-Autonomă Maghiară a Casei de econo
mii șl consemnațiuni (C.E.C.), în
colaborare cu comisia regională de
volei, organizează cu ocazia „Săptămînii economiei „C.E.C.* o inte
resantă competiție: „Cupa C.E.C."
la volei, întrecerile, care se află
la cea de a X-a ediție, atrag anul
acesta în jurul flleulul de volei
14 echipe (dintre care 8 de fete).
Competiția este un adevărat cam
pionat orășenesc, întrucît la ea
participă toate formațiile de volei
existente la Tg. Mureș, exceptînd
cele divizionare.
L Păuș

liul raional
Botoșani
pentru educație fizică și
sport de ce nu rezolvă
prompt asemenea obliga
ții elementare, ne-a so
sit și răspunsul mult aș
teptat atît de noi cît și
de Darie. El sună așa :
„Referitor la scrisoarea
dv... S-a stabilit ca Con
siliul asociației sportive
Progresul Ștefănești (pre
ședinte D- Ringhiiescu)

Cînd sînt lăsați de capul lor, cum
se spune, se pot întîmpla lucruri
neplăcute chiar șl în detrimentul
școlii. De exemplu, în ziua de 29
octombrie, echipa de fotbal a
școlii generale 89 s-a prezentat
la teren fără însoțitor, fără ta
belul obligatoriu cu semnătura di
rectorului și avizul medicului.
Lipsa actelor în regulă (și în spe
cial a unui control sistematic și
oficial al acestora) generează dis
cuții — calificabile cu indulgență
drept neprincipiale — între pro
fesori, sau între profesori și ar
bitri, de obicei în prezența ele
vilor. La meciurile de handbal
din zilele de 16 octombrie și 1
noiembrie profesorii de la școli
le generale 84 și 75 au contestat
dreptul de. joc al elevilor de la
școala 95, fără însă a-i legitima
sau a le verifica actele de la
școală, Certuri, discuții. Ce facem
cu preocuparea educativă?

UNDE NU-I CONDUCERE,
VAI DE ORGANIZARE

Reprezentanții forurilor superioare (secțiunea raională de învățămint, consiliul raional al or
ganizației
ganizațlel pionierilor, consiliul
raional pentru educație fizică și
sport) au călcat foarte iar pe
la întreceri. N-au «elaborat pen
tru stabilirea unul program ju
dicios și unitar alcătuit pe tot
raionul. Munca de propagandă a
fost egală cu soro i meciurile;
s-au disputat, de cele mai multe
ori, în anonimat. Programările
s-au făcut fără ca... o mină să
știe ce face cealaltă. Astfel, șco
lile generale 89 șl 95 au fost anunțate că au meci de fotbal în
ziua de 29 octombrie la ora 8,30
pe stadionul Olimpia. Echipele,
cu profesori cu tot, au fost punc
tuale. Dar toate terenurile erau
ocupate de întreceri ale asocia
țiilor sportive din raion! în frig
șl în ceață, elevii au așteptat
mal bine de o oră, pînă li s a
repartizat, în sfîrșit un fel de
teren la marginea celor adevă
rate : nemarcat, în schimb plin de
gropi și de pietre. Nu se pre
zentase nici un arbitru (regula
mentul prevedea însă că toate întîlnirile trebuie să fie conduse
de arbitri calificați). Noroc că
tov. Mara, îngrijitorul stadionului,
a îmbrăcat de bună voie panta
lonii scurțl ai arbitrului și s-a
transformat (era să scriem...
costumat) în cavaler al fluleruluL
Ce părere au organizatorii ?
.. .Și, așa cum s-au desfășu
rat, așa s-au și încheiat între
cerile etapei în raionul „Tudor
Vladimirescu*. Duminică 12 no
iembrie s-a disputat finala la
handbal între elevii școlilor 72
și 95. La încheierea jocului s-au
aliniat echipele și... atît. Nici un
reprezentant al organizatorilor,
nici un premiu (poate mai în
colo, cînd „vraja* victoriei se
va fi risipit de mult...), nici o
diplomă și nici măcar un cuvînț
de felicitări.

ANTRENORI! N-A'VEȚI NEVOIB
DE TALENTE NOII
De multe ori, l-am auzlt pe
antrenori plînglndu-se de lipsa
unor copii talentațl, că nu au de
unde-1 alege, că In școli activi
tatea sportivă este la un nivel
scăzut. Dar, alături de ridicarea
acestui nivel, unul dintre scopu
rile competiției la care ne refe
rim este șl acela de descoperii e
a noilor talente șl pregătire ini
țială a acestora. Multi profesori
merită sincere felicitări pentru
munca depusă șl pentru rezulta
tele obținute. Dar antrenorii ce-or
fi așteptînd ? Dacă le-a fost,
poate, greu să colinde toate șco
lile, măcar pe la terenurile sau
sălile care au găzduit campiona
tele să se fi obosit să ajungă l
Au fost prezenți acolo, chiar de
cîte două ort pe săptămînă, cei
mal buni copil din flecare școa
lă. Talente din plini Doar să
Ie fl ales. Dar, se pare că an
trenorii bucureștenl așteaptă ca
viitorii sportivi să le fie aduși...
pe tavă.

★
Iată ce a făcut ca întrecerile,
cel puțin in raionul „Tudor Vla
dimirescu', să nu-șl fi atins nici
pe departe țelurile. Nici sub as
pectul instructiv, nici sub cel
educativ, desigur nici pe plan
propagandistic. Ne mal rămîne
însă speranța ca măcar la viitoa
rele competiții școlare cei mari
să Ie asigura celor mici atenția
cuvenită 1

coresp. principal

RUNDA SANCȚIUNILOR

Că fotbalul poate duce
uneori $1 la... box, o
demonstra scurtul arti
col critic, apărut în zia
rul nostru nr. 5403, sub
titlul „Pugilat". Faptele
incriminate ae tntîmpla, seră la un med de fot
bal dintre echipele de
copil ala Școlii generale
nr, 1 Roman ji cea din

Pe urmele materialelor publicate
găsindu-1 bun și avizîndu-1 pentru a fi achitat
în termen da 3 2.ILE.
Pînă la începutul lui
septembrie a.c. Darie nu
primise nici un bănuț I
In fine, cînd ne pre
găteam să întrebăm pen
tru a doua oară Consi-

să achite
tovarășului
Constantin Darie, fostul
secretar al acestei aso
ciații, susua ce a reieșit
la predarea actelor...".
Toate bune, dar parcă
lipsește un amănunt de
loc neglijabil:
CÎND 7
Că mai este nițel șl se
Împlinește anul!

Cotu-Vameș. O fază con
testată a atras interven
ția antrenorului
școlii
din Roman, Ștefan lonescu, pe lingă „tușlerul" Augustin Hîrjui. Pe
teren, sub ochii copiilor,
au urmat mal multe re
prize de box (firește, ne
reglementar), la capătul
cărora arbitrul Hîrjui a

■Idles BUSSIJ.ȘIRIANU

reușit ti deschidă arca
da adversarului cu... flu
ierul.
Firește, ziarul nostru
a cerut Consiliului oră
șenesc (Roman) pentru
educație fizică și sport
să na comunice măsu
rile luate pentru înlă
turarea unor asemenea
demonstrații
deplora
bile, Ni. se răspunde că:
„Tov. Hîrjui Augustin,
arbitra stagiar; a fost
pedepsit de eubcolegiul
de arbitri de fotbal cu
suspendarea pe două etape (ou mențiunea că
la a doua abatere va fi
exclus din siăbcolegiu),
iar antrenorului Ionescu Ștefan l-a fost Inter
zisă, do către comisia orășeneasoă de fotbal, In
trarea In Înotata stadio
nului".
Deși sancțiunile dic
tate suferă de prea mul
tă indulgență,
sperăm
ca ele să-i facă pe cei
doi „pugillști amatori"
să renunțe definitiv la
noua Tor pasiune spor
tivă.
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gag. la 3-a
Meci atractiv, astăzi,
pe „Republicii”

Dinamo BucureștiUniversitatea Cluj
În jurul unei mese rotunde ud-hoc

cu fotbaliștii reprezentativei noastre de tineret
■HK
Extrem de utile, cele eîteva
ore petrecute vineri, în tran
zit, pe aeroportul din Vleniț
în așteptarea cursei TAROM,
Londra —• Frankfurt — Viena
— București, care avea să
aducă acasă reprezentativa
noastră de tineret Strînși în
jurul „mesei rotunde* antre
nori și jucători laolaltă au
analizat, în detaliu, evoluția
formațial noastre pe terenul
Ludwigspark din Saarbriicken.
S-a ținut cont, firește, ți de
climatul oarecum neprielnic
(adversar valoros, dornic să
reabiliteze cit de cit presti
giul
soccerului vest-german,
șifonat cu o oră înainte în
partida disputată La București,
teren destui de greoi etc.),
pentru fotbaliștii români, dar
discuțiile purtate lucid au dus
la următoarea concluzie ț re
zultat foarte bun, poate cel
mai bun din seria celor cinci
meciuri disputate ia sezonul
de toamnă, Insă jocul prac
ticat de formația noastră de-a
lungul întregii prlmef reprize
a lăsat de dorit.
Este un punct de vedere
(care corespunde c® al nos
tru) deosebit de bogat tu MmnlftcațlL

