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U.E.F.A. a delegat un observator 
la meciul Ungaria-România (juniori): 
KOSTA POPOVICI (R.S.F. Iugoslavia)

U.E.F.A. a delegat ca observator, la meciul de 
juniori Ungaria — România (preliminariile turneu
lui U.E.F.A.), ce se va desfășura duminică la Buda
pesta, pe KOSTA POPOVICI din R.S.F. Iugoslavia.

PANORAMIC SPORTIV INTERN
Așadar, început de decembrie. 

Panoramicul nostru intră, 
încet, încet, în această 

iarnă încă fără viscol și troiene. 
Ar trebui să ne bucurăm. Timpul 
frumos e prietenul stadionului. 
Dar. motivat sau nu, pe scena 
atletismului, pe cea a ciclismu
lui sau echitației, cortina s-a tras 
de mult, după un prematur fi
nal de stagiune.

Fără să fie o lună a „cadouri
lor" (cum am fi dorit-o), cu 
competiții de anvergură, cu ten
tative — bineînțeles reușite — 
de recorduri, cu derbiuri care să 
concureze serialele cu Tarzan și 
cu El Fugitivo, decembrie oferă 
destule subiecte panoramicului 
săptămînal și selecția lor rămîne, 
în continuare, cea mai 
sarcină a reporterului 
viciu.

schiori n-am primit încă vești, 
deși pîrtiile și-au pus, de cîteva 
zile, manșoane groase de zăpa
dă. Patinajul, în schimb, își sem
nează perseverent (ar trebui lău
dat pentru aceasta) prezența. 
Sîmbătă după-amiază — de la 
ora 17 — după tradiționala des
chidere oficială a sezonului (care 
în acest an precede, de fapt, o 
intensă activitate de antrenament 
și competițională), pe patinoarul 
Floreasca este programată o 
atractivă demonstrație a sporti
vilor fruntași — un spectacol to
nifiant, cu piruete și arabescuri. 
Invitația ni se pare de prisos, 
vis-â-vis de tentația concursului.

în panoramicul nostru 
Campionatul maeștrilor 
și duminică) pare să nu

dificilă 
de ser-

începem 
! sezon. Pe- 

nuria de echipe a determi
nat însă o fortuită vacanță com
petițională la hochei, iar de la

Ar trebui, poate, să 
cu sporturile de

Două zile de grație și măies
trie sînt Tezervate și clu
jenilor, amatori nu de pa

tinaj, ci de gimnastică. Reținem, 
în primul rînd. inițiativa fede
rației de specialitate de a pro
grama marile competiții în dife
rite centre ale țării. După Ba
cău, București și Timișoara, este 
rîndul orașului de pe Someș să

figureze 
sportiv.
(sîmbătă
pună probleme în întrecerea pe
echipe — teoretic Dinamo tre
buie să cîștige la pas... In schimb 
la individual, luptă deschisă. 
Ceampelea, Chiriță sau Apătea- 
nu ? Tohăneanu, Cadar sau (ce-ar 
fi?) Mihaiuc ? Vom aplauda din 
toată inima pe învingători, dar 
am dori ca finalele campionate
lor de Ia Cluj — în ansamblul 
lor — să ne facă să uităm re
zultatele atît de modeste de la 
Dessau, 
să ne 
pentru

Orleans sau Vernon. $i 
mai 
anul

dea ceva speranțe 
olimpic...

VERIFICAREA LOTULUI REPUBLICAN

Din nou la volei! Duminică 
începe campionatul. S-a 
spus ce trebuia spus după 

europenele din Turcia și vrem 
să credem că sugestiile și cri- 
ticile noastre vor fi luate în sea
mă de cei în drept. Multe se 
pot schimba, fără îndoială, dacă 
agest campionat va primi de Ta 
prima etapă valențe de calitate 
(galeria de peste tot, această en
tuziastă 
prefera desigur, unor... erori de 
arbitraj). Startul viguros 
de echipe masculine și feminine 
(meciul Dinamo — Drapelul roșu 
Sibiu este amînat) — prilejuiește 
reîntîlnirea publicului cu echipe 
de prima mină, rodate de ani 
de zile în campionat, dar și cu 
formații care încearcă emoțiile 
debutului în „A" (I.C.F., Farul
Constanța, Medicina București).

Din nou 
începe

lume a voleiului le va
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Dan GARLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Iată un atac al rapidistelor în partida susținută cu handbalistele 
de la Universitatea Timișoara. Mîine, feroviarele debutează in 
actuala ediție a „C.C.E.".

0 CERTITUDINE: Campionatul de box
pe echipe și-a dovedit utilitatea

0 PROPUNERE: Echipe de club,
și nu selecționate regionale

După aproape trei luni de în
treceri — unele de calitate mai 
bună, altele de nivel mediocru 
— campionatul republican de box 
pe echipe s-a încheiat. Noua 
campioană a țării, reprezentativa 
orașului București, figurează acum 
pe lista cîștigătoarelor acestei 
competiții. Boxerii care au alcă
tuit selecționata Capitalei, ca și 
antrenorii Ion Stoianovici și Lu
cian Popescu se bucură, deopo
trivă, de roadele muncii lor. 
Bucureștenii s-au dovedit cei mai 
bine pregătiți în această între
cere de durată, care a angrenat 
16 selecționate de regiuni.

Este firesc ca după disputele 
dîrze la care am asistat, să ve
dem în ce măsură campionatul 
și-a dovedit utilitatea, ce trebuie 
făcut în viitor pentru ca întrece
rile să devină mai pasionante, 
de un nivel calitativ superior. 
Am apelat în această privință la 
părerile unor factori autorizați.

MIHAI TRANCĂ (secretarul ge
neral al F. R. Box): „Au fost 
multe păreri cu privire la modul 
de disputare a campionatului în
cheiat recent. Aceasta dovedește 
că 
lui 
Și 
ca 
mulă de organizare a competi
ției. Evident, anul acesta între
cerile din campionat au fost mult 
mai echilibrate, datorită 
că boxerii fruntași de la 
și Steaua n-au mai urcat 
ringului, deși aceasta a 
în mod firesc — la o 
a nivelului general. Separînd cam
pionatul în cele două categorii 
(A și B) — 16 formații față de 
10 în 1966 — s-a dat posibili
tatea unui număr destul de mare 
de tineri să intre în competiție, 
înaintea începerii campionatului,

9

federal a ajuns la conclu- 
este în folosul boxului ca

dorința de a ridica clasa boxu- 
este unanimă, că antrenorii 

tehnicienii noștri se frămîntă 
să găsească cea mai bună for-

faptului 
Dinamo 
treptele 
dus — 
scădere

biroul 
zi a că 
la întreceri să participe selecțio
nate de regiuni, și nu echipe de 
club. De ce ? Pentru că aceste 
selecționate sînt oricum mai pu
ternice decît formațiile de club, 
antrenorii avînd posibilitatea să 
folosească tot ce au mai valoros 
în sălile din regiunea respectivă. 
Cu toate acestea, acum, după în
cheierea întrecerilor, nu ne putem 
declara întrutotul satisfăcuti de 
calitatea unor partide, îndeosebi 
cele din categoria B, nemaivor
bind de faptul că o parte dintre 
echipe au fost incomplete. Mă 
gîndesc, de pildă, la selecționata 
regiunii Oltenia care, în unele 
etape din campionat, nu s-a putut 
urca pe ring cu 11 sportivi. Ple
dez și de aci înainte în favoa
rea selecționatelor regionale, dar 
numai acolo unde nu există po
sibilitatea alcătuirii unor puterni
ce echipe de club"

MARCU SPAKOV (antrenor Ia 
clubul Steaua): „Ideea de a or
ganiza campionatul fără prezența 
boxerilor de la Steaua și Dinamo 
a fost bună deoarece în caz con
trar, disproporția dintre sportivii 
acestor cluburi și ceilalți era 
foarte mare. Ce s-ar fi întîmplat 
dacă Steaua și Dinamo s-ar fi în
scris în campionat ? Cunoscînd 
că în turneul final vor încrucișa 
mănușile cu pugiliștii respectivi, 
boxerii din provincie n-ar mai fi 
dovedit interes în pregătire și ar 
fi urcat în ring considerîndu-se 
învinși dinainte.

In afara sportivilor chemați ln 
diferite loturi, la clubul nostru 
au mai rămas destui boxeri care

R. CALARAȘANU

(Continuare în pag. a 3-a)

UNIVERSITATEA TIMISOARA-TOPOLCIANKA PASKATOPOLA
53-49, LA BASCHET

După un joc frumos și viu disputat, echipa feminină de baschet 
Universitatea Timișoara a învins *-----
Paskatopola cu 53—49 (22—27). (P.

formația iugoslavă Topolcianka 
Arcan — coresp. principal).

Competiții școlare in cinstea 

celei de a XX-a aniversări

HAJDUK VELKO
POLITEHNICA BRAȘOV

a proclamării Republicii
Consiliul orășenesc al pionieri

lor organizează, în colaborare cu 
Consiliul orășenesc pentru cultură 
fizică și sport cupa „30 Decembrie" 
la handbal, tenis de masă șl șah. 
La handbal (întrecerile încep du
minică 3 decembrie), participa 
cite 16 echipe masculine și femi
nine, respectiv primele două cla
sate din fiecare raion al Capi
talei în campionatele școlilor ge
nerale. La tenis de masă, care 
începe în ziua de 17 decembrie, 
participă selecționate reprezenlînd 
fiecare raion, iar competiția de 
șah va avea loc între 23 și 28 
decembrie.

32-22, LA HANDBAL
cedru! 
echipa 
Hajduk 
forma- 

cu

BRAȘOV, 30 (prin telefon). In a 
treia întîlnire susținută în 
turneului din țara noastră, 
masculină de handbal 
Velko (Iugoslavia) a învins
ția brașoveanâ Politehnica 
scorul de 32-22 (14-11). Oaspeții 
își încheie turneul jucînd sîmbătă 
la București, cu Steaua. 
Gruia ■ coresp. principal).

(C.

Ieri după amiază a avut loc încă o verificare a lotului național de rugby. Desigur, insă, că ulti
mul cuvint înaintea examenului de la Nantes îl va avea partida de duminică dimineața, in care Lo

tul va primi replica unei Combinate divizionare
Foto: Th. Roibu
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GWF M REDRESEZE GIMNASTICA?
Vă mai amintiți ? Acum vreo cîțiva ani aveam o echipă fe

minină de gimnastică, cuceream medalii la Jocurile Olimpice, la 
campionatele mondiale, aspiram la primul loc în „Cupa Europei". 
Era suficient să amintești numele Elefiei Leuștean, Soniei Iovan, 
Emiliei Liță, Elenei Dobrovolschi, Atanasiei Ionescu, Utei 
Schlandt-Ionescu — și sala Eloreasca devenea arhiplină.

Astăzi ? Nu, nu intenționăm să 
vorbim din nou despre terenul șu
bred pe care se află gimnastica 
noastră feminină. Ne-am propus 
doar să urmăm firul activității 
desfășurate de sportivele aminti
te mai sus în timpul care a trecut 
după ce ele au abandonat activi
tatea competițională și pentru a 
vedea în ce măsură vasta lor ex
periență a fost sau nu pusă în 
folosul progresului general al a- 
cestei ramuri sportive, cum con
tribuie ele la depistarea, la creș
terea și la instruirea unor noi 
gimnaste/ care, să ajungă mîine 
la înălțimea profesoarelor lor. 
Dacă nu chiar mai sus. Pentru că, 
nu e suficient, după opinia noa
stră, să ne tînguim doar că gim
nastica feminină face pași... în 
urmă. Să vedem mai bine 
s-au folosit toate mijloacele 
tru obținerea progresului 
așteptat.

Unul dintre acestea este, 
îndoială, experiența de ani a
nastelor care au adus glorie spor
tului nostru. în condițiile penuriei 
pronunțate de cadre pasionate, de
votate gimnasticii, devine și mai 
important aportul pe care îl aduc 
sau l-ar putea aduce Elena Leuș
tean, Sonia Iovan, Emilia Liță, A- 
tanasia Ionescu, Elena Dobrovol
schi, Uta Schlandt-Ionescu ș.a. la 
relansarea gimnasticii noastre fe
minine pe pista succeselor autenti
ce. Chiar în condițiile cînd, ifi 
ultimii 10 ani, multe țări au făcut 
pași uriași înainte supunîndu-ne 
unui handicap greu de recuperat.

Surprinzător, cele mai multe 
dintre fostele glorii ale gimnas
ticii noastre nu activează în ramu
ra sportivă care le-a consacrat, 
care le-a adus faima mondială. Cu 
excepția Emiliei Liță (antrenoare 
la Dinamo București), Utei 
Schlandt-Ionescu (asistentă de 
educație fizică la Institutul peda
gogic) și — oarecum — a Soniei 
Iovan (antrenoare federală) care 
își continuă activitatea în gim
nastică, celelalte nu au posibili
tatea să-și fructifice cunoștințele 
și experiența intr-un domeniu în

care se pricep foarte bine. Și nici • 
n-ar putea-o face, de vreme ce toa
te sînt asistente de educație fizică 
în institute de învățămînt supe
rior : la Institutul de construcții, la 
Institutul medlco-farmaceutic și, 
respectiv, la Institutul agronomic. 
Se înțelege că lucrînd în învăță-, 
mîntul superior ele își îndeplinesc 
o îndatorire cetățenească, își aduc 
contribuția la dezvoltarea pregă
tirii fizice a studenților noștri. în 
învățămîntul superior, educația fi
zică este însă obligatorie doar în 
anul I și nu este absolut necesar 
ca ea să fie predată de maestre 
emerite sau maestre ale sportului. 
Orice profesor de educație fizică, 
absolvent al I.C.F., poate îndeplini 
cu succes această muncă.

Am discutat cu Elena Leuștean 
despre această problemă. Iată ce 
ne-a spus ea : „Doresc mult să lu
crez în gimnastică, dar nu e sufi
cient să mă gîndesc numai eu

in- 
dar 
pu- 

în 
pu-

I
i
i
I

dacă
pen- 
mult

fără 
gim-

CITIȚI
IN CORPUL ZIARULUI :

CUM A FOST 
„ÎNVINSĂ" 
STEAUA 
LA ATENA
Memoriul bascheibaliștilor 
bucuresteni, înaintat 
F.I.B.A.

(Pag. a 2-a)

SĂ AVEM,
ÎN SFÎRSIT, 
RĂBDARE!
Un articol despre europe
nele de volei.

(Pag. a 2-a)

„JUVENTUS NU SI-A 
ASIGURAT LA TORINO 
ELIMINAREA
Comentariile 
specialitate după prima 
manșă a meciului Rapid - 
Juventus.

RAPIDULUI"
presei de

(Pag. a 3-a)

LOTUL DE JUNIORI
A PLECAT LA BUDAPESTA 
„11 "-le maghiar a fost al
cătuit.

(Pag. a 3-a)
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aceasta. Fac cu stu
denții mei atletism, 
jocuri sportive, 
clusiv fotbal(l), 
am senzația că aș 
tea fi mai utilă 
altă muncă, aș
tea aduce o contribu
ție concretă la redre
sarea gimnasticii noas
tre feminine. La fi
nalele juniorilor de 
la Timișoara am vă
zut multe fete talen
tate și am convinge
rea că, dacă aș lucra 
cu ele, aș putea da 
peste cîțiva ani ve
detele de care avem 
atita nevoie".

într-adevăr, se cere 
imperios să vedem 
dacă, în interesul ge
neral al mișcării noas
tre sportive, al gim
nasticii feminine din 
România în special, 
nu cumva se impune 
studierea aportului 
pe care gimnastele de 
ieri îl aduc la pro
gresul de azi al aces
tei ramuri sportive 

adoptarea unor 
corespunză- 

Răspunsul 
este categoric:

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Emilia Liță, Uta Schlandt-Ionescu, Atanasia Ionescu, Sonia Iovan, 
Elena Leuștean și Elena Dobrovolschi (de la stingă la dreapta) sînt 
răsplătite cu flori pentru medalia olimpică de bronz cucerită la 
Roma.

Cînd vom auzi oare că elevele lor au realizat o performantă 
asemănătoare ?

Și 
măsuri 
toare. 
nostru 
DA !

Federația română 
gimnastică, cu 

sprijinul Consiliului 
Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, 
trebuie să acționeze 
de îndată. Soluții pen
tru rezolvarea echita
bilă a acestei situații 
sînt. Se cere doar 
curaj să fie aplicate.

I
I
I
I
I
I
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tadionul Republicii. Meciul s-a 
terminat. Jucătorii au dispărut de 
mult în tunel, îndrepîndu-se spre 
vestiarul cald. Valuri de ceață 
coboară dinspre Dealu Spirei. Nu 
mai e nimeni. Doar ziarele uitate

pe bănci mai freamătă stîrnite de vînt. 
Urc treptele spre ieșire, sub cozorocul 

de beton al stadionului. în curtea Institu
tului de Cultură Fizică, un grup de stu- 
denți în trening a „prins" roata ultimei 
mașini, pentru ultimui sprint al serii. Mă 
uit spre bătrînul ceas din turn. E trei și 
un sfert. Pe neașteptate, aud un sunet 
de clopot. Cadranul înnegrit de vreme 
se deplasează. în rama rotundă apare un 
cap de bătrîn. Mă privește. îmi face semn 
să mă apropii.

