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A FOST ALCĂTUITĂ 

FORMAJIÂ DE TENIS 
DE MASĂ A ROMÂNIEI 

PENTRU ÎNTÎLNIREA 

CU SUEDIA
După ce, ieri, am anunțat 

componența echipei de tenis 
de masă a Suediei pentru me
ciul de la București, din ca
drul „Ligii europene" (luni, 
de la ora 18,30, sala Horeas
că), astăzi sîntem în măsură 
să facem cunoscută și repre
zentativa României, comuni
cată de antrenorul federal 
Ella Constantinescu: Maria 
Alexandru, Dorin Giurgiucă și 
Adalbert Rethi.

8 ECHIPE DE LUPTE
ÎȘI DISPUTĂ ȘANSELE

PENTRU DIVIZIA A
Sîmbătă șl duminică, Ia Po

iana Brașov, vor fi desemnate 
noile formații promovate în 
campionatul diviziei A la lup
te greco-romane și libere. Pen
tru competiția de greco-ro
mane îșl vor disputa Intîie- 
tatea, în etapa finală a cam
pionatului de calificare, Fla
mura roșie Tulcea, C.S.M. Re
șița, Mureșul Tg. Mureș și sîș- 
tigătoarea medului de baraj 
dintre Vagonul Arad și O- 
limpia Satu Mare. La „libere*  
se vor confrunta Crișul Ora
dea, Metalul Tîrgovlște, Pro
gresul Brăila și Electroputere 
Craiova.

UN ADEVĂRAT CAMPIONAT EUROPEAN

INTERNAȚIONALELE DE TENIS DE MASĂ
ALE IUGOSLAVIEI

CONCUREAZĂ Șl 5 SPORTIVI ROMANI
Săptămina viitoare, intre 3 

ți 9 noiembrie, la Belgrad va 
avea loc cea de a 17-a ediție 
ă campionatelor internaționale 
de tenis de masă ale Iugosla
viei. Competiția, care are și un 
caracter festiv — 40 de ani de 
la Înființarea federației de spe
cialitate iugoslave — va re
uni pe cele mal bune „palete* 4 
de pa continent. De fapt, se 
poate vorbi de un campionat 
(neoficial) al Europei.

întrecerile se vor disputa la

LA HANDBAL

BOGAT SEZON INTERNATIONAL
• SAPTAMÎNA VIITOARE, ÎN

Duminica trecută, o dată 
cu consumarea partidelor fe
minine de divizia A și a jocu
rilor din cele patru serii ale 
diviziei B, activitatea compe- 
tițională internă a anului 
1968 ș-a încheiat, urmînd să 
se reia abia în ianuarie, prin 
disputarea turului interme
diar, în sală, al campiona
tului masculin. Pînă atunci, 
însă, filele calendarului com- 
petițional nu rămîn imacu
late, pentru'că în programul 
săptămînilor viitoare se în
scriu numeroase și interesan
te întreceri internaționale.

Cea mai apropiată dintre 
acestea este cea dintre se
lecționatele feminine ale 
României și R. F. a Germa
niei, precum și dubla întîl- 
nire dintre selecționatele de 
juniori ți junioare ale țării 
noastre și ale R. D. Germa
ne. Firește că, sub aspectul 
disputei sportive, pe primul 
plan se situează meciul hand
balistelor române și vest-ger- 
rnane, în timp ce din punct 
de vedere al perspectivei 
handbalului nostru, partidele 
de juniori și junioare Româ
nia — R. O. Germană se 
anunță extrem de interesante.

Primul joo feminin Româ
nia — R. F. a Germaniei se 
va disputa joi 7 noiembrie în 
sala Floreasca din Capitală, 

toate cele șapte probe: echi
pe (masculine și feminine), 
simplu bărbați, simplu femei, 
dublu bărbați, dublu femei, 

și dublu mixt.
Alături de jucători cunoscuți 

din U.R.S.S., Suedia, R. F. a 
Germaniei, Anglia, Cehoslova
cia, Ungaria, R. D. Germană, 
Iugoslavia etc., vor fi prezenți 
și sportivii români Maria 
Alexandru, Eleonora Mihalca, 
Carmen Crișan, Dorin Giur
giucă ți Adalbert Rethi.

CAPITALA Șl LA CLUJ, MECIUL 
A GERMANIEI

urmînd ca sportivele noastre 
să acdrde oaspetelor revanșa 
sîmbătă 9 noiembrie în sala 
Sporturilor din Cluj. In ve
derea acestor meciuri, antre
norii Fr. Spier și ValeriuGo- 
gîltan au alcătuit un lot de 
16 jucătoare, la selecționarea 
cărora a contribuit nu nu

O dinamică fază, surprinsă în sala Floreasca la unul din ulti
mele jocuri internaționale ale selecționatei noastre feminine
mai forma manifestată în 
primele două tururi ale cam
pionatului, ci și posibilitățile 
sportivelor de a se adapta u- 
nui nou sistem de joc, de a 
se încadra în concepția mo
dernă despre pregătire și 
participare la meciuri. Iată

In același timp, la Belgrad 
se vor desfășura și lucrările 
Comitetului de direcție al Uni
unii europene de tenis de 
masă, unde va participa și tov. 
S. Dăneț, secretarul general al 
F.R.T.M.

POLITEHNICA — MULTIPLĂ 
CAMPIOANĂ A ȚĂBII

FEMININ ROMÂNIA — R. F.

pe cele 16 handbaliste care 
în aceste zile se antrenează 
intens în vederea acestor în- 
tîlniri, precum și a altor par
tide internaționale programa
te în lunile noiembrie și de
cembrie i Naghi, Anca, Bu- 
zaș (portari), Șramco, Frantz, 
Hedeșiu, Munteanu, Metzen- 

rath, Furcoi, Soos (jucătoa
re de semicerc), Starck-Stă- 
nișel, Ilie, Băicoianu, (lan
cea, Nemetz și Micloș (jucă
toare de 9 m). De semnalat, 
deci, debutul în naționala 
noastră a Doinei Furcoi, una 
dintre jucătoarele eficiente 
din campionat, și al tinerei 
handbaliste din Buhuși, Emi
lia Munteanu. Vom mențio
na, de asemenea, că au rein
trat în lot Starck-Stănișel, to
tal refăcută după boala de 
care a suferit, precum și A- 
neta Șramco, într-o evidentă 
revenire de formă. Rămîne 
doar ca cei doi antrenori să 
nu aibă în această perioadă 
prea mult de lucru cu refa
cerea fizică a sportivelor (lu
cru care s-a întîmplat cu re
gularitate în ultima vreme!) 
și să poată realiza, în schimb,

(Continuare (n pag. a 3-a)

Baschetul, sport spe
cific studențesc, se 
bucură de o largă popu
laritate în rîndul viito
rilor ingineri. La cam
pionatele naționale, e- 
chipele clubului sportiv 
Politehnica au compor
tări meritorii, cucerind 
deseori locuri fruntașe. 
Desigur, însă, cea mai 
demnă reprezentantă a 
Politehnicii București 
este formația feminină, 
multiplă campioană a 
țării. Din rîndul ei fac 
parte baschetbaliste 
fruntașe, componente 
ale lotului național, 
care au apărat de zeci 
de ori culorile Româ
niei. Cea mai recentă 
performanță a echipei 
de baschet Politehnica 
București o constituie 
șiragul de 4 victorii 
realizate în Franța. în 
compania unora dintre 
cele mai bune formații 
ale acestei țări.

Foto i A. NEAGU

g LAUREAȚII OLIMPICI AI ROMÂNIEI
3 • SRîndul de sus ; Viorica Viscopoleanu, Lia Manoliu, Ionel Drimbă, Mihaela
0 Peneș, Ileana Silai, Ion Monea, Ecaterina Iencic, Ileana Drimbă, Olga Szabo, Ana 
ț Ene, Maria Vicol, Nicolae Martinescu.
g Rîndul de jos : Ivan Patzaichin, Serghei Covaliov, Marcel Roșea, Ion Baciu, g
5 Viorica Dumitru, Calistrat Cuțov. Simian Popescu, Anton Galenic, Dimitrie Ivanov, J 
i* Haralamb Ivanov și Mihai furcaș — văzuți de Neagu RADULESCU

SEMNIFICAȚIILE MAJORE AR PERFORMANTELOR 
SPORTIVILOR ROMÂNI LA J. 0. BE LA MEXICO
JOCURILE OLIMPICE 

constituie competiția in
ternațională cu cea mai 

mare rezonanță in activitatea 
sportivă mondială. în prezen
tul articol vrem să arătăm că 
medaliile, punctele Șl perfor
manțele olimpice au semnifica
ții mult mai ample, cu impli
cații care depășesc domeniul 
strict al sportului de perfor
manță. In concepția care stă 
la baza sistemului nostru so
cialist de educație fizică și 
sport, performanța sportivă re
prezintă și un criteriu de apre
ciere a nivelului general de 
dezvoltare a educației fizice 
și sportului, un barometru al 
potențialului acestei activități, 
manifestată pe planuri multi
ple.

LA JOCURILE OLIM
PICE MEXICANE, SPOR
TUL ROMANESC A OB
ȚINUT CEL MAI MARE NU
MĂR DE MEDALII ȘI DE 
PUNCTE DIN ISTORIA PAR
TICIPĂRII SPORTIVILOR 
NOȘTRI LA ACEASTA GRAN
DIOASĂ COMPETIȚIE. Vor
bind în termeni sportivi, cele 
15 medalii și 100,5 puncte re
prezintă recordul afirmării o-

DELEGAȚIA OLIM
PICA A ROMÂNIEI 
URMEAZĂ SA SOSEAS
CĂ ASTĂZI, PE AERO
PORTUL INTERNATIO
NAL BANEASA, în’JU
RUL OREI 10,30. O AȘ
TEPTAM GU TOATA 
DRAGOSTEA.
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OLIMPIADA S-A TERMINAT, 
OLIMPIADA ÎNCEPE!

Capitala îi întîmpjnă astâzi 
pe cei mai destoinici din
tre fiii sportivi ai țării. 
Se-ntorc .olimpicii', adu- 
cînd 15 medalii strălucitoa
re, însemnul vredniciei și 
al gloriei.

Timpul a fugit repede, mai repede chiar 
decît cei mai _ iuți alergători ai Olimpia
dei. Parcă ieri îi petreceam cu urări de 
bine și. speranțe pe cei aleși să repre
zinte tricolorul în uriașa reuniune mon
dială a sporturilor de ia Ciudad de Me
xico și iată-ne acum, cu brațele încărcate 
de flori, așteptîndp-i.

Două săptămîni inimile noastre au bă
tut _ laolaltă (poate chiar mai repede și 
mai puternic), cu inimile puse la grea în
cercare ale sportivilor. Două săptămîni 
am fost alături, am rîs și am plîns îm
preună, am împărțit suferința și triumful. 
Micul ecran, această magnifică descope
rire a minții, ne-a Îngăduit să ne simțim 
atît de aproape de ei, îneît parcă le au
zeam respirația, le vedeam fiecare bro
boană de sudoare, le simțeam intensa 
trepidație a sufletului.

Acum, Olimpiada mexicană aparține a- 
mintirii și istoriei. In imensul și mirificul 
ei curcubeu strălucesc mîndre culorile dra
pelului românesc. El o fost înălțat de 15 
ori pe catargele olimpice, de 4 ori aflîn- 
du-se în mijloCj cel mai sus.

Solii sportului nostru și-au făcut datoria 
la cea mai grea, cea mai intensă, cea 
mai aprigă ediție din cîte au cunoscut 
pînă acum Olimpiadele moderne. Mai 
bine de un sfert din membrii delegației 
noastre (nu prea numeroasă) au figurat

pe listele de onoare ale primilor șase din 
lume. Numărul de medalii și punctajul 
pe care l-au realizat întrece tot ce au În
făptuit mai înainte sportivii români la 
Jocuri.

Desigur că putea fi și moi bine. Desigur 
că în acea teribilă încleștare olimpică 
pînă și cele mai puternice caractere au 
avut momente cînd s-au îndoit. Desigur, tn- 
tr-o întrecere de asemenea dimensiuni, 
sorții, hazardul, întîmplarea, clipa joacă 
un rol care capătă semnificația și însem
nătatea fenomenului obiectiv. Cei care au 
pierdut, care nu și-au văzut îndeplinite 
visele, au făcut-o prin luptă, încercînd to
tul, pînă la ultima picătură de energie, 
supunîndu-se însă celei mai implacabile 
dar și mai sublime legi a sportului, aceea 
că nu pot exista învingători fără învinși, 
că onoarea aparține amîndurora.

îi vom sărbători cu cupe pline și toasturi 
pe olimpicii noștri care au înscris în car
tea sportului românesc noi pagini memo
rabile, care au brodat în aur și argint 
epoleți ai consacrării. îi vom îmbrățișa 
cu dragoste și recunoștință, nutrind nă
dejdea nestinsă că ei, și urmîndu-le exem
plul nenumărati alți tineri, vor ști să poar
te mai departe, cu aceeași demnitate și 
cu aceeași hotărîre, ștafeta succeselor spor
tive ale României.

Olimpiada s-a terminat. Olimpiada în
cepe I Pe răboj urmează acum ediția a 
XX-a, jubiliară.

BINE AȚI VENIT I

sportul
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Conf. dr. Emil GHIBU
vicepreședinte al C.N.E.F.S.

limpice a sportului românesc 
și constituie o confirmare a si
tuării lui solide în rîndul ță
rilor avansate și cu vechi tra
diții în acest sector a! vieții 
sociale.