Comparfnd randamentul lor —
diametral opus în cel® două re
prize i slab în prima, mulțumi
tor in cea d«< doua —< unii
dintre jucători |l-au explicat
„startul slab’
prin insuficienta
încălzire efectuată Înainte de ioc.
Medicul lotului, dr. Dumitru To
mescu, a observat că „partea
specifică a încălzirii nu se efec
tuează în condiții de joci iar cea
generală, primele 10 minute, se
face cu menajamente*, „Flecare
a efectuat încălzirea după cum a
crezut de cuviință, Cred că pe
viitor va trebui al nl se spună
exact ceea ce avem de făcut"
— a remarcat jucătorul Lucescu.
„O situație tristă, dar adevărată
— a apreciat cineva. ȘHindu-se
faptul că Încălzirea se tace in
dividualizat, jucătorul trebuia să
vină de la cîub cu lecție învă
țată la «cest capitol*
Lucruri clare, dar, de bună
seamă, numaț ta parte valabile,
întrucit o incălalre efectuată in
suficient sau în mod defectuos,
poate explica o comportare slabă
pe o perioadă de maximum 15-20
de minute, Gr, cînd de-a lungul
întregii reprize (nota benei 45
de minute I) s-a șutei O singură
dată pa spațiul porții (datorită
mingii expediate de către... fundașul Kis) înseamnă efi defecțlunile sînt si de altă natură.
„Indiferent dacă a meci oficial
sau amical, ori «te cite ori întîlnim adversari puternici intrăm
timorați pe teren. Ne studiem
prea mult partenerul de joc, ne
este frică să teșim la atac*. (Lu
cescu). .Comitem o mare eroare,
după părerea mea —• a spus Deleanu — lăsîndu-ns dominați din
primul minut în felul aceste, ad
versarul, care șl «șa beneficiază
de avantajul terenului propriu,
prinde și mai mult aripi*,
Și la aceste carențe, jucătorii
adaugă altele, ținînd de capito
lul tactică. „în prima repriză am
lost pur șl simplu dezorientați.
Nu mal știam pe cine trebuie să
marchez. Prin retragerea mea,

5

Gornea — eroul meciului de la Saarbriicken
conform sarcinilor ce-ml reveneau ca mijlocaș defensiv, se
impunea ca, în fazele de apărare,
unul dintre înaintașii noștri centrail, Grozea, să se replieze rapid
spre mijlocul terenului. Neprocedînd astîel, am fost mereu pus
între doi adversari care atacau
pe culoarul meu cu superioritate
numerică*. (Deselnicu), „în prima
repriză, echipa noastră a acțio
nat dezlînat, cu spații mari între
Unii. Nu ne-am demarcat la timp,
am lăsat înaintașii prea izolați
de restul echipei, jucîndu-1 cu
baloane Ia picior*. (Radu Nun
weiller). „Modul în care am pri
mit golul, ca și alte faze, au de
monstrat că în apărare dublajul
n-a funcționai bine“ (Boc). „De
sigur,! nu trdbuie omis faptul că
am întîlnlt o echipă extrem de
puternică, tehnică, rapidă, dar o
bună parte din timp indicațiile
date de antrenori' nu au fost
respectate. S-a jucat static, nu
ne-am regrupat cu oportunitate
în apărare, lăsînd adversarului
spații mari de manevră, prin care
a atacat șl cu fundașii și cu mij
locașii". (Dinu). „în prima repri
ză, defecțiunile au pornit de la
mijlocași, care — in situația de
apărare
nu s-au retras pentru
a veni' in sprijinul fundașilor.
Apoj s-a mal greșit tactic, cînd,
deși au fost marcate sever, aripile au fost jucate cu mingi la
picior. Faptul că Lucescu și Jercan au fost deposedațl cu ușurință a enervat întreaga formație,
Și iată cum o eroare de natură
tactică are repercusiuni psihice
asupra echipei* (Gheorghe Nuțescu).
Nu au lipsit aid aprecierile
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ARBITRI! MECIULUI DINAMO
BUCUREȘTI — „U" CLUJ

MÎINE, LA BÎRLAD: GLORIA C.S.M.S. IAȘI

Pajtida Dinamo București —
Universitatea Cluj, care va avea
Ioc azi pe stadionul Republicii,
va fi condusă de 1. Ritter (Timi
șoara) la centru, N. Cursaru
(Ploiești) și AL Alexe (Rm. Vîlcea) la tușă.

Meciul Gloria Bîrlad — C.S.M.S.
Iași (restanță ln „Cupa României") se va disputa mîine la
Bîrlad. Partida va fi arbitrată de
E. Vlaiculescu (Ploiești) la centru, I. Oprișan (Focșani) șl I.
Țlfrea (Galați) Ia tușă.

pur... autocritice. „Golul primit a
fost generat de pasa trimisă de
mine 1» adversar" (Radu Nun
weiller). „Dacă-i strigam lui Boc
să-mi lase mie mingea expediată
spre Simmet, îmi reușea intercep
ția și evitam înscrierea golului".
(Kis). „Dacă veneam în întîmpinarea balonului puteam să dejoc
intențiile de marcaj strict, efec
tuat de adversarul meu direct. în
plus, am resimțit oboseală din
cauza deplasărilor la Berlin și
Saarbriicken, eîectuate într-un
timp relativ scurt". (Lucescu).
„M-am dus deseori la margine
după adversar, lăsînd astfel des
coperit un culoar important în
fața porții Iui Gornea". (Deseinicu).

★

Ce a determinat revirimentul
înregistrat în jocul echipei noas
tre în partea a doua a meciului ?
Să-i ascultăm, în continuare, pe
componenții formației.

Radu Nunweiller ține să sub
linieze un aspect legat de facto
rul moral, deosebit de impor
tant, petrecut în cabină în pauza
jocului: „Felul în care ne-ați
vorbit dv. (n.n. este vorba de
antrenori) în cabine, calm și fără
amenințări, ne-a redat încrederea
în posibilitățile noastre. Am re
intrat pe teren deciși să schim
băm fața jocului și am reușit:
ne-am demarcat la timp, n-am
mai complicat jocul prin ținerea
inutilă a balonului și fazele pe
riculoase la poarta lui Rynio n-au
întîrziat. Dacă am fi acționat cu
mai mult curaj după obținerea
punctului egalizator, cred că am
fi reușit să obținem victoria".
„Trebuia să atacăm mai lucid
și cu mai mult curaj după golul
înscris de Jercan", este de pă
rere și fundașul Dinu. „în repriza a doua ne-am apropiat de
valoarea adversarului nostru, în
unele momente chiar l-am de
pășit. Am ■ păstrat mingea mai
mult în posesia noastră, dar nu
am tras suficient la poartă".
(Boc). „După pauză, Grozea a.jucat bine tactic, s-a repliat cu
ușurință, controlînd, împreună cu
Radu Nunweiller și cu Jercan,
mijlocul terenului; și astfel sar
cina mea în această parte a me
ciului a devenit mai ușoară". (Deselnicu). „Adversarul nostru nu
și-a dozat bine efortul. A vrut
să ne sufoce de Ia început, făcînd risipă de energie. Mai puțin
proaspeți în repriza secundă, fotbaliștii vest-germani au fost nevoiți să cedeze inițiativa". (dr
Dumitru Tomescu).
„La Insuficienta circulație în
teren — a spus, printre altele,
la „concluzii*, antrenorul Dincă
Schileru — s-a mai adăugat, în
prima repriză, un element nega
tiv : majoritatea dintre dv. ați
efectuat o mișcare în plus chiar
dacă faza respectivă de joc nu
a recomandat-o. În felul acesta
s-a produs o aritmie, viteza de
joc a scăzut. După pauză, dato
rită unei gîndiri tactice mai ra
ționale ați reușit să dejucați dis
ciplina de joc a valorosului ad
versar".