— Te văd 1 Ca întotdeauna, dai bir cu 
fugiți!. Pentru că spectacolul s-a terminat.

— Sînt grăbit. Trebuie să scriu.
— Așa sînteți voi, reporterii. întotdeauna 

grăbiți. Pentru că vă interesează doar 
spectacolul. Cele 90 de minute. Cele 80. 
Sau 60. Iar dacă se poate, doar timpul 
efectiv.

— Ce-ai vrea să fac ?
— Să urci aici, la mine, în turn.
— De ce ?
— Ca să privești puțin și spre casa asta 

veche, cu iederă uscată.
— Am mai fost.
— Da, ai mai fost. îmi aduc aminte. 

Acum vreo 9 ani. Ai scris un reportaj : 
„Prima zi de curs la I.C.F.".

— De ce-mi reproșezi ? Sînt atîtea și 
atîtea lucruri de scris.

— Nu-ți reproșez. Dar vreau să-ji încre
dințez niște gînduri. Mîine, poimîine, n-am 
să mai fiu, și-ar fi păcat să nu ți le spun.

— Te ascult.
— Bine. Răspunde-mi atunci la o între

bare : Ce știi, hai să zicem, despre hand
balul românesc ?

— Că la Dortmund...
— Și ce mai știi ?
— Că Mozer...
— Și mai înainte ?
— Că Lache, Kunst, 

Vlase, Lifă...
— Ce-i cu ei ?
— Au pus bazele unei
— Asta-i fot ce știi ?
— Pentru un reporter,
— Nu. Nu-i destul. Ar ,

profesorii lui Mozer au fost și ei, la rîndul
“ ‘ . * casa

iar Victor Cojocaru a 
în șir, privind prin fe- 
spre Dortmund și spre

Pilică Popescu,

cred că... 
trebui să știi câ

I
I
I
I
I
I
I
I
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profesorii lui Mozer au tost și 
lor, elevii lui Victor Cojocaru, în 
asta cu 
trudit și 
reastra 
Praaa.

— Nu

iederă, 
el, ani 

aceea...

știam.
Dar de Mos__ ______ _ Kirițescu, ce știi ?

— Că a scris „Palestrica".
— Tot în casa asta. A 

amintindu-i secolului XX 
tot mai mult palestrele 
de ani.

— Kirițescu a fost un

scris „Palestrica" 
că disprețuiește 
de acum 3000

.__ om de știință
care s-a cufundat în lumea lui de idei, 
făcînd elogiul trupului desăvîrșit al lui 
Hermes, prosternîndu-se în fața lui Juvenal, 
preamărindu-l pe taica Rousseau pentru 
felul în care-l creștea pe Emil. Nu văd 
ce legătură are asta cu faptul că Viorica 
trebuie să sară 6,60 în Mexic.

— Mă așteptam la vorbele asfea. Vorbe 
de reporter grăbit.

— Prea multă istorie.
— Prea puțină istorie! Și asta, cînd 

totul e istorie. Pentru tine Moina înseamnă 
10,4 și 21,3, pentru mine, însă, e istoria 

cu 
cu
cu 
cu

cîtorva ani de trudă cu blockstartul, 
cronometrul, cu panglica ruletei, 
creionul și cu echerul, în casa asta 
iederă. Pentru tine, Herold e Steaua, 
Folbert și cu nepoții. Pentru mine 
Herold e un principiu, principiul sporti
vului total, crescut în spiritul casei acesteia, 
din care au descins apoi și Horațiu Nico- 
lau,. și Mihai Nedef, și Vernescu, și toți 
ceilalți.

— Și de ce îmi spui toate astea 
acum ?

— Pentru un motiv foarte lesne 
țeles. Dacă-mi amintesc bine, acum 45 de 
ani, în 
adunat 
tezători 
trupului 
660 de

tocmai

de în-

prima zi a lui decembrie, s-au 
aici, în casa cu iederă, cîțiva cu- 
care și-au dat seama că educația 
va fi ceva mai mult decît cei 
cm ai Vioricăi Viscopoleanu. Ți 

le-am spus toate astea pentru câ — cine 
știe ? — poate peste cinci ani, cînd se va 
serba jumătate de veac a „închipuirii" 
celor adunați atunci aici, eu, „ceasul din 
turn", am să mă aflu într-un clopot de 
sticlă, ca o simplă amintire a unor vremi 
de începui.
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Valurile de ceață coborau mereu dinspre I 
Dealu Spirei. Peste cîteva minute mă aflam | 
în fața machetei de unde inefabile ale 
stadionului comunal din Torino. Dar, I 
„vorbele" ceasului din turn le auzeam clar | 
printre vocile torinezilor care încercau să 
o îmbărbăteze pe „bătrîna doamnă"...

Constantin MACOVEI

I
loan CHIRILA
MM MM» «■«!!

Trimisul nostru special, CRISTIAN MANTU, transmite

F.C. VALENCIA
VALENCIA, 30 (prin telefon). 

La lumina reflectoarelor, pe sta
dionul Mestalla, s-a desfășurat 
meciul contînd pentru turul II al 
„Cupei Cupelor", dintre forma
țiile F. C. Valencia și Steaua. 
Nici nu se încheiase primul mi
nut Și Steaua s-a și văzut con
dusă cu 1—0. O acțiune pe aripa 
dreaptă a lui Ansola, o centrare 
și Claramunf a reluat direct în 
coltul lung al porții lui Haidu. 
Era întîia acțiune a -spaniolilor, 
dar ea prefigura maniera in care 
aceștia aveau să se desfășoare 
pe parcursul întregului meci. 
Adică, ritm, viteză de joc debor
dantă, atacuri concepute simplu, 
dar deosebit de rapid lucrate. 
Jucătorii noștri au primit această 
lovitură, ripostînd imediat prin 
acțiuni ofensive curajoase, care 
sînt aplaudate în tribune. Sorin 
Avram 
min. 7, 
combină 
niolilor, 
teze la

obține un corner tn 
apoi Constantin și Soo 
în marginea careului spa- 

dar nu reușesc să șu- 
poartă.

Gazdele revin în atac și vot 
urma 35 de minute infernale în 
careul Stelei. Spaniolii pasează 
în mare viteză și cu precizie 
și schimbă direcția atacurilor de 
pe o parte pe alta, șutind des 
la poarta lui Haidu. Consemnăm 
situații dificile în min. 17, 24 
(Haidu a l?'l obligat să plon
jeze la picioarele lui 
ajuns la 5 m distanță 
porții), 37 și 38. Jenei 
intervină, este lipsit de 
dezechilibrează sistemul 
al Stelei. După acest minut, spa
niolii au o perioadă de relaxare 
și, în miu. 43, Soo are o mare 
ocazie de a egala (la o centrare 
excelentă a lui S. Avram). La 
numai un minut, gazdele majo
rează scorul printr-un contra
atac inițiat de Cayuela și fina 
lizat de Ansola, cu capul. Haidu 
a greșit, neieșlnd în întîmplna 
rea balonului.

După reluare, spaniolii atacă 
cu aceeași forță, obligînd pe a- 
părătorii bucureșteni să respingă

Ansola 
de lini<*  
ezită să 
vlagă și 
defensiv

STEAUA 3-0 (2 0)
la întîmplare. încet, încet Steaua 
scapă din strînsoarea adversa
rului și, în minutele 61 și 62, 
Voinea și Constantin au ocazii 
clare de a înscrie, dar de fte 
care dată nu obțin decît cot 
nere. Spaniolii revin în atac ș! 
în minutul 74 reușesc să majo 
reze scorul prin Ansola, în urma 
unei mari erori a lui Haidu care 
a boxat greșit balonul.

După 3—0, partida crește din 
nou în intensitate și spectatorii 
apreciază nivelul tehnic al jocu
lui. Bucureștenii mizează acum 
total pe cartea atacului, sperînd 
să marcheze golul care ar... va 
lora cit două. Minutele 76 și 78 
ne dau emoții, Constantin fiind 
din nou în excelente poziții de 
șut la poartă: în minutul 78, el 
a fost la 3 m de buturile apă
rate de Abelardo.

Jocul se încheie cu acest scoi 
determinat îndeosebi de greșelile 
elementare ale apărării imediate 
a echipei bucureștene, de obicei 
punctul forte al formației. Dar,

în ceeace privește aspectele de 
ordin tehnic ale evoluției 
prezentanților noștri vom 
veni într-unul din numerele vi
itoare.

F. C. Valencia a demonstrat 
în această partidă că este o va
loroasă reprezentantă a fotbalu
lui spaniol, jucătorii săi distin- 
gîndu-se printr-o tehnică indivi
duală remarcabilă, printr-o pre
gătire fizică deosebită, precum și 
printr-o concepție tactică moder
nă. Publicul bucureștean va a- 
vea prilejul să se convingă de 
toate aceste lucruri la 14 decem
brie cînd va avea loc returul 
întîlnirii.

A arbitrat
Francesconi

F. C.
Tatono, 
(re — 
Ansola,

STEAUA : Haidu — Sătmăreanu, 
Jenei, D. Nicolae, Hălmăgeanu — 
D. Popescu, Negrea — S. Avram, 
Constantin, Soo, Voinea.

re- 
re-

bine Francesca 
Italia.

VALENCIA : Abelardo — 
Vidagany, Cayuela. Mes- 
Roberto, Guillot — Waldo, 
Paquito, Claramunl.
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F. I. B. A. trebuie să asigure 
disputarea corectă 
a meciurilor internaționale!

înaintat un memoriu în legăturăSteaua a

cu meciul de baschet de la Atena
după disputarea meciului Steaua—Panathinaikos, la_ A doua zi c_r_ __r_____________ _____ ___________ , „

Atena, ziarul nostru a anunțat (în urma informației telefonice) că 
echipa Steaua va contesta rezultatul întîlnirii. Deoarece, din motive 
independente de posibilitățile conducerii echipei, contestația nu a 
putut fi depusă în timp util, clubul Steaua a înaintat către F.I.B.A. 
un amplu memoriu, în care se arată condițiile de desfășurare a par
tidei amintite și se solicită luarea de măsuri pentru a se evita tn 
viitor repetarea unor aseiiienea cazuri. Antrenorul emerit Constan
tin- HEROLD ne-a trimis' spre publicare rîndurile de mal jos.

dis- 
dus
21.

Pe agenda lui 1968
prezenți la Praga. 

au și răspuns intii- 
federațiile de atle-

•* -
F'- *

i

i- ■ va' 2 vor

Si AVEM, ÎN SEÎRȘIT, RĂBDARE!

Eliminarea echipei Steaua 
din primul tur al „C.C.E." 
la baschet necesită o re- 

• venire, deoarece cred că opinia 
sportivă românească trebuie să 
cunoască condițiile Inadmisibile 
în care s-a jucat meciul-retur cu 
Panathinaikos.

Știam că partida noastră de la 
Atena va fi grea, ca orice joc 
în deplasare, mai ales cînd ad
versarul este valoros, dar nu 
ne-âm închipuit că vom întîlni o 
regizare atît de bine pusă la 
punct în scopul de a se cîștiga 

' ilicit o întîlnire. Mai mult decît 
orice comentariu, cred că pre
zentarea cronologică a desfășură
rii meciului va fi edificatoare.

A fost, probabil, cel mai lung 
meci de baschet disputat în is
toria acestui sport, deși timpul 
de joc este cu precizie delimi
tat de regulamentul în vigoare, 
începută la ora 20,35, partida 
s-a terminat la ora 22,50, durînd 
nu mai puțin de două ore și 
cincisprezece minute. Poate că 
intîlnirea ar fi ținut pînă la mie
zul nopții, sub patronajul bine
voitor al comisarului oficial 
F.I.B.A. (in același timp secreta- 

irul general al federației de bas
chet a Greciei, n.b.), dacă echipa 
locală n-ar fi reușit să-și asigure 
punctele necesare calificării și, 
astfel, să-i determine pe oficia
lii de la masa juriului să pună 
capăt întîlnirii.

începutul jocului ne-a fost fa
vorabil ; în minutul 3 conduceam 
cu 10—3 și atacam insistent. Ar
bitrii Saltiel (Izrael) și Marchezi 
(Italia) ne-au făcut să înțelețjem 
repede că sînt de altă părere. O 
serie de decizii eronate au dus 
la pierderea repetată a mingii și 
adversarii au reușit să egaleze 
în minutul 8. în acest răstimp, 
unii dintre jucătorii noștri au 
primit greșeli personale imagi
nare și însăși evoluția scorului 
a devenit... confuză. La masa 
țiului s-a socotit că trebuie 
runcate în luptă mijloace noi 
subit, cronometrul electric a 
cetat să funcționeze, el fiind 
locuit cu un cronometru

ju- 
a- 
și. 

in- 
în- 
de

Cine aruncă mai bine
la coș?

în dorința de a stimula pregătirea 
jucătorilor pentru aruncările la coș, 
federația organizează pe perioada 
ț-30 decembrie Concursul republi
can de aruncări**,  dotat cu premii, 
întrecerile se vor desfășura pe pa
tru categorii (seniori, senioare, ju
niori, junioare), ținîndu-se seama dc 
următoarele criterii :

— numărul aruncărilor libere tran
sformate din 100 de aruncări ;

— numărul aruncărilor libere tran
sformate la rînd ;

— numărul aruncărilor reușite din 
50 acordate la o distanță de 7 m 
de coș (din orice loc al terenului);

— numărul aruncărilor 
mate din 20 acordate la o 
de 9 m de coș (din orice 
terenului).

Se vor Întocmi clasamente 
be și clasamente generale.

Concursul se dispută la următoarele 
date : 1-10 decembrie faza raională 
sau orășenească, 11-20 decembrie faza 
regională, 21-30 decembrie faza fi
nală. La finale vor participa cîte 6 
jucători la fiecare categorie, din 
toate regiunile țării.

transfor- 
distanță 

loc al

pe pro-

Clasamentele la „A
MASCULIN

64

1. Steaua 5 5 0 382—338 10
2. Politehnica Buc. 5 4 1 373—289 9
3. Dinamo Buc. 4 4 0 318—272 8
4. Universitatea Tim. 5 3 2 368—352 8
5. Farul C-ța 5 2 3 302—324 7
6. I.C.F. 5 2 3 305—332 7
7. Politehnica lași 5 2 3 343—375 7
8. Politehnica Galați 4 2 2 247—256 6
9. Universitatea Cluj 5 1 4 319—332 6

10. Comerțul Tg. Mureș
5 1 4 329—377 6

11. Rapid 4 1 3 269—287 5
12. Crișul Oradea 2 0 2 117—138 2

FEMININ
1. Politehnica Buc. 6 6 0 321—245 12
2. Rapid 6 5 1 352—268 11
3. Voința Brașov 6 4 2 283—233 10
4. Constructorul Buc. 6 3 3 282—300 9

.5. Universitatea Cluj 6 3 3 298—280 9
6. Voința Buc. 6 3 3 296—314 9
7. I.C.F. 6 3 3 297—319 9
8. Mureșul Tg. M. 6 3 3 299—345 9
9. Progresul Buc. 6 0 6 250—296 6

10. Crișul Oradea 6 0 6 267—345 6

mînă. Protestele noastre și 
cuțiile care au urmat nu au 
la tiici un rezultat. Era ora 
Opt minute de joc efectiv s-au 
consbmat deci în... 25 de mi
nute. Era un semnal. Mă uit la 
ceas să văd cît se va putea tra
ge de timp pentru cele 11 mi
nute rămase pînă la pauză. La 
ora 21,30 s-a încheiat prima re
priză. O jumătate de oră, deci, 
pentru 11 minute de joc. Pauza 
s-a consumat în discuții intermi
nabile cu toți factorii de răspun
dere prezenți, dar cronometrul 
electric nu s-a reaprins. La ora
21.50, meciul se reia. Gazdele 
joacă nepermis de dur, la adă
postul bunăvoinței arbitrilor. 
Deși fiecare jucător avea mai 
multe faulturi decît prevede re
gulamentul pentru descalificare, 
pe foaie nu apar aceste greșeli 
personale. Jocul obstructionist al 
grecilor, intervențiile cronome- 
trorilor, care anunțau scurgerea 
a 30 de secunde cind eram în 
poziție bună de aruncare (ne-au 
fost anulate coșuri valabil mar
cate), precum și „activitatea" 
zeloasă a unei baterii de 8 foto
reporteri așezați în linie (care 
declanșau blitzurile ori de cîte 
ori eram în poziție bună de șut), 
explică cifra mică de puncte în
scrise de echipa noastră în re
priza a doua. în finalul meciului, 
după îndepărtarea fotografilor, 
noi am avut resurse să refacem 
un handicap de 8 puncte, în fata 
unei echipe care nu mai avea 
rezistenta necesară. De altfel, în 
toată repriza a doua, grecii au 
practicat un „sistem de odihnă" 
neregulamentar, pe care arbitrii 
nu l-au îngrădit și- nici nu l-au 
sancționat. După trel-patru mi
nute de joc, subit, Un jucător 
grec leșina. Timp de cîteva mi
nute (pentru Kolokitas 5 minute), 
jucătorul era masat, în teren, i 
se făcea respirație artificială și 
era repus pe picioare. în acest 
timp meciul era întrerupt, 
ultimele secunde de joc, 
trul Saltiel a salvat pentru ulti
ma oară echipa locală de la eli
minare. După o serie de contra
atacuri, în care am refăcut 7 din 
cele 8 puncte pe care adversa
rul le acumulase peste diferența 
de la București, Nosievici a fă
cut o intercepție și a marcat, 
aducîndu-ne un punct avantaj 
pentru calificare. Arbitrul Saltiel 
a anulat însă coșul și a dat min
gea grecilor, pentru a o repune 
din nou în joc. Atacul grec a 
fost oprit prin fault și s-a mai 
marcat un punct. Au mai rămas 
2 secunde de joc, dar juriul nu 
a mai așteptat reluarea partidei 
și s-a grăbit să fluiere sfîrșitul 
meciului, ceasul marcînd ora
22.50. Deci, se mai jucașe o re
priză de 60 de minute, meciul 
în întregime durînd 2 ore și 15 
minute 1

Gîndindu-ne mai mult asupra 
celor întîmplate la Atena, ne-am 
dat seama că deasupra ideii 
sportive au primat interese de 
ordin comercial. Meciul a atras 
20 000 de spectatori, care au lă
sat la casele clubului Panathinai
kos aproape un milion de drah
me 1 Partida următoare va, 
probabil și mai mult, și 
bugetul secției de baschet 
asigurat.