Primele două medalii — de 
bronz și de argint — obținute 
una la J.O. din 1924 și alta la 
J.O. 1936 ; prima medalie olim
pică de aur de Ia Helsinki; vic
toriile de la Melbourne; cele 
7 sporturi medaliate Ia Roma 
în 1960 ; cele 13 ramuri sporti
ve clasate in primele șase 
locuri U Tokio, toate acestea 
cuprind o întreagă istorie a 
sportului românesc și tot atî- 
tea etape tn cucerirea unui los 
fruntaș in ierarhia mondială.

Cea mai de preț semnifica
ție a medaliilor și punctelor 
sportivilor români la această a 
XIX-a ediție a J.O. se leagă de 
potențialul actual și mai ales 
de perspectiva sportului din 
țara noastră.

Acest potențial este caracte
rizat de o serie de factori de- 
terminanțl, U care ne referim, 
pe scurt, in cele ce urmează.

îndrumarea șl sprijinul acor
dat de conducerea de partid șl 
de stat, structura șl formele 
organizatorice adaptate obiecti
velor activității noastre de e- 
ducație fizică si sport au de
terminat cristalizarea șl apli
carea unei concepții științifice 
de practicare a exercițlilor fi
zice și sportului. Performan

țele olimpice de Ia Mexico, ob
ținute în continuarea celor de 
la Melbourne, Roma și Tokio 
confirmă trăinicia sistemului 
nostru de educație fizică și 
sport, faptul că ele nu au fost 
întimplătoare.

Cu toate lipsurile in unele 
sectoare și unități, deosebit de 
serioase și supărătoare din cau
za persistenței lor, este nece
sar să arătăm că munca des
fășurată de o bună parte din 
consiliile pentru educație fi
zică și sport, federațiile, clu
burile și asociațiile sportive, 
de școlile sportive, de liceele 
cu program de educație fizică 
Ia care se adaugă contribuția 
Institutului de educație fizică 
și sport, a facultăților de edu
cație fizică, a Centrului de me
dicină sportivă și a Centrului 
de cercetări științifice precum 
și a cabinetelor metodice jude
țene și a dispensarelor pentru 
sportivi, a asigurat baza orga
nizatorică a dezvoltării bazei de 
masă și a nivelului diferitelor 
ramuri de sport. Creșterea răs
punderii federațiilor șl clubu
rilor sportive îmbinată cu în
drumarea de specialitate a 
ansamblului pregătirii olimpice 
efectuată de C.N.E.F.S. și 
C.O.R. a reprezentat un element 
organizatoric pozitiv. O con
tribuție însemnată in rezol
varea numeroaselor probleme 
ivite in pregătirea olimpică au 
adus organele și unitățile de 
specialitate ale Ministerului In- 
vățămintului, M.F.A., M.A.I.»
U.G.S.R., U.T.C., V.A.S.R. șl 
Ministerului Sănătății.

(Continuare in pag. a t-a)



PRINTRE ROTI Șl PEDALE
JUNIOR CU.„ BARBA!

Un caz unic în analele ci
clismului nostru s-a petrecut 
recent cu ocazia „naționale
lor” de pistă. Printre partici- 
panții la probele rezervate ju
niorilor s-a numărat și Petre 
Tudorică de la Dinamo. El a 
reușit să cucerească titlul de 
campion republican la urmări
re pe echipe (împreună cu Pifti, 
Ioniță și Grigore) și să ocupe 
locul doi în proba de viteză. 
Pentru performanțele realizate 
a fost felicitat de federație, de 
club și de antrenor. Nu i-a 
prea venit însă să se bucure 
sportivului dinamovist. Și avea 
și motive. Printre concurenți
— toți juniori cu adevărat — 
el era „decan de vîrstă". Mai 
avea puțin și împlinea 21 de 
ani. Deci, în realitate, înche
iase de multă vreme socotelile' 
cu juniorii și ar fi trebuit să 
concureze la seniori. Lucrurile 
s-au descoperit — întîmplătof
— după încheierea campiona
telor. Cînd activiștii federa
ției au încercat să verifice da
tele au constatat cu stupefacție 
că fișa sportivului în cauză... 
dispăruse fără urme. S-ar pu
tea ca vreunul dintre marțienii 
de pe farfuriile zburătoare să 
fi avut interesul să și-o însu
șească...

Fapta lui Petre Tudorică — 
aceea de s ascunde adevărata 
sa vîrstă — este sub orice cri
tică și el va trebui să fie sanc
ționat sever, după ce în pre
alabil 1 Be vor fi retras dis
tincțiile de la campionate. Se

„3 secunde"
• Meciul I.E.F.S. — Poli

tehnica București, restanță 
din divizia A (feminin), se 
desfășoară astă-seară, de la 
ora 20,30, în sala Floreasca.

• După 7 etape, clasamen
tul campionatului național de 
seniori se prezintă astfel i

770 633-462 14
770 611-473 14
7 6 1 507-443 13
752 544-565 12
734 487-480 10
734 519-528 10
734 459-491 19
725 416-456 9
725 450-528 9
7 2 5 «3-500 9
716 397-450 8
III 417-607 8 

propunerii Co-

1. Steaua
2. Dlnamo
3. Polit. Buc.
4. Rapid
5. „U« Cluj
6. „U“ Timișoara
7. Polit. Galați
8. I.E.F.S.
9. Polit. Brașov

10. I.C.H.F.
11. Farul
12. Polit. Iași

• In urma 
legiulpi contrai al antrenori
lor, Biroul F.R.B. a aprobat 
ca etapa a X-a a diviziei A 
(masculin) să se dispute la 
17 noiembrie, iar etapa a 
Xl-a la 10 noiembrie.

UZINA „AUTOBUZUL'
București, str. Ostrov nr. 3, Sectorul 5

ANGAJEAZĂ OE UBSENJĂ
TINICHIGII AUTO, LĂCĂTUȘI, STRUNGARI, SUDORI, 

VOPSITORI, ȘLEFUITORI Șl CONDUCĂTORI AUTO

Pentru orice relații, telefon 23.55.05
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mai pun însă cîteva întrebări, 
la care s» așteaptă răspuns : 
Clubul sportiv Dinamo n-a țtiht 
nimic de acest lucru ? Dar 
antrenorul Mircea Mihăilescu 
care, cu un curaj demn de o 
cauză mai bună, l-a și propus 
să facă parte din viitorul lot 
republican ? 1 Arbitrii con
cursurilor nu au oare datoria 
să verifice dacă participanțli 
se încadrează in normele ca
tegoriilor la care cer să concu
reze ?

CRISTIAN TUDORAN

IȘ1 REIA PREGĂTIRILE

Talentatul junior brăilean 
Cristian Tudoran și-a terminat 
perioada de convalescență 
(după cum se știe, el a suferit 
în acest sezon un grav acci
dent) și se va prezente la șe
dințele de antrenament. Este o 
veste care ne bucură în mod 
deosebit, deoarece Cr. Tudoran 
este o reală speranță a spor
tului nostru cu pedale.

LA A TREIA „REPRIZA"

DE CICLOCROS

Toamna a intrat deplin în 
drepturi și, o dată cu ea, 
unul dintre sporturile speci
fice — ciclocrosul — care a 
înregistrat de curînd a treia 
„repriză". După concursul 
inaugural din cartierul Bal
ta Albă și .Cup® Steaua', a

In acțiune Ursula Fierlinger 
(Politehnica). Fază din meciul 
Politehnica — I.E.F.S. dispu
tat nu de mult în cadrul 

„Cupei României"

Foto i A. Neagu

MISTERUL SIMPLU AL ALTITUDINII
fost rîndul Școlii sportive nr. 
2 sâ îmbogățească, printr-o 
nouă competiție, calendarul 
autumnal al ciclocrosiștilor. 
întrecerea s-a desfășurat Pe 
un traseu în premieră, si
tuat lingă lacul Fundeni. Cei 
2,5 km ai buclei au trebuit 
să fie parcurși de 8, 6, 4, 2 
ori, sau o singură dată, în 
funcție de cele cinci catego
rii programate. Starturile au 
fost bogate în concurenți, în 
special la juniori, unde am 
notat 41 de particlpanți.

Cea mai interesantă dispu
tă a furnizat-o cursa „avan- 
saților". în lupta pentru pri
mul loc, victoria a scăpat... 
printre degete lui Constan
tin Grigore, care, suferind o 
defecțiune tehnică în al doi
lea tur, a tras serios, a re
cuperat substanțial și l-a o- 
bligat pe Vasile Selejan să 
dea dovadă de multă tenaci
tate pentru a cîștiga. Clasa
mentul primilor sosiți : 1. V. 
Selejan (Dinamo) 42:11, 2. C. 
Grigore (Dinamo) 42:33, 3. 
G. Negoescu (Steaua) 42:39,4. 
D. Ferfelea (Steaua) 42:39. 
(Din 15 alergători, au termi
nat 12). Subliniem sosirea... 
la fotografie a celor doi ste- 
liști.

Iată și celelalte rezultate 
principale, pe categorii s „ju
niori mari": 1. C. Ciumeti 
(Dinamo) 32:34, 2. M. Ioniță 
(Dinamo) 32:57, 3. D. Stanca 
(Șc. sp. 2) 33:08 (17—9 !) ;
„juniori mici" : 1. N. Gavrilă 
(Steaua) 22:13, 2. Th. Drăgan 
(Voința) 22:41, 3. M. Ferfe
lea (Steaua) 23:17 (24—18); 
semicurse: 1. C. Jipa (Giur
giu) 11;48, 2. N. Voicu
(C.P.B.) 12:00, 3. F. Ganea 
(Voința) 13:42 (11—9) ; „o- 
raș* ; 1. I. Cavei (Giurgiu) 
6:14, 2. Gh. Vasilescu (Șc. 
sp. 2) 6:18, 3. Gh. Sima (Giur
giu) 6:21 (8—6). De remarcat 
prezența rodnică în concurs 
a giurgiuvenllor.

• In ultima sa ședință, 
Biroul F.R.B. I-a sancționat 
pe jucătorul V. Irimie 
(I.E.F.S.) cu ultim avertis
ment pentru atitudine nespor
tivă avută la sfîrșițul parti
dei I.E.F.S. — Farul față de 
baschetbaliștii formației oas
pete. In aceeași ședință, s-a 
decis suspendarea pe 1 (una) 
etapă a jucătorului Arpad 
Zsold (Școala sportivă Tg. 
Mureș) pentru lovirea inten
ționată a adversarului în me
ciul Șc. sp. Tg. Mureș — 
Liceul .Bolyai" Tg. Mureș.

AU CONTINUAT ÎNTRECERILE PE ECHIPE
Vremea favorabilă a permis 

continuarea meciurilor între
rupte sau aminate, din cadrul 
campionatului republican pe 
echipe. Astfel, pe terenurile de 
la Izvor s-a desfășurat o în- 
tîlnire mult așteptată, ea tre
buind să decidă pe deținătorii 
locului doi : Construcții Bucu
rești—Steagul roșu Birașov. 
Studenților le era necesară o 
victorie la scor pentru a trece 
Înaintea brsșovenilor, dar re
zistența dîrză a aoestora 
n-a putut fi. ușor în
lăturată. La capătul unei 
lupte dlrze, Construcțiile Iși 
adjudecă victoria eu 13—11, dar 
tenismanii din Brașov rămin 
clasați pe locul secund, bene
ficiind de un meclaversj mal 
bun.

Indiferent de aceste calcule 
de departajare, remarcăm va
loarea apropiată a celor doifi 
echipe, care obțîn — de altfel 
— un apreciabil succes la ac
tuala ediție, clasîndu-se înaintea 
altor echipe cu veleități. In 
special, laude se cuyin Steagu
lui roșu, .Brașov (antrenori: J. 
Racoviță și G. Bosch) care aduc 
provinciei un loc fruntaș, per
formanță rară ta tenisul nos
tru.

CURSURI DE INIȚIERE 
ÎN PATINAJ

Mîlne încep la patinoarul 
Floreasca cursurile de inițiere 
în patinaj, în cadrul primului 
ciclu lunar. Cursurile se vor 
desfășura dimineața și după-a- 
miaza, fiind deschise tuturor 
doritorilor de a învăța patina
jul. înscrierile se primesc la 
patinoar.

Printre numeroasele manifestări extra- 
competiționale prilejuite de Olimpi
adă, se înscrie la loc fruntaș una de 

care competiția este legată nemijlocit și 
organic : CEL' DE AL XVII-LEA CONGRES 
MONDIAL DE MEDICINA SPORTIVA.

Orașul gazdă a acestei ediții a J.O. a 
prilejuit, încă înainte de a fi cîștigat lupta 
grea a atribuirii dreptului de organizare din 
partea C.I.O., nenumărate discuții și comen
tarii. Punctul central al dezbaterilor — al
titudinea (2444 m), element de premieră în 
întreaga istorie milenară a marii compe
tiții.

Se poate concura deasupra norilor ?
NU! au afirmat scepticii. De o sută de 

ori NU! întrecerea devine în aceste condiții 
— au spus cițiva oameni de știință — un 
joc macabru. Medicii englezi nu s-au sfiit 
să pronosticheze că o Olimpiadă desfășurată 
Ia asemenea înălțime ar putea chiar îndolia 
multe familii de sportivi.

Lucizii și-au zis, în schimb, că, de vreme 
ce Ciudad de Mexico are 8 000 000 de locui
tori, iar o altă capitală de stat, Lima, în 
Peru, se află mai Sus cu vreo 1500 de metri, 
iar oamenii care populează aceste metropole 
nu sînt... marțieni, ci doar simpli viețuitori 
ai planetei noastre, altitudinea este absolut 
surmontabilă (chiar și în condițiile marelui 
efort sportiv), singura problemă fiind aceea 
a adaptării.