într-adevăr, cele eîteva ore pe
trecute, în tranzit, pe aeropor
tul din Viena s-au dovedit de
o mare utilitate. S-au desprins
din discuții o recunoaștere des
chisă a greșelilor, o dorință evi
dență de auto-depășire prin des
coperirea și înlăturarea lipsurilor
actuale. Ceea ce este deosebit de
semnificativ. Mai ales cînd este
vorba de o echipă de tineret, a
cărei evoluție trebuie privită în
perspectivă...
G. NICOLAESCU

rind, mai multe reflectoare pentru
ca activitatea de instruire a viito
rilor fotbaliști să poată fl desfășu
rată și după ce s-a întunecat.
ÎU acest fel, frecvența la antre

ORADEA, 28 (prin telefon). —
Astăzi s-a disputat în localitate, întîlnirea internațională de fotbal din
tre echipele de juniori ale cluburi
lor Crișul Oradea și Slovan Bratis
lava. După un meci de bun nivel
tehnic, oaspeții au obținut victoria
cu 1-0 prin punctul înscris de Po
lak în min. 15.
Ilie Ghișa
coresp. principal

SPORT

LA

— Aici, Evadatul I

— Bună, Kimble, ce faci 7
— Alerg : eu după Ciung, ciun
gul după comisar,
comisarul
după mine...
— Ei, fiecare cu serialul lui 1
— Apropo î unde nu Înveți sa
mal m-ascund 7
— Intr-o „Alimentară') ai lu
crat 7 Întreb,
— Nu
— Ia Încearcă. Vinzi ce vinzi,
vine o fată drăguță să cumpere
mezeluri, leșină brusc, o salvezi,
comisarul Gerard apare in ușă,
lași totul baltă .1 te ascunzi in
magazie.
— Ca să mă prindă, nu 7
— Nu, fiindcă intre timp, res
ponsabila de ia brînzeturi, care
te simpatiza mai de mult, îl
pune pe o pistă greșită, spunîndu-i că ai „fugitivo" prin biroul
merccojogulul prin
cipal.
— Nu-i rea Ideea!
— Totuși, dacă In
ziua aceea respon
sabila primește mar
fă și nu poate in
terveni 7
— Uite, la asta nu m-am gtndit ! Știi ce: te ascunzi la Turnu Măgurele ! E o echipă de fot
bal acolo — Chimia — care ac
tivează în C șl are nevoie
de
antrenor.
— Nu merge 1
— De ce 7 Întreb.
— N-am acte. N-am carnet da
antrenor.
— Nici nu trebuie.
Spui
că
pregătești echipa „voluntar", pre
cum D. Gruia din localitate.
— Gruia ăsta o fi prieten cu
ciungul 7
— Nu, e prieten cu alții. Alt
fel cum crezi că ar antrena fără
să aibă carnet de antrenor 7
— Voluntar.
— Voluntar, dragă doctore, nu
există ia echipele de A, B și C,
Nu admit instrucțiunile !
Aici,
omul trebuie să fie calificat.
— Bine, am plecat f„.

ACTUL n
Ora 15,15 — pe programul I —
transmisie ds la stadionul Repu
blicii, ultima parte a meciului de
fotbal Dinamo București — Uni
versitatea Cluj (crainic reporter,
Ion Muresanu).
Ora 16,00 -— pe programul I —
transmisie de la „Stadio comu
nale" din Torino, meciul de fotbal
Juventus Torino — Rapid Bucu
rești („Cupa campionilor euro
peni") — crainic reporter : Ion
Ghifulescu.

ȘI

DA

Sună telefonul. Ridic ■
— Alo 7
— Bună, doctore, telefonezi din
Turnu Măgurele 7
— Nu, din Piața Amzel. Eram
s-o pățesc rău de tot. Abia am
scăpat de la Chimia !
— Cumva, comisarul 7
— Mal rău ! A venit la asocia
ție o adresă din partea federa
ției : „Vă rugăm să ne trimiteți
de urgență contractul noului _ an
trenor. In caz contrar, vom fi obligațl să luăm măsuri adminis
trative contra echipei dv.“ Ei. ce

spui 7
— Te-ai speriat degeaba ! Adre
se din astea primesc de la fede
rație în fiecare lună.
— Șl 7

— Nimic.
șl locale",
— Deci,
plecat 7
— Foarte

Din Interese „taajore
nu răspund !

am făcut rău că am

!

Era singura echipă
din țară care adăpostea un antre
nor fără... carnet de antrenor 1

Ora 13,45 —• transmisie de la
stadionul Republicii, meciul de
fotbal Dinamo București — Uni
versitatea Cluj (comentator: D.
Tdnăsescu).
Ora 15,30 — filmul „Retrospec
tivă jubiliară", realizat cu prile
jui celei de-a 20-a aniversări a
clubului sportiv Steaua.
Ora 15,55 — transmisie de la
Torino, meciul de fotbal din ca
drul „C.C.E." dintre Juventus To
rino și Rapid București (comen
tator : Eftimie lonescu).

(Urmare din pag. 1)
deschidere la partida F.C. Aus
tria — Steaua.
dbr
Și acum, eîteva amănunte des
pre fotbaliștii noștri, cu care am
călătorit toată ziua. în avion am
stat de vorbă cu cei doi antrenori, ȘTEFAN COVACI și ȘTEFAN ONISIE, care mi-au dat o
serie de amănunte privind pregătirile bucureștenilor pentru me
ciul de joi seara. în ultimele
zile ale săptămînii trecute, echipa
și-a desfășurat antrenamentele în
nocturnă, la Constanța, pe stadio
nul Farul. In general, jucătorii
se prezintă bine, Dumitru Po
pescu este complet restabilit și
va juca. Iată și lotul din care an
trenorii Stelei vor forma, aici,
la Valencia, după antrenamentul
care va avea loc miercuri seara
pe stadionul „MESTELLA", echipa
ce o vor alinia: HAIDU, SUCIU,
SĂTMĂREANU, JENEI, DUMI-

namente a crescut. St. Stănculeseu,
Gh. Timar și Tr. Ivănescu, antre
norii centrului de juniori, lucrea
ză cu elevii lor la diferite aparate,
în imagine, fotoreporterul nostru,
T. Roibu, l-a surprins pe Gabriel
lordache lovind balonul.

Acum,
unde te mai ascunzi.
Kimble 7
— La I.C.H.F.S.
O© 0
— Habar n-am. Mă plimbam
prin piață, în bluza de trening
de la chimia, cînd unul mă în
treabă : „Vrei să joci la noi ?”'
La care voi 7 „La noi, la
I.C.H.F.S. Prime lunare I’
Ca
zici,' să mă duc 7
— încearcă. Mina destinului a
mare I
ACTUL HI
Sună... Ridic :
— Spune, doctore 1
—■ M-am
transferat
de
la
I.C.H.F.S, îa „Metalica". în „0raș".
— Comisarul 7
— Nu, oo.ndițiile ! Fat parte din
echipă, însă am obligația să nu
joc I

— Și îți convine 7
— îmi convine, că nu mal apar
pe teren în
fața publicului.
— înțeleg : ar fl
putut, pe „Olteni
ței", să te
recu
noască careva.

ACTUL IV
Ridic ;
s-a mai Intîmplat.

— Ce
doc
tore 7
— SInt pierdut I MUna mă Ju
decă...
— Formidabil 1 Cum a fost 7
— In minutul 74, la o fază în
fața porții, Fane de la noi, de la
Metalică, e trîntit la pămînt. Ar
bitrul fluieră fault. Fane se scoa
lă și sare la bătaie. Dă el, dă
adversarul Iul...
— Și te elimină pe tine î
— Cum să mă elimine pe mine,
cînd nu Jucam 7 II elimină pe
Fane,
dar la sfîrșitul meciului
cînd arbitrul cere legitimația, de
legatul nostru îl Inmlnează car
netul meu !
— Normal : De ce să fie sus
pendat un jucător bun șl nu unul
care stă pe tușă ? După princi
piul : unul cu eliminarea șl altul
cu suspendarea 1

— Eu cred că aici e mina ciun
gului :
— Fleacuri ! Așa s-a fnttmplat
și în meciul Metalica
Prototi
pul : a fost eliminat unul șl ar
bitrul a primit carnetul altuia!
Vezi cazul lui Florea Ghereș.
— Cițl nevlnovațl or fi jude
cați șl apoi suspendați !...