Nici arbitrii nu trebuie 
în această poveste. Arbitrajul a 
devenit un „bussines" și cine nu 
știe să -se poarte cu arbitrii, riscă 
mult. Dar aceasta este o pro
blemă care comportă alte comen
tarii.

Echipa Steaua a făcut o întîm- 
pinare la F.I.B.A., pentru a ară
ta cele petrecute la Atena, 
speranța că forul internațional 
găsi modalitatea ca pe viitor 
asigure condițiuni mai bune 
desfășurare a meciurilor

C.C.E."

Campionul republican 
(Politehnica București) va 
concursuri internaționale.

Reprogramarea ultimelor

două etape ale diviziei A la fete
Pentru a da posibilitate jucătoare

lor din lotul național să se pregă
tească in vederea campionatului bal
canic (22—24 decembrie, in Bulgaria), 
federația de baschet a hotărît mo
dificarea datelor .de desfășurare , a 
ultimelor douț etape ale diviziei. A. 
Astfel, etapa a VI II-a, programată 
inițial pentru 10 ăSecemțjle. se va 
disputa joi 7 decembrie, iar etapa 
a IX-a va avea loc la 10 decembrie. 
Derbiul campionatului, meciul Poli
tehnica Bucureștl-Bapid București, va 
fi găzduit de sala Floreasca, in ziua 
de 11 decembrie.

MASCULIN
SERIA I: Pedagogic Oradea-Medl- 

cina Timișoara 56-68 (25-23) ; Medi
cina Tg. Mureș-Polltehnlca Brașov 
61-69 (26-32) ; Universitatea Cralova- 
Politehnica Cluj 50-48 (26-18) ; științe 
Petroșenl-Steagul roșu Brașov 84-72 
(36-38)'; seria a II-a : Academia Ml- 
litară-I.C.F. II 60-78 (26-40) ; Construc
ții București-Petrolul Ploiești 53-56 
(31-22) ; Voința Bucureștl-Universlta- 
tea Iași 67-44 (38-15); ICHF București- 
Progresul-București 81-89 (31-30) ; Ar
mata Bacău-Unlversitatea Buc. 87-68 
(46-35).

FEMININ
Voința Tg. 

32-40 (14-20), 
_ _ _ ___ \ Cluj 38-46

Salonia-Polltehnica
61-57 (29-28), Șc. Sp. Brașov-Univer- 
sitatja Timișoara 39-47 (23-24) ; se
ria a II-a : Arhitectura București- 
Universitatea laș) 41-55 (14-20) ; Uni
versitatea București-Pedagogic Con
stanța 45-58 (21-32) ; I.C.F. II-Școlarul 
35,51 (13-22) ; Pedagogic Bacău-Olim- 
pia TV București 67-31 (30-22) Viito
rul Dorohoi-Șc. sp. 1 București 62-22 
(27-11),

SERIA I: 
sp. Craiova 
Tg.Mureș-ASA 
Spartac C-l—

'»»

la săritura tn tnătțime, Șerban loan 
avea anul Viitor un bogat program de

Foto : V. Bogdane)

Pragaau avut loc la 
Comitetului european de 
din cadrul I A.A.F. și 
ședință de calendar care

Recent, 
lucrările 
atletism 
obișnuita
precede flecare an competițional 
La discuțiile respective au parti
cipat din partea federației noastre 
prof. Victor Firea, secretar gene
ral al F.R.A., și prof. Gheorghe 
Zîmbreșteanu, antrenor federal.

Considerînd de interes general 
calendarului 
al atleților 
tov. Firea 
mal împor-

perioadă asemănătoare celei de la 
Tokio. Pentru atleți se pune, deci, 
problema prelungirii activității 
competiționale șl a grijii pentru ca. 
graficul formei sportive să atingă 
valorile cele mai înalte spre sfîr- 
șitill 
țiite 
zare.

lunii octombrie, în condi- 
speciale legate de aclimati-

Româ- 
iunie). 
22—23 

tineret

în 
arbi-

aduce 
astfel 

va fi

uitati

în 
va 
să 
de 

din

va fi Olim- 
de Mexico, in 
fi organizate, 
multe dintre

forma definitivă a 
internațional pe 1968 
noștri, am Solicitat 
cîteva date, pe Cele 
tante.

— Evident, principala competi
ție a anului viitor 
piada de la Ciudad 
vederea căreia vor 
de fapt, cele mai
competițiile cu caracter de veri
ficare, lor adăugindu-li-se con
cursurile tradiționale.

Atletismul la J.O. se va desfă
șura între 20 și 27 octombrie, o

• Miercuri după-amiază, o 
mate forfotă pe aeroport. Pleacă 
hocheiștii în lungul lor turneu 
în Canada 1 Sînt prezent! nume-) 
roși iubitori ai hocheiului, mem
bri de familie, simpli curioși.

— Va fl cel mai greu examen 
din cîte am susținut pînă acum, 
ne declară Czaka, căpitanul echi
pei noastre reprezentative. în 
cele 11. partide pe care le vom 
susține vom intîlni cîteva dintre 
cele mai puternice echipe ama
toare canadiene, in fața unui pu
blic care știe ce este și cura se 
joacă hocheiul. Fiecare 
băieți este însă hotărît 
bilizeze la maximum, 
reprezentativa noastră 
comportare onorabilă.

Urările de drum bun 
ces l-au însotit pe hocheiști pînă 
la scara „Caravelului" lui „Air 
France". Și acum sîntem nerăb
dători să primim primele vești 
de Ia

dintre 
să se mo- 
astiel ca 

să aibă o

șl de suc-

reprezentanții noștri.

în aceste zile de pauză
compelitională, pe patinoarul „‘23 
August" pot fi văzuți la antre
namente sportivii care vor alcă
tui selecționata de tineret a Ro
mâniei. în zilele de 16 și 17 de
cembrie această formație va evo
lua în R. D. Germană în compa
nia echipei similare a gazdelor. 
Sub conducerea antrenorilor Ga
briel Cosman și Eugen Raduch 
iau parte la lecțiile de pregătire: 
Huțan, Marian, Sgincă III, Scheau, 
Ioniță, Constantinescu. Petrescu 
etc.

în fata echipei noastre de ti
neret se află un bogat sezon 
competițional și, judecind după 
seriozitatea cu care se lucrează, 
putem spera că din rîndurile a- 
cestor hocheisti în formare se vor 
ridica jucători de valoare pentru 
prima reprezentativă a tării.

• La Miercurea Ciuc s-au luat 
din timp, adică de astă-vară, toate 
măsurile pentru a se asigura cele 
mai bune condiții de desfășurare 
a turului al doilea al campiona
tului republican. In vederea me
ciurilor care vor începe la CiuC 
în ziua de 6 ianuarie, au fost 
făcute importante amenajări pa
tinoarului din vecinătatea hote
lului Harghita. Astfel, a fost ci
mentată suprafața de joc, au fost

Mureș’Șc.
Medicina 

i (13-27) ; 
Brașov

Constantin HEROLD
— antrenor emerit —

— Despre ce competiții tradi
ționale este vorba î

refer la Crosul Balcanic 
24 martie), 
l’Humanitd 
la Jocurile

la crosv.l 
(Paris, 31 

Balcanice

— Mă 
(Istanbul, 
ziarului 
martie),
(Atena 29 aug.—l septembrie) si 
ta „internaționalele" noastre, pe 
care dorim din suflet să le facem 
să trăiască o a doua tinerețe. Dat 
fiind faptul că 1968 va fi într-un 
fel „anul altitudinii", ne-am pro
pus ca întrecerile Campionatelor 
internaționale 
la... altitudine. Pentru aceasta am 
ales ca gazdă Poiana Brașovului, 
fapt care l-a interesat pe nume-

să se desfășoare

roși delegați 
Jn mod ferm 
tației noastre 
tisrn din U.R.S.S., R.D. Germană,
Polonia, Ungaria, Anglia, Bulga
ria, Turcia, Suedia, Norvegia, 
Grecia, Iugoslavia, Olanda și Bel
gia, dar au mai fost șl alte de
legații care ne-au comunicat un 
răspuns de principiu, încă nede
finitivat. Campionatele sînt pro
gramate la 27—28 iulie.

— Ce meciuri bilaterale 
avea loc anul viitor ?

— Patrulaterul România—Italia 
—Iugoslavia—Franța, la decatlon 
și pentatlon (Cluj, 22—23 iunie). 
R.F.G.—Olanda—România, senioare 
(în R.F.G. la 30 iunie), Cehoslova
cia—România, senioare (în Ceho
slovacia, 14 iulie), România B— 
R.D.G. B și România—Bulgaria 
seniori și senioare (Constanța. 
28—29 sept). O activitate bogată 
vor avea juniorii. Mai întîi, cam
pionatele europene (Leipzig, 23—23 
august) și cîteva meciuri: 
nta—Grecia (Galați, 15—ÎS 
România—Albania (Galați, 
iunie), România—Ucraina,
(Constanța, 17—18 august), Polonia 
—R.D.G.—România (în Polonia,
21—22 septembrie) etc.

Un mare număr de concursuri 
internaționale vor avea loc la ni
velul cluburilor, al regiunilor și 
al diferitelor departamente. In 
sfîrșit, sezonul de sală va culmina 
cu „europenele" de la Madrid 
(9—10 martie).

De asemenea, sînt de consemnat 
numeroasele participări ale atleți
lor fruntași la diferite competiții: 
Havana (16—28 mai), Sofia (1—2 
iunie), Berlin (19 iunie), Varșovia 
(29—30 iunie), Praga (3—4 iulie), 
Skopje (19 iulie), Siena (28 itflie) 
etc.

HniBBBRB ■■■«■așa

De la treime...
revi- 
și va 
patru

Szabo

refăcute mantinelele, a fost 
zuilă instalafia de nocturnă 
fi mărită capacitatea celor 
tribune.

Fostul hocheist Ștefan
nu-și putea ascunde nerăbdarea 
cu care el, ca și cei mai multi 
dintre concetățenii săi — mari 
iubitori ai acestui joi, așteaptă

să vadă la lucru. cele șapte echi
pe participante la actuala ediție 
a campionatului republican, iar 
antrenorul Vacar ne-a promis că, 
după antrenamentele pe care le 
fac în continuare, jucătorii Avîn- 
tului se vor prezenta la un nivel 
superior recentei lor evoluții de 
la București, (r. v.).

Ultimul antrenament al hocheiștilor înaintea plecării in Canada. 
Ștefanov, Pană șl Bașa sar peste bănci („jucători căzuțf) așezate 
pe gheață.

Foto : R. Teodor

4,Europenele" au trecut. Se știe 
cum. Pentru voleiul nostru, pe toată 
linia cu insucces. Despre acela al 
echipei masculine am vorbit. Vom 
m^l reveni, de va fi nevoie, cînd, 
în vederea participării la olimpiadă, 
vor fi luate măsurile corective, prin
cipal schițate de concluziile recen
tei ședințe în care au fost analizate 
pregătirea și comportarea băieților 
la C.E. Acum, ne-a rămas să stă
ruim puțin și-asupra nereușitei fete
lor.

De la -„bronzul" din 1963 — un 
abisal plonjon pe locul 9, niciodată 
ocupat de vreo echipă românească 
la C.E., C.M. sau oricare altă com
petiție internațională organizată în 
acest sport. Și — totuși — o cădere 
previzibilă, prin insistent semnalata 
criză din ultimii ani a voleiului fe
minin de la noi. O poziție inferioară 
în clasamentul „europenelor”, aproa
pe unanim pronosticată după turneul 
de verificare din august de la Con
stanța. Pentiu evitarea ei, posibili
tate iluzorie, precum și noi am 
spus-o, în încercările făcute n-a fost 
neglijat nici un amănunt, efort sau 
sacrificiu, inclusiv acela al perspec
tivei. Cu minime și nedeterminante 
excepții fortuite, echipa prezentată a 
cuprins elementele corespunzătoare 
sub raportul experienței de concurs 
și-al formei sportive, tot ce aveam 
mal bun de ales, 
cu aceste criterii, 
din voleiul femi
nin. Minus Elisabeta 
Goloșie (accidenta
tă) șî Emilia Vamo- 
șiu (în formă ne
satisfăcătoare }a ora 
respectivă). In 
schimb, cu Doina 
Ivănescu, la ale că
rei servicii în re- a
prezentativă s-a apelat din nou cu 
acest prilej și care — cînd și atita 
cit a fost folosită — nu și-a eco
nomisit forțele, activînd în genere 
pe măsură resurselor sale. Ca de 
altfel șl celelalte 10 (Alexandrina 
Chezan. Elena Florescu, Alexandrina 
Constantinescu, Eugenia Rebac, Ma
dlena Ștefănescu, Helga Bogdan, 
Martha Szekely, Aurelia Căunei, Ma
riana Popescu și Mariana Baga), 
care, oricum, au toate meritul de 
a fi luptat onorabil.

Tot ce aveam mai bun. Din pă
cate însă, acest cel mai bun al nos
tru — la Ankara s-a văzut o dată 
în plus limpede — înseamnă prea 
puțin. Nu atinge capacitatea (fizică, 
tehnică și țactită) necesară obținerii 
de succese prestigioase în întrecerile 
Internationale oficiale, iar deseori, de 
la o vreme, nici in cele amicale. 
Aceasta*  din arhicunoscutele cauze 
care au operat timp îndelungat în 
secțiile de volei ale majorității clu
burilor și asociațiilor sportive (se
lecție deficitară, comoditate, volum 
de lucru neîndestulător în antrena
mente ș.a.), în repetate rinduri com
bătute în ziarul nostru. Citeodată 
cu toată tăria, justificată, dar care 
totuși nu a dus la administrarea 
operativă a măsurilor radicale care 
se impuneau, ci la... supărarea ne
productivă a organelor federale sa
lariate și direct răspunzătoare : se
cretarul general, prof. A. Dobincă, 
fostul și-apoi actualul antrenor fe
deral, prof. I. Takacs și prof. N. 
Tărchilă. în fine, fapt e că am ajun^ 
azi ca potențialul a ceea ce avem 
mai experimentat să nu urce pînă 
la nivelul accesibil atîior altor re
prezentative din plutonul continental 
fruntaș și pe care, iată, șl cînd ac- \ 
cidental ne-ajută (cu greșeli impro
prii lor), nu ne stă in putință să le 
depășim în clasament. Dovadă — 
inutila bombă a acelui 3-0 din pre
liminariile C.E. în fața garniturii 
R. D. Germane, realizat desigur și 
datorită meritoriei combativități, jo
cului bun practicat, dar mulțumită 
mai cu seamă condițiilor psihologi
ce favorizante, pe care... le-am o- 
mit-e dac-am ști că slujește a ne 
îmbăta cu apă... E vorba despre a- 
normala slabă comportare a adver
sarelor, altfel indiscutabil și net su
perioare nouă, însă atunci evident șl 
exagerat relaxate. Atît ca urmare a 
faptului că aveau asigurată partici
parea la turneul 1—8 independent de 
rezultatul meciului cu noi, cît și din 
pricina desconsiderării voleibaliste
lor noastre, pe care le-au învins re
gulat și clar în ultimii 4 ani. Ju
cătoarelor K. D. Germane le-am dat, 
neîndoielnic, o lecție memorabilă 
prin victoria noastră, care însă, pînă 
una-alta, la ..europene1* nu le-a pre
judiciat, iar nouă... nu ne-a folosit, 
diferența de valoare tot spunîndu-și 
cuvîntul, printr-un 3-0 nemarcat cu 
punctaverajul major trebuincios ca
lificării în turneul principal de la 
Izmir. Au plecat acolo clasatele pe 
„1“ și .,2“ în grupă, formațiile R.D.G. 
și Ungariei, țări în care, e 
bine să ne-amintim, voleiul de per
formanță s-a dezvoltat în mare par
te datorită celor învățate de lă noi, 
sprijinului nostru.