Noul element a provocat o veritabilă fur

tună științifică. Au intrat în acțiune fizio- 
logi, biologi, regii cardiologiei, au fost mo
bilizate laboratoare, s-a recurs la ajutorul 
mașinilor electronice. Și în clipa cînd totul 
devenise clar, cînd sportivii au fost treziți 
din coșmarul altitudinii, au început Jocurile 
Olimpice, cu sarabanda lor de recorduri, de 
performanțe fantastice — demonstrația prac
tică a adevărului descoperit în eprubetă.

Elucidarea efectelor hipoxiei (concentrație 
mai scăzută de oxigen) asupra organismu
lui, ne-a prilejuit, printre altele, unul din
tre cele mai emoționante exemple de cola
borare științifică internațională, de conju
gare comună a eforturilor în vederea des
coperirii unui adevăr.

Printre cei care au contribuit ca vălul ne
cunoașterii să fie tras de pe unul dintre 
obiectele cele mai controversate și mai am
plu dezbătute ale științei sportului, s-au a- 
flat și numeroși specialiști români, părtași 
și ei la succesul pe care tricolorii l-au re
purtat pe înaltul platou mexican. Doi din
tre ei, prof. dr. docent Fl. C. ULMEANU 
și dr. I. DRAGAN, au participat la cel de-al 
XVII-lea Congres mondial de medicină spor
tivă, la care punctul principal de dezbatere 
l-a constituit tocmai ACLIMATIZAREA LA 
ALTITUDINE.

Reîntors recent de Ia Ciudad de Mexico, 
profesorul Ulmeanu a avut amabilitatea de 
a ne acorda acest interviu.

...O bună parte din ca
binetul de lucru al profe
sorului este ocupat cu cărți, 
tratate, reviste, mape volu
minoase, cuprinzînd însemnă
rile și concluziile unei munci 
științifice de aproape 40 da 
ani. Dr. Ulmeanu creează de 
1a început un cadru propice, 
foarte familiar. discuției 
noastre.

— Am participat la un Con
gres medical de cea mai 
mare însemnătate, chemat să 
facă bilanțul unor investigații 
desfășurate intens pe parcursul 
a aproape cinci ani. Prima 
și cea mai importantă con
cluzie a fost aceea că :

— ORGANISMUL OME
NESC SE POATE ADAPTA 
ÎN CONDIȚII BUNE LA AL
TITUDINE, DESFĂȘURIN- 
DU-ȘI NORMAL PROCESE
LE VITALE, FUND CAPA
BIL DE REALIZĂRI DEO
SEBITE, CUM A ARATAT 
RECENTA OLIMPIADA.

Congresul a avut o ord me 
de zi amplă, pe agendă figu- 
rînd nu mai puțin de 116 re
ferate și comunicări, dintre 
car» 33 au abordat problema 
altitudinii și a aclimatizării 
iar celelalte tem» d» asame-

Revenlnd Ia rezultatele aces
tui ultim meci, notăm 
superioritatea • marcată de 
oaspeți la seniori (Boaghe 
—Bosch 6—4, 3—6, 1 6,
1— 6 ; Sântei—Dumitrescu 6—3. 
6—4, 6—2, Silta—Kerekes 3—6,
2— 6, 2—6 ; Boaghe—Dumitres
cu 4—6, 8—2, 6—2, 4—6, 4—6 
Sântei—Bosch 6—8, 8—8, 0—6 ; 
Boaghe, Sântei—Bosch, Dumi
trescu 6—2, 6—2, 1—6, 8—0).
Agneta Kun a șrius gazdelor 
puncte prețioase, cîștigînd în 
toate partidele susținute, în 
timp ce brașoveanca Felic’a 
Bucur a dominat întrecerile ju
nioarelor.

Iată șl rezultatele finale ale 
altor întilnirl restante: Dina
mo—Construcții 18—6, Steaua— 
Construcții 13—11, Construcții- 
—Progresul 14—10 (în tur) și 
15—9 (retur). Rămîn nedefiniti
vate rezultatele partidelor Stea
ua—Progresul (12—11) și Pro
gresul—Politehnica Cluj (12— 
11).

Clasamentul: 1. Dinamo 20
p; 2. St. roșu Brașov 12 p 
(139—101) ; 3. Construcții 12 p 
(122—117) ; 4. Steaua 9 p ; 5 
Progresul 2 p : S. Politehnica 
Cluj 1 p.

• S-au încheiat șl întrece
rile din turneul de baraj. Pro 
movează în campionat echipe
le Constructorul Hunedoara 6 
p și Electrica Timișoara 4 p, 
clasate înaintea formațiilor Să
nătatea Oradea și Minerul Baia 
Mare — Op. 

nea foarte interesante cum ar 
fi:

S EFECTELE SPORTULUI 
ASUPRA STĂRII DE SĂNĂ
TATE și

A GENETICA ÎN RAPORT 
CU ANTROPOLOGIA ȘI 
SPORTUL.

Dar, bineînțeles, punctul 
central al discuțiilor l-a con
stituit efortul de competiție, 
altitudinea, fusul orar etc,

— La aceasta oră, majori
tatea problemelor privind a- 
daptarea sînt elucidate, am 
intervenit noi. V-am ruga să 
ne spuneți dacă socotiți că 
uriașul volum de cercetări si 
investigații efectuat în vede
rea J.O. din Mexic răinîne 
arhivei, sau concluziile la 
care s-a ajuns pot constitui 
repere noi în munca antre
norilor Si sportivilor ?

— Indiscutabil că Olimpia
da mexicană lasă urmașilor, 
printre altele, o mare canti
tate de date interesante și 
utile care definesc posibilități 
noi în antrenamentul sportiv 
și a căror aplicare practică 
va îngădui să fie asaltate li
mite de performanțe nebă- 
nuite astăzi.

Se știa mai de mult că pre
gătirea în condițiile de hipo- 
xie conduce la efecte pozi
tive după ce subiectul co
boară la șes. Lucrul în at
mosfera rarefiată, cu o con
centrație redusă de oxigen, 
îmbunătățește, intensifică și 
perfecționează procesele ener
getice anaerobe, transformă
rile fermentative, enzimatice. 
Revenit la șes, organismul 
păstrează săptămâni, dacă nu 
ohiar luni, acest bun cîștigat, 
este capabil de uriașe resur
se, să facă față cu succes 
unor mari eforturi.'... '■

— Apreciați, deci, că în 
perioada următoare ne putem 
aștepta Ia încă o avalanșă de 
recorduri ?

— Sînt convins că cerce
tările în legătură cu altitu
dinea își vor spune în 
continuare cuvântul și că at- 
leții prezenți la Ciudad de 
Mexico, mai ales acsei ce au 
concurat în probele de aler
gări mijlocii și lungi (Vădu
vite obiectiv de performanțe 
răsunătoare la Olimpiadă) vor 
modifica substanțial lista ac
tuală a recordurilor.

— Revenind la Congres, 
v-am ruga să ne spuneți cu 
ce lucrări s-a prezentat de
legația română la această 
înaltă reuniune academică ?

—- România a avut o con
tribuție apreciată. Voi vorbi, 
mai întâi, despre celelalte lu
crări românești și la urmă 
despre comunicarea mea. Dr. 
I. Drăgan a expus lucrarea sa 
și a colaboratorilor „Contri
buții la studiul procesului de 
aclimatizare și capacității de 
recuperare după efort în alti
tudine medie". Domnia sa a 
prezentat concluziile unor cer
cetări vaste, efectuate mai cu 
seamă în tabăra de altitu
dine de la Piatra Arsă, dar 
și în alte locuri unde și-au 
făcut pregătirea sportivii ro
mâni.

Dr. Mircea Popescu și 
O. Paladescu au trimis co

municarea „Adaptarea retinei 
la sportivii care practică ti
rul de performanță", dr. Eu
gen Avramov studiul privind 
„Variațiile timpului de reac
ție și de rezistență la efort 
static în probele de aclima
tizare Ia altitudine medie", 
iar dr. J. Szantay „Acțiunea 
amfetamine! în metaboiismuJ 
fosfaților macroergigi eritro- 
eitari in vivo".

La rîndu-mi am expus lu
crarea pregătită cu aprecia
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DE VORBĂ CU PROF. DR. DOCENT FL. C. ULMEANU,

PARTICIPANT LA CEL DE AL XVII-lea CONGRES MONDIAL

DE MEDICINĂ SPORTIVĂ DE LA CIUDAD DE MEXICO 
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ta mea colaboratoare dr. So
fia Dumitru: „Aspectul his- 
tochimic al potasiului în ner
vul periferic sub influența 
efortului fizic". Cercetările 
noastre au fost primite cu 
interes, dînd loc la numeroa
se discuții. Este vorba aici 
de punerea în evidență a as
pectului morfologic diferit al 
ionilor de potasiu precum și 
a localizării lor diferite de-a 
lungul nervului, obținute în 
cursul celor 5 săptămâni de 
efort crescând.

Datele experimentele ne 
arată, pe de o parte, o a- 
propiere între acestea și a- 
meliorarea excitabilității ne- 
uro-musculare, constatate de 
noi în lucrări anterioare la 
sportivi, iar pe de altă par
te, ele demonstrează ... rezul
tatele măi bune în cazul.. e- 
fortului fragmentat prin pa
uze intercalate. Pe stadion 
aceasta se traduce prin ceea 
ce se cheamă „antrenamen
tul cu intervale".

Toate lucrările și ©omuni- 
cările prezentate în cadrul 
Congresului sau trimise se
cretariatului său vor fi publi
cate într-un amplu volum

— Ce hotărîri au fost adop
tate cu prilejul Congresului 2

— Adunarea generală a de- 
legaților naționali ai F.I.M.S. 
a ales noul comitet executiv. 
Ca președinte de onoare figu
rează prof. dr. PAUL CHAIL- 
LEY BERT (Franța), iar pre
ședinte activ dr. GIUSEPPE 
LA CAVA (Italia). Ca secre
tar general a fost ales prof. 
JIRI KRAL (Cehoslovacie), 
iar ca vicepreședinți prof. dr. 
L. PROKOP (Austria) șl praf.

Interviu realizat de
Valeriu CHIOSE

Recent, pe străzile din 
centrul Orașului Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, în fața a peste 
25 000 de spectatori, s-a des
fășurat un frumos concurs 
motociclist de viteză pe cir
cuit la care au participat 50 
d» alergători din București,

dr. S. P. LETUNOV (U.R.S S.). 
Eu am fost ales ca mem
bru în Comitetul executiv, 
ceea ce consider că reprezin
tă o apreciere acordată cer
cetării științifice de medicină 
sportivă din țara noastră.

în cadrul ședinței Comisiei 
științifice a F.I.M.S., prezi
dată de prof. F. Plas (Franța), 
au prezentat rapoartele de 
activitate subcomisiile. De a- 
semenea, s-a aprobat ca al 
II-lea Congres european de 
medicină sportivă să se des
fășoare, anul viitor, în sep
tembrie, în țara noastră, iar 
Congresul societății latine de 
medicină sportivă puțin mai 
înainte, la Lausanne. Așadar, 
la București se poate aștepta 
o participare foarte amplă, 
avîndu-i printre oaspeți și pe 

distinșii noștri colegi din ță
rile latine.

— Cum apreciați aportul 
medicinei sportive românești 
la reușita obținută în marele 
examen olimpic din capitala 
Mexicului ?

— Socotesc că la< frumoa
sele rezultate obținute, me
dicina sportivă românească 
și-a adus o contribuție im
portantă, pe diferite .planuri 
și sub diverse aspecte. Ea 
apare, fără îndoială, ca un 
rezultat al colaborării din
tre media și antrenor, dintre 
C.N.E.F.S. și , Ministerul Să
nătății, respectiv Societatea 
pentru medicina culturii fizi
ce. Dar, succesele repurtate 
nu ne pot împiedica- să . pri
vim în mod critic, și cu 
simț . de răspundere... sporit,
sarcinile viitoare ale medi
cinei sportive, ale controlu
lui medico-sportiv. Cred că 
vor trebui, în continuare, con
jugate multe eforturi pentru 
îmbunătățirea sistemului de 
control medical sportiv, pen
tru individualizarea lui, pu- 
nîndu-se pe primul plan cer
cetările în domeniul sistemu
lui nervos central și neuro
muscular, acelea, care diri
guiesc efortul fizic.

Importantele măsuri luate 
recent de partid, privind îm
bunătățirea asistenței sanita
re a populației, vor avea un 
amplu ecou și în domeniul 
medicinei sportive, pur
tând această ramură a știin
ței spre culmi noi, mai 
înalte. ■ ,

CONCURS AMICAL
Brașov, Cîmpina, Galați. Pi
tești, Ploiești și, bineînțeles, 
localnici. Iată cîștigătorii pro
belor î M. Pop — Steaua, la 
125 și 175 cmc; Gh. Ion — 
Steaua, ia 250 cmc; V. Sza
bo — Steaua, la 350 și 500 
cmc ; R. Zănescu + B. Gean
tă — Rapid Pitești, la ataș, 
în proba rezervată începăto
rilor (cl. 350 cmc) a învins 
P, Ionescu din localitate.

Gh. Grunzu, coresp.

RUNDELE
DECISIVE...

ORADEA, 30 (prin telefon). 
— Margareta Teodoreșcu de
ține în continuare primul loc 
și după a 12-a rundă a fina
lei campionatului republican 
feminin. Ea a cîștigat partida 
cu Hilda Petri, în timp ce 
principalele sale adversare (cu 
negrele) făceau remiză : Elisa- 
beta Polihroniade cu Rodica 
Reicher și Gertrude Baum- 
starck cu Maria Desmireapu.