— Muiți, doctore ! La ultima
ședință. Comisia orășenească de
disciplină a „împărțit" 91 de eta
pe suspendare I Șl pentru ce 7
Pentru eîteva tlbii șl peronee
sparte, pentru niște Injurii nevi
novate de mamă la adresa ar
bitrilor !
EPILOG

Doctorul Kimble, ca majoritatea
jucătorilor, nu s-a prezentat în
fața comisiei. Cei eare s-au pre
zentat

au luat : Marin Gheorghe

(Vîscoza)

6

etape

suspendare,

Ionel Popteanu (C.F.R. Triaj) 8
etape, Nicolae Bălășescu
(Con

strucția I) 6 etape etc. Deci, des
tinul și-a întins Iar mîna-i sal
vatoare peste simpaticul medic,
obligat mereu să-și schimbe locul,
profesia, numele.
Măi, ce comisar i

Vasile TOFAN

Reprezentativa de hochei a României
invitată în Canada
(Urmare din pag. 1)
cembrie hochelștii noștri vor porni
înapoi spre țară, de la Ottawa
la București, via Bruxelles
în legătură cu acest turneu i-am
solicitat o declarație tov. VASILE

Steaua s-a bucurat
de o primire caldă
TRU NICOLAE, HĂLMĂGEANU,
D. POPESCU, NEGREA, SORIN
AVRAM, CONSTANTIN, SOO,
VOINEA, ROTARU, PANTEA,
TĂTARU.
Desigur că, în avion, am discutat și cu fotbaliștii noștri. Du
mitru Nicolae mi-a spus, printre
altele: „Noi am vrea să repetăm
figura de pe Prater, să ne în
toarcem victorioși acasă. Dar,
cred că meciul va fi mult mai
greu pentru că deși Valencia nu
are faima fostului nostru adversar
— F.C. Austria — urmărind rezul
tatele din ultimii ani ale spa
niolilor, reiese că sînt mult mai
puternici decît austriecii...*. „...Sînt
de acord cu Nicolae, a continuat
Constantin, spaniolii sînt foarte
puternici, iar pentru Steaua jocul
de joi seara este un fel de pre
mieră, întrucît echipa noastră n-a
jucat niciodată în Spania. Singu
rul... spaniol din echipă e Du
mitru Popescu. Reticențele noastre
nu trebuie înțelese ca o teamă
de adversar, ci ca o preocupare
pentru acest joc...".

din 5 decembrie ?

Această frumoasă inițiativă apar
ține clubului Dinamo București. Pe
unul din terenurile de fotbal din
parcul sportiv din șoseaua Ștefan
cel Mare au fost instalate, de «su

JUNIORII ORĂDENI ÎNVINȘI

ACTUL I
Sună telefonul. Ridic s
— Alo 7
— Da ! spun.

*

Cum se participă la tragerea
autoturismelor LOTO

Antrenamente în nocturnă pentru juniori

Stadionul Republicii găzduiește
astăzi, de Ia ora 13,45, o partidă
(restanță din etapa a XIII-a), deo
sebit de interesantă: DINAMO
BUCUREȘTI (locul 11) — UNI
VERSITATEA CLUJ (locul 7). In
dorința de a mai urca eîteva
locuri în clasament dinamoviștii
bucureșteni s-au pregătit cu multă
atenție. Antrenorii Traian lonescu
și Bazil Marian vor alinia, se
pare, următoarea formație : Datcu
— Popa, Boc, Nunweiller III,
Ștefan — Ghergheli, Dinu —
Pîrcălab, Dumitrache, Nunweiller
VI, Haidu.
Studenții clujeni au sosit ieri
în Capitală fără... Ivansuc. Antre
norii C. Teașcă și I. Săbăslău nu
au definitivat încă formația care
va fi opusă dinamoviștilor bucu
reșteni.

El fugitivo!

Un nou prilej de a obține autotu
risme vi-1 oferă tragerea autoturis
melor LOTO din 5 decembrie 1967,
oare oferă participanților autoturis
me in număr NELIMITAT, premii
de cite 75.000 lei (un autoturism la
alegere dintre cele 4 tipuri acordate
la categoriile I — IV-a cu diferența
în numerar), premii de valoare va
riabilă Șl premii fixe In bani a cite
300 lei.
Participarea Ia această tragere se
va face prin indicarea a 3 numere
diferite din 90, pe unul sau mal
multe feluri de bilete din cele 5 va
lori diferite la alegere:
— Bilete seria J de 60 lei, cu care
se participă la toata cele 21 extra
geri (I — XXI-a) ale celor 5 faze (I—
V~a) în total 85 numere extrase.
— Bilete seria K de 40 lei, cu care
se participă la cele 20 extrageri (i —
— a XX-a) ale celor 4 faze (I —■ a
IV-a) In total 80 numere extrase.
— Bilete seria F de 20 lei, cu care
se participă la cele 10 extrageri (a
Xl-a — a XX-a) ale fazelor a II-a,
a IlI-a șl a IV-a, ta total 40 numere
extrase.
— Bilete seria G de 10 lei, cu
eare se participă la cele 5 extrageri
(a XVI-a — a XX-a) ale fazelor aIlI-a și a IV-a, în total 20 numere
extrase.
—• Bilete seria A de 2 lei, eu caie
se participă numai la extragerea a
XX-a care constituie faza a IV-a ta
total 4 numere extrase.
Nu lăsați pentru ultima zi cumpă
rarea biletelor la această importantă
tragere.
® Tragerea Pronoexpres de astăzi
va avea loc la București în sala
Clubului Finanțe Bănci din strada
Doamnei nr. 2 cu începere de la ora
18. Cu acest prilej va avea loc și
tragerea la sorți a premiului de
25.000 lei atribuit unei variante <le
categoria a H-a (extragerea a H-a)
de ia concursul Pronoexpres nr. 47
din 22 noiembrie 1967.
® Participarea la concursurile Pro
nosport care se organizează pini la
sfîrșitul anului se face ta continuare
pe buletine gratuite.

MILITARU, secretar general al
F.R.H.P., conducătorul delegației:
„Este o cinste pentru sportivii
români această invitație de a efectua un turneu atît de lung în
patria hocheiului. Sîntem perfect
convinși că nu va fi un simplu
turneu de agrement, ci că, dim
potrivă, vom avea de făcut față
unor adversari foarte valoroși,
extrem de puternici. Băieții noștri
sînt însă hotărîți să se comporte
onorabil, să învețe cit m.ai multe
lucruri folositoare pentru evoluția
lor la Jocurile Olimpice de la
Grenoble".
Vor luat parte la acest turneu
următorii jucători: Dumitraș. Stoiculescu (portari); Varga, Făgăraș,
Pop,
Czaka,
lonescu,
Bașa,
(fundași) ; Szabo I, Calamar, Szabo
11, Stefanov, Biro, Gheorghiu, Florescu, Boldescu, Pană, Ștefan,
Moiș (înaintași). Lotul este însoțit
de antrenorii M. Flamaropol ?i I.
Tiron.

★

Constantin, Voinea, Dumitru Nicolae și Soo : — Și acum să-i zicem noi
o serenadă...
Desen de Neagu Rădulescu

Spectatorii canadieni își încura
jează sportivii scandînd : „Go Ca
nada, go 1“ Acum, o dată cu urarea
de drum bun și succes hoeheiștilor noștri, fie-ne permis să le spu
nem „GO ROMANIA, GO I..."

Din dorința de a face pe larg cunoscute opiniile unor cititori despre anumite fenomene
din viața sportivă, inaugurăm astăzi o rubrică nouă. în cuprinsul ei își vor găsi loc, fără a
mai fi comentate, păreri, observații, sugestii, sau propuneri selectate, după criteriul justeții și al
utilității lor, din corespondența pe care o primim zilnic la redacție. Dorim ca ele să nu se
refere exclusiv la arta fotbalului deși, din motive independente de voința noastră, în numărul
de față vom începe tot cu opinii despre acest sport atît de mult îndrăgit.
„DISPUNEM, TOTUȘI,
DE REZERVE"
„Victoria obținută, dar mai ales
jocul prestat de echipa României
in partida cu reprezentativa R.F.
a Germaniei, ne-a intărit convin
gerea că dispunem, totuși, de re
zerve a căror desfășurare organi
zată să ducă la progresul fotba
lului nostru. Ar fi de dorit ca
acest succes să constituie pentru
jucătorii noștri un îndemn la noi
victorii, la noi eforturi care să
răspundă fotbalului modern, pre
tențiilor mereu amplificate ale
marelui public”,
I. PRECUP
str. Stejarului nr. 8 — Arad
„MODIFICĂRILE REPETATE
AU URMĂRI NEGATIVE"
„Despre echipa de tineret am
putea spune, cu oarecari rezerve,
că ea constituie o speranță auten
tică în redresarea fotbalului nos
tru. Este necesar însă ca atunci
cînd, ds bine, de rău, s-a ajuns
la o formulă care a dat satisfac
ție, aceasta să nu mal sufere
schimbări mari, dăunătoare omo
genității abia închegate. Modifică
rile repetate in componența lotu
lui de tineret au urmări la fel de

negative ca și în cazul echipei
naționale".
ION SIMA
str. Vatra Luminoasă 129
București
„SE IMPUNE O SELECȚIE ÎN
RÎNDURILE ANTRENORI
LOR"

„Ca un fost fotbalist ta urmă cu
aproape patru decenii, pot spune că
la Intrarea pe terenul de Joc con
semnul nostru era „Să dăm tot ce
putem" și aceasta din dorința de a
învinge. Jucătorului de astăzi îl este
însă de cele mal multe ori indife
rent dacă echipa sa cîștlgă sau pier
de, deoarece el știa că „oe-1 al Iui
e pus deoparte"... Este foarte trist
că antrenorii noștri, care ta tinere
țea lor au luptat cu ardoare atît
pentru culorlla cluburilor, cit
și
pentru cele ale echipei
naționale
(atunci etnd au avut cinstea să le
reprezinte), nu reușesc să cultive la
elevii lor aceleași calități avute do
eL Cred că unii dintre acești antre
nori nu muncesc cu pasiune, urmă
rind doar eîștlguri ușoare. Tocmai
de aceea se impune o selecție severă
ta rîndurile antrenorilor, iar cei ne
corespunzători să fie eliminați,
șl
nu mutați dtatr-un Ioc caid ta altul
poate șj mal cald (mim «e tattmplă
adeseori)".