Juniorii față in
de campioni ai României

De vineri și pînă duminică in
clusiv, cei mai buni juniori la 
scrimă vor susține ultimele asal
turi din actuala ediție a campio
natului național.

Dintre floretiști, 
mai mari le au nu 
trăgători: doi din 
briei UrsoVici (Progresul) șl Aurel 
Ștefan (Gloria) și trei din țară— 
Mihal Bănică și 
tinescu (ambii de 
tlvă Ploiești) ți 
(Școala sportivă 
scrimerii amintiți 
parte în acest an la numeroasa 
concursuri interne și chiar inter
naționale, astfel că ei pot abor
da de la un nivel valoric aproxi
mativ egal, întrecerea finală. Prin 
simplă impresie, anticipăm victo
ria lui Gabriel Ursovici.

Pentru titlul de campioană a 
țării la floretă vor încrucișa la
mele, în principal patru sporti
ve : Adriana Moroșan de la Pro
gresul, Eva Lengyel de la Școala 
sportivă din Satu Mare, Suzana 
Saplontai de la Medicina Tg. Mu
reș ți Rodica Văduva de la 
S.P.O.B. în mod firesc, locul 1 
n-ar trebui să scape talentatei re
prezentante a Progresului, care 
a avut prilejul să acumuleze, în 
raport cu celelalte pretendente, 
un bogat bagaj de cunoștințe și 
de experiență. N-ar trebui... Nu
mai că Adriana Moroșan s-a fă
cut remarcată printr-o inconstan
ță valorică de-a dreptul alarman
tă. în aceste condilii, celelalte as
pirante ar putea realiza -mal mult, 
în ce ne privește, acordăm cre
dit, în ordine, Rodicăi Văduva, 
Adrianei Moroșan (totuși!), Evei 
Lengyel, a cărei comportare la 
naționalele de seniori a fost re
marcabilă, și Suzanei Saplontai.

Proba de spadă nu poate scăpa, 
în mod normal, lui Anton Pon- 
graț, campionul mondial de tine
ret din acest an. Va fi 
teresantă lupta dintre reprezen
tantul Medicine! Tg. 
campionul din. 1966, Alexandru

Istrate (Steaua). în discuție pen
tru un loc în primele trei mai 
poate tntra și Constantin Duțu de 
la Electroputere Craiova

în fine, la sabie este foarte po
sibil ca redutabilii reprezentanți 
ai Agronomiei Iași, 
și Dan Popescu să 
ceasta ordine, după
Irimiciuc, mai ales, a făcut dovada 
unui plus de maturitate sportivă, 
hotăritor, desigur, pentru a-1 ajuta 
să ciștige.

Amintim că formula de desfă
șurare a finalelor 
rea : două tururi 
eliminare directă 
și o finală de 6.

Dan Irimiciuc 
termine în a- 
ultimul asalt.

șansele cele 
mai puțin de 5 
Capitală, Ga-

Traian Constan
ta Școala spor- 
Aurel Cioară 
Oradea). Toți 

mai sus au luat

foarte in-

Mureș și

va 
de 
cu

fi următoa- 
serii; apoi, 
recalificări

Rodica Văduva (S P.O.B.), una 
din aspirantele la titlul de cam

pioană pe 1967...

Erori esențiale, comise cumva, ca 
la băieți, în pregătirea din ultima 
perioadă ? Nu. Cel mult, unele gre
șeli de orientare tactică, discutabile 
și-n orice caz nehotărîtoare pentru 
rezultatul din Turcia. în genere, 
pregătirea a fost simțitor ameliorată 
și extrem de sîrguincioasă în par
tea sa finală, desfășurată sub con
ducerea antrenorului prof. Șt. Stroe, 
supervizat și ajutat direct de către 
prof. N. Tărchîlă. Acesta, printr-un 
suplimentar sacrificiu... ineficace (că 
tot nu ne-a păzit de locul 9) și chiar 
păgubitor, întrucît aportul auxiliar 
la pregătirea echipei feminine l-a o- 
bligat să-și neglijeze îndatoririle de 
antrenor federal și de președinte al 
colegiului central al antrenorilor. în 
special aceea, foarte importantă, de 
îndrumare și control a pregătirii re
prezentativei masculine !

...Am avut deci dreptate în au
gust, după turneul de verificare de 
la Constanța. (Preferam înmiit, cre- 
deti-ne, să fim infirmați !) Reprezen
tativa senioarelor n-a putut obține 
calificarea în turneul final 1—8, 
ea netermlnînd lupta din serie de
cît pe locul 3, pe care, probabil fără 
victoria asupra formației R.D.G., dar 
în mod absolut sigur, s-^ar fi cla
sat și echipa de tineret. întărită cu 
acele cîteva jucătoare de la senioa
re care sînt încă de viitor, care vor 

mai putea rezista 
nedisonant preten
țiilor mereu spori
te din concertul 
voleiballstlc inter
național. Lucrului 
nostru în perspec
tivă, pornit ceva 
mai serios cu cit- 
va timp în urmă, 
i-ar fi slujit enorm 
prezența unei ast

fel de echipe la C.E., unde, ase
menea primei reprezentative, tot pe 
locul 9 venea la capătul competiției 
..consolării**,  în dispută cu formațiile 
Belgiei, Elveției, Suediei, R. F. a 
Germaniei și Turciei, după ce în se
rie nu încape îndoială că și ea ar 
fi întrecut echipa Italiei. Poate doar 
și-ar fi învins cu ceva mai puțină 
facilitate modestele adversare, în 
compania cărora senioarele au fă
cut pur și simplu jocuri de agrement, 
necedînd nici unul din seturi, cîști- 
gîndu-le la 0(4)*  la 1(4), lâ 2(2), la 
3(3) și la 4(2) șl pierzînd în 3 meciuri 
numai 25 de puncte. Cu 3 mai mult 
decît ne-a înscris ultima clasată din 
grupă, Italia, în cele > seturi pier
dute la noi... Să nu ascundem după 
paravanul unor asemenea victorii 
(și nici după acela al accidentalei și 
ineficientei victorii asupra echipei 
R. D. Germane !) locul 9 și severi
tatea învățămintelor acestei retrogra
dări |

Ce ar mal fi de spus ? Pentru că, 
altfel, multe se mal 6pun. Dar. de 
pildă, socotim nesănătoase discuțiile 
pledante exclusiv pe șubredul funda
ment al lui... dacă. Așa, dacă for
mula de disputare a „europenelor" 
n-ar prezenta lacuna inechității sor
ților... Uneori căci atunci, cînd ei 
ne-au favorizat n-am mai avut ni
mic să-i reproșăm formulei ! Dacă, 
așadar, nu picam în cea mai grea 
serie... N-a fost însă cea mai grea 
șl pentru echipele R. D. Germane 
și Ungariei ÎI?

Discuții cu dacă ? El bine : dacă 
ne vom rezuma la lupta pentru 
schimbarea formulei C.E.. C.M. sau 
J.O. ... cînd nu ne-o conveni, nea- 
vînd valoarea corespunzătoare cerin
țelor, dacă nu ne vom strădui să 
ridicăm această valoare în ansamblu 
pe plan intern iar astfel și pe plan 
extern, dacă o să continuăm a fugi 
după succese pripite (adesea de hi
meră), nu vom reuși decît — cel 
mult — victorii chinuite sau iefti
ne. în fine, nu vom izbuti repararea 
prestigiului internațional al voleiului 
nostru feminin dacă n-o să abando
năm jumătățile de măsură, dacă n-o 
să utilizăm în compunerea și pre
gătirea reprezentativei, nu valorile 
aproximative ale prezentului, ci pe 
acelea mar! cu certitudine ale vii
torului. Avem în lotul de tineret și 
de junioare destule asemenea cadre 
cu proeminente posibilități evolutive, 
pentru care specialiștii de peste ho
tare ne invidiază și îndrituit ne-âu 
criticat că nu le-am întrebuințat la 
C.E. Să le folosim de-acum încolo, 
să le acordăm încrederea. A venit 
ceasul cînd, barem de nevoie, să 
clădim o echipă națională integral 
de perspectivă, pe care, antrenînd-o 
cu grijă, asigurînd stabilitatea în 
lotul șl-n ,,12“-le de bază, s-o arun
căm temerar în luptă. Să n-o ferim 
de confruntarea cu cele mai puter
nice, deci de insuccesele debutului, 
inerente și-atît de prețioase : mai a- 
les din acestea se învață. Așa cum 
și din Infringer! a învățat, la înce
putul carierei sale, echipa noastră 
feminină care, în 1936, ne-a adus 
de la Paris medalia de argint a 
„mondialelor"...

Repetăm, dispunem de suficiente ti
nere talente în rezervorul de cadre 
al voleiului feminin românesc, care 
să dea temei nădejdilor în condițiile 
unei munci luate fără sfială de la 
„a”, temeinic. Nu cu obiectivul fi
xat la... calende, se-nțelege, dar 
nici sub imperiul goanei după re
zultate imediate.

Să cutezăm, în sfîrșit, a avea răb
dare I

Constantin FAUR

PANORAMIC SPORTIV INTERN
(Urmare din pag 1)

Poate subiectiv, din program, ne 
retine atenția meciul campionilor 
cu Alumina Oradea, cel al di- 
namoviștilor cu Viitorul Bacău 
și partida Politehnica Galați — 
Celuloza Brăila (nume nou •— 
fostă Progresul — și, sperăm, 
mentalitate nouă) la băieți i Pe
nicilina Iași —'„U" Craiova, „U" 
Cluj — Rapid, la fete.

Tuturor echipelor, urări de 
succes încă de la primul ser
viciu.;.

Si acum, pe terenurile de 
rugbi — fără îndoială ul- 

■> timele ale căror tribune în
cearcă nostalgia singurătății, și 
aceasta, destul de tîrziu, aproa
pe de hotarul anului. Ne-aro 
obișnuit însă ca termometrul să 
nu-i sperie pe practicantii aces
tui splendid sport în care fru
musețea și bărbăția se conjugă 
din primăvară plnâ în Iarnă. Ce 
ne oferă acest sfîrșit de săptă- 
mînă? Aparent un program mo
dest — cîteva restante. In cam
pionat, zarurile au fost aruncate. 
Grivita Roșie, Dinamo și Steaua 
vor termina pe primele trei 
locuri; Rapid și Precizia Săcele 
nu mai au cum să evite retro
gradarea (vor reveni în „A" Con
structorul București și Universi
tatea Timișoara). Dar, tocmai 
pentru că sînt lipsite de miză, 
jocurile de duminică (Gloria — 
Precizia Săcele, Știința Petroșeni 
— Progresul, Rulmentul Birlad — 
Rapid) ne pot oferi un rugbi de 
calitate, deschis, spectaculos pe 
care — chiar cu mlinlle înghe

țate — îl vom răsplăti cu 
aplauze.

Dar, mai este ceva. Finala ju
niorilor — pe Parcul Copilului 
— într-o plină de semnificație 
deschidere la ultima verificare a 
lotului de seniori înaintea der
biului european de la Nantes.

Sîmbătă seara, la Floreasca, 
reîntilniri cu Ana Starck, 
Elena Hedeșiu, Elena Băico- 

ianu, Felicia Bîtlan... Rapid pri
mește replica formației Brandval 
Idrottslag, campioana Norvegiei. 
Formația oaspete e mai puțin 
cunoscută la noi și aceasta re
clamă o dublă atenție. Ca să fa
cem cu succes primul pas în 
noua ediție a „C.C.E.".

Pe scurt, o invitație și la due
lurile celor mai tineri mușche
tari — juniorii scrimei noastre 
— ale căror finale sînt progra
mate de azi pînă duminică, di
mineața și după-amiaza, în sala 
de la stadionul Republicii. E greu 
de dat pronosticuri. Anticipăm 
doar clasamentul la spadă. în 
mod normal. Anton Pongrat nu 
poate pierde. Dar, cîte nu s-au 
văzut pe planșele de scrimă 1...

Nu, n-am uitat fotbalul. Cu 
toate că pînă la 9 decem
brie nu vom vedea ni-.i 

una din echipele primului cam
pionat. Cu toate că și „B“-ul 
a încheiat prima repriză a com
petiției, zece restanțe în cate
goria G mențin — cu mult In
teres e- fotbalul Jn (actualitatea

sportivă internă. Pe stadioanele 
din Buhuși, Buzău, Bîriad, Med
gidia, București, Tîrgovlște, Ol
tenița, Tr. Măgurele, Tg. Jiu și 
Corabia, după 90 de minute, vom 
consemna ultimele rezultate ale 
turului. De pe acum se știe însă 
că — în special — Chimica Tîr- 
năveni, Metalul Tr. Severin, Du
nărea Giurgiu, Gloria Bîriad și 
alte echipe au toate motivele să 
sărbătorească victoriile obținute. 
Dar, nu cu Fetească sau Drăgă- 
șani (mai știm noi cîte ceva din 
anii trecuțil). Ah, să nu uităm, 
aceeași recomandare și echipelor 
tentate să se... consoleze astfel 
după evoluții nesatisfăcătoare, 
uneori penibile (vezi Metalul Ră
dăuți — 3 puncte în 13 me
ciuri I).

Ce-ar fi ca duminică, echipele 
de „C“ să ne arate că ar me
rita o literă mai de fată în al
fabetul marilor competiții ale 
fotbalului nostru ?

Pentru final, ceva care țin
tește dincolo de panorami
cul sportiv intern al săp- 

tămînii. Un gînd plin de căl
dură, un îndemn și promisiunea 
că vom tine pumnii strînși la 
examenul pe care-1 susțin, du
minică, la Budapesta, juniorii ro
mâni în meciul revanșă cu spe
ranțele iul Kalman Berainer.
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De la trimisul nostru special, CĂLIN ANTONESCU:

„JUVENTUS NU SI-A ASIGURAT LA 
ELIMINAREA RAPIDULUI"

TORINO

In micul cosmos fotbalistic 
al juniorilor și copiilor 

Doi ani, prea mult sau prea puțin?

Cel mai neplăcut moment al 
Magnusson înscrie unicul pol

ROMA 30 (prin telefon). — îna
inte de a da cuvîntul colegilor 
mei italieni, am să încerc să sin
tetizez, pe scurt, tot ce n-am 
putut spune în cronica meciului 
Juventus—Rapid. Pentru că, scrisă 
pe genunchi, în autobuzul ce mă 
purta spre oraș, sau pe ghișeul de 
lingă amabila telefonistă de la 
hotelul „Ambasciatori" din Tori
no. relatarea sau, să zicem, încer
carea de a așterne pe hirtie, or
donat, vălmășagul de gîndurî șl 
idei culese în cele 90 de minute 
de joc, nu a putut fi completă Am 
omis, de pildă, să precizez cele 
trei momente principale: primul 
l-aș numai șocul initial, cînd e- 
chipa a fost sufocată nu atît de 
adversar, cit de încinsă atmosferă 
din tribună, de încurajările fre
netice adresate fotbaliștilor tori-

0 CERTITUDINE: Campionatul de box 
pe echipe și-a dovedit utilitatea 
0 PROPUNERE: Echipe de club, 

și nu selecționate regionale

(Urmare din pap. 1)

n au desfășurat, în această pe
rioadă, o activitate continuă. De 
aceea, eu cred că ar fi fost un 
gest colegial din partea noastră 
să ajutăm pe antrenorii din pro
vincie cu boxerii de care dispu
nem. Nu trebuie uitat că, cu 
ani în urmă, Negrea, Dobreseu, 
Șchiopu, Fiat (sportivi proveniti 
din provincie) au fost elemente 
de bază ale echipei Steaua. Eu 
aș fi cedat bucuros, în această 
perioadă, antrenorilor craioveni 
pe I.umezeanu, Mihăileanu, Fili- 
pescu, Matei, tineri — proveniti 
din această regiune — care ar fi 
întărit vizibil echipa Olteniei. 
Dar, regulamentul campionatului 
n-a prevăzut această posibilitate.