Dintre celelalte întâlniri ale 
rundei, se remarcă partida cîș- 
tigată de Maria Pogorevici la 
Eleonora Jianu, decisă după 
întrerupere. Celelalte rezulta
te : Margareta Juncu-Elena 
Răducanu 0—1, Suzana Makâi-. 
Aurelia Solomonovici 1—0. 
Margareta Perevoznic-Veturia 
Simu V3—>/3. în întrerupta din 
runda pretendentă: Aurelia 
Solomonovici-Margareta Jun- 
cu 0—1.

Clasamentul fruntașelor îna
intea ultimelor trei runde: 
Teodoreșcu 9—3, Baumstarck 
8—3, Polihroniade 7 Vs—3 Va,' 
Pogorevici 7—4, Desmireanu 
7—5.



Nr. 351 (5784) Pag. a 3-a

ȘEDINȚA BIROULUI F.R.F.

CÎND APĂRĂTORII SÎNT RĂSFIRAȚI
IN LĂȚIMEA TERENULUI./

De la invitația lansată de 
antrenorul C. Teașcă cu pri
vire la discutarea de către 
antrenori a „apărării în li
nie" a trecut cam mult timp. 
Mărturisesc că nu intențio
nam să mă înscriu primul. 
Am crezut că antrenorii, teh
nicieni care lucrează în mod 
efșcțiv cu echipele, cei care 
în activitatea practică și com- 
petițipnală s-au putut con
vinge de avantajele sau dez
avantajele apărării în linie, 
vor fi primii care să contri
buie la elucidarea acestei 
probleme, oarecum încă con
troversată. Nu cunosc moti
vele acestei rețineri, dar nu 
se poate trece totuși cu ve
derea tendința antrenorilor 
noștri de a nu participa la 
discutarea problemelor de 
bază ale fotbalului nostru.

De la bun început, mențio
nez că împărtășesc întrutotul 
unul din punctele de vedere 
ale antrenorului C. Teașcă, 
anume acela prin care apă
rarea în linie trebuie abor
dată în întregul context al . 
activității antrenorului. Fie
care tehnician, atît cel care 
lucrează în mod practic cu o 
echipi, cît și cel care se o- 
cupă cu problemele teoretice 
ale instruirii, ar trebui să-și 
formeze o opinie, o concep
ție în ceea ce privește „jocul" 
propriu-zis, metodica antre
namentului, cît și conduce
rea, organizarea și disciplina
rea unei echipe. Numai 
antrenorul știe ce vrea, 
mîndu-și în acest fel o 
sonalitate.

Antrenorul C. Teașcă 
adeptul tacticii apărării în li
nie, tactică de la care nu se 
abate, indiferent de echipa 
pe care o antrenează. Oare 
trebuie combătut pentru a- 
cest lucru ? Eu cred că nu, 
deoarece, așa cum am men
ționat, el are o părere perso
nală în această privință. In 
afară de aceasta, nu trebuie 
combătut (și nu numai el) 
deoarece, în mediocritatea în 
care se află fotbalul nostru, 
dacă unul sau alțul dintre 
antrenori vine cu' un lucru 
deosebit (chiar dacă nu este 
vorba de o noutate) asupra 
căruia insistă cu perseveren
ță. nu se poate să nu ajungă 
la rezultate bune. Și sînt în- 
tyutotul de acord cu afirma
ția antrenorului C- Teașcă po
trivit'căreia pentru -perfec
ționarea unei tactici — în 
speță-; :apăfareaân liniei— an
trenorului îi trebuie timp și 
rătdare. Dar eu aș mai adău
ga că mai este necesară și- 
continuitatea în muncă.

Personal, mi-am format o 
altă opinie asupra felului 
cum trebuie să se joace în 
apărare. Nu sînt adeptul apă
rării în linie, pentru motivul 
că nu am încredere în efica
citatea ei.

După părerea mea, orice 
tactică de joc este bună dacă 
îți aduce, mai devreme sau 
mai tîrziu, rezultatele scon
tate. La acest lucru se poate 
ajunge dacă calitățile jucăto
rilor corespund întrutotul a- 
cestei tactici și dacă sînt în
deplinite o serie de condiții.

— In primul rînd, este ne
cesar ca jucătorii să aibă în
credere în eficacitatea și a- 
vantajele tacticii propuse. 
Este știut că antrenorul este 
cel care elaborează tactica 
de joc, iar jucătorii sînt cei 
care pe teren o interpretează 
și o aplică. De felul cum an
trenorul reușește să le cîști- 
ge încrederea într-o anumită

tactică, depinde în mare mă
sură și reușita ei. Dar să spu
nem că acest lucru nu este 
atît de greu de realizat: prin 
diferite metode și mijloace 
antrenorul poate convinge 
jucătorii de utilitatea aplică
rii ei.

— E 
numai 
partea 
ficientă pentru deplina reuși
tă a tacticii propuse. La o 
echipă poți să realizezi ceea 
ce ți-ai propus, la alta nu. 
Tactica de joc — inclusiv a- 
părarea în linie — trebuie să 
fie în deplină concordanță 
cu calitățile jucătorilor și cu 
respectarea anumitor condi
ții (echipa belgiană Ander-

de la sine înțeles că 
simpla acceptare din 
jucătorilor nu este su-

gol, unele soldate chiar cu 
goluri.

— Așa după cum am men
ționat, apărarea în linie pre
tinde apărători înzestrați cu 
o mare viteză de reacție, ne
cesară întoarcerilor rapide la 
pasele transmise în adîncime. 
Dacă o linie de fundași, sau 
numai o parte din ea, este 
lipsită de această calitate, 
devine o pradă ușoară în fața 
unor înaintași rapizi. Ea va 
fi depășită nu numai la pa
sele în adîncime, ci și prin 
acțiunile individuale ale îna
intașilor adverși.

— Ajutorarea reciprocă 
constituie unul din principiile 
de bază în jocul apărătorilor, 
în cazul echipelor adepte ale

OPINII

așa 
for- 
per-

lecht aplica corect apărarea 
în linie, pentru că jucătorii ei 
posedau calități corespunză
toare). Neținînd seama de a- 
ceste condiții și de calitățile 
jucătorilor, tactica. apărării 
în linie nu poate da rezultate 
bune.

— Dintre calitățile pe care 
jucătorii trebuie să le întru
nească, cele mai importante 
sînt: o perfectă sincronizare 
a mișcărilor efectuate de cei 
patru fundași, o înțelegere 
reciprocă între portar șl fun
dași, o înaltă gîndire tactică, 
iar dintre calitățile fizice, vi
teza constituie o 
esențială.

— Este de ajuns 
dintre fundași să nu 
dreze în mișcarea simultană 
a celorlalți fundași, pentru a 
crea atacanților adverși — 
chiar dacă aceștia sînt în in
ferioritate numerică — posi
bilitatea de depășire a între
gii linii de apărare. Astăzi 
există tendința spre o apărare 
cît mai compactă, care să 
taie toate posibilitățile ata- 
canților adverși ca să se stre
coare prin eventualele breșe. 
Și acest lucru se exprimă 
prin numărul mie de goluri 
înscrise. In schimb, CIND 
apărătorii sînt răsfi
rați ÎN LĂȚIMEA tere
nului, SE CREEAZĂ MARI 
BREȘE IN AP ARARE, CEEA 
CE DUCE LA PRIMIREA 
UNUI MAI MARE NUMĂR 
DE GOLURI.

!i—Daca adversarul își ba
zează atacurile pe pasarea 
mingii în adîncime (care, de 
fapt, constituie unul din mij
loacele de combatere a apă
rării în linie) se creează por
tarului multe momente 
derută. Mingile transmise 
adîncime și care depășesc 
nia fundașilor 
pildă la circa 
poartă) trebuie 
de portar. De 
asemenea situații, 
va oscila între a ieși sau a 
rămîne în poartă. De multe 
ori, se oprește la mijlocul 
drumului. Dacă în urma unui 
moment de ezitare portarul 
totuși se hotărăște să iasă în 
întîmpinarea mingii, este de 
ajuns ca atacantul advers 
să ajungă cu o fracțiune de 
secundă înaintea portarului 
pentru a se crea situații fa
vorabile de finalizare. Dacă 
rememorăm desfășurarea me
ciului Steaua — „U“ Cluj, ne 
reamintim că Kingheanu a 
fost în repetate rînduri în 
derută, din care cauză s-au 
creat tot atîtea situații de

condiție

ca unul 
se înca-

de 
în 
li- 
de 
de

(așezată
25—30 m 

interceptate 
multe ori, în 

portarul

apărării în linie, acest prin
cipiu nu poate fi realizat, în 
special cînd jocul se desfă
șoară la distanță apreciabilă 
de poartă. Dispunerea în li
nie, ca și distanțele dintre 
fundași, fac aproape imposi
bilă o așezare corespunză
toare ajutorării reciproce și 
dublajului. Numai cînd ac
țiunile se desfășoară în apro
pierea porții, în suprafața de 
pedeapsă, cînd din cauza ac
tivității atacahților adverși 
siguranța porții trebuie să 
primeze, ajutorul reciproc se 
realizează de

— în afara
la sine.
celor de mal

sus, consider că atunci cînd 
ne fixăm asupra unei tactici 
trebuie să ținem seama și de 
alțj factori și încă foarte im
portanți. Așa, de pildă, tre
buie să ținem cont că și an
trenorul advers are un cuvînt 
de spus, că și echipa adversă 
este pregătită să facă față 
oricăror eventualități. Mai cu 
seamă cînd acea tactică se 
permanentizează — în cazul 
nostru, apărarea în linie — 
ea este cunoscută și tn Con
secință ușurează sarcina ad
versarului în a găsi miiloace 
tactice de combatere. Așadar, 
elementul surpriză este ca șl 
inexistent, iar adversarul o 
dată intrat pe teren știe ce 
are de făcut. Și poate că toc
mai în asta a constat greșeala 
antrenorului C. Teașcă, care 
în toate ocaziile a făcut cu
noscute intențiile sale tactice.

— în aceeași ordine de 
idei, aș mai menționa că nu 
orice tactică se potrivește 
cînd meciul se dispută pe 
teren propriu ca și pe teren 
advers, legînd însă acest as
pect de maniera arbitrajului. 
Meciul în deplasare și arbi
trajul sînt factori care de 
multe ori pot frîna desfășu
rarea jocului în linie. Ne
atenția (?) arbitrilor, care 
poate fi socotită al 12-lea ju
cător pentru adversar, poate 
fi fatală în ceea ce privește 
rezultatul final.

prof. N. ROȘCOLEȚ

® Pentru meciul cu echipa Angliei s-a renunțat la portarul Coman ® Sancțiu
nea dată echipei Progresul a fost redusă la o etapă © Universitatea Craiova de
semnată să reprezinte fotbalul românesc în viitoarea ediție a „Cupei Balcanice"

In cursul 
a avut loc o 
federației de 
ordine de zi 
l-a constituit discutarea com
portării echipei naționale in 
meciul de la Lisabona. Tova
rășii Ion Dumitrescu, vice
președinte al F.R.F., Ion Șiclo- 
van, secretar general al F.R.F., 
Angelo Niculescu, antrenorul 
principal al echipei naționale, 
și Emerich Vogi, coordonato
rul comisiei de selecție, care 
au însoțit lotul fotbaliștilor, ro
mâni în capitala Portugaliei, au 
expus în fațe Biroului fede
ral opiniile lor asupra meciu
lui disputat duminică, scoțînd 
în relief deficiențele constatate 
în jocul formației noastre. Pă
rerile exprimate au condus 
spre concluzia că rezultatul ne
favorabil de la Lisabona, dar 
îndeosebi comportarea mult 
sub așteptări a echipei naționale 
constituie, în bună măsură, 
consecința slabului nivel la care 
se desfășoară campionatul 
diviziei A șl, pe un plan mai 
larg, a anumitor stări de lu
cruri care continuă să dăinuie 
în fotbalul românesc.

Apreciind ca necorespunză
tor randamentul unei bune părți 
dintre componenții formației 
utilizate la Lisabona, dar ținînd 
totuși seamă de data 
foarte apropiată a meciului cu 
reprezentativa Angliei (6 na 
iembrie, la București),. Biroul 
federal a recomandat să se 
mențină, în general, același lot 
de jucători pentru dificila con
fruntare cu campioana lumii. 
Comisia de selecție a Informat 
Biroul că e hotărît să renunțe 
la portarul Coman, urmînd ca 
asupra celorlalți jucători să se 
pronunțe după disputarea eta
pei de sîmbătă a campionatu
lui diviziei A, care ar mai 
putea, eventual, aduce în dis
cuție și alte nume.

Biroul federal a luat apoi în 
discuție hotărîrea Comisiei de

dimineții de ieri 
ședință a Biroului 
fotbal, pe a cărei 
principalul punct

competiții, prin care se ridică 
echipei Progresul — pe timp 
de două etape — dreptul de 
organizare, în București, a me
ciurilor sale din campionat 
programate pe teren propriu. 
Apreciind ca prea severă a- 
ceastă sancțiune, în raport cu 
faptele petrecute, Biroul a ho- 
tărît reducerea ei la o singură 
etapă. Sancțiunea se va aplica 
cu prilejul primului meci pe 
care Progresul îl are progra
mat pe teren propriu cu o echi
pă provincială (la 10 noiem
brie, cu A.S.A. Tg. Mureș) 
Ea nu este deci operantă pentru 
etapa de sîmbătă 2 noiembrie 
(cînd, de asemenea, Progresul 
este organizatoare la meciul 
său cu Dinamo) deoarece s-ar 
crea, în mod nejust, un evi
dent dezavantaj echipei dina- 
moviste, care ar fi nevoită să

a res- 
F. C. 
pentru

se deplaseze șl ea Ia Ploiești 
sau într-un alt oraș.