DIONISIE ARDELEAN
str. Oltuz 71 — Arad

„LIPSA DE COINTERESARE
A JUCĂTORILOR"
„Nivelul scăzut al fotbalului nos
tru, atlt ta întrecerile interne cit șl
de multe ori ta cele Internaționale,
sa ditorește ta primul ring Ups®*,

cointeresare a Jucătorilor. Majorita
tea dintre ei și-au asigurat ceea ce
le trebuia — servicii bune, locuințe,
studii superioare — și după realizarea
acestor scopuri personale nu
mai
dau randamentul așteptat. El duc o
viață nesportivă, nu se mai stră
duiesc să-și ridice măiestria fotbalis
tică, să justifice condițiile ce li s-au
asigurat, într-un cuvînt sînt dezinte
resați în ce privește îndeplinirea obieotlvelor urmărite d® federația de
specialitate".

GH. SÎRBESCU

str. E. Murgu nr. 6 — Lugoj

„AȘTEAPTĂ SĂ LE VINĂ
MINGEA LA PICIOR"
„Multe din echipele
noastre
practică un fotbal bătrlnesc. Cred
ci principalul motiv îl constituie
lipsa unei tehnici individuale a
jucătorilor și slaba pregătire fizi
că. Sînt destul de numeroase ca
turile de fotbaliști care rezistă
doar o singură repriză. Am văzut
cu toții, prin intermediul televi
ziunii, evoluția unor echipe de ta
lie mondială și om remarcat cum
fiecare jucător muncea pentru ori
ce minge, recuperind-o uneori
cînd părea practic pierdută. La
noi, In meciurile de campionat și
cele internaționale, jucătorii aș
teaptă calmi și indiferenți ca min
gea si le vină la picior, Cînd ii
vom pedea și pe băieții noștri
alergind 90 de minute pe teren
Dr. IONESCU VICTOR
Bug,

PRfZENTUL Șl VIITOffl
ItMSIHIII UE MASĂ MlIMHAl
Interviu cu domnii RW EVANS și JUPP SCHLAF
Convorbire

telefonică

Berlin-București

Karoly Soos nu mai este atit de optimist

® Noutăți despre C. E. 1968 și C. M. 1969
• Un meci Europa»Asia ® Mingea bicoloră

® Echipa olimpică a R. D. Germane și a început de luni pregătirile

pentru meciul de la București 9 Frenzel este, deocamdată, indisponibil
9 Modificări in apărare & Oaspeții sosesc marți
După victoria reprezentativei României asupra selecționatei R. F. a
Germaniei, operatoarele de la 07 ne sună aproape zilnic, comunicîndu-ne : „Sînteti căutați de Berlin!'. Și Ia capătul celălalt al firului, re
dactorii de la „Sportecho* și „Fussball Woche* nu contenesc cu între
bările: „Ce e cu Dobrin? Va juca la 6 decembrie? Lotul României va
fi același ca și cel de la Berlin? Ce rezultate s-au înregistrat în etapa
de duminică ? De ce n-au jucat Steaua, Rapid și Dinamo ? etc., etc.
După ce le satisfacem curiozitățile, profităm șl noi de ocazie pen
tru a afla unele amănunte în legătură cu pregătirile olimpicilor
R. D. Germane.
Interviul telefonic, care urmează a fost luat luni seara. La în
trebările puse de redacția noastră, răspunde redactorul-șef ai revistei
„Fussball Woche*, Klaus Schlegel, membru în comisia de selecție a
Federației de fotbal din R.D.G.
— Ați răsfoit, probabil, ziarele
vest-germane. Care au fost co
mentariile acestora după meciul
dintre România și R. F. a Germa
niei î Ca cititor, la ce concluzii
ați ajuns dv 1
— Presa vest-germană a elo
giat jocul românilor și din
comentariile ei mi-am dat seama
că victoria echipei române a fost
clară, că scorul putea fi și mai
mare decît cel înregistrat pe te
ren. Este în orice Caz o victorie
de prestigiu în fața unei echipe
care s-a impus la „mondiale*. în
deosebi, Ghergheli, Constantin, Ionescu și C. Dan au fost jucătorii
cei mai buni — remarcă ziarele
vest-germane.
Concluzia
mea
personală ? Sînt sigur că în me
ciul de la 6 decembrie echipa
României va juca mai bine decît
la Berlin.

Cu aproape un deceniu în urmă,
baschetul iugoslav era anonim pe
plan internațional. Acum, cind se
vorbește de favoritele campiona
telor mondiale sau ale Jocurilor
Olimpice, numele reprezentativei
Iugoslaviei este nelipsit. Și, pe
bună dreptate. Prin excepționalele
performanțe obținute la ultimele
ediții ale marilor competiții, „plavii" și-au cucerit o binemeritată
reputație. Ciștigători ai medaliilor
de argint la mondialele din 1963
(la Rio de Janeiro) și din 1965 (la

terval de numai 4 zile, aceiași
jucători care au evoluat slab la
Berlin, au fost de-a dreptul feno
menali. Se referea la Ghergheli,
Ionescu și Constantin. în vocea
lui Soos n-am mai recunoscut
același optimism pe care-1 mani
festa imediat după partida de la
Berlin...
— Ce pregătiri au mai făcut
jucătorii lotului R.D.G. ?
— Sîmbătă s-a desfășurat o
etapă obișnuită de campionat. Re
zultatele și comportarea unor ju
cători din lot ne-au cam pus pe
gînduri. Unele echipe valoroase
au fost învinse Ia scor, iar for
mațiile în care evoluează cei pa
tru fundași ai naționalei (Urbanczyk, Bransch, Wruck și
Irmscher, adică F. C. Chemie
Halle, Union Berlin și Motor
Zwickau) au primit 10 goluri I

l-a. cî|țigaț în deplasare (2—1) cu
Zwickau, motiv dare, pro
babil, îl va determina pe Karoly
Soos să-l introducă în echipă.
— Ce program are lotul R.D.G.
în această săptămînă ?
— De luni, jucătorii au intrat
în cahtonament. Săptămînă aceas
ta ei vor susține două partide
de verificare în compania unor
fornjații de categorie inferioară:
cu Meningsdorf și Schwarzheide.
— Ce tactică se preconizează și
care este pronosticul dv. î
— Evident, echipa R.D.G. va fo
losi o tactică defensivă. Dacă vom
reuși să înscriem primul gol, ca
lificarea va fi, probabil, de par
tea noastră. Avantajul minim pe
care-1 avem poale fi păstrat nu
mai dacă echipa română nu va
ii în forma ei maximă. Dar, după
cum mi-a spus Karoly Soos, se
lecționata României a jucat ex
cepțional în ultimul ei meci. Așa
că... vom face tot posibilul să
fim la înălțimea partenerilor noș
tri de joc.
j
— Cînd sosește echipa ?
— întreaga delegație va sosi la
București marți la prînz, cu un avion special. Va fi o deplasare
„fulger* pentru că probabil,
miercuri, imediat după joc ne
vom reîntoarce la Berlin. Aceasta
a tost și dorința jucătorilor, de-

Montevideo), precum și la euro
penele din 1961 (la Belgrad) și din
1965 (la Moscova), campioni balca
nici fără întrerupere din 1961 pînă
in prezent, sportivii iugoslavi re
prezintă, cu adevărat, o forță in
baschetul internațional.
ÎN FOTO : Fază din meciul
Olimpia Ljubljana — Radnicki
Belgrad. Ivo Daneu (Olimpia), de
semnat cel mai bun jucător la C.M.
de la Montevideo, înscrie un nou
coș.