Cum „văd* * viitorul campionat? 
Propun ca echipele să fie împăr
țite în trei categorii : A, B, O. 
Dispunînd de mai multi boxeri, 
Capitala ar putea să înscrie echi
pe în toate categoriile. Cel mai 
echitabil ar fi ca echipele res
pective să se constituie pe sche
letul clubului care a dat cei mal 
multi sportivi. Firește, sînt de pă
rere că formațiile de club, și nu 
selecționatele regionale pot con- 
triburl la sporirea interesului an
trenorilor, boxerilor, spectatori
lor, fată de această competiție*.

UNDE MERGEM?

• SCRIMA Sala de la sta
dionul Republicii, de la era 
8,801 Finalele eampianateler 
naționale «rezervate juni arilor 
(16—20 de ani),

ION POPA (antrenorul echipei 
reprezentative): „Anul acesta,
datorită programului încărcat al 
„naționalei*,  n-am avut posibili
tatea să urmăresc prea multe par
tide din campionat. Meciurile pe 
care le-am văzut însă, nu mî-au 
plăcut. Selecționatele regionale 
nu s-au ridicat la valoarea scon
tată. Am spus-o mai de mult, o 
spun și acum : numai participa
rea echipelor de club poate duce 
la sporirea interesului față de 
competiție. Acestea s-ar bucura 
de sprijin mai mare din partea 
Consiliilor regionale pentru edu
cație fizică și sport, a cluburilor, 
asociațiilor sportive. Cred că ar 
fi bine ca în campionatul viitor 
formațiile de club să fie ajutate 
să folosească și pe boxerii altor 
asociații sau cluburi din regiu
nea respectivă, care nu participă 
în campionat*.

VIRGIE 6AZACU (arbitru 
A.I.B.A.): „Vreau să cred că 
actuala formulă de disputare a 
campionatului este tranzitorie, 
avînd în vedere calendarul in
ternational deosebit de bogat al 
pugiliștilor noștri fruntași în 
1967. Numai astfel explic eu ab
sența boxerilor de la Dinamo și 
Steaua de la întreceri. Pentru 
viitor, consider oportună partici
parea echipelor de club la aceste 
întreceri ,• formațiile vor trebui 
împărțite în patru serii, pe baza 
criteriilor geografice șl valorice. 
La turneul final, care ar urma 
să se dispute după încheierea 
li O. din Mexic, propun să fie 
invitate și echipele Dinamo și 
Steaua.

Pentru stimularea boxerilor ti
neri oare participa la întrecerile 
Campionatului pe echipe, propun

rapidiștilor în meciul cu Juventu»: 
al partidei (min. 57)

Telefoto : United Prese
nezl. A fost momentul cel mai 
greu, cînd bucureștenil au supor
tat o presiune morală cs ne-a dus 
cu gîndul la debutul Iul Dinamo 
București în Italia, do, la acel 
0—6 înregistrat de o echipă româ
nească nu departe de Torino, la 
Milano. în această perioadă, doar 
Ion Ionescu, într-o amară singu
rătate, naviga prin zona din cen
trul terenului.

A venit apoi cel de-al doilea 
moment, sS-i zicem al decontrac- 
tării, care a durat cam din minu
tul 20 și pînă la Sfîrșitul primei 
reprize, în care — pentru acest 
lucru întreaga echipă, dar în spe
cial Jamaischi, Dinu, Codreanu șt 
Năsturescu merită felicitări — 
„hora*  s-a mutat către mijlocul 
terenului, pe unde s-au și pornit 
cîteva atacuri fragile, prin însăși

ca limita de vîrstă să fie 26 de 
ani. Astfel, tinerii se vor pregăti 
cu mai multă încredere și vor 
lupta cu toată convingerea ca 
să obțină cît mai multe victorii. 
Limitînd vîrstă, unii boxeri cu ex
periență, ca Marluțan, Monea, 
Trandafir, Pitu, Cîmpeanu (mă re
fer la aceștia cu totul întîmplă- 
tor) n-ar mai avea dreptul să 
participe în campionatul pe echi
pe, fapt care ar stimula, în mare 
măsură, creșlerea elementelor ti
nete. Antrenorii din provincie vor 
munci, astfel, cu mal multă pa
siune și răspundere, pentru pre
gătirea tinerilor cu perspective, 
dornici să se afirme*.

NOTA REDACȚIEI. Un lucru 
este cert. Campionatul, în pofida 
lipsurilor semnalate, și-a dovedit 
utilitatea. Timp de trei luni, 
aproximativ 300 de boxeri din 
întreaga țață au desfășurat o ac
tivitate continuă, meciurile din 
serii, ca și cele din turneu) fi
na] determlnîndu-i să-ți mențină 
pregătirea la un nivel constant, 
întrecerile (cu excepția Capitalei) 
s-au bucurat de un interes ma
jor din partea spectatorilor, la 
Constanța. Craiova «șl Galați, evo
luția echipelor gazdă fiind aștep
tată, de fiecare dată, cu nerăb
dare.

în retrospectiva cu privire la 
desfășurarea campionatului pe 
echipe nu au putut fi inserate — 
firește — toate sugestiile făcute 
referitor Ia viitorul acestei popu
lare competiții. Am dat curs cî- 
torva dintre părerile legate de 
organizarea actuală a campiona
tului, precum șl unor propuneri 
privind viitoarea ediție a compe
tiției

Este Interesant de remarcat că 
majoritatea antrenorilor, tehni
cienilor și arbitrilor oplniază pen
tru un campionat la care să par
ticipe echipe de club, că numă
rul formațiilor ar putea fi mal 
mare dacă s-ar înființa șl un cam
pionat de tineret, la care să albă 
dreptul de participare, cn avizul 
medicului, boxeri între 19 și 22 
de ani.

POATE FI CEVA MAI SIMPLU 7

Adeseori, cunoscuți, prieteni, ne 
întreabă: „Cum procedează cel 
care cîștlgă autoturisme la Loto- 
Pronospott 7’

Răspunsul nostru este, de fie
care dată, invariabil: „Foarta sim
plu. Joacă in mod regulat șl nu ee 
poate ca odată și odată să nu vină 
și premiul cel mare.*

Pentru a arăta cît de simplu au 
procedat cei care au cîștlgat auto
turisme la ultimele două trageri 
Loto, redăm mai jos numerele ju
cate de cîțiva dintre cîștigătoril pe 
bilete seria J de ctte 60 lei. Auto
turisme 5

Barbu Oheorgbe — Slatina — 

lipsa de convingere a jucătorilor 
feroviari, care acționau în tere
nul adversarului dar erau parcă 
cu ochit și cu gîndul în propria 
jumătate de teren. .

După pauză, momentul al trei
lea, pe care l-aș numi al curaju
lui. Jocul s-a echilibrat și combi
națiile feroviarilor au fost mai 
consistente, atacurile mai lungi, 
pasele date mai în adlnclme. Șl 
tocmai în această perioadă a căzut 
golul și s-a creat marea ocazia 
ratată de Menichelli care a șutat 
de la 10 metri direct în brațele 
Iui Răducanu. Așa a fost! Cînd 
presiunea era mai mică, Magnus
son a nimerit cu un șut din late
ral muchea barei, iar Menichelli, 
după o ricoșate ca la biliard a 
mingii și după o ezitare de o 
fracție de secundă a apărării 
noastre, s-a văzut în situația de 
a putea ridica scorul la 2—0

Am omis, de asemenea, să vor
besc despre adversarii lui Rapid. 
Au lăsat impresia că formează 
o echipă nesudată, dar căreia îl 
dă o forță mare valoarea indivi
duală a unor jucători. Torinezil 
nu fac excepție în fotbalul ita
lian, unde numai „magul H.H. 1“ 
a piutut impune unei formații o 
disciplină tactică de fier. Așa că, 
în mod concret, Juventus în
seamnă la ora actuală: o exce
lentă pregătire fizică, forță de 
atac ți aplomb în apărare (unde 
Salvadore, Leonclni și Casiano, 
dar în special primul joacă fără 
cruțare). Și mai înseamnă ceva: 
valoarea tehnică și tactică indi
viduală a lui Del Sol și Cinesinho, 
la mijlocul terenului, ți abilitatea 
de a acționa eficient, pe perioade 
de timp reduse, a unor atacanți 

de talia Iul Magnusson, Zigonl, 
Menichelli.

Care sînt concluziile 7 Mal întlt 
că la București, Rapid trebuie să 
înceapă cu sfîrșitul, adică cu mo
mentul al treilea, apăsînd zdra
văn pe accelerator și renunțînd la 
celelalte două momente. Și apoi, 
că Juventus, chiar dacă nu este 
O ECHIPA, rămîne redutabilă 
prin individualitățile pe care le 
are, foarte periculoase, prompte 
în a specula orice greșeală sau 
orica situație ivită pe neașteptate. 
Se impune deci un marcaj mai 
strict, mai la om. Șl mal este o 
concluzie: ultima pe care o tran-

lotul de juniori 

a plecat la Budapesta
In vederea medului retur, din 

cadrul preliminariilor turneului 
U.E.F.A., dintre selecționatele de 
juniori ale României șl Unga
riei, lotul nostru a plecat aseară, 
cu trenul, la Budapesta.

Au făcut deplasarea următorii 
jucători i Bărbulescu, Vtdaa, Ma
rinescu, Ciugarin, Ispir, Viciu, 
Dtaconu, Etern, Dumitru, Ciolan, 
Nicolae, lordănescu, Canlaro, Ște
fănescu, însoțiți de antrenorii Gh. 
Ola șl N. Tătaru.

★
Federația maghiară de fotbal 

a comunicat componenta echipei 
care va fi aliniată duminică, lată 
,ll*-le  anunțat: Meszaros, Sze- 
benl, Mauerer. Vago. Pall. Nagy. 
Radies, Kiss, Branikovics, Lan- 
dlszkl, Kovacs.

Loto — Pronosport
47 _. 21 — 37 : Furdui Nicolae — 
Cluj — 10 - 39 - B2 ; Ciurea Con
stantin — Cluj — 13 — 18 — 19 ț 
Raci Ema - Cluj — 60 — 75 — 44 ; 
Szabo Ștefan — Oradea — 39 — 10
— 82 ; Prodan Nicolae — Brăila — 
H — 79 - 30; Bocancea Octavian
— Rădâuțl - 37 - 21 — 47 ; Jurea 
Dc.nnlca — Suceava — 21 — 37 — 
47 ț Bănică Ion — București — 21
— 37 — 47 ; Gheorghiu Gheorghe
— Iași — 33 - 73 — 9 ; Cristi 
Gheorghe — Llpova — 33-9-78; 
Șulț Ana — Timlșbara — 78 — 64
— 8 ; Buzea Stelian - Brăila — 25
— 52 — 1 ; Petres Coloman — Mier
curea Ciuc — 74 — 44 — 38 ; Lei- 
bovid Beți - Iași — 53 — 22 — 
14 ș.a.

Premii da cîte 75.000 lei 5
Crintea Gheorghe — Constanța

— 28 — 11 — 66; Plperski Stola — 
Timișoara — 13 — 66 - 90 ; Teo- 
dorescu Maria — Huși — 28 — 90
— 13; Puiu Constantin - Pașcani
— 28 — îl —66 : Florea Trafan — 
Tg. Mureș — 13 — 28 - 66 ; Rădu- 
lescu Aurelian — București — 28 
s 90 ss 061 Oprescu Gherasim s 

scriem, dar cea mal aproape de 
inimile noastre. Miercuri la To
rino s-au înfruntat campioana 
Italiei ți campioana României. A 
fost, dacă vreți, o dispută între 
șefii de promoție ai lui „Calcio*  
ți ai fotbalului nostru. A învins, 
deocamdată, NECONCLUDENT, 
Juventus.

+
Și acum, cîteva spicuiri din 

presa italiană. Un supratltlu al 
ziarului torinez „TUTTO SPORT*:  
„împotriva unui Rapid compact 
ți foarte abil în manevre, Juven
tus a luptat, a greșit mult ți a 
învins pe merit cu 1—0. Dar asta 
e suficient la București 7" După 
care, urmează un titlu mare pe 
șase coloane: „Magnusson a des
chis o portiță speranței". .

în „CORRIERE DELLO SPORT*,  
care apare Ia Roma, se scrie: 
„Victorie la limită (1—0) a lui Juve 
asupra Iul Rapid. Magnusson, boi
cotat, s-a răzbunat".

Cotidianul „IL POPOLO*  își 
intitulează, astfel cronica, jocului: 
„Juventus norocos a învins pe 
Rapid". Iar în continuare: „Ro
mânii au rezistat cu o certă ușu
rință. Rezultatul este exact chiar 
și din punct de vedere cifric, pen
tru că a fost fructul mai puțin al 
unei superiorități tehnice și mai 
mult al combativității manifestate 
de campioni pe terenul propriu".
'„Juventus nu ți-a asigurat la 

Torino eliminarea lui Rapid" — 
scrie „GAZZETTA DELLO SPORT*,  
care apare la Milano

„TUTTO SPORT*  publică cîteva 
interesante declarații. Valentin 
Stănescu: „Am fost foarte ghinio
niști, dar la București vom putea 
recupera*.  Edmondo Fabri (fostul 
selecționer al Italiei): „Rapid s-a 
dovedit foarte tare, dar Juventus 
va trece și de acest tur". Ion 
Ionescu: „Bercellino e foarte tare, 
dar data viitoare voi înscrie".

De ce 4 și
Arbitrul IOSIF RITTER, care 

a condus miercuri meciul de 
fotbal dintre Dinamo București 
și Universitatea Cluj a primit 4 
din cele 5 stele la care poate 
aspira un conducător de joc.

Așadar, un arbitraj bun. încă 
o stea și ar fi însemnat că Ritter 
a condus foarte bine. Neacordîn- 
du-i-o, lăsăm impresia că, pe 
undeva, Iosif Ritter, unul dintre 
cei mai buni și mai corecți ar
bitri pe care li avem, nu a în
deplinit exigențele firești pe care 
le avem de la un referee de ta
lia sa.

Șl chiar așa stau lucrurile.
Ca și în alte meciuri pe care 

le-a condus, am apreciat curajul 
și fermitatea acestui arbitru. In 
fața unor infracțiuni evidente, el 
n-a adoptat tactica socotelilor de 
tot felul pe care le fac destui 
arbitri, ci a aplicat regulamen
tul, dictînd fără cea mai mică 
ezitare TREI lovituri de la 11 
metri. Pentru losiț Ritter — s-a 
văzut în atilea rînduri — acor
darea acestei sancțiuni grave nu 
reprezintă un moment de cum-

„Cupa României"

BÎRLAD, 30 (prin telefon). —
Joo de slab nivel tehnic. C.S.M.S. 
a aliniat o formație în care locu
rile lui Deleanu, Cuperman, Ște
fănescu 1 și Lupulescu au fost 
ocupate de rezerve. Ieșenii au 
avut mai multe ocazii de a în
scrie decît gazdele. Să le amintim 
numai pe cele ratate de Hrițcu 
(min. 22), Incze IV (min. 02), Ște
fănescu 11 (min. 95) șl Gavrilă 
(min. 65), Trăznea (Gloria) a șutat 
in bară, în min. 95.

ȘTIRI
Rapid — Lokomotiv Moscova
Marți, 5 decembrie, pe stadionul 

Giulești, va avea loc partida Ra
pid - Lokomotiv Moscova (în semi
finalele campionatului european 
feroviar). Ora de începere a jocu
lui va fi stabilită ulterior-

T.U.G. — Electrica Constanța
Duminică, începind de la ora 11,

București .— 11 — 28 — 13 ș a.
După cum se poate vedea, par- 

ticipanțil de mal sus și incă mulți 
alțti, au procedat foarte simplu: 
și-au ales cile trei numere, s-au 
dus la agenție, le-au comunicat 
gestionarilor vlnzâtori care le-au 
înscris în carnete, au achitat cîte 
60 lei — fiind vorba de bilete se
ria J cu cele mai mari șanse de 
cîștig — șl... au așteptat tragerea.

Marți, 5 decembrie, este o «ouă 
tragere a autoturismelor la Loto, 
la care se atribuie în număr ne
limitat : cîștiguri de cîte 75.000 lei 
(cu autoturisme la alegere), auto
turisme Renault 10 Major, Skoda 
1000 M B., Fiat 850, Trabant 601, 
precum și premii in bani de valoare 
fixă ți variabilă.

La această tragere puteți partici
pa pe mai multe feluri de bilete, 
flecare avînd șansa ea. Biletele 
seria J, de 60 Iei, au cele mai mari 
șanse, deoarece participă la toate 
cele 21 extrageri — 85 numere. 
De altfel, la tragerile anterioare, 
62% din marile premii au fost ob
ținute pe biletele seria S de 60 lei.