In continuare, Biroul 
pins cererea clubului 
Argeș de a se amina
duminică 3 noiembrie jocul do 
campionat cu U.T.A., soeotin- 
du-se că piteștenii au sufici
ent timp pentru a se Întoarce 
din Turcia și a se odihni pînă 
sîmbătă.

La ultimul punct al ordinei 
de zi, Biroul federal a desem
nat echipa Universitatea Cra
iova ca reprezentantă a fotba
lului românesc în viitoarea edi
ție a „Cupei Balcanice”. In ca
zul în care șansele formației 
craiovene pentru cucerirea ti
tlului de campioană vor deveni 
certe, ea va putea fi înlocuită 
cu o altă echipă în această 
competiție balcanică.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV-BONSUCCESO
(Rio de Janeiro) 2-1 (1-1)

Brașov, 30 (prin telefon). 
Aproape zece mii de spectatori 
au aplaudat miercuri după 
amiază victoria Steagului roșu 
în fața formației braziliene 
Bonsucceso, realizată după un 
meci spectaculos și valoros sub 
raport tehnic. Localnicii au re
alizat unul dintre cele mai 
frumoase jocuri din ultimii 
ani. Victoria lor putea fi mai 
clară, dar... fundașul central 
Surandir a scos de două ori 
mingea de pe linia porții (min 
82, 85), Pescaru a tras în bară

(min. 42), iar Florescu a ratat 
copilărește In min. 35, 38, 76 
și, mai ales, 88. Golurile învin
gătorilor au fost înscrise de 
Necula (min. 34 și 49). Pentru 
oaspeți a marcat giijlocașul 
Valdir (min. 15, dintr-o lovi
tură liberă de la 20 m). A ar
bitrat 
țescu 
liană 
viște,

foarte bine Cornel Ni- 
(Sibiu). Formația brazi- 
evoluează joi la Tirgo- 
în compania Metalului.

CAROL GRUIA
— coresp. principal

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI
SELECȚIA JUNIORILOR

•••

aliniat următoarea
Baumgartner

»» JOCUL Șl ANTRENAMENTUL PORTARULUI DE FOTBAL"
îngemănînd două generații — 
Sfetcu, uțu, Datcu, Mîndru — ac
tivează și astăzi, dînd altor ta
lentat! tineri, Coman, Haldu, Su
ciu, Răducanu, Gornea, Gaboraș, 
Matache. Rămureanu, Adamache, 
Pîlcă, Ghiță, Niculescu, un mi
nunat exemplu de sacrificiu șl 
dăruire totală pentru culcfrile 
clubului și ale patriei.

Dar, numai cu instinct șl cu
raj nu se poate acționa în fot
balul modern. Aceasta își pro
pune să lămurească Jean Lăpuș
neanu în lucrarea sa, ținînd să 
convingă pe candidațil la un a- 
semenea post dificil că numai

tenta, îndemînarea, suplețea, pre
cum șl pentru a iniția atacurile, 
a se plasa corect la loviturile Im
puse din apropierea porții și 
chiar de a fi dirijorul întregului 
dispozitiv 
sale.

Expunerea „Jocului pe linia por
ții sau înaintea ei*  este bineve
nită, fără, însă, să fi avut ne
voie de formulele ermetice chiar 
pentru un matematician versat, 
cu sinusuri, cosinusuri șl trian- 
gulațiunile complicate de la pa
ginile 31—34...

Interesantă este desenarea pro
filului marilor portari de pe glob,

?!
defensiv al echipei

LW k urni

Jean Lăpușneanu, unul din 
„așii" plonjoanelor și robinsona
delor (unde este, oare, suplul 
portar de odinioară al echipelor 
„Banatul”, „Venus“, „Sportul 
studențesc" și Rapid București ?), 
care a apărat și buturile națio
nalei României în campionatul 
mondial din Uruguay (1930), a 
dotat literatura noastră sportivă
— cu o lucrare ce-și dovedește, 
de la început, extrema el utili
tate. Postul de vitală importanță
— acela al portarului — n-a fost 
ajutat să crească în măiestrie 
decît prin instinctul de joc înnăs
cut al fotbaliștilor români și fă
cut vizibil prin reflexele uimitoa
re, printr-o inegalată agilitate 
ca și prin temeritatea cu care 
unii dintre el se aruncă la pi
cioarele adversarului. Nume de 
prestigiu devin stimulente puter
nice pentru noul val care aspiră 
la gloria de-a apăra poarta unei 
formații din prima divizie sau a 
naționalei : Stroescu, Costel Ră- 
dulescu, Postescu, Ritter, Zom- 
bori, Bacinschi, Pavlovlcl, Bur
uian, David, Mark!, P. Rădules- 
cu, Voineseu, Toma — dintre ve
terani — șl chiar ale celorCUPA SPERANȚELOR" LA ULTIMUL EI ACT99

Bucureștiul găzduiește pentru 
a patra oară finalele „Cupei 
speranțelor”, competiție re
publicană de scrimă rezervată 
școlarilor și juniorilor. Inițiată 
cu scopul de a asigura o per
manentă întinerire a loturilor 
reprezentative, această Între
cere — pornită destul de 
mid —■ a căpătat amploare 
la ăn la. an, extinzîndu-se 
toate cele patru probe 
scrimă. Numărul impresionant 
de echipe participante — 24! 
— vorbește și fel, convingător, 
de dimensiunile acestei compe
tiții a tinereții.

Conform regulamentului, la

ti- 
de 
la 
de

finale iau parte două selecțio
nate ale orașului București 

, (stabilite în urma unor con
cursuri preliminarii) și pri
mele două formații calificate 
în urma etapelor de zonă de 
la Timișoara și Craiova, des
fășurate cu puțin timp in 
urmă.

LOTO-PRONOSPORT
CONCURS EXCEPȚIONAL PRONOEXPRES „5 DIN 45“ 

LA 10 NOIEMBRIE 1968
ASTAZI ÎNCEPE VÎNZAREA BILETELOR

La acest concurs excepțio
nal se efectuează 10 extrageri 
a cîte 10 numere din 45, în 
total 100 de numere.

Cu bilete Seria „N“ de 30 lei 
puteți participa cu șanse spo
rite la toate cele 10 extrageri.

O CARTE UTILA

printr-o Intensă pregătire știin
țifică, după cele mai moderne 
metode pot să facă față cerin
țelor de astăzi ale fotbalului.

In acest sens, autorul reliefea
ză nu numai calitățile native pe 
care un portar trebuie să le 
posede, dar și parametrii absolut 
necesari în cadrul cărora tre
buie condus procesul de instrui
re pe toate cele cinci planuri : 
fizic, tehnic, tactic, moral-volltlv 
șl teoretic. Materialul*  bine or
donat în capitole cuprinzătoare. 
Indică și exercițiile care trebuie 
efectuate în ciclurile săptămlna- 
le, pentru a-1 face pe portar să 
utilizeze, deopotrivă, viteza*  d«-

cu care Jean Lăpușneanu s-a în
fruntat și întreține și-acum o 
foarte amicală corespondență: Za
mora, Planlcka, lașln, Hlden, 
Groslcs etc. O mai amplă pre
zentare a acestor figuri, intrate 
în legendă, ar fl pigmentat în 
mod pozitiv lucrarea de față. Ea 
constituie, în esență, un util in
strument de ridicare a nivelului 
de joc al portarilor noștri, care 
sînt datori numai s-o aprofun
deze, s-o studieze și să-1 aplice . 
învățămintele de-o viață întrea
gă, puse, acum, de către Jean 
Lăpușneanu la dispoziția tuturor 
celor ce doresc să-și egaleze an
tecesorii, preluîndu-le aureola.

Virgil ECONOMU

Ieri a avut loc pe stadionul 
„23 August*,  în organizarea 
F.R.F., o selecție pentru corn-. 
pletarea lotului național de ju
niori. Au participat jucător: 
bucureșteni, ai echipelor de 
seniori din categoriile „promo
ție*  și „onoare*,  precum și ai 
echipelor divizionare de juni
ori. „Trialul" s-a desfășurat 
sub supravegherea antrenorilor 
Gh. Ola, Ilie Savu, N. Gorgo- 
rin și C. Ardeleanu.

Crișul a 
formație:
Balog. SerfOzo (min. 46 Sărac), 
E. Naghi, Popovici, Cociș (min 
46 Serfozb), Daraban, Tomes. 
Suciu, N. Alexandru, Harșani.

HAIDU ȘI-A RELUAT

ANTRENAMENTELE

M.T.K. BUDAPESTA
CRIȘUL ORADEA 1-0 (1-0)

Intîlnind în meci revanșă, In 
capitala Ungariei, cunoscuta 

. formație maghiară; M.T.K. Bu
dapesta, Crișul a făcut o fru
moasă partidă, eedînd la limita, 
la capătul unui meci deosebit 
de disputat în care numai pri
peala atacanților or&deni a fă
cut ca victoria să fie de partea 
echipei budapestane. După ce 
Simon (M.T.K.) a înscris, in 
min. 23, unicul gol al partidei, 
finalul meciului a aparținut net 
jucătorilor români, dar Cociș 
(min. 76) și Harșani (min, 80) 
au irosit două mari ocazii de 
gol.

Supus, în urmă cu cîteva 
luni, unei operații de menise, 
portarul formației Steaua, Hai- 
du, și-a reluat antrenamentele. 
Totuși prezența sa în rîndu- 
rile 11-lui stelist este incertă 
în viitoarele 2—3 etape.

RAPID-Ș. N. OLTENIȚA 0-0!
Rapidiștii au întîlnit ieri, pe 

stadionul Giulești, intr-un meci 
de verificare, divizionara C 
S. N. Oltenița. Primind o re
plică viguroasă din partea oas
peților, feroviarii au fost ne- 
voiți să se mulțumească cu un 
rezultat de egalitate : 0—0. Lu- 
pescu accidentat în meciul cu 
„U“ Craiova, nu a jucat, par
ticiparea lui la meciul de sim- 
bătă, cu Steaua, fiind incertă.

TURNEUL SELECȚIONATEI
ÎN FRANȚASTUDENȚEȘTI

Concursul special Prono
expres din 9 octombrie 1968, 
desfășurat după noua formulă 
„5 din 45", s-a bucurat de un 
deosebit succes în ceea ce pri
vește premiile acordate.

■ Cu acest prilej au fost .atri
buite 31 . de autoturisme și 3 
premii a cîte 200.000 lei, în 
afara altor zeci de mii de 
premii.

La 10 noiembrie, Adminis
trația de Stat Loto—Prono
sport organizează primul Con
curs excepțional Pronoexpres 
care se va desfășura tot după 
noua formulă „5 din 45".

Se vor atribui în număr 
NELIMITAT autoturisme 
„VOLGA", „RENAULT 10 
MAJOR", „MOSKVICI 408" 
cu 4 faruri și radio, „SKODA 
1000 M.B.“, precum și 10 au
toturisme prin tragere la sorți.

Se mai acordă premii în nu
merar de valoare variabilă și 
premii fixe în bani.

O atracție în plus o consti
tuie cele 100 excursii (50X2 
locuri) cu petrecerea Revelio
nului la Brașov.

TRAGEREA CONCURSULUI NR.
44 DIN 30 OCTOMBRIE 1968

Extragerea I : 36 29 23 34 42 22
Fond de premii 460 392 lei, plus 

119 024 lei report categoria I.
Extragerea a Il-a : 27 21 31 28 

43 13 25
Fond de premii : 366 814 lei.

LOTO
__ _ ÎNTREGI ȘI

TURI DE LA TRAGEREA LOTO 
DIN 25

PREMIILE ȘI SFER-
' OCTOMBRIE 1968
I : 1 variantă sfert 
; categoria a II-a : 3
șl 4 a 7 851 lei ; ca-

Categoria
a 83 747 lei
a 31405 iei

' tegorla a HI-a : 65 a 1 881 Jei ^Și 
96 a 470 lei î categoria a IV" 
274 a 546 lei șl 436 a 136 lei ;
tegoria a
1158 a 60

Premiul
a revenit
Ștefan din Craiova.

96 a 470 lei ; categoria a IV-a : 
ca

lei șlV-a : 753 a 240 
lei.
de categoria I 
participantului

sfert
Dincă

Se Întocmesc clasa- 
probe și, separat, un 
general pentru de- 
cîștigătoarei absolu-

- ......... .

W MR HI
■7.7

ru Crișan — o încercare și o 
transformare, Gheorghiu — 
o lovitură de pedeapsă și o 
transformare, Spiratos, Sabău 
și Rosenberg — cîte o încer
care).

„Golgeterul
fost Stan (14 puncte), urmat 
de Gheorghiu (11) și de Spi
ratos (9). Echipa a fost con
dusă de antrenorii N. Bal- 
can și Gh. Drobotă.

turneului a

In acest fel, pe probe, par
ticipantele sînt:

FLORETA FETE: București 
A. București B, Satu Mare, 
Craiova, Tg. Mureș și Constan
ta.

FLORETA BĂIEȚI: Bucu
rești A, București B, lași, O- 
radea A, Oradea B și Constan
ta.

SPADA : București A. Bucu
rești B, Cluj, Craiova. Cărei și 
Iași.

SABIE: București A. Bucu
rești B, Ploiești, Oradea, Iași 
și Cluj.