90 de minute în haos!
— Wolter se destăinuie
zentative vest-germane s-a simțit
atît de izolat, intr-un asemenea
haos. Și Wolter continuă : „Fotba
liștii români s-au năpustit pur și
simplu peste noi, cînd pe dreapta
cînd pe stînga, după cum doreau.
A trebuit să apăr o mulțime de
mingi, trimise spre poartă fie cu
capul, fie cu piciorul. îmi făcea
impresia că asist la o invazie".
In continuare, ziarul subliniază jo
cul spectaculos și eficace al lui
Horst Wolter, care a apărat cu
pieptul, cu pumnii, cu genunchii, în
situații desperate, cînd apărătorii,
epuizați, nu mai puteau interveni,
în încheiere, Wolter declară :
„Echipa noastră a avut mari pe
rioade de dezordine totală. Nici
odată nu am văzut la «oi un ju
cător ca cel cu nr. 5 din echipa
României (n.r. Ghergheli), cu atîta
vitalitate. Nu știu dacă cineva ar
fi putut să-l împiedice să joace
așa cum a jucat."

Campionate ® Campionate
ii. D. GERMANA : SCOR EGAL
ÎN DERBIUL DE LA BERLIN

în etapa a X-a, cel mai impor
tant joc s-a desfășurat la Berlin
între
fruntașele
clasamentului
Vorwarts și F. C. Hansa Rostock,
întîlnirea s-a terminat la egali
tate : 1—1. Lidera clasamentului,
F. C. Carl Zeiss Jena (în care evoluează frații Ducke și interna
ționalul Rock) a învins în depla
sare pe Motor Zwickau cu 2—1.
A-lte rezultate: Lokomotive Leip
zig—Halle 5—1, Rotweiss Erfurt—
F. C. Union Berlin 3—0, F. C. Karl
Marx Stadt—F. C. Magdeburg

1—0, F. C. Wismut Aue—Dynamo
Dresda 2—0, Lokomotive Stendal
—Chemie Leipzig 2—0.
Situația fruntașelor :
1. F. c.
C. Jena
2. Vorwarts
3. F. C. H. Rostock

10 6
10 4
10 5

22—12 14
16—14 12
15—14 12

IUGOSLAVIA : IN
a XIII-a ...
. . .Partizan Belgrad—Velej 2—1,
Radnicki—Steaua roșie 0—1, Sara
jevo-—Ha.iduk 4—2, Maribor—-Olim
pia 0—0, O.F.K. Beograd—Zelejnicear 0—2, Zagreb — Vardar 3—1,
Proleter — Dinamo Zagreb 2—1.
1. Zelejnlcear
2. Dinamo Zagreb

13 7 5 1 26—12 19
13 6 5 2 22—14 17

In meciul de la Berlin, apărarea echipei olimpice ă României a fost la înălțime. Iată-l pe Noldner încadrat
de jucătorii echipei noastre : de la stingă la dreapta — Dobrin, Koszka, C. Dan și D. Nicolae. Sperăm că în
meciul de la 6 decembrie, atacanții noștri se vor descurca în fața apărării adverse și, ne vor asigura calificarea în etapa următoare
Foto : H. Kronfeld — Berlin
— După cura știți, Karoly Soos
Astfel, s-a ajuns la concluzia că
oarece sîmbătă îi așteaptă partide
a asistat miercurea trecută la me
o asemenea apărare este mult
dificile în campionatul tării.
ciul de la București. Ce impresii
prea slabă pentru meciul de la
Din delegație fac parte și 20
și observații a avut el ?
București. Minuni peste noapte
de ziariști. Ei vor fi, poate, sin
— Imediat după ce s-a reîn
nu se pot tace. Din linia de fund
gurii suporteri ai echipei noastre,
tors, am vorbit cu Karoly Soos
au fost schimbați doar Wruck cu
cărora însă profesiunea nu le va
la telefon. Mi-a spus că nu re
„bătrînul* Walter, un apărător cu
îngădui să-și încurajeze în mod
gretă deplasarea făcută „ad-hoc".
o mare experiență, de la Loko
„sonor" echipa...
s
Nu-și putea explica că la un inmotive Leipzig și probabil, Irm
scher cu excelentul Rock.
Corespondență telefonică
realizată de
— Se preconizează și alte
schimbări ?
Ion OCHSENFELD
Echipa de hochei a Suediei
— Lotul de bază a rămas, în
linii mari, același, dar se pre
surclasează pe cea
vede mărirea lui cu încă trei
jucători. Atacantul Frenzel, de la
Ancheta comisiei C. 1.0
a Cehoslovaciei, la Fraga: 5-1
Lokomotive Leipzig, accidentat în
meciul
din
„Cupa
orașelor
lîrguri"
FRAGA, 28 (Agerpres). —
asupra situației sportului
efr Vojvodina Novisad, n-a jucat
Echipa de hochei pe gheață a
sîmbătă
în
meciul
de
campionat
Suediei a luat un start furtunos
și abia miercuri, medicii vor de
amator în Republica
in noul sezon. După victoria ob
cide dacă prezența sa în echipă
ținută la Stockholm, cu 6—2,
va fi posibilă în meciul de la 6
Sud-Aîricană
asupra Canadei, urmașii Iui
decembrie. Frenzel are o întin
Tumba Johansson au reușit per
LAUSANNE, 28 (Agerpres). dere musculară și se pare că va
formanța de a învinge (la ea
La sediul Comitetului Inter
fi indisponibil. în acest caz, locul
acasă) redutabila echipă a Ceho
său va fi ocupat de cunoscutul
național Olimpic, a avut loc
slovaciei. Peste 14 000 de spec
internațional Refer Ducke, „tuna
reuniunea comisiei speciale uitatori au asistat, în Palatul spor
rul" de la F. C. Carl Zeiss Jena.
sărcinate cu anchetarea condi
turilor din Fraga, la acest meci,
țiilor in care se practică sportul
— Ce ne puteți spune despre
încheiat cu scorul de 5—1 (2-0,
amator în Republica Sud-Afriforma
jucătorilor
?
1-0, 2-1) în favoarea oaspeților.
cană. Comisia, care a vizitat
—
în
etapa
de
sîmbătă
nu
ne-a
Suedezii au patinat mai repede,
această țară timp de 15 zile, va
prea
satisfăcut
forma
unor
jucă

iar incisivitatea liniilor de atac
redacta un raport asupra con
tori de bază: Pankau, Hoge și
n-a lăsat multe speranțe apără
statărilor făcute. Documentui
Vogel au jucat sub. posibilitățile
rii, cam fragile, a gazdelor. Go
va fi luat în discuție, la sesiu
lor.
Deși
Pankau
(F.
C.
Hansa
lurile au fost marcate de
nea plenară a C.I.O., în ianua
Rostock) în meciul de la Berlin
Wiekberg (3), Oberg, Pettersson,
rie 1968, Ia Grenoble, unde se
(1—1 cu Vorwarts) și Vogel (F. C.
respectiv, Bavor.
va hotărî dacă se va menține
Karl Marx Stadt) în partida cu
suspendarea din 1963 (de la
F. C. Magdeburg (1—0) au înscris
Baden Baden), în urma căreia
cite un gol ei n-au arătat ceva
deosebit. Poate se menajează. Ex
Republicii Sud-Africane i s-a
cepțional s-a prezentat în schimb
interzis participarea la Jocurile
fundașul central Rock, cel mai
Olimpice de la Tokio.
bun de pe teren în jocul pe care
formația sa, F. G. Carl Zeiss Jena