S-au împlinit, nu de mult, doi ani de existența a centrelor de juni
ori și copii înființate de F. R. Fotbal în scopul de a asigura tinerilor 
fotbaliști o pregătire superioară. Antrenori pricepuți, activînd în cele 
18 „școli" răspîndite în întreaga țară, muncesc cu pasiune, împărtășind 
cunoștințele lor schimbului de mîine al sportului cu balonul rotund din 
țara noastră. Și unele rezultate n-au întîrziat să apară : o serie de 
tineri jucători au împrospătat rindurile formațiilor de seniori (Tătaru, 
Manea, Savu — la Steaua, Dumitrache — la Dinamo Buc., Neagu, 
Ștefan, Mitrei — Rapid Buc. etc.), alții au fost selecționați în repre
zentativele de juniori și de tineret ale țării (lordănescu, Ștefănescu, 
Ispir, Ciugarin — toți de la Steaua, Dumitru, Petreanu — de la Ra
pid, Rizea, Bărbulescu — Petrolul, Etern, Biliboacă, — Farul, toți în lo
tul de juniori). Cei mai mulfi, autentice talente, cărora foarte curînd 
le vor urma și alte elemente la fel de dotate, evidențiate cu prilejul 
primelor jocuri inter-centre, organizate în cea de a doua jumătate 
a lunii octombrie de către F. R. Fotbal.

Și totuși în activitatea ’centrelor de juniori și copii, a comisiei cen
trale de juniori din cadrul F. R. Fotbal mai este suficient loc și pentru... 
mai bine.

Intr-adevăr, nu peste fot selecția tinerilor fotbaliști s-a făcut după 
criteriile cele mai nimerite, în unele centre nu s-a asigurat cadrul știin
țific. de pregătire, în sfîrșit, îndrumarea și controlul organului tutelar, 
F. R. Fotbal, nu s-a ridicat pretutindeni la nivelul dorit. Sînt concluzii 
la care am ajuns consultînd o serie de specialiști în materie, antrenori, 
metodiști, medici, și a căror opinie o veți găsi în rîndurile care ur
mează.

Este organizată bine „producția**?
„în luna decembrie a anului 

trecut — deci după un an și ju
mătate de activitate a centrelor 
noastre — F. R. Fotbal, prin co
misia ei de juniori, a organizat 
o consfătuire cu reprezentanții 
tuturor celor 18 „unități*,  cerîn- 
du-le să întocmească un grafic de 
producție, nominalizat, pe patru 
ani. Cu alte cuvinte, un plan de 
perspectivă pe perioada 1966-1970 
pentru a se vedea cam cîte ele
mente din cele peste 1 500 (n.n. 
un centru activează cu aproxi
mativ 80—100 de copil și ju
niori) vor împrospăta echipele 
noastre de divizie în 1966, 1967, 
ș.a.m.d." (Ștefan Stănculescu, an
trenor la centrul Dinamo Bucu
rești)

„O dinamică a performanței a 
existat, dar, nu de mult, printr-o 
modificare intervenită în regu
lament vîrstă maximă a juniora
tului a coborît de la 20 la 18 ani.

S-a găsit drumul adevărat
„In cadrul procesului nostru 

tehnologic — selecția, instruirea 
(cu treptele ei, inițierea, Învăța
rea, perfecționarea) cea mal im
portantă este selecția, fapt care 
ar fi necesitat stabilirea de către 
F. R Fotbal a unor criterii de 
selecție general valabile. Nefă-

nu 5. stele?
pănă. legat de faptul că infrac
țiunea a fost comisă de gazde 
sau de oaspeți. Miercuri, a dat 
două lovituri de la 11 metri îm
potriva echipei gazdă. (Ne amin
tim de un alt meci Dinamo 
București — Universitatea Cluj, 
disputat acum doi ani, în care 
lucrurile s-au petrecut invers: 
I. Ritter a dictat două penalti- 
uri împotriva clujenilor).

Și-atunci, de ce 4 și nu 5 
stele ?

Fiindcă a tolerat să fie îm- 
brîncit de către jucătorii dinamo- 
viști la acordarea celui de-al 
doilea penalti. Fiindcă a făcut 
gestul care însemna eliminarea 
lui Nunweiller III de pe teren, 
dar a pus apoi în balanță trecu
tul și, mai ales, viitorul acestui 
fotbalist. Îndeosebi lui Ritter, cu 
comportarea și alura sa atît de 
bărbătească, nu-i stă de loc bine 
să fie sentimental.

Deci: 4 stele, l-o ținem la dis
poziție însă, cu alt prilej și pe 
a cincea...

Jack BERARIU

Iași 1-1 (0-0; 1-1)
Au înscris: Tacact (min. 48) 

pentru gazde șl Vornicu (min. 72) 
pentru oaspeți.

In min. 106. arbitrul Em. Vlai- 
culescu (Ploiești), care a condus 
slab, n-a acordat o lovitură de 
la 11 m, în favoarea Ieșenilor, la 
un henț în careu comis de An- 
gheluță. în min. 114, Sălceanu 
(C.S.M.S.) a fast eliminat din joc 
pentru injurii aduse arbitrului.

E. Solomon • ccresp. principal

se va disputa, pe terenul Construc
torul, întîlnirea restanță de divi
zia C, dintre echipele T.U.G. și 
Electrica Constanța,

★
O scrisoare de la Timișoara

rubllcăm următoarea scrisoare 
primită de la Timișoara : -Către 
REDACȚIA ZIARULUI „SPOR
TUL**

„Am aflat, cu cel mai profund re
gret că, la Timișoara, a rulat fil
mul de lung metraj, în culori, 
„Campionatul mondial din Anglia, 
1966*.  Cum am aflat ? întimplător, 
deoarece nu a asistat nici un jucă
tor de fotbal sau antrenor din Ti
mișoara. A fost prezentat în cel 
mai mare secret. Nu, să fim sin
ceri, am avut un reprezentant al 
fotbaliștilor bănățeni, un norocos : 
Lereter, de la U.T.A, Singurul 1

„Demonstrația" a avut loc luni, 
20.X l 1967, Intr-una din sălile cine
matografului „Modern*.  In aceeași 
ti, la orele 19.00, colegiul orășenesc 
de anteriori Timișoara dezbătea 
conținutul cărții lui C. Teașcâ, 
„Din nou pe meridianele fotbalu
lui*.

Cit am fi dorit să împletim cele 
două forme de informare și cit do
rim ca cel în cauză să-și repare gre
șeala I Pentru aceasta, propunem 
prezentarea, din nou, a filmului tn 
cauză, prezentare la care să putem 
participa șl noi, cel care lucrăm 
în domeniul fotbalului.

Credem că nu sîntem prea pre
tențioși I*

prof. Nicolae GODEANU 
antrenor al echipei de fotbal 

Politehnica Timișoara 

Fapt care ne-a dat peste cap so
cotelile. în ceea ce ne privește, 
am fost nevoi ti să întocmim un 
alt grafic, concentrîndu-ne, în 
principal, eforturile asupra copii
lor de 14 și 15 ani care, pre
gătit) cu migală vor părăsi cen
trul cu un certificat de bună ab
solvire". (Gh. Smărăndescu șl 
Adam Munleanu, antrenori la 

’ centru] Farul Constanta)
„în general, centrele de juniori 

și copii se bucură de condiții 
bune de pregătire (echipament, te
ren, antrenori), lată de ce consi
der că obiectivele cifrice și de 
calitate trebuie să fie fixate de 
tnsuși organul conducător, adică 
de F R. Fotbal. Firește, ceea ce 
f.î trebui să ne preocupe în pri
mul rînd este calitatea", (prof. 
Traian Tomescu. metodist în pro
bleme de fotbal la Consiliul 
orășenesc pentru educație fizică 
și sport București)

care duce la calitate ?
cîndu-se acest lucru, fiecare cen
tru își are criteriile sale*.  (Ște
fan Stăncnlescu)

De ce atltea modalități in instruirea tinerilor fotbaliști?
„în ceea ce privește alegerea 

celor mai bune metode de pregă
tire încă se bîjbîie. Pentru sim
plul motiv că la acest capitol iiu 
există o linie orientativă, verifi
cată științific. De aceea la cen
tre instruirea prezintă forme di
verse, mergîndu-se, în general, 
pe folosirea mijloacelor „tradițio
nale". Sînt și antrenări care 
caută noi soluții dar se lovesc de 
un mare inconvenient i lipsește 
documentația cu ceea ce se în- 
tîmplă azi în antrenamentul mo
dern. Unele centre încearcă să 
introducă în pregătirea fizică a 
juniorilor unele mijloace moderne, 
dar ele se văd în imposibilitate 
de a verifica în mod științific e- 
fectele. Cuprinzînd copii de la 
8-18 ani, procesul de antrenament

Verificare științifică
„Orientarea procesului de an

trenament trebuie făcută pe cri
terii științifice, după caracteristi
cile fiziologice și de vîrstă. Ast
fel, dezvoltarea fizică multilate
rală a tinerilor fotbaliști este de 
neconceput fără un control siste
matic și riguros al aparatelor car 
diovascplar șl respirator. Este dc 
neconceput, și totuși pe schema

Schimbului de mîine nu i se oferă astăzi condiții bune de pregătire
„Antrenamentele noastre se des

fășoară în funcție de necesitățile 
echipei de seniori. Este cumva 
liber terenul gazonat, ni se dă 
voie să ne pregătim. De nu? Șl 
cum, de regulă, terenul principal 
este ocupat, instruirea juniorilor 
și copiilor noștri se efectuează 
pe zgură*.  (Ioan Kluge)

„întîmpinăm mari greutăți în 
pregătirea micilor fotbaliști de
oarece nu avem o bază sporti
vă proprie (n.n. stadionul 1 Mai 
din Constanta aparține Sfatului 
popular) bine utilată cu aparate 
ajutătoare. Pe terenul gazonat are 
acces doar prima noastră echipă 
de juniori șl aceasta numai o 

Actualul sistem competițional
„Este un lucru știut faptul că 

desăvîrșirea pregătirii tinerelor 
elemente te «bține numai prin 
jocuri Impertante. Or, formula ac
tuală — eamplonat pe «rațe — 
este necerespunzăteare, avanta- 
jlnd doar formațiile bucureștene, 
în general bine pregătite șl pre- 
zentind 0 oarecare valoare. In 
celelalte erașe insă, formația cen
trului este lipsită de adversari, 
cîștigînd jacurile la scoruri cate
gorice. Din această cauză — îmi 
spuneau, de pildă, antrenorii clu
jeni Silviu Avram șl Wiill Co
vaci — echipa noastră jeacă din 
ce în ce la un nivel mat scăzut. 
Ială de ce propun pentru juniorii 
mari e competiție cu caracter re
publican, singura în stare să-t 
stimuleze fn pregătire*.  (Ioan 
Kluge)

„Foarte multi juniori talentati 
sg ratează în cele din urmă în 
formalii de categorie inferioară, 
deoarece pe linie competițională

★
F'rețle, propunerile de îmbunătățire a activității derivă din tnsăsi 

relatările interlocutorilor noștri. Sînt trecute, de altfel, și în reaulo- 
mentul de organizare ?: funcționare a centrelor de preqătire pentru 
lumori și copii. Să ne oprim door asupra unora dintre paraqrafe:

— selecția copiilor și juniorilor component ai grupei o Ii-a 05- 
lo any va avea un caracter permanent pe bază de schimb, în centre 
nefimd reținuți declt numai acei copii și juniori care corespund inte
gral criteriilor și scopului stabilit do F. R. Fotbal.

— Procesul instructiv-educativ se va organiza și desfășura pe baze 
tehnico-mefodiee, fundamentai la specificul muncii cu copiii și juni
orii, în strînsă colaborare cu medicul și antrenorii echipei de seniori
. T ln codrul fiecărui centru se vor organiza cîie două echipe de 
lumori, cărora li se vor asigura competiții oficiale, după cum 
mează :

■— echipa I de juniori va participa în campionatul republican.
—- echipa a ll-a — în campionatul regional sau orășenesc.
Copiii vor fi organizaji în 2-4 grupe mari, care la rtndul lor 

fi divizate în grupe de cîte 8 și 16 jucători, fn felul acesfa se 
alcătui formații reduse pentru jocuri.

Activitatea tehnico-metodică va fi condusă de antrenorul princi
pal ai. centrului care va lucra în strînsă colaborare cu antrenorul 
echipei de seniori. Fiecare antrenor va întocmi și va ține Io zi docu
mentația și evidența necesară a grupelor sale, sub îndrumarea și 
controlul antrenorului principal.

— Secția de fotbal și antrenorul echipei de seniori vor lua mă
suri ca, tn mod permanent și organizat, cei mai valoroși jucători (buni 
demonstranți) ai primei formații să participe la activitatea centrului.
. In sfîrșit, F. R. Fotbal să exercite, pe viitor, o muncă de îndrumare 

și control competentă, să elaboreze o metodică unitară și să asigure 
documentația necesară. Anchetă realizata de G. NICOLAESCU

ur-

vor 
pot

„In munca de depistare a ele
mentelor pentru centrul nostru 
întîmpinăm serioase dificultăți 
din partea asociațiilor mai mici e- 
xistente în raza raionului nostru, 
care se opun ca cei mai talen
tati dintre tinerii lor fotbaliști să 
fie instruiți mai departe in ca
drul centrelor speciale. Și ast
fel se pierd multe elemente de 
perspectivă". (Ioan Kluge, antre
nor la centrul Progresul)

„La centrul „23 August" unde 
am funcționat o vreme ca an
trenor coordonator ne-am orien
tat în selecție după următoarele 
criterii : spontaneitatea rațio
nală. expresie a mobilității pro
ceselor nervoase, îndemînarea. 
dîrzenia, premise pentru dezvol
tarea unei ample capacități de 
efort. Lucrînd însă cu copii între 
11 și 14 ani am putut constata 
că oricît de riguroasă este selec
ția, procesul pierderilor este ma
re. Cauza principală? Pubertatea, 
etapă de importante restructu
rări biologice în evoluția copilu
lui, cu implicații serioase asupra 
aptitudinilor și dezvoltării fizice 
a tînărului fotbalist. Iată de ce 
ne-am format convingerea că pînă 
la vîrstă de 14 ani instruirea mi
cilor fotbaliști ar trebui să se 
efectueze în școli (unități ce cu
prind întreaga masă a elevilor), 
și nu în centre. Firește, cu con
diția expresă ca numărul profe
sorilor de educație fizică cu spe
cializarea fotbal să crească, să 
existe o activitate competițională. 
Se impune, cu alte cuvinte, ca 
fotbalul să intre în deplină le
galitate și în școli. Dar, revenind 
la criteriile de selecție, sînt ne
voit să fac o remarcă: cîte cen
tre de copii și juniori tot alîtea 
criterii de selecție. Același lu
cru, și în privința metodelor de 
pregătire. Vizitînd recent centrul 
de la Brașov, antrenorii de aici 
mi se destăinulau r pînă acum de 
la București au sosit în munci 
de îndrumare și control vreo 8-9 
tovarăși. Fiecare ne-a spus alt
ceva...*.  (prof. Dumitru Teodo- 
rescu) 

ar trebui să fie asemănător celui 
de școlarizare, care are o pro
gres:’vitale bine calculată. în ma
nualul, în curs de apariție, ne 
care l-am alcătuit pe bază de 
experimente și date culese la fata 
locului din țările cu fotbal a- 
vansat, am încercat să sintetizez 
tocmai această concepție a proce
sului de antrenament progresiv, 
unic și indivizibil al juniorilor, 
punînd la dispoziția antrenorilor 
metode și mijloace moderne. Ne- 
propunîndu-și nici un moment să 
uniformizeze antrenamentul, ma
nualul sugerează doar un fir că
lăuzitor în procesul de Instruire 
a juniorilor", (prof. Nicolae Pe
trescu — metodist ia centrul „23 
August")

fără... medic!
centrelor nu s-a găsit Jao pentru 
medici. De altfel, în Capitală, nu
mai centrul „23 August" este do
tat cu un cabinet medical, de ti
nerii fotbaliști ocupîndu-se, prin
tre picături, medicii care func
ționează pe lingă echipele de 
seniori*,  (dr. Mugur Ghimpe- 
țeanu — medicul echipei repia- 
zentdtive de juniori) 

dată pe săptămînă dacă nu... 
plouă. în rest, pregătirea de „ba
ză*  se efectuează pe terenul de 
zgură din spatele vestiarului*.  
(Adam Munleanu și Gh. Smărăn- 
dese::)

„Călcăm pe gazonul terenului 1 
numai atunci cînd juniori) ser
vesc drept sparing-partenerl for
mației de seniori. Altfel, ne pregă
tim pe celelalte terenuri, din 
incinta parcului, destul de nume
roase și spațioase. Ele lasă Insă 
mult de dorit din punct de ve
dere al calității, fapt care îngre
uiază procesul de antrenament, 
îndeosebi ]a capitolul tehnică In
dividuală". (Ștefan Stănculescu) 

pentru juniori - o frlnă 
nu există o treaptă de trecere de 
la juniori la pritna echipă dese-, 
niori. Astfel stînd lucrurile, as 
considera necesară organizarea 
unul campionat rezervat echipelor 
de tineret sau de rezerve. însuși 
marele Bobby Moore mărturisește 
în memoriile sale cît de mult i-e 
folosit perioada de evoluție în 
echipa de tineret*.  (St. Stăncu- 
leșcu)

„Activez ca antrenor la centrul 
de copil șl de juniori din Alud, 
unde, prin muncă asiduă, am reu
șit să formez o bună echipă. Pe 
timpul verii, în așteptarea cam
pionatului regional, ne-am pre
gătit cu multă atenție. în zadar 
însă am efectuat antrenamente 
de Intensitate, întrucît în compe
tiția organizată pe plan local, ju
cătorii mei nu au fost de ]<se 
solicitați, cîștigînd toate partidele 
cu multă ușurință*.  (M. Iustin — 
antrenor al centrului de juniori și 
copii Aiud)



Corespondențe speciale

ȘAHIȘTII DIN PATRU TARI
IȘI DAU INTILNIRE LA SOFIA

EVOLUȚIA ECHIPEI ROMÂNIEI IN SEMIFINALA 
CAMPIONATULUI EUROPEAN ESTE AȘTEPTATĂ CU 
INTERES ÎN CAPITALA BULGARIEI.