După cum se poate vedea, 
la finale participă numai echi
pe selecționate de orașe. Ele 
vor fi alcătuite din cîte trei 
scrimeri. 
mente pe 
clasament 
semnarea 
te

Tinerii reprezentanți ai ora
șului București, care au domi
nat aproape de fiecare dată fi
nalele, vor avea, anul acesta, 
adversare dificile, ce urmare 
a creșterii nivelului valoric al 
scrimerilor juniori într-o serie 
de centre din țară, în special la 
selecționatele orașelor Oradea 
A (floretă băieți), Satu Mare 
(floretă fete), Craiova, Cărei 
șl Cluj (spadă), Iași, Ploiești și 
Cluj (sabie).

In perspectivă, o etapă fi
nală interesantă, care ne va 
îngădui să tragem unele con
cluzii prețioase cu referire la 
modul cum 
nerii noștri 
an, la felul 
jinite unele 
și-au făcut
Și, poate, și alte concluzii.

întrecerile sînt programate 
în sala de sub tribuna centrală 
a stadionului Republicii,, vineri 
de la ora 14, sîmbătă, de la ora 
8 și 15,30 și duminică de la ora 
8,30.

s-au pregătit ti- 
scrimeri în 
cum au fost spri-
secții sau

datoria antrenorii.

acest

cum

Flofetistul Gheorghe Burtea, principal component al echi
pei București A Foto i N. AUREL 1

BOGAT SEZON
INTERNATIONALhS
(Urmare din pag. 1)

o omogenizare a lotului, o 
perfecționare în jocul mo
dern.

Am primit vești Și de la 
viitoarele noastre oaspe. Prin 
intermediul agenției de sport 
S.I.D. am aflat lotul sporti
velor care vor face deplasa-

rea la București^ Sînt 
handbaliste :
Wollhofer (portari), 
Hadamke, Herchenbach, Hoes- 
Meeser, Jakob, Kluss, Milter, 
Muller. Reitwiessner-Ahles, 
Schroder și Welz-Bupher (ju
cătoare de cîmp).

Cele două duble partide 
dintre selecționatele de ju
niori și junioare ale Româ
niei și R. D. Germane se 
vor disputa vineri 8 
brie în sala Tloreasca 
18 juniorii și la ora 
nioarele) și duminică 
iembrie în sala Sporturilor 
din Cluj (ora 17.30 junioare
le și la ora 18,30 juniorii).

13
Eichenauer, 

Boos,

noiem-
(la ora
19 ju-
10 no-

In a doua jumătate a lunii 
octombrie, o selecționată u- 
niversitară a țării, sub nu
mele de Politehnica Iași, a 
efectuat un turneu de 4 jocuri 
în Franța. Studenții români 
au avut o comportare fru
moasă, cîștigînd 3 partide și 
pierzînd una. Astfel, în pri
mul meci ei au dispus cu 
9—0 de R. C. Moulins (au 
înscris Spiratos o încercare, 
Gheorghiu șiSabău cîte o lo
vitură de pedeapsă). Intr-al 
doilea, ei au întrecut selec
ționata Issoire cu 9—5 (Spi
ratos încercare, Crișan drop
goal, Gheorghiu lovitură de 
pedeapsă). La Clermont Fer
rand, în nocturnă, echipa 
Clubului Universitar din lo
calitate a învins cu 14—13 
selecționata română, deși 
oaspeții au practicat un joc 
foarte bun (au înscris Ifti- 
mie, Stan și Chirilă specta
culoase încercări). Arbitrajul 
însă... In sfîrșit, la Aigueper- 
se studenții noștri au făcut 
un adevărat... galop de sănă
tate : 30—6 cu selecționata 
locală (punctele românilor au 
fost .semnate" de Stan — 3 
încercări și o transformare,

★
Zilele acestea va părăsi 

țara, plecînd în Iugoslavia, ti
mișoreanul Simion Stan, care 
va funcționa pe timp de un 
an ca antrenor și ca jucător 
al echipei Pancevp din ora
șul. iugoslav cu același nume.

c
CUPA ROMÂNIEI
întrecerile zilei a doua a „Cu

pei României" ia călărie se des
fășoară azi, începînd de la ora 
10, pe baza hipică din Calea 
Plevnei. Iată învingătorii de ieri, 
pe categorii : juniori : Irina Cioc- 
mata (Steaua) 0 p ; seniori : 
Constantin Vlad (Dinamo) 0 p și 
1:91 ; fete : Camelia Verdeș
(Steaua) 9 p și 1:37.

NOI RECORDURI
DE JUNIORI

In cadrul concursului 
„Cupa Dunării", organizat re
cent de clubul sportiv Dunărea 
Galați, au fost doborite opt 
recorduri republicane de juni
ori. Realizatorii acestor fru
moase performanțe sînt: C. 
Ciobanii (Dunărea Galați) (jun. 
cat. II) la categ. 52 kg — 
67,500 kg la smuls, 87,500 kg 
la aruncat și 217,500 kg la tria- 
tlon; D. Apostol (Constanța)

categ. 52 kg — 65 kg la îm
pins ; M. Grig oraș (Ploiești) 
categ. 52 kg (jun. I) — 77,500 
kg la smuls și 245 kg la triat 
tlon : 1. Baboi (Constanța) (jun. 
II) categ. 75 kg — 107,500 kg 
la Smuls și 122,500 kg la arun
cat. (T. SIRIOPOL — coresp.)
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ULTIMUL TELEX
La ultima legătură prin telex avută cu trimisul nostru 

special la J.O., operatoarea sau operatorul de serviciu 
(cine poate ști 7) ne-a transmis un mesaj al său, fără cu
vinte dar plin de o adîncă semnificație, li mulțumim aces
tui anonim slujitor al Olimpiadei mexicane, ca și tuturor 
celorlalți care ne-au ajutat neprecupețit să ne facem, la 
rîndu-ne, datoria față de marea masă a cititorilor noștri.

69 DE RECORDURI ALE
La Helsinki au fost 51, la Mel

bourne — 73, la Roma 75, la To
kio 76, Iar acum la Ciudad de 
Mexico... Au fost atttea că e 

mal ușor să numeri probele în 
care nu s-au înregistrat aseme
nea recorduri decît pe cele In 
care ele au fost obținute. SI to
tuși, iată lista noilor recordmani, 
al Jocurilor Olimpice :

ATLETISM: BĂRBAȚI: 106m: 
Jim Hines (S.U.A.) 9,9 s ; 200 m: 
Tommie Smith (S.U.A.) 19,8 s ;
100 ni : Lee Evans (S.U.A.) 43,8; 
800 m : Ralph Doubell (S.U.A.) 
1 -.44,8 ; 1 500 m : Kipchoge Keino 
(Kenya) 3:34,9 ; 4x100 m : S.U.A. 
<Greene, Pender, R. Smith, H'nes) 
38.2 ; 4x460 m : S.U A. (Mathews, 
Freeman. James, Evans) 2:16,1 ; 
110 mg : Erwin Hall (S.U A.) șl 
Willie Dawenport (S.U.A.) 13,3 ;
400 mg : David .Hemery (M. Brl- 
tanie) 48,1 ; lungime : Bob Bea
mon (S.U.A.) 8,90 ; triplu : Vik
tor Saneev (U.R.S.S.) 17,39 ;
înălțime : Dick Fossbury (S.U.A.) 
2,24 ; prăjină : Bob. Seagren
(S.U.A.). Klaus Siprowski (R.F.G.) 
și Wolfgang Nordwlg (R.D.G.) 
5,40 ; greutate : Randy Matson 
(S.U.A.) 20,68 ; disc : Alfred Oer
ter (S.U.A.) 64,78 ; ciocan : Gyula 
Zsivotzki (Ungaria) 73,36 ; suliță: 
Ianls Lusts (U.P..S.S.) 90,10 ; de
catlon : Bill Toomey (S.U.A.)
8 193 ; FEMEI : loo m : Wyomla 
Tyus (S.U.A.) 11,0 ; 200 m s Ire
na Szewinska (Polonia) 22.5 ;

,400 m : Colette Besson (Franța) 
52,0 — egalat ; 800 m : Madeline 
Manning (S.U.A.) 2:00,9 ; 80 mg : 
Maureen Caird (Australia) 10,3 ; 
4x100 m : S.U.A. (Ferrell, Bailes, 
Netter. Tyus) 42,8 ; lungime : 
VIORICA VISCOPOLEANU (RO
MANIA) 6,82; greutate: Margltta 
Gummel (R.D.G.) 19,61; disc: LIA 
MANOLIU (ROMÂNIA) 58.28.

Cu alte cuvinte, la 26 din tota
lul de 36 de probe au fost rea
lizate noi recorduri olimpice șl 
la una a fost egalat.

SEMNIFICAȚIILE MAURE ALE PERFORMANȚELOR SPORTIVILOR ROMÂNI
(Urmare din pag. 1)

Legea cu privire la dezvol
tarea activității de educație fi
zică și sport votată de MA.N. in 
decembrie 1967 deschide per
spective mai mari, mai ales 
prin stabilirea rolului și atri
buțiilor organizațiilor și orga
nelor centrale, obștești și de 
stat in acest domeniu de acti
vitate. Creșterea și totodată 
coordonarea unitară a sprijinu
lui și preocupărilor precum și 
acordarea unei largi indepen
dențe federațiilor și cluburilor 
sportive constituie un factor de 
bază al potențialului de pers
pectivă al activității noastre de 
educație fizică și sport.

Performanțele olimpice sînt 
strîns legate atît de bazele ști
ințifice ale metodicii antrena
mentului sportiv cit și de mo
dul lor de aplicare in practică.

In această direcție orientarea 
dată de lucrarea „Conținutul 
și metodica antrenamentului 
sportiv contemporan", elaborată 
pe baza unor largi dezbateri și 
cu contribuția directă a celor 
mai buni specialiști români, 
s-a dovedit corectă în trăsătu
rile ei esențiale, ca spre exem
plu în abordarea factorilor an
trenamentului, a volumului Și 
intensității in diferitele etape 
ale ciclului anual, a pregătirii 
îîzico-atletice generale și spe
cifice la inalt nivel, în obține
rea formei sportive, aprofun
darea specificului fiecărei ra
muri de sport, selecționarea 
mijloacelor și metodelor de pre
gătire. controlul și dirijarea 
medico-sportivă și pregătirea 
psihologică pentru concursuri.

In ceea ce privește aplicarea 
acestei orientări au existat 
multe deficiențe, manifestate 
îndeosebi Ia unele ramuri de 
sport care nu au reușit să trea
că examenul selecționării o- 
Iimpice sau al calificărilor. Ast
fel fotbalul și voleiul mascu
lin și feminin au plătit tribut 
concepțiilor învechite de pre
gătire și rutinei. Amintind de 
aceste ramuri este necesar să 
subliniem faptul că în poten
țialul de perspectivă al spor
tului nostru, voleiul, polo pe 
apă, gimnastica, cărora le-a lip
sit puțin ca să îndeplinească 
exigenta triere efectuată la de
finitivarea delegației noastre 
olimpice, la care se adaugă și 
alte ramuri, au totuși inimoase 
perspective de afirmare la vi
itoarele Jocuri Olimpice.

Atenția acordată in ultimii 
ani unor sporturi și probe o- 
Iimpice s-a dovedit corespun
zătoare, reflectîndu-se concret 
în frumoasa „zestre" olimpică 
a delegației noastre la Mexico, 
(să nu uităm și de prima me
dalie olimpică românească la 
Jocurile Olimpice de iarnă din 
acest an de la Grenoble). Me
daliile și punctele cucerite la 
atletism — 4 și, respectiv, 24, 
la lupte greco-roraane și libere 
— 3 și respectiv 25. la caiac- 
canoe — 3 și, respectiv, 20, la 
scrimă — 2 și, respectiv, 15, Ia 
box — 3 și, respectiv, 8,5, Ia 
tir — 1 și, respectiv, 8 justifi
că eforturile făcute în această 
direcție. Se cuvine să mențio
năm în mod deosebit perfor
manța atletismului ou o sem
nificație dublă: deosebita re
zonanță a acestui sport in pro
gramul olimpio șl crearea unei 
atmosfere de incredere la Me
xico, pentru întreaga delegație, 
avind în vedere că succesele 
fetelor noastre au fost obținute 
chiar in primele zile ale Jocu
rilor Olimpice.

Din păcate orientarea spre 
pregătirea cu precădere a spor
tivilor la probele olimpice, nu 
s-a manifestat din plin la toate 
ramurile de sport, fapt care a 
diminuat posibilitățile noastre 
de participare la J.O. cu un lot 
mai numeros.

Performanțele olimpicilor 
noștri sint legate direct atît de 
munca acestora cit și de cea 
desfășurată de antrenorii lor, 
in condițiile unei lupte aeerbe, 
dusă la un inalt nivel de pre
gătire fizică, tehnică, tactică și 
psihologică.

In ceea ce privește sportivii, 
Mexico a scos în evidență ca
racteristicile fruntașilor olim
pici : pasiune, personalitate, 
cantitate mare de lucru, teh
nică superioară grefată și va
lorificată prin indici ridicați de 
viteză, forță, rezistență și su
plețe, regim de viață siriei 
sportiv, învingerea greutăților.

Antrenorii noștri și-au valo
rificat din plin experiența 
formată în pregătirea altor mari 
competiții internaționale îmbo
gățită permanent cu noi cu
noștințe. în pregătirea olimpică 
s-a șlefuit și întărit școala ro
mânească de antrenament Ia

atletism, lupte, scrimă, box, 
caiac-canoe și tir.