Spectator la Bayonne și
(Urmare din pag. 1)

zeelandezii dispuneau de un sur
plus de forță, de mobilitate și
de viteză, în condițiile unei foarte
bune tehnici șl ale unei tactici
bazate tocmai pe aceste calități.
Francezii au crezut că pot cîștiga
baloane în margine și că vor
reuși manevre surprinzătoare prin
improvizații în momentele de
joc neclasice, bazîndu-se pe in
ventivitate. M-a interesat direct
felul în care aveau sau nu să
reușească. Pot afirma că, pentru
gazde, tocmai punctele forte au
constituit decepția majoră. Pere
chea de prinzători în margine
Dauga-Plantefol a eșuat, deși în
trunea sufragiile specialiștilor, tar
spontaneitatea
liniilor dinapoi
franceze a ieșit la iveală abia în
ultimul minut, cînd Campaes a
reușit o încercare 80 la sulă
„făcuta* de Gachassin. In rest,
doar de cîteva ori am putut
asista la cîștig de teren datorat
treisferturilor franceze. Greu de
dereglat o mașinărie ca „Aii
Blacks*...
Se impun, însă, concluzii Bare
să ne servească la Nantes. Este
evident că rugbitil francez dispu

ne de o mare bogăție de jucă
tori. Modificările operate în lotul
lor pentru 10 decembrie n-au slă
bit de loc echipa. Perspectiva
Turneului celor cinci națiuni și
a turneului 1968 în Noua Zeelandă au produs o emulație extra
ordinară printre selecționabili.
S-a văzut și la Colombes: le-au
fost superiori oaspeților la atît
de importantul capitol al puterii
de luptă. Au muncit pînă la sa
crificiu pentru un loc, în conti
nuare, în lotul Franței.
înaintarea franceză este foarte
puternică. Așa îneît duelul pere
chilor de prinzători, Dauga-Planteîol și Demian-Țuțuianu va avea
o mare importantă. Apoi, linia
a HI-a dispune de ® experiență
care trebuie să le dea jucăto
rilor noștri ce îi vor fi adversari
directi un sentiment de mare
răspundere. în general, francezii
axează pachetul de înaintași pe
forță, în timp ce noi avem ca
atu mobilitatea: trebuie să o
valorificăm. Apoi, compartimentul
mijlocașilor francezi reprezintă
un mare pericol pentru apărarea
noastră, evoluția sa — atît în
turneul din Africa de Sud, cît și
în meciul cu „AII Blacks* — pu
tted fi apreciată extrem de po
zitiv, ea și aceea a centrilor și

Dl. JUPP SCHLAF
Fiind Ia capitolul prospectărl‘ lor, al „căutărilor" în acest sport»
există vreo noutate în privința
materialelor utilizate, se pun©
problema vreunei noi reglemen
tări ? Mă gindesc la crearea de
condiții egale de joc pentru toa
tă lumea, astfel ca într-o partidă
să învingă sportivul cel mai bine
pregătit (fizic, tehilic, tactic, mo
ral), și nu cel care folosește un
material superior, cu cine știe ce
proprietăți misterioase.

— Ce întrevedeți pențțți p.ea
a Vl-â ediție' a campionatelor... „.eu
ropene de la Lyon, din 17—24 aprili© 1968 ?
DL. JUFP SCHLAF : „Datorită ma
relui interes pe care-1 prezintă competițiaj. sper ca toate cele 30 de fe
derații afiliate la U.E.T.T, să fie re
prezentate, Lyon ul avînd avantajul
de a fi și ușor accesibil. C.E. vor fi
găzduite de o sală (cu 12 000
de
locuri și 14 mese) construită inițial —
cu patru ani în urmă — cînd acest
oraș candida pentru J.O. 1972. Vom
încerca — contrar uzanțelor de la
C.M. — să limităm oarecum parti
ciparea la întreceri, în sensul că
nu vom accepta înscrierea a mai
mult de 5 jucătoare și tot atîția ju
cători din fiecare țară, adică, maxi
mum zece sportivi. Aceasta va con
tribui la o mai bună organizare și,
implicit, va duce și la ridicarea ni
velului valoric al concursurilor".
— Dar,
celelalte
competiții,
„C.C.E.*,
„Liga
Europeană44,
„C.O.T.44 ? Se preconizează
ceva
pentru a se risipi o anumită re
zervă care există, in prezent, in
jurul lor ?

„DIE WELT“:

înapoiat la Hamburg după par
tida strălucită făcută la București,
portarul Horst VZolter a fost fi
gura cea mai solicitată pentru in
terviuri de către ziariștii vest-germani. Sub semnătura lui Christian
Habbe, ziarul „DIE WELT“ a pu
blicat impresiile lui Wolter despre
acest meci memorabil, însoțite de
următoarea descriere a atmosferei
în care s-a desfășurat jocul .
„Fundașul nostru stînga este
fentat, introdueîndu-i-se batonul
printre picioare. A fost nevoie să
intervină un alt apărător ■pentru
ca situația periculoasă să fie rezolvată, din nou printr-un corner.
Asemenea faze se repetau la in
tervale foarte dese, de fiecare dată
în centrul careului nostru un ad
versar aflîndu-se în poziție liberă,
nemarcat. De aici, o panică per
manentă. Această situație mi-a dat
mult de furcă". După aprecierile
ziarului menționat, foarte rar pînă
acum portarul unei echipe repre

Dl. ROY EVANS
De curîixd, a avut loc — în Capi
tală — o ȘQdițiță a Comitetului de
Direcție al tlniunji europene de te
nis de masă. Lucrările au fost con
duse de dl. Jupp Schlaf (R.F.G.) —
președintele U.E.T.T. Cu. această ocazie, la invitația forului nostru de
specialitate, a făcut o vizită la Bucu
rești și dl. Roy Evans, (Țara Galilor)
— președintele Federației internațio
nale de tenis de masă. Frofitînd de
prezența celor doi diriguitori ai teni
sului de masă internațional, le-am
solicitat cîteva răspunsuri referitoa
re la upele probleme actuale și de
perspectivă ale acestui sport.

aripilor. în sfîrșit, prezenta fun
dașului Lacaze arată orientarea
spre ofensivă permanentă, cu
larga circulație a balonului.
Avem sarcini extrem de dificile,
ingrate chiar. Mai întîi, de a
menține permanent un ritm ri
dicat de joc. Nu putem ști care
dintre echipe va dirija jocul din
acest punct de vedere. Pînă acum
ni l-am impus, dar nu cred că
va mai fi cazul. Să nu uităm
că am jucat meciuri puține și
cu adversari mult mai slabi de
cît francezii. Avem încă de in
sistat asupra organizării colective
pentru cîștigarea de baloane. Ar
fi de dorit să crească forța de
împingere în grămadă, menținîndu-se mobilitatea. Se cere și o
mai bună execuție a grămezilor
spontane cu balon purtat. Duce
rea la bun sfîrșit în întregime
și cu maximum de randament a
fiecărei părticele din aceste de
ziderate este greu de tradus în
realitate. Ar însemna să fim...
neozeelandezi în rugbi, dar nu
sîntem deocamdată I
în schimb, putem fi demni re
prezentanți ai unui rugbi care a
mai obținut rezultate de presti
giu în fața francezilor. Și vom
face tot posibilul pentru a rede
veni I

Întîlnirea
internațională
de
gimnastică între selecționatele
masculine ale Ungariei și Italiei,
desfășurată la Budapesta, a re
venit gazdelor cu 547,85—-546,80
puncte. La individual, pe primul
loc s-a clasat gimnastul italian
Menichelli cu un total de 115,25
puncte. De remarcat că Meni
chelli a terminat învingător la
toate' aparatele, cu excepția în
trecerilor de la cal cu minere
în care victoria a revenit ma
ghiarului Berczi.

■

'

Echipa de lupte libere a R. D.
Germane și-a încheiat turneul în
Irak, sustinînd la Kirkuk • a
doua întîlnire cu reprezentativa
Irakului. Meciul s-a terminat la
egalitate: 2,5—2,5 puncte (s-au
disputat întîlniri numai Ia cinci

categorii). în prjma întâlnire des
fășurată la Bagdad, luptătorii din
R. D. Germană terminaseră în
vingători cu 4,5—1,5 puncte.
Cei mai burți patinatori nor
vegieni s-au întrecut la Oslo în
primul concurs de patiuaj viteză
al sezonului. Iată cîteva dintre
cele mai bune rezultate înregis
trate : masculin: 500 m —
Aamondt 41,1 ; 1500 m — Erik
sen 2:13,3; feminin: 500 m —
Bierman 47,2 ; 1 000 m — Sundby
1:38,9.

Titlurile de campioni ai Fran
ței la gimnastică au fost cîștigate de Christian Guiffrsy (la
bărbați) și de Evelyn Leteurneur
(la femei). Guiffroy s-a clasat pe
primul loc ou un total de 111,59

DL. J. S. : „Cu toate dificultățile
pricinuite de deplasările lungi și obositoare, sper ca viitoarele ediții
ale „C.C.E." sâ fie mai populate, să
nu mai lipsească nici formațiile en
gleze și nici cele sovietice. „Liga Eu
ropei” — abia inaugurată în acest
an — trebuie să devină un adevă
rat campionat pe reprezentative de
țări, cea mai mare competiție de pe
continent. Unele abțineri de moment
— cum sînt ‘cele ale Suediei și Iu
goslaviei — nu cunosc motivul ab
senței eclxipei dv — se datoresc unui
dezacord privind sistemul de dispu
tare : formații mixte alcătuite clin
doi jucători și o jucătoare. Noi am
ales această formulă în dorința de
a ajuta și tenisul de masă feminin.
Partidele de pînă acum dintre cele
șapte selecționate —- Ungaria, U.R.S.S.,
Anglia, R.F. a Germaniei, Austria,
Olanda, Cehoslovacia, — Polonia s-a
retras în ultima clipă — au reunit
numeroși spectatori, iar în Anglia,
întîlnirile au fost televizate. Același
lucru se va petrece și la noi în
R.F. a Germaniei. Cred că eforturile
vor fi răsplătite anul viitor,
cînd
așteptăm să vedem la start și pu
ternicele reprezentative ale Suediei,
României și Iugoslaviei. In ,,C.O.T.“
participarea, este mai numeroasă ca
în celelalte concursuri. Poate că este
și normal. „C.O.T“ fiind deschisă echipelor de valori medii44.
— Există cumva perspectiva or
ganizării unei întîlniri Europa—
Asia ?