în-Sîmbătă încep la Solia, 
trecerile din cadrul grupei a 
patra a semifinalelor campio
natului de șah pe echipe al 
Europei. După opt zile de con
curs vor fi cunoscute forma
țiile clasate pe primele două 
locuri care — conform regu
lamentului — obțin dreptul de 
a concura la turneul final. 
In urma tragerii la sorți, e- 
fectuată anul trecut, la Hava
na, în grupa a patra au fost 
repartizate 
României, 
Greciei și Bulgariei, 
echipă este alcătuită din 10 
jucători și 2 rezerve. între
cerea se va desfășura în două 
tururi cu o zi de pauză la 
mijloc.

Federația de șah a R. D. 
Germane a făcut cunoscut nu
mele 
acestei țări, 
marii
W. Uhlmann și W.
Din formație 
maeștrii internaționali Fuchs, 
Malich, Zinn, Hennings, Lie- 
bert, precum și maeștrii Baum
bach, Goltz, Mohring, Neu- 
kirch, Schoneberg. Cu cea 
mai bună echipă se prezintă 
și țara gazdă. în formația bul
gară figurează trei mari maeș
tri internaționali — M. Bo- 
botzov, N. Pidevski și Gh. 
Tringov, precum și tot atîția 
maeștri internaționali — N. 
Minev, A. Kolarov, L. Popov. 
Vor mai juca în echipă I. Ra
dulov și P. Peev — clasați pe 
primul loc la campionatul Bul
gariei, Tecent încheiat — N. 
Spiridonov, Gh. Dascalov, R. 
Bobecov și L. Spasov. Pînă 
la ora cînd transmit, n-a fost 
comunicată organizatorilor for
mația Greciei.

Cu mult interes așteaptă 
iubitorii de șah din Sofia 
evoluția șahiștilor români, ad
versari tradiționali ai gazde
lor. O telegramă sosită din 
partea federației române de 
șah ne anunță componența 
formației care va reprezenta

reprezentativele
R. D. Germane,

Fiecare

componenților echipai 
în frunte fiind 

maeștri internaționali 
Pietsch, 

mai fac parte

țara vecină și prietenă în în
trecerile semifinalei campio
natului european. Alături de 
marele maestru Florin Gheor
ghiu — campionul României 
— evoluează maeștrii inter
naționali O.
Ciocîltea, Th. 
Drimer, B. Sooș, maeștrii A. 
Buza, C. Radovici, M. Pavlov, 
C. Partos, S. Neamțu și E. Un- 
gureanu. Lotul român este 
condus de Fr. Hartman, se
cretarul F.R.S., și de antreno
rul V. Urseanu.

Ședința tehnică va avea loc 
în seara zilei de vineri, 1 de
cembrie, iar ceasurile vor fi 
puse în mișcare sîmbătă la 
ora 16 de arbitrul principal al 
întrecerii V. Djurasinovici, 
secretar general al federației 
de șah din Iugoslavia.

Cu ce șanse se prezintă 
echipele celor patru țări par
ticipante ?

Exceptind pe șahiștii greci, 
din partea 
imposibilă I 
surprize — 
s-a produs 
și a doua a 
ropei, unde 
marca s-au 
Olandei și respectiv a R. F. a 
Germaniei — rămîne ca ocu
parea primelor două locuri 
să fie disputată între șahiștii 
români, germani și bulgari. 
Despre concurenții români și 
bulgari se știe că sînt bine 
pregătiți, întrucît recent au 
participat la campionatele lor 
naționale. Rămîne de văzut in 
ce măsură și-au refăcut for
țele în urma lungului mara
ton al campionatului, aceasta 
referindu-se mai cu seamă la 
șahiștii români care l-au în
cheiat doar cu o săptămină 
înaintea competiției de la 
Sofia.

Iată și programul primelor 
trei zile ale întrecerilor: 2 
decembrie : Bulgaria — Româ
nia, Grecia — R.D.G.; 3 de
cembrie : Bulgaria — Grecia, 
România — R.D.G. ; 4 decem
brie : R.D.G. — Bulgaria, Gre
cia — România.

Troianescu, V. 
Ghițescu, D.

cărora este ca și 
furnizarea vreunei 
deși un precedent 
în grupele întîi 
campionatului Eu- 

i Spania și Dane- 
clasat înaintea

Toma HRISTOV

Fără Albert în America de Sud!
Duminică a luat sflrșit campio

natul Ungariei. După cum s-a mai 
anunțat, titlul de campioană a 
revenit echipei Ferencvaros, care 
a totalizat cu 8 puncte mai mult 
decît cea de-a doua clasată, Uj- 
pesti Dozsa. Această diferență a- 
preciabilă ar fi fost șl mal mare, 
dacă Ferencvaros nu ar fi pier
dut ultimele două jocuri, de alt
fel singurele dc-a lungul celor 30 
de etape !

Miercuri, selecționata Ungariei 
a plecat într-un lung turneu în 
America de Sud. Din lot lipsesc 
doi jucători valoroși : Albert de
semnat recent cei mai bun fotba
list maghiar al anului (Ferene- 
varos) și Ihasz (Vasas) — ambii 
accidentați. în ce-i privește pe 
Albert, trebuie să subliniem că 
el este de mai mult timp Indis
ponibil, în urma unei întinderi 
musculare. Poate acesta este și 
motivul înfrîngerilor Iui Ferenc-

varos în ultimele etape de cam
pionat ca și victoria dificil ob
ținută de formația sa în partida 
cu F.C. Liverpool.

Turneul reprezentativei Unga
riei în America de Sud cuprinde 
mai multe meciuri deosebit de 
dificile. Primul joc va avea loc 
la 3 decembrie la Curitiba (Bra
zilia), apoi fotbaliștii maghiari 
vor evolua în San Salvador sau 
Peru, la Santiago de Chile (joc 
cu reprezentativa statului Chile) 
și la Buenos Aires, unde, înce- 
pînd de la 21 decembrie vor 
participa la un turneu împreună 
cu selecționata U.R.S.S. și trei 
echipe argentiniene, în frunte cu 
Racing — cîștigătoarea „Cupei 
intercontinentale44. Din Iotul ma
ghiar fac parte Tamaș, Gelei 
(portari), Matrai, Sziics, So vâri, 
Pancsics, Mathesz, Gordes, Ra- 
kosi, Zambo, Molnar, Bene, Far
kas, Fister, Dunai II. Acesta din 
urmă este golgeterul campiona
tului, cu 36 goluri marcate.

Kaledin RUSZKAI

consacrat
Colocviu

Elek Schwartz conducînd exercițiile de respirație ale jucătorilor săi.

vizitează Europa

Elek Schwartz în rol de „ultim mohican
Antrenorul Elek Schwartz, care 

activează la marele club Eintracht 
din Frankfurt pe Main din R.F.G., 
este o persoană care ne intere
sează din 'mai multe motive. El 
a fost acum mai bine de 30 de 
ani un talentat fundaș la Ripensia 
din Timișoara. După ce a jucat 
la echipe mari în Franța, a de
venit un antrenor cunoscut. în 
ultimul deceniu a lucrat cu suc
ces la clubul Ajax din Amster
dam, exercitînd și funcția de an- 
trenor-selecționer al naționalei 
olandeze. După aceea a activat cu 
succes la Benfica din Lisabona, 
în prezent, este unul din antre
norii de fotbal cei mai apreciați 
în țara vicecampionilor mondiali. 
Se bucură de renumele unui ex
celent constructor de echipe care, 
chiar cînd nu contează pe vedete, 
știe să prezinte un ansamblu uni
tar și eficace.

Criza de la Eintracht
Echipele antrenate de bănățea

nul Schwartz se bazează pe o 
excelentă pregătire fizică, obținu
tă cu metode de pregătire foarte 
personale, a căror valabilitate este 
însă contestată de mulți specialiști 
occidentali din cauza numărului, 
considerat excesiv, al exercițiilor 
de relaxare și de respirație.

în prezent, echipa antrenată de 
Schwartz se găsește într-o situa
ție dificilă, la periferia clasamen
tului ligii federale de fotbal și 
astfel — cum se obișnuiește în 
unele locuri în momentele de cri
ză din viața echipelor 
testă chiar și cele 
temeiate autorități, 
momente tot 
cut devine 
ținta satirei

Dar, mai
metodele sale de pregătire fizică, 
Schwartz este criticat pentru tac
tica sa de joc. După cum se știe, 
acest antrenor a fost printre pri
mii care a aplicat în liga federală 
așezarea 4—2—4 fără măturători 
și este printre ultimii care au ră-

ce s-a 
obiect 
facile.
mult

se con- 
mai bine în- 
în astfel de 

lăudat în tre- 
de critică și

decît pentru

Președintele F I. N. A. pledează pentru

PRIETENA NOASTRA, APA!
tul aproximativ, aș aprecia că este 
absolut nevoie de un bazin de inot 
la 20 000 de locuitori. în țările Eu
ropei, cu anul impărțit in patru 
anotimpuri, problema este mai di
ficilă din cauza iernilor. Noi, in 
Australia, beneficiem de numeroase

kk

„Prin caracterul său de mare 
utilitate, înotul depășește cadrul 
in care ne-am obișnuit să cir- 
cumscricm o ramură de sport 
sau alta. El capătă, in aceste 
condiții, semnificații și ecouri 
profund sociale, 
care intr-o 
reușește să 
a apei, iși 
certificatul
vilăți; fiecare victimă este un 
grav vot de blam. Mă gîndesc 
citeodată că, spre pildă, calul 
se naște cu reflexul plutirii. 
Omul il capătă. Din acest punct 
de vedere se pare că am rămas 
puțin în urmă. Misiunea noas
tră nu va fi încheiată decît 
atunci cînd toți locuitorii aces
tei planete vor ști să înoate. 
Biologii afirmă că viața s-ar fi 
născut în apă- Este absurd, deci, 
ca tocmai apa să curme vie
țile. .

Aceste cuvinte le rostea, cu pa
tos și cu o intonație care excludea 
aproape necesitatea translatorului, 
un bărbat care, fără să fi fost un 
cunoscut înotător de performanță, 
și-a consacrat cei mai fecunzi ani 
ai vieții destinelor natației.

Dl. WILLIAM BERGE PHIL
LIPS, președintele F.I.N.A., ne-a 
destăinuit cu modestie (și numai 
la mari insistențe) citeva pagini 
din biografia sa-

înoată de cînd s-a născut. La 14 
ani era oficialul ales al secției de 
copii a clubului ABBOTSFORD 
din Sydney. A jucat polo în echipa 
statului Victoria. Trezorier și apoi 
secretar al federației australiene de 
natație, William Phillips iși dove
dește competența, talentul organi
zatoric, pasiunea. Din 1949 este 
membru al Comitetului executiv al 
F.I.N.A. ; din 1952 a fost ales vice
președinte, iar in 1964, în timpul 
J.O. de la Tokio, i s-a încredințat 
funcția de cea mai mare răspun
dere, aceea de președinte.

— Domnule Phillips, pentru a 
invăța să învingi apa este, neapărat, 
nevoie de apă. După aprecierea 
dv., care trebuie să fie numărul 
de bazine necesar pe „cap de locui
tor" ?

— Matematica nu este speciali
tatea mea, răspunde președintele 
F.I.N.A. Totuși, la un mod cu to-

Fiecare om, 
împrejurare tragică 
învingă stihia oarbă 
pune semnătura pe 
bunei noastre acti

Dl. W. B. PHILLIPS 
președintele F.I.N.A.

despre rivalitatea care 
înotătorii americani, 

ruși, cărora li s-au 
ultima vreme, aceia

fabuloase, ale re

selecției viitorilor 
vîrstă socotiți că

obazine în ocean. România fiind 
țară riverană ar putea să proce
deze la fel. Oricum, socotesc eu, 
numărul de bazine de inot intră in 
orice statistică menită să oglindeas
că standardul de viață al unui 
popor.

— Cum vedeți drumul de la îno
tul de masă, la acela de perfor
mantă ?

— Acest drum este foarte sim
plu. Aș putea spune eu, chiar na
tural. Evident, performanța nu este 
compatibilă fără masă, fiind corola
rul său. Am să vă dau un exemplu.

în Statele Unite, la competițiile de 
natație deschise tuturor iubitorilor 
acestui sport, participă anual cam 
7 milioane de oameni, cu precă
dere copii. Este ceva mai puțin 
dccit populația Australiei 1 în ase
menea condiții ne mai putem mira, 
oare, că americanii cumulează re
cordurile mondiale și medaliile 
olimpice ? Se vorbește mult în lu
mea natației 
există intre 
australieni, 
adăugat, in
din R.D- Germană. Eu aș dori ca 
gloria și medaliile să fie împăr
țite intre reprezentanții a cit mai 
multor națiuni. în felul acesta am 
avea certitudinea universalității 
natației. Dar, repet, în preocupă
rile federației noastre stă, pe pri
mul plan, misiunea răspindirii aces
tui sport în mase și nu coborîrea 
cifrelor, tot mai 
cordurilor.

— în privința 
campioni, la ce
trebuie „aruncat" copilul în marea 
arenă a întrecerii 7

— Din momentul în care a învă
țat să înoate. La urma urmei, viața 
insăși este o întrecere. Natația este, 
prin excelență, sportul celui mai 
desăvîrșit fair-play, care te învață 
să cîștigi cu modestie și să pierzi 
cu demnitate. Fiecare lungime de 
bazin este, în ultimă instanță, o 
pagină din codul pe care trebuie 
să-l parcurgă fiecare om dornic 
să se poată socoti genteieman.

— Cum vedeți viitoarea confrun
tare mondială a natației, la J-O. 
din Mexic 7

— Problema altitudinii viitoarei 
Olimpiade a fost atît de mult dez
bătută. incit se pare că nu mai 
prezintă nici un secret. Cunoașteți, 
și dv., fără indoială, toate amănun
tele. Pe distanțele scurte sînt de 
așteptat noi recorduri. Pe distan
țele lungi, concurenții vor plăti 
tributul inevitabil al înălțimii. Ori
cum, această mult discutată „alti
tudine" a încetat să mai fie un 
coșmar. Este bine să insuflam spor
tivilor încrederea in forțele lor, să-i 
dumirim că un înotător foarte bine 
pregătit la șes, va obține un bun 
rezultat, indiferent de cifra alti- 
melrului. Pentru Mexic se pregă
tesc, desigur, surprize și mari re
vanșe. Le așteptăm cu nerăbdare.

Valeriu CHIOSE

nias fideli acestui sistem, consti
tuind astfel o excepție printre 
tehnicienii vest-germani, unde mai 
toate echipele joacă diferite va
riante ale lacătului, bineînțeles, 
cu libero și marcaj strict om la 
om. Nimeni nu i-a reproșat acest 
lucru atît timp cît echipa sa a 
contat printre fruntașii competi
ției. Acum însă, într-un moment 
de criză, mulți îl califică, ironic, 
drept Don Quijotte 
german, iar tactica 
ven turistă.

Intr-adevăr, Elek
este adept al unui 
pe forță, ci pune un preț mai 
mare pe spontaneitate și prospe
țime nervoasă. El consideră că în 
oceanul fotbalului atletic o echipă 
jucînd mai ofensiv și cu ceva 
mai multă fantezie se poate im
pune chiar și în fața unor con
cepții tactice mai riguroase, 
pare că aceste concepții ale 
Schwartz nu diferă prea mult 
cele ale Iul Teașcă al nostru.

al fotbalului 
sa, drept a-

Schwartz nu 
joc bazat

Se 
lui 
de

Critica sistemului

în marș
admitem că perse-Trebuie să 

verența și curajul cu care își a- 
pără concepțiile acest antrenor 
sînt demne de stimă, căci rolul 
de „ultim mohican" este un rol 
greu, cu atît mai mult cu cit se 
poate prevedea cu oarecare pro
babilitate că va fi înghițit de tac- 
ticile mai „realiste", mai apro
piate de nevoile luptei acerbe 
pentru rezultat. Se fac auzite din 
ce în ce mai puternic voci venite 
din rîndul conducătorilor clubu
lui, care au investit acolo capita
luri serioase, cerînd aplicarea

unor tactici mai eficace. Contra
atacurile fundașului Jusufi (fost 
jucător al naționalei iugoslave, în 
prezent la Eintracht) atît de ad
mirate în trecut, sînt criticate 
acum cu asprime. Se arată că a- 
ceste incursiuni în atac lasă o 
zonă de apărare descoperită’, lu
cru pe care unii adversari își 
bazează tactica, prin postarea 
unui vîrf de atac în apropierea 
zonei părăsite de Jusufi, pe unde 
pornește apoi contralovitura cu 
mai multe șanse de reușită.