La elucidarea multiplelor as
pecte ale pregătirii olimpice și 
Ia cunoașterea operativă a tot 
ceea ce apărea nou pe plan 
mondial și-a adus de aseme
nea aportul schimbul de ex
periență efectuat cu specialiș
tii din alte țări, participarea la 
consfătuirile științifice interna
ționale și ale cabinetelor meto
dice județene, precum și docu
mentarea realizată pe calea 
publicațiilor sectorului de do
cumentare C.N.E.F.S., a ziaru
lui „Sportul”, a Editurii 
C.N.E.F.S.

Desfășurarea Jocurilor Olim
pice la altitudine și la un fus 
orar dificil au ridicat în fața 
specialiștilor problemă noi, În
deosebi in privința metodicii 
dozării efortului în condiții de 
hipoxie. Aceste probleme au 
fost clarificate și rezolvate în 
mod corespunzător datorită 
sprijinului și aportului compe
tent al Ministerului Sănătății,

al unităților sale de specialitate, 
al medicilor de lot șl asigură
rii de către sectoarele econo
mice ale C.N.E.F.S. a condi
țiilor materiale necesare.

Datorită Îndrumărilor compe
tente ale antrenorilor și valori
ficării datelor controlului me
dical sistematic, sportivii noș
tri au făcut față unor eforturi 
deosebit de mari ca volum și 
intensitate atît în pregătirea de 
la șes cît și la altitudine, fără 
a înregistra accidente care să-i 
scoată din pregătire și fără a 
întrerupe sau reduce esențial 
antrenamentele.

Experiența dobindită de spe
cialiștii noștri, ca de altfel și 
de cei din alte țări in privința 
creșterii valorii funcționale a 
organismului — cerință impusă 
de Olimpiada mexicană — va 
constitui un material prețios în 
îmbunătățirea metodelor de 
perfecționare fizică, de întări
re a sănătății tineretului și de 
creștere a performanțelor spor
tive.

De asemenea știința sportivă 
românească și-a dovedit matu
ritatea în două aspecte impor
tante ale sportului de perfor
manță : longevitatea sportivă și 
pregătirea timpurie. Comporta
rea unor sportivi cu o îndelun
gată activitate — LIA MANO
LIU, VIORICA VISCOPOLEA
NU, ION MONEA, MARIA VI- 
COL, TANASE MUREȘAN, ca 
și a celor foarte tineri — IVAN 
PATZAICHIN, MIHAELA PE- 
NEȘ, ECATERINA IENCIC, 
ILEANA DRÎMBA, VIORICA 
DUMITRU, atestă cele afir
mate.

Concretizarea semnificațiilor 
majore ale performanțelor spor
tivilor români Ia Mexico, ana
liza lor critică cu multă exi
gență, stabilirea cit mai reală 
a cauzelor succeselor dar și 
a lipsurilor care au existat vor 
contribui la o și mai bună va
lorificare a potențialului orga
nizatoric, material Și științifio 
a] activității noastre de edu
cație fizică și sport.

SCORURI STRÎNSE
A XVIII-a OLIMPIADĂ DE ȘAH

ÎN ÎNTRECEREA FINALĂ
JOCURILOR

Kaarlo Kangasniemi (Finlanda)
haltere : cat. cocoș : Moha

med Nassiri (Iran) șl Imre Foldl 
(Ungaria) 367,5 kg ; cat. ușoară : 
Waldemar Baszanowskl (Poloniul
437.5 kg ; cat. semimijlocie : Vik
tor Kurențov (U.R.S.S.) 473 kg ; 
cat. mijlocie : Boris Selitkl
(U.R.S.S.) și Vladimir Beleaev 
(U.R.S.S.) 485 kg ; cat. semigrea: 
Kaarlo Kangasniemi (Finlanda)
517.5 kg ; cat. grea : Leonid
Jabotlnski (U.R.S.S.) 572,5 k2 — 
egalat.

Deci, doar categoria pană a 
rămas fără... record la Mexico l

TIR : armă liberă calibru re. 
dus 3x40 f : Bernd Kllngner
(R.F.G.) 1157 p ; 60 f culcat : Jan 
Kurka (Cehoslovacia) șl Laszlo 
Hammer! (Ungaria) 598 p ; armă 
liberă calibru mare 3x40 I : Gary

GALA DE ADIO
Intr-o atmosferă destinsă, in 

fața a 7 000 de spectatori, la pis
cina olimpică din Ciudad de 
Mexico a avut Ioc o gală a Fe
derației internaționale de natație, 
organizată, potrivit tradiției, la 
încheierea concursurilor olimpice. 
Mal mulțl campioni au efectuat 
demonstrații în probele lor favo
rite, printre care americanul 
Bornie Wrightson la trambulină, 
cehoslovaca Milena Duscova la 
platformă în timp ce, într-un 
duel original pe 100 m liber, 
americanul Mike Burton (cam
pion olimpic la 400 șl 1 500 m li
ber) a învins-o pe... compatrioata 
sa, tripla campioană olimpică 
Debbie Meyer.

Mult interes a suscitat o între
cere de ștafetă Intre Australia. 
Europa șl Japonia. Australianul 
Michael Wenden, campion olim
pic la 100 șl 200 m liber; șl-a 
adus echipa sa pe locul trei de
oarece, pe parcurs, se oprea me
reu pentru a privi la... ceas. 
Gala de natație s-a încheiat 
Intr-o notă extrem de veselă.

TRANSPLANT DE TENDON
Gimnastul italian Franco Meni- 

chelii, medaliat cu aur în proba 
de sol la J.O. de la Tokio, a fost 
supus la Roma unei intervenții 
chirurgicale, în cursul căreia l-a 
fost transplantat un nou tendon 
al lui Achile la piciorul stîng. 
Menichelli șl-a rupt tendonul lui 
Achile în timpul concursului 

olimpic de gimnastică de la Ciu
dad de Mexico. Medicii afirmă 
că sportivul italian îșl va putea 
relua antrenamentele în primă
vară,

PROPUNERI SI TENTAȚII...
Campionul olimpic la aruncarea 

greutății șl recordmanul mondial 
al acestei probe atletice; Randy 
Matson, a fost solicitat să treacă 
Ia profesionism de conducătorii 
echipei de baschet „Chaparrals" 
din Dallas (Texas) șl ai clubului 
de fotbal american „Atlanta Fal
cons" (Georgia). „Sînt încă ne- 
decis — a declarat Matson. 
Ml-ar place să continui practica
rea probei de aruncarea greutății, 
dar trebuie să mă gîndesc și la 
aspectul financiar al acestei pro
bleme".

In sfîrșit, săritorul in lungime 
Bob Beamon, care a realizat una 
din cele mai mari performanțe 
ale J.O. aducînd recordul lumii

la 8,90 m, a declarat că intențio
nează să devină jucător profesio
nist de baschet. Beamon a preci
zat, totuși, că în proiectele sale 
imediate, se află participarea la 
concursurile atletice de sală, în 
timpul Iernii. „Săritura mea din 
Mexic — a spus Beamon — re
prezintă cel mal mare eveniment 
din viața mea".
...LUPTĂTOR SAU HALTEROFIL!

Atletul suedez Rocky Bruch 
care declarase, în urmă eu șase 
luni, că se va înapoia de la Ciu
dad de Mexico cu medalia olim
pică de aur în proba de arunca
rea discului, a anunțat acum in
tenția sa de a deveni... luptător 
sau halterofil. „Sint convins — 
a spus Bruch — că în unul din 
aceste sporturi voi obține o me
dalie peste patru ani la Mun- 
chen“. In ce privește proba de 
disc de la Mexico, Rocky Bruch 
s-a clasat abia pe locul opt l

Anderson (S.U.A.) 1157 p ; pistol 
liber : Igor Kosîk (U.R.S.S.) 562 
p ; pistol viteză : Josef Zapedzkl 
(Polonia) 593 p.

Cu excepția probelor de talers 
și skeet unde nu se ține eviden
ța recordurilor olimpice, la toat» 
celelalte, performanțele au fost 
simțitor îmbunătățite.

ÎNOT : BĂRBAȚI : 100 m libers 
Mike Wenden (Australia) 52,2 : 
200 m liber : Mike Wenden 1:55,2; 
400 m liber : Mike Burton (S.U.A.l 
4:09,0 ; 1 500 m liber : Mike Bur
ton 16:38,9 ; 100 m spate : Roland 
Mathes (R.D.G.) 58,0 ; 200 m spa
te : Roland Mathes 2:09,6 ; 100 m 
bras : Donald McKenzie (S.U.A.) 
1:07,6 ; 100 m delfin : Doug
Russel (S.U.A'.) 55,9 ; 200 m mixt : 
Charles Hickox (S.U.A.) 2:12,0 ;
400 m mixt : Ch. Hickox 4:48,4 ; 
4x100 m mixt : S.U.A. (Hickox, 
McKenzie, Russel, Walsh) 3:54,9 ; 
4x100 m liber : S.U.A. (Zorn, Re- 
rych, Spitz, Walsh) 3:31,7 ; FE
MEI : 200 m liber : Debbie Meyer 
2:10,5 ; 400 m liber : Debbie Meyer 
4:31,8 ; 800 m liber : Debbie
Meyer 9:24,0 ; 100 m spate : Kaye 
Hali (S.U.A.) 1:06,2 ; 200 m spate:
Pokey Watson (S.U.A.) 2:24,8 :

100 m bras : Djurica Bjedov (Iu
goslavia) 1:15,8 ; 200 m bras :
Sharon Wichman (S.U.A.) 2:44,4 ; 
200 m delfin : Ada Kok (Olanda) 
2:24,7 ; 200 m mixt : Claudia Kolb 
(S.U.A.) 2:24,7 ; 400 m mixt :
Claudia Kolb (S.U.A.) 5:08,5 ;
4x100 m liber : S.U.A. (Barkman; 
Gustavson, Pedersen, Henrie) 
4:02,5 ; 4x100 m mixt : S.U.A.
(Hall, Ball, Daniel, Pedersen) 
4:28,3.

După întrecerile de la Mexico 
au rămas încă actuale doar re
cordurile la 5 probe din 29 ale 
competiției olimpice de natație.

CICLISM : 1000 m cu start de 
pe loc : Plerre Trentin (Franța) 
1:03,91, fiind singura probă în 
care se ține evidența recorduri
lor olimpice.

In total, Mexicul a adus 69 de 
recorduri olimpice ! Nu, nu este 
nici o greșeală, căci acest total 
n-a reținut decît recordurile de
finitive și nu pe cele corectate 
succesiv de mai multe ori în 
cadrul aceleiași întreceri, altfel 
suma lor ar fi fost cu mult mai 
mare decît la Tokio; Roma etc.

LUGANO, 30. — Primele
cinei runde ale finalei au pri
lejuit o triere apreciabilă în 
rîndul celor 14 echipe compe
titoare la titlul suprem. Echipa 
U.R.S.S. s-a distanțat în frun
te, cu 16 p, urmată — în or
dine — de Iugoslavia 13 p, 
S.U.A. 12 p, Bulgaria ll’/2 p, 
Argentina și R.F.G. 11 p. Echi
pa României, cu 9 p, figura pe 
locul 9—10, în clasamentul di
naintea rundei a 6-a.

Șahiștii români, .au fost în
vinși cu 3—1 de formația so
vietică, la ultima masă E. Un- 
gureanu cedînd fostului cam
pion mondial V. Smîslov. Cu 
același scor, sovieticii termi
nau învingători și în întîlnlrea 
întreruptă cu echipa Ungariei, 
din ziua precedentă.

Celelalte meciuri din runda

★
Oferim cititorilor noștri 

desfășurarea a două partide 
cîștigate de șahiștii români, 
în preliminarii și finală. în 
partida lui Ciocîltea, care a 
contribuit decisiv la califica
rea echipei noastre în tur
neul final, albele își impun 
superioritatea printr-un fru
mos joc pozițional, pigmen
tat și cu acțiuni combinative 
bine concepute. Partida cîș- 
tigată de Ghițescu la filipi- 
nezul Balinas conține — 
printre altele — o prețioasă 
contribuție la valorificarea u- 
nei variante teoretice din 
deschiderea Pire (sau „des
chiderea iugoslavă" cum i se

incepută marți seara s-au ca
racterizat prin scoruri strînse :
5. U.A.—Bulgaria 2—2, Iugo
slavia—Canada 2*/ 2—1%, Polo
nia—R.F.G. 2—2, Argentina— 
Filipine 21/3—1‘/2, R. D. G.— 
Danemarca 2V2—1%, Cehoslo
vacia—Ungaria 2—1 (o între
ruptă Portiseh—Hort). încă un 
rezultat, după a doua între
rupere : Danemarca—Polonia

Adversara reprezentativei Ro
mâniei in runda a 6-a (n.r. 
începută aseară) a fost echipa 
Ungariei. înaintea epuizării 
celor 5 ore regulamentare de 
joo se încheiaseră trei partide, 
toate remize: Szabo — Gheor
ghiu, Ciocîltea — Lengyel, Bar- 
cza — Ghițescu. Continuă jocul 
Drimer (cu albele) împotriva 
Iul Csom.

★ ★
mai spune), foarte la modă 
la această Olimpiadă.