DL J. S : „Un asemenea proiect
era pe punctul de a fi perfectat în
1966 și 1967. In acest caz, Maria Atexandru ar fi fost sigur solicitată.
Din cauze obiective îiisă, propunerea
nu g putut fi finalizată. Așteptăm
prima ocazie favorabilă.
Poate ca
anul 1968 să fie mai norocos".
— Apropo de acest meci, forul

pe care

îl conduceți întreprinde

ceva pentru sprijinirea ridicării
nivelului tehnic al jucătorilor eu

ropeni ?

DL. J. S. : ,,Desigur, U.E.T.T. este
interesată ca progresul jucătorilor
continentali să se efectueze mai ra
pid, . ca decalajul dintre ei și cei asiatici să se micșoreze simțitor. Și
nu este vorba numai de proiectata
partidă- • Europa-Asia. Ne gîndim ,șj.
la viitorul mai îndepărtat. De aceea,
ne străduim să organizăm schimburi
de experiență cît mai dese între an
trenorii diferitelor reprezentative na
ționale, dorim o colaborare cît mal
strînsă între cei mai buni tehnicieni
din Europa. Apoi, încurajăm încer
cările care se fac, în unele țări, în
domeniul cercetărilor științifice la
tenis de masă. De pildă, la Univer
sitatea tehnică din Braunschweig, au
loc -o serie de experimente care
vor fi comunicate.: aflarea punctului
unde se produce schimbarea de vi
teză a mingii în timpul traiectoriei ;
care este cea mai odihnitoare cu
loare
a mingii — se pare că
cea galbenă și nu cea albă 5 la o
minge bicoloră (galben-albastru) se
poate urmări mai ușor efectul im
primat ; o minge ;,tăiată" atinge o
viteză de 38,8 km pe oră, cu alte
cuvinte, ea înaintează cu aproape 11
m pe secundă 1; care este viteza de
reacție la jucătorii cu priza toc sau
.cea gen tenis*?.

p, urmat de Bouchonnet cu 110,60
p. în clasamentul celor mai bune
gimnaste' franceze, Evelyn Letourneur (776,031 p) a fost ur
mată de Mireille Gyore (743,231
puncte).

în meci restanță pentru cam
pionatul unional de hochei pe
gheață, disputat la Voskresensk,
echipa Lokomotiv Moscova a în
trecut cu scorul de 2—1 (0—1,
0—0, 2—0) formația Hlmik Voskresehsțc.
într-un meci contînd pentru
„Cupa campionilor europeni*1 la
handbal masculin disputat la
Stockholm, echipa maghiară Honved Budapesta a întrecut eu
scorul de 20—18 (7—9) formația
suedeză Vinkingarna.

DL. ROY EVANS s 5,Situația actua
lă a tenisului do masă nu este de
loc propice discutării unei asemenea
probleme. Ar fi inoportun. Și așa
s-a ajuns foarte greu — după parla
mentari aproape interminabile — la
reglementarea existentă, care înseam
nă, de fapt, un compromis. Cred că
e bine să mai așteptăm.
oricum,
jucătorii buni știu să se descurce
împotriva efectelor» fie ele cît de
dificile și numeroase**.

— O altă întrebare tot în dome
niul „căutărilor.** i formula de
desfășurare a campionatelor mon
diale este cea mai judicioasă, răs
punde ea aspirațiilor majorității
federațiilor ?
dl. R. e. : „Sînt dou$ aspecte : 1)
posibilitatea pe care trebuie să o
aibă fiecare federație de a-și trimite
echipele și sportivii la C.M. — deci
o participare deschisă și 2) C.M. tre
buie să constituie un mijloc echi
tabil pentru desemnarea valorilor,
să corespundă însăși titularii pe care
o poartă cea mai importantă com
petiție din lume a acestui sport.
Marea dificultate constă în aceea că
cele două lucruri semnalate nu sa
pot împăca. De exemplu, dacă ^or“
mațiile puternice susțin multe întîl
niri, ele obosesc pe parcurs, ies
din formă. Dimpotrivă, dacă s-ar li
mita participarea numai la cei
„mari" — ca urmare a unei califi
cări preliminare, cei „miei“ — ju
cătorii de valori mijlocii și mai jos
și echipele respective — n-ar mai
putea fi prezenți la startul C.M. Așadar, se caută formula care să aducă soluționarea ambelor dezide
rate. Un prim pas s-a și făcut. încă
de acum doi ani (Ljubljana) s-a luat
măsura ca ■primii 64 de jucători să
intre în „cursă" abia după epuizarea
tururilor I și II. Aceasta, pentru
menajarea resurselor. La fel și la echipe, unde în primele trei zile, re
prezentativele de certă valoare au
jucat puțin, ele fiind solicitate cu
adevărat spre finele competiției. To
tuși, atît la Ljubljana cît șj. la Stoc
kholm, programul a avut unele fi
suri. Așa se explică faptul că Scho
eler a fost nevoit, la ultimele dc»»iă
ediții ale C.M., sa joace semifinala
de simplu bărbați doar la zece mi
nute distanță de meciul anterior”.

— Prin armare, viitoarele C.M.
de la Munchen, din 1969, nu a»
nunță evenimente deosebite ?
DL. R.E. : „Din punct de vedere
organizatoric, este greu de presupus
ceva de pe acum. Comisia tehnică
a F.I.T.M. a primit însă directive
pentru, îmbunătățirea
programului.
De asemenea, pot să afirm că arbi
trii voi fi extrem de exigenți în in
terpretarea noii dispoziții privind executarea serviciului. Prevederea re
gulamentară care obligă pe servant
să nu coboare mîna — în momentul
cînd aruncă mingea — mai jos de
suprafața mesei de joc, va fi apli
cată ad-litteram. începutul a fost fă
cut la „Criteriul european de juni
ori" de la Vejle, din vara trecută.
Cei care nu se vor conforma întoc
mai, vor suferi consecințele. Deci,
sănătos ar fi ca severitatea să por
nească de acasă".
DL. J. S. : ,.C.M. de la Miinchen
vor fi găzduite într-o sală construită
pentru J.O. din 1972, în vederea în
trecerilor de lupte. Se așteaptă o
participare record : peste 50 de țări,
jocurile urmînd să se dispute pe 16
mese.

Ne glndlm

ca reuniunile să

aibă loc numai după-amiază și seara.
Apoi, au fost contractate 750 de pa
turi. Sper lntr-o reușită a acestei
ediții*4.
— Forul pe care îl conduceți are
oare intenția să facă diligentele
necesare pentru ca tenisul de
masă să fie inclus în programul

J.O. ?
DL. R. e. : „Intr-adevăr, se fac
auzite voci care cer ca F.I.T.M. să
fie înscrisă pe lista federațiilor in
ternaționale recunoscute de C.I.O.
Fără îndoială, dacă tenisul de masă
ar fi cuprins în cadrul J.O., acest
sport s-ar bucura de un sprijin mai
consistent în mai multe țări. Sînt și
unele persoane care ar opina ca
F.I.T.M. să figureze pe lista amin
tită dar fără ca tenisul de masă să
fie inclus la J.O. In orice caz, este
vorba de o problemă complexă, care
implică reflecții profunde și înde
lungate^.

C. COMARNISCHI

Gu prilejul unui concurs de
natâțîe desfășurat te Berlinul
occidental, sportiva vest-germană
Uta Frommater a stabilit un nou
record al țării sale te proba de
100 m bras cu performanța de
1:16,8. Vechiul record îi aparți
nea cu 1:17,5.

Campionatele internaționale de
scrimă ale Austriei au luat sfîr
șit la Vlena o dată eu desfășu
rarea probei de sabie. A eîștigat austriacul Rudolf Trost ears
a totalizat 4 victorii. El l-a în
vins în medul de baraj pe com
patriotul său Roland Losert. Pe
locul trei s-a clasat Birnbaum
(Austria), urmat
de
suedezul
Axei Lindvall. Proba feminină de
floretă a revenit suedezei Kerstin
Palm.