Cel mai în vogă antrenor vest- 
german al momentului, Max Mer
kel de la F.C. Niirnberg, lider al 
campionatului, spunea, referin
du-se la zona frankfurteză a lui 
Schwartz: „Cine mai joacă astfel 
în zilele noastre 7“ Puțin mai tîr- 
ziu avea să ilustreze pe viu 
meinicia 
ușurință, 
părarea 
întîlnire

Așteptăm cu interes cariera 
echipei Eintracht din Frankfurt. 
După încă cîteva puncte 
s-ar pune, probabil, în 
contractul de antrenor 
personalități care merită

pentru nonconformism într-o 
pozitivistă, obsedată de cal- 
rece al cifrelor de pe fa
de marcaj. Este motiv

părerii sale, depășind 
cu vlrfurile de atac, 
echipei lui Schwartz 
directă de campionat, 

interes

te- 
cu 
a- 
în

pierdute 
discuție 

al unei 
conside-

AHWSTÂ LA
ROMA 30 (Agerpres). — Jn 

etapa a patra a campionatului 
italian masculin de baschet al 
Italiei s-a înregistrat o mare sur
priză. Cunoscuta formație Sim- 
menthal Milano 
rul de 67—77 
Candy Bologna.

Echipa All’-
viitoarea adversară a lui 
București în 
obținut 
tualul 
72—69 
Onestă
locul șapte în clasament, cu 2 
puncte. Alte rezultate : Ignis Va
rese — Becchi 62—60 ; Oransoda 
— Butangas 63—58; Ignis Sud — 
Reyer 76—67.

a pierdut 
în fața

cu sco- 
echipei

Onesta Milano, 
Dinamo 

Cupa cupelor"; a 
prima sa victorie din ac-
campionat, învingînd cu 
formația Eldorado. AH’ 
Milano ocupă în prezent

rație 
lume 
cuiul 
bela
suficient pentru a dori ca echipa 
din Frankfurt să evadeze din zona 
atît de temută a retrogradării, 
chiar dacă în „războiul sisteme
lor" ne aflăm pe partea cealaltă 
a baricadei. Și aceasta, din rațiuni 
ce privesc tactica aplicată de e- 
chipele noastre, unde sentimentele 
platonice și preferințele personale 
nu au ce căuta.

N. BRAȘOVEANU

In clasament conduc, neînvin
se, echipele Oransoda, Candy și 
Ignis Sud cu cîte 8 puncte, ur
mate de Ignis Varese și Sim- 
menthal cu cîte 6 puncte.

MOSCOVA (Agerpres). — Răs- 
punzînd invitației Comitetului 
olimpic al U.R.S.S., președintele 
Comitetului de organizare a celei 
de-a XlX-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de vară, Pedro Ramirez 
Vasquez, a sosit la Moscova. I.a 
sosire, pe aeroport, Ramirez Vas
quez a fost întîmpinat de pre
ședintele Comitetului olimpic al 
U.R.S.S., Konstantin Andrianov, și 
ale personalități ale mișcării spor
tive sovietfee.

Oaspetele mexican va vizita 
bazele și instalațiile sportive din 
orașele Moscova și Leningrad.

Intr-un interviu acordat unui 
corespondent al Agenției TASS, 
Ramirez Vasquez a declarat: „So
sirea mea în Europa este legată 
de dorința de a discuta nemijlo-

cit cu conducătorii unor comite
te olimpice naționale probleme 
actuale ale sportului internatio
nal, precum și de a Întări contac
tele personale cu conducătorii 
mișcării sportive din țările res
pective".

Referindu-se la viitoarea Olim
piadă din Mexic, Ramires Vas
quez a spus : „Capitala mexicană 
este în prezent 80 la sută pre
gătită pentru marea întrecere, ur- 
mînd ca în luna Iulie a anului 
viitor toate bazele sportive să fie 
gata de a primi pe oaspeții Jocu
rilor Olimpice".

Următoarele etape ale vizitei 
lui Pedro Ramirez Vasquez în 
Europa vor fi orașele Atena, Bonn 
și Madrid.

internațional 
ambarcațiunilor. 
pînze
ambarcațiunile cu

pe lingă echipele participante

Navigația pe 
pînze, ca ramură sportivă și mij
loc de formare a tineretului, a 
luat o mare dezvoltare în ultimii 
ani. Recent, la Paris s-au des
fășurat lucrările unui colocviu 
internațional, la care au luat par
te reprezentanți a 11 țări intere
sate în această disciplină spor
tivă. între altele s-a hotărît crea
rea la Paris a unui birou perma
nent însărcinat să țină legătura 
cu cluburile de navigație din di
ferite țări. Delegatul Franței a 
declarat că țara sa este gata să 
acorde asistentă tehnică în cazul 
cînd va fi solicitată.

Comitetul de organizare a Jocu
rilor Olimpice de vară a anuntat 
că pentru deservirea și însoți
rea echipelor străine și a oficia
lilor în timpul întrecerilor olim
pice din Mexic, va fi instruit un 
număr de 600 de tineri și tinere.

Aceste „ajutoare olimpice*  vor 
trebui să cunoască în mod obli
gatoriu cel puțin limbile fran
ceză și engleză. De asemenea, ei 
vor trebui să urmeze și să absol
ve un curs de cultură și artă 
mexicană, pentru a-și putea în
deplini cu eficiență funcția de 
ghid olimpic.

De Ia 4*1  la 0-5
in „Cupa orașelor tirguri

diferență de 3 puncte 
cuperată!

în „Cupa cupelor",
Lyon a dispus cu 1—0 de Totten
ham Hotspur, prin golul marcat 
de Di Nallo. Returul va avea loc 
la 13 decembrie la Londra.
• Ieri în „C.C.E.", ia fotbal ; St. 

Etienne—Benfica 1—0 <1—0). învin
gătoare cu 2—0 In primul joc, Ben
fica s-a calificat.

F. C. Napoli surclasată
în „Cupa orașelor tirguri", 

echipa scoțiană Hibernians a rea
lizat o performanță deosebită. 
După ce a fost învinsă cu 4—1 
de Napoli*  în primul meci, în 
partida retur, desfășurată la-Edin
burgh, formația scoțiană a cîștigat 
cu 5—0, calificîndu-se pentru eta
pa următoare. Prin urmare, și o

yr

poate fi re-

Olympique

Hochelștil cehoslovaci
s-au revanșat In fața suedezilor

După o victorie și un meci 
egal, echipa de hochei pe gheață 
a Suediei a fost învinsă la un 
scor sever 
hoslovaciei.
sporturilor 
întîlnire a 
8—2 (2—0,
cat Suchy (3), Gorbati, Tikal, Ha
vel, Heim, Irjik, respectiv, Lund- 
stroem (2). La meci au asistat 
14 500 spectatori.

Echipa feminină a României 
pe locul 5 la Dinamoviada 

de volei

de reprezentativa Ce-
Disputată la Palatul 

din Praga, a treia 
revenit gazdelor cu 
3—1, 3—1). Au mar-

La Ulan Bator s-a încheiat Di
namoviada internațională de vo
lei. în competiția masculină, pe 
primul loo s-a situat formația 
U.R.S.S care, în meciul decisiv, 
a întrecut cu 3—0 formația R.P.D. 
Coreene, clasată a doua. Locul 
trei a fost ocupat de echipa ce
hoslovacă. La feminin a cîștigat 
selecționata R.P.D. Coreene, ur
mată în ordine de U.R.S.S., R. D. 
Germană, Polonia, ROMÂNIA, 
Ungaria și R. P. Mongolă.

Un medic american despre adaptarea 
sportivilor la condițiile altitudinii

Medicul loturilor olimpice ale 
S.U.A., dr. Merrit Stiles, a decla
rat într-o conferință de presă, 
ținută la Houston, că altitudinea 
capitalei mexicane va avea un 
efect mai important asupra atle- 
ților fondiști, înotătorilor, cicliș
tilor și canotorilor. Specialistul 
american a subliniat că adapta
rea organismului sportivilor la 
altitudinea de peste 2 200 m este 
realizabilă printr-un antrenament 
intens și stagii de pregătire efec-

tuate la munte El a arătat, de 
asemenea, că este extrem de Im
portant ca la Mexico atleții să-și 
dozeze altfel efortul, în sensul că 
o cursă pe distanța de 1 500 m 
trebuie concepută pe graficul 
unei curse de 2 000 m la nivelul 
mării. Medicul american a decla
rat că unele jocuri sportive ca 
baschetul, hocheiul pe iarbă, vo
leiul nu vor pune probleme spe
ciale participanților la Olimpiada 
din Mexie.

A început finala inter-zone a „Cupei Davis"

SPANIOLII Șl SUDAFRICANII, EGALI DUPĂ PRIMA ZI: 1-1
V

JOHANNESBURG, 30. — La meciu
rile de deschidere din finala inter- 
zone a „Cupei Davis", terenurile ci
mentate de la ElUs-park erau scăl
date de un soare primăvăratic, după 
ce cu 24 de ote înainte fuseseră fă
cute impracticabile de un ciclon care 
s-a abătut asupra zonei de sud a 
continentului african.

In primul joc, campionul spaniol 
Manuel Santana a avut ca adversar 
pe Ray Moorc, introdus în locul lui 
Bob Hewitt, indisponibil. Meciul a 
fost la discreția lui Santana, învin
gător în trei seturi : 6—3, 6—2, 6—4. 
Exact opusă a fost desfășurarea ce
lui de al doilea meci de simplu în 
care spaniolii l-au folosit pe tinărul

Manuel Orantes. Acesta 
minat de sud-africanul 
dale, care a cîștigat cu 
6—4.

După prima zi; Republica Sud- 
Africană — Spania 1—1. Azi se dis
pută meciul de dublu, între pere
chile Mc Millan, Maud și Santana. 
AriUa.

a fost do- 
Cliff Drys-
6-4, 6—2,

tBlexradiotelBfon
In cadrul „Cupei Europei" la 

box (sportivi sub 21 de ani), se
lecționata Poloniei a întrecut cu 
12—8 echipa R. D. Germane, în 
meciul disputat la Potsdam. Iată 
rezultatele tehnice înregistrate: 
muscă: Kokoszka (P) b.p. Blum 
(R.D.G.); cocoș: Kuderski (P) 
b.p. Schultz (R.D.G.); pană: Ka- 
ruk (P) b.p. Bunr (R.D.G.) ; semi- 
ușoară: Jacob (R.D.G.) b. dese, 
r. 11 Zelezniak (P) ; ușoară : Bei
der (R.D.G.) b. ab. r. II Zakr- 
zewski (P); semimijlocie : Wil- 
lum (R.D.G.) b.p. Montewski (P) ; 
mijlocie mică: Stachurski (P) 
b.p. Leisner (R.D.G.); mijlocie: 
Urban (R.D.G.) b.p. Hebei (P) ; 
semigrea: Zurek (P) b.p. Sachse 
(R.D.G.); grea: Jankowiak (P) 
b. ab. r. I Brauns (R.D.G.).

Selecționata de hochei a Elve
ției (care a jucat recent în Ro
mânia), a învins, la Grenoble, 
cu scorul de 11—0 (1—0, 7—0. 
3—0) reprezentativa olimpică a 
Franței. Cei mai buni jucători 
ai oaspeților au fost Luthi. Chap
pot și Pilier.

In cadrul turneului pe care îl 
întreprinde în U.R.S.S., repre
zentativa feminină de baschet a 
R. D. Germane a întîlnit la 
Tbilisi selecționata R.S S. Gru
zine. La capătul unui meci echi
librat, baschetbalistele din R. D. 
Germană au terminat învingătoa-

re cu scorul de 62—58 (34—28). 
Cea mai bună jucătoare a în
vingătoarelor a fost Barbara 
Kun. care ă înscris 15 Duncte.■

Cursa ciclistă de 6 zile, dispu
tată pe velodromul acoperit din 
Gând, 
Eddy 
569 p 
Eugen 
care a cucerit anul acesta titlul 
de campion mondial de fond, 
trofeul Baracchi și alte cîteva 
curse importante se dovedește 
a fi la fel de bun pe velodro
murile de iarnă. Tot la Gând 
în „Cursa de 7 ore", rezervată 
amatorilor, au cîștigat englezul 
Graham Webb și belgianul Da
niel Goens. G. Weeb a cucerit 
și el titlul de capion 
fond în acest an.

a revenit cuplului belgian 
Merckx-Patrik Serou — 
.urmat de danezii Lykke- 
— 213 p. Eddy Merckx,

Reprezentativa de 
R. D. Germane a 
Helsinki selecționata 
Victoria a revenit

mondial de

a 
la

haltere 
întîlnit 
Finlandei, 
sportivilor 

oaspeți cu 5—2. Cel mai bun re
zultat a fost înregistrat la cate
goria grea unde Manfred Rieger 
(R. D. Germană) a realizat la 
totalul celor trei stiluri perfor
manța de 517,500 kg. Pe locul 
doi s-a clasat finlandezul I,ind- 
roos cu 485 kg.

■
In meciul internațional de 

handbal dintre selecționatele 
masculine ale R. F. a Germaniei

și Suediei, desfășurat la Koln, 
handbaliștii vest-germani au ob
ținut victoria la limită cu scorul 
de 13—12 (5—7). Cel mai bun 
jucător de pe teren a fost sue
dezul Eriksson, care a marcat 
10 din cele 12 goluri 
sale.

ale echipei

Primul concurs de 
patinatorilor sovietici 
Jocurilor Olimpice de iarnă de 
la Grenoble, a avut loc pe pati
noarul din Minsk. La masculin 
a ieșit învingător Cetveruhin cu 
1681,4 puncte, urmat de Vedenin 
— 1614,8 puncte și Kurenbin — 
1613,8 puncte. în concursul femi
nin pe locul întîi s-a situat Ele
na Sceglova — 1638 puncte, se
condată de Elena Aleksandrova 
eu 1569 puncte. în proba de pe
rechi au cîștigat Rodnina-Ulanov, 
iar la dansuri perechea Paho- 
m ova- Gorskov.■

Concursul internațional de 
ctclocros desfășurat la Pau a re
venit italianului Renato Longo, 
cronometrat pe. distanța de 24 
km cu timpul de 1 h 23:00. Fran
cezul Raymond Poulidor a sosit 
al doilea la numai 2 
campionul 
specialități■

Federația 
anunță umanizarea la fiecare 4 
ani a unui mare concurs atletic 
după programul olimpic. Coti-

selecție a 
în vederea

cursul se va desfășura în anul 
următor Jocurilor Olimpice și va 
fi găzduit pe rînd de Japonia, 
Canada, S.U.A., Australia, Noua 
Zeelandă. Primul „post-oiimpic" 
Va avea loo în anul 1969 la 
Tokio,

■
La Halmstad (Suedia) s-a des

fășurat meciul internațional de 
gimnastică dintre selecționatele 
masculine ale Suediei și R. D. 
Germane. Victoria a revenit oas
peților CU 559,35—548,05 
La individual, pe primul 
clasat Mathias Brehme 
Germană).

puncte, 
loc s-a 
(R. D.

Raliul automobilistic____ „Crite- 
rium des Cevennes", desfășurat 
în Franța, a fost cîștigat anul 
acesta de echipajul Larousse- 
Callewaert pe o mașină „Alpine- 
Renault". Pe locul doi, pilotînd 
un automobil „Matra Jet 6", s-a 
clasat echipajul Pescarolo-Du- 
bosc.

Redacția șl administrația i 3ți«ureșll, sir. Vaslla (Janta ni< 18, teleîan 11,10.05, lr.lerurban 72 șt §86. Telex i sp»rlr»m bu« 180. Tiparul i L P. «lnfaruațla*  st». Brezafanu 28-S5.

mondial 
cicliste.

japoneză

sec. față de 
al acestei

de atletism

Australianul Johnny Famechon 
(fiu și nepot al fostelor vedete 
ale boxului francez) a cîștigat 
la Melbourne titlul de campion 
al Commonwealthului, la catego
ria pană. Famechon l-a învins 
Prin 
11-a, 
și a 
dații 
cant 
Vicente Saldivar.

k.o. tehnic, în repriza a 
pe scoțianul Johnny O'Brien 
fost inclus printre candl- 

la titlul mondial rămas va- 
prin retragerea mexicanului

40365