CIOCÎLTEA (România) — 
KUPPER (Elveția), runda a 
6-a preliminarii ; Apărarea 
Sicilian^ l.e4 c5 2. Cf3 Cc6 
3.d4 c:d 4.C:d4 e6 5. Cc3 Dc7
6. Ne3 a6 7.Nd3 Cf6 8.Cb3
Ce5 9.De2 Nd6 10.g3 b5 ll.f4 
(amenință e5) Cc4 12.N:c4 
b:c 13.Cd2 Nb4 14.Nd4 Nb7 
15.a3 N:c3 16.N:c3 Dc6 17. 
0—0—0 C:e4 18.C:e4 D:e4 19. 
Dd2 1 (un frumos sacrificiu 
de pion) 0—0 2O.Thel Dc6 
21.Dd4! f6 22.D:d7 D:d7 23. 
T:d7 Nf3 24.Td4 (24.T:e6 ?
Ng4) Nd5 25.Î5 'Tfe8 26.f:e 
N:e6 27.Td6 Rf7 28.Na5 Ta7

29.Rd2 g5 3O.Rc3 h5 31.Nb6 
Ta8 32.Nd4 Te7 33.Tfl 15 34. 
Tel T7e8 35.a4 Te7 36.a5 Nd7
37. Tf6-~ Re8 38.Nc5 ! negrul 
cedează (38... T:el 39.Tf8 
mat).

GHIȚESCU (România) — 
BALINAS (Filipine), runda a 
3-a finală: Deschiderea Pire 
l.d4 g6 2.e4 Ng7 3.c3 d6 4. 
Nc4 Cf6 5.De2 e5 6.d:e d:e 7. 
Cf3 Cbd7 8.0—0 0—0 9.b4 
Ch5 10.g3 Cb6 ll.Tdl De7 12. 
Nb3 Ng4 13.Ne3 Rh8 14.h3 ! 
(o combinație de degajare 
care reușește) N:h3 15,Cg5 I 
Nd7 16.Dd2 Nc6 17.Nc5 Df6 
18.N:f8 T:f8 19.Dd81 (sacri
ficiu de damă ; la 19...T:d8 ?
20. T:d8+ Nf8 21.T:f8+ Rg7 
22.T:f7+) Ne8 2O.D:f6 N:f6
21. CÎ3 Nc6 22.Cbd2 Cc8 23. 
a4 Cd6 24.Tdel Ng7 25.b5 Nd7 
26.Cc4 C:c4 27.N:c4 Nf6 28. 
Rg2 Cg7 29. Tadl Nc8 30. 
Td2 Ce8 31.Nd5 g5 32,Thl g4 
33.Ch4 b6 34.T2dl Rg7 35. 
a5 Ne7 36.a:b a:b 37.Tal Cd6
38. c4 Ce8 39.Ta7 Nd6 4O.Ta8 
Cf6 41.Nc6h5 42.Thal Nd6 40. 
Ta8 Cf6 41.Nc6 (mutarea din 
plic, la întreruperea partidei)' 
Cg8 43.Tb8 Ce7 44.Tla8 Nc5 
45.Rgl Nd6 (negrul jucîndcu 
o calitate mai puțin, caută 
să repete mutările) 46.Rfl 
Tg8 47.Re2 Ne6 48.T:g8 C:g8 
49.Nd5 Nd7 5O.Cg2 Ce7 51. 
Rd3 Nc5 52.Ce3 Rf6 53.Ta7 
Nd6 54.Rc3 Rg6 55.c5 1 N:c5 
56.T:c7 Nc8 57,Nc4 Nd4-Ț- 58. 
Rd3 Nc5 59.Re2 Ne6 6O.Cd5 
Rgo 61.Ce3 Rf6 62.N:e6 R:e6 
63.Cf5 Cg8 64.Rfl. f6 65.Re2 
Ce7 66.C:e7 negrul cedează.

UN NOU RECORD MONDIAL 
a fost stabilit cu prilejul unui 
concurs ciclist desfășurat pe ve
lodromul olimpic din Roma. Spor
tiva italiancă Milena Tartagnl a 
realizat pe distanța de 3 060 m 
timpul de 4:09,3/10 (medie orară 
de 43,32 km). Vechiul record era 
de 4:14,9/10 șl aparținea clclistel 
Beryl Burton (Anglia).

LA VnTOAREA EDIȚIE a 
campionatului mondial de hochei 
pe gheață (grupa A); programată 
la Stockholm între 15 și 30 mar
tie 1969, vor participa șase echi
pe : U.R.S.S.; Canada, ' Suedia; 
Cehoslovacia, Finlanda și S.U.A.; 
care vor juca thtre ele sistem 
tur-retur. Partidele importante se 
vor disputa la următoarele date : 
Cehoslovacia — Canada (la 15 
martie și 23 martie) ; U.R.S.S. — 
Cehoslovacia (la 21 martie șl 28 
martie) ; U.R.S.S. — Suedia (la 
16 și la 24 martie) ; U.R.S.S. — 
Canada (la 18 șl 30 martie) ; Ce
hoslovacia — Suedia (la 19 și 30 
martie) ; Canada — Suedia (la 
21 și 27 martie)’.

★
Turneele din cadrul grupelor 

B și c vor avea loc în Iugoslavia 
La întrecerile din grupa B va 
lua parte și reprezentativa Ro
mâniei.

★
Printre oficialii desemnați sâ 

conducă jocurile din Iugoslavia 
figurează șl arbitrul român N. 
Turceanu.

LA MAGDEBURG; în meci a- 
rnical de baschet feminin; repre
zentativa R. D. Germane a dispus 
de reprezentativa R.P.D. Coreene 
cu 80—62 (41—23).
B

IN RUNDA A 3-A a turneului 
Internațional de șah de la Bel
grad, s-au înregistrat trei remi
ze : Gipslis — Bukicl, Martlnovicl 
— Dely și Rurali ța — Rakici. In 
clasament conduc Gipslis 
(U.R.S.S.) șl Bukicl (Iugoslavia) 
cu cite 6 p.

TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI RELATEAZĂ:

DRAMA APĂRĂRII PITEȘTENE...

La Izmir: GOITtPt-F.C. ARGEȘ 3-0 (3-0)
La Halberstadt: REPREZENTATIVELE

DE TINERET ALE R.D.G. Șl ROMÂNIEI

DIXIT!
„MEXICANII S-AU PREGĂTIT 

FOARTE BINE"

GHERMAN TITOV (cele
brul cosmonaut sovietic, invi
tat de onoare la J.O. din Me
xic) : „Intrucît nu am fost nici 
la Roma, nici la Tokio, nu pot 
să compar aceste Jocuri cu 
cele precedente, dar pot 
spune totuși că mexicanii s-au 
pregătit foarte bine in vederea 
lor și îi felicit pentru aceasta 
din toată inima. Cei ce au fost 
prezenți la festivitatea de des
chidere a J.O. nu vor uita 
niciodată cordiala primire fă
cută de mexicani participant- 
lor care reprezentau toate con
tinentele"

«PUTEAM FACE MAI MULT*

FRANCIS NJUNUNATE, 
antrenorul lotului de atletism

al Kenyei, a declarat în cadrul 
unui interviu acordat presei, 
cu ocazia banchetului oferit de 
delegația Kenyei la O.N.U. 
sportivilor acestei țări în sa
loanele hotelului Waldorf-As
toria din New York: ,,Sintem 
fericiți și mulțumiți de rezul
tatele obținute la Mexico... Și 
totuși puteam face mai mult. 
Alergătorii noștri au avut o 
bună ocazie ca să cîștige toate 
cursele de la 800 de metri in 
sus. Vom continua si ne pre
gătim și mai intens pentru ca 
să obținem mai mari onoruri 
la Jocurile africane din anul 
viitor, la Jocurile Commonwe- 
alth-ului in 1970, la Jocurile 
africane din 1971 și la viitoa
rea Olimpiadă."

IZMIR 30 (prin telefon). 
Stadionul Alsanciak ; timp 
bun, iluminație excelentă, te
ren cu pămînt bătătorit; 
13 000 de spectatori. Au mar
cat i Ertan (min. 3) și Giirsel 
(min. 10 și 35).

GOZTEPEi Aii — Mehmet 
II, Gaglan, Husein, Mehmet I, 
Aii Ihsan (min. 51 — Cihan), 
Nihat, Ertan, Fevzi, Giirsel 
(min. 77 Sabahatin), Halii.

F. C. ARGEȘ i Niculescu — 
Ciolan, Barbu (min. 80 Păciu- 
lete), Vlad, Ivan, loniță, Nuțu, 
Kraus, Pavlovici (min. 61 Țur- 
can), Bobrin, Jercan (min. 80 
Barbu).

A condus Sinerval, ajutat la 
tușe de Slama și Mitrik, 
(toți din Cehoslovacia).

Că de obicei, fotbaliștii noș
tri au început jocul cu teamă 
în suflete iar frica a lucrat 
de cînd lumea împotriva ce
lor temători. Cei mai lipsiți 
de calm și luciditate s-au ară
tat apărătorii. In min. 3, ad
versarii noștri beneficiau de 
o lovitură liberă și au execu- 
tat-o atît de repede, îneît dis
pozitivul apărării piteștene a 
fost surprins dezorganizat. 
Ertan a primit balonul pe un 
spațiu liber și a marcat fără 
probleme. Golul a amplificat 
și mai mult nesiguranța fot
baliștilor noștri și baloanele 
aruncate în adîncime de mij
locașii gazdelor au terorizat 
minute întregi pe Barbu și a-

jutoarele sale. La mijlocul te
renului, pitețtenii reușeau să 
combine și apoi să arunce ba
loane înaintașilor, dar în zona 
acestora domnea apatia șl re
versul intuiției. Fotbaliștii 
turci alergau și fără minge, 
la noi juca numai cel ce avea 
balonul. Gazdele ajungeau Ia 
poartă din 2—3 pase, nouă ne 
trebuia o combinație de două 
ori mai lungă; pe scurt, ei 
știau fotbal atît cît știu, dar 
își realizau Integral potenția
lul, pe cînd jucătorii noștri 
pluteau într-o atmosferă de 
falimentară reverie. în min. 
10, Halii execută o lovitură de 
colț, Giirsel reia cu capul și 
...2—0. în min. 35, apărarea 
argeșeană s-a plasat din nou 
greșit, lăsîndu-1 liber în ca
reu pe Halii — pasă la Giir
sel — șut — gol i 3—0. Pînă 
la pauză, s-a observat că F.C. 
Argeș e în curs de revenire. 
A doua repriză, jucătorii turci 
au fost dominați. Gazdele au 
avut momente de vădită difi
cultate, au suportat ironiile 
tehnice ale lui Dobrin (bun 
cam. numai de atît), l-au oprit 
pe Kraus la marginea careu
lui ținîndu-1 de tricou iar por
tarul Aii a salvat miraculos, 
blocîndu-1 pe același Kraus 
(min. 75). Piteștenii au mai 
avut și alte ocazii dar șansa 
i-a ocolit, deficitul de goluri 
rămînînd în final același.

Romulus BALABAN

LA EGALITATE
HALBERSTADT, 30 (prin te

lefon). Astăzi, micul dar coche
tul stadion al „Prieteniei" din 
stațiunea balneo - climaterică 
Halberstadt, a găzduit întîlnl
rea internațională amicală de 
fotbal dintre reprezentativele 
de tineret^, ale R.D.G. și Româ
niei.

La capătul unei partide ani
mate, cu numeroase faze spec
taculoase, care au mulțumit a- 
sistența, cele două formații au 
terminat la egalitate : 0—0. Me
ciul a fost disputat, cu acțiuni 
în viteză, cu execuții tehnice de 
un nivel mulțumitor și — in 
pofida aparențelor — cu nenu
mărate faze de poartă. Fotba
liștii români au prestat un joc 
combinativ, dominînd 6 mare 
parte din meci și, în special, în 
finalul reprizei I. In ceea ee 
privește formația gazdă, acea
sta a dovedit o pregătire fizică 
remarcabilă.

Iată acum, pe scurt, filmul 
partidei: după ce chiar în pri
mul minut de joc, Antonescu, 
din imediata apropiere a porții, 
a șutat pe lingă bară, iar Du- 
mitrache a executat imprecis 
o lovitură liberă de la 17 m. 
Rămureanu s-a făcut remarcat 
prin cîteva intervenții sigure, 
blocînd curajos balonul în pi
cioarele lui Vruk (min. 8) și, 
respectiv, Novotny (mîn. 11). 
A urmat o scurtă perioadă de 
dominare a echipei germane 
care nu obține, însă, decît trei 
lovituri de colț, pentru ca, în

min. 21, să notăm cea mai mare 
ocazie de gol a meciului: Du- 
mitrache pătrunde în careu, șu- 
tează puternic în bară, de unde 
mingea ricoșează în... portarul 
Hoffman și de aici în corner !

La reluare, jocul se menține 
Ia centrul terenului și în ciuda 
unor atacuri periculoase între
prinse de ambele părți, atacan- 
ții celor două formații nu reu
șesc să înscrie. Cele mai mari 
ocazii ale reprizei: min. 46: 
Domide reia imprecis o exce
lentă centrare a lui Pantea; 
min. 52; Sălceanu, din inte
riorul careului, trimite balo
nul pe lîngă poarta echipei ger
mane; min. 71: Neubert șutează 
fulgerător de la 16 m, dar min
gea ocolește de puțin buturile 
apărate de Rămureanu.

Arbitrul polonez I. Banasiuk, 
ajutat la linie de 1. Prokop și 
A. Smidt (ambii din R.D.G.), a 
condus corect următoarele for
mații :

R.D.G.: Hoffman — Vithultz, 
Zapf, Miiller, Donau, Egel, Der- 
ker (min. 63 Meyerhardt), 
Schultler (min. 54 Strempel), 
Vruk (min. 55 Schultze), Boelseu 
(min. 57 Neubert), Novotny.

ROMANIA : Rămureanu — 
Niculescu, Popa, Stoicescu IZ( 
Vigu, Antonescu, Dincuță, Pan- 
tea (min. 49 Niță), Dumitrache 
(min. 46 Domide), Sălceanu, 
Moț.

Pompiliu VINTILA
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