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Azi, pe stadionul „23 August", la ora 14,30:

UN MECI MULT AȘTEPTAT: ROMÂNIA - ANGLIA
UN MINUT DE ADEVĂR

DESPRE LICEELE 
CU PROGRAM 

DE EDUCAȚIE FIZICĂ...

Peste cltevâ- ore, iubitorii taibalului di» țara Bamrrâ vor Sue 
loc în tribunele stadionului „23 Âugmt" șî Ist fata aparate
lor de redio și televiziune, pentru a urmări suta așteptatul 

«ieși amical dintre foțbaiișriii români ți reprezentativa Angliei, 
campioana lumii. (Partida va ii transmisa în direct ți de postu
rile de televiziune din Anglia, italia ți Iugoslavia).

Fărâ îndoială, vom asista la un joc frumos, finind seama 
de cartes de vizită a oaspeților, de renumele fotMului angles, 
ea ți de ambiția cu care vor juca fotbaliștii noștri pentru cs ne 
reprezenta sît mai bine în aceasta partidă de prestigiu.

de astăzi de pe stadionul „23 August" (ora 14.30) 
constituie im bun prilej de întărire a legăturilor spoftive. dintre 
Rora&Bso si Anglia, de realizare a unor trainic» prietenii între 
jucătorii două țări.

te deschidere, la ora 12,30, spectatorii vor putea urmări o 
atasMlteS Mtțtidă mtemaționalS, în car» *»I»c|ionata noastră de 
iinewM reprezentativa similară a Suediei.

Deocamdată, domnește calmul...
hi timp ce fotbaliștii en

glezi făceau ieri dwninea-iă 
turul Bucureștiului, 
de o mulțime de 
nari de autografe, 
noștri

t,pîndiți“ 
colecțio- 
jucătorii 

petreceau în liniște

tai Lucefcu. Privind pe fe
reastră, extrema naționalei 
i-a confirmat lui Dumitra- 
cke, colegul său de cameră :

— Au venit englezii ! 
Dumitraohe, care la ora

ROMÂNIA
GORNEA

SÂTMAREANU BARBU DINU MOCANU
GHERGHELI PETESCU

PÎRCALAB DOBRIN DUMITRACHE LUCESCU

Arbitrii: RADOSLAV FALA (la centru), JAROSLAV 
CALLAS și JAROSLAV REHACK - toți din Cehoslova
cia.

în tot timpul jocului se pot efectua douâ schimbări.

Nuuwriller

J a*5ntea deschiderii noului «a școiaty stărui nostru a întreprins
Un rald-aneheai prin maS ruu.lt® Hce« eu program sie 

educație fizică, Sn scopui d® a constata ce condiții vor fi ofe
rite elevilor, inclusiv noilor cunanp, In actualul mi da Snvâ- 
ț&mtnt. Totodată, indirect, s-a întreprins fi an sondaj menit 
sâ, releve rezultatele obținute de aceste școli in cursul activită
ții lor. Este adevărat că nu poate fi vorba de o uniformizare 
a rezultatelor pe întreaga rețea a acestor școli, întrucît unele 
funcționează încă din anul 1957 (data înființării primelor unități 
cu acest profit», tar altele au apărut, eșalonat, pe o distanță 
de aproape 10 ani. Totuși, concluziile ce s-au desprins din a- 
cest sondaj aia fost aproape In toate cazurile aceleași : LICEE
LE CU PROGRAM DE EDUCAȚIE FIZICA NC RĂSPUND IN
TEGRAL SCOPULUI PENTRU CARE AU FOST CREATE, CAU
ZEI.® ACESTEI NEREALIZARI

In fond, ca și-au propus 
aceste licee t Să asigu
re elevilor, in primul 
rind, o pregătire cores

punzătoare sub aspectul cul
tură generale (urmînd ea 
la absolvire elevii să albă 
capacitatea necesară susține
rii cu succes a unui concurs 
de admitere într-un institut 
de învățtaiînt superior, in
diferent de profilul acestuia), 
pricum și deprinderi motrice 
complexe,- car® să contribuie

FHND MULTIPLE.

cura cu aceleași șans® ca șl 
colegii lor absolvenți ai li
ceelor de cultură generală. Un 
exemplu elocvent îl oferă o- 
limpiadele de matematică, fi
zică și limba română rezerva
te elevilor, și la care pre
zențele „liceelor cu program" 
sini eu totul neînsemnate. 
Iată, deci, motive pentru care 
copiii cu vădite aptitudini 
pentru sport nu sînt încre
dințați acestor unități da îu- 
vățamîm. Șl atunci, în îoar-

PETERS HUNT
B. CHARLTON

NEWTON MOORE
BANKS
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WRIGHT

ANGLIA

erele .premergătoars meciu
lui. - ‘ ■ " :-

Se zice că prima reflecție, 
făcută imediat după sculare, 
(masorul Tudose a ' avut de 
lucru pînă a reușit 
linieze pe toți!) a

si-i ... e- 
aparftauJ

cinci fotbaliștii Albîonuîui 
instalau in eamerate de 
Athenie Palace, se afla 
mult în pat, replică i

•—De unde știi?
—■ Nu e elar ? Nu vezi 

csață e...

5S 
la 

de

ce

Un sprijin în plus pentru atacanfH noștri. Fundașul sthigs-, Mocawu, își reglează tirul. In pos
tură de... spectatori Petescu, Dobrin și Radu

Au urmat discuții aprinse 
(și contradictorii) pe margi
nea filmului „Hombna, vi
zionat în premieră, șl, pe la 
ora 10, ieșirea ... ps teren.

Miitță eu participarea Iul
Dinu și. s tattariZor doi sosiți t 
Martinovici și Măndoiu, so
licitat în ultimul moment în 
lipsa lui Solomon, accidentat.

Ultimele „flash“-nri: Cor- .
nea refuză să se fotografieze 
(„lasă, domniile, pentru dâpă 
meci,..®), Ikicescu scapă sin-

gur cu Datcu, trimite pe 
lingă el spre gol dintr-un 
unghi dificil, dar mingea se 
lovește de ... trusa medicului 
aflată lingă bară (,,Mircea, tot 
nu intra în poartă... Era 
bară l“), antrenorul Angelo 
'Nlciflescu dirijează ,,ostilită
țile" de. la centrul terenului, 
oprind din cină ir, tind jo
cul.

(Continuare tn Țzag. & Sa)

la mărirea capacității de lu
cru. Apoi să-l pregătească în- 
tr-una din ramurile sportive 
pentru care ei manifestă ap
titudini deosebite, în vede
rea obținerii unor performan
țe înalte.

86. analizăm fiecare aspect 
în parte. .

în privința asigurării unei 
pregătiri de cultură generală, 
trebuie subliniat. de la 
început, că liceelor cu pro
gram de educație fizică li 
s-su asigurat, în general, ca
dre didactice competente, pro
fesori aprecdați. Dar din pă
cate, nu puține sînt cazurile 
cînd datorită dualității sport- 
învățătură interesul șl exi
gența unor cadre didactice de 
cultură generală sînt reduse, 
ceea ce determină o pregăti
re mediocră; sub cerințe, fapt 
car» fac® c® după absolvire 
suulți aiert sil nu poată «sa

te dese cazuri, candidați! la 
examenele de admitere în li
ceele cu program de educa
ție fizică sînt elevi medioeri, 
poate chiar dintre aceia care 
n-au reușit în prima... man
șă admiterea la un liceu de 
cultură generală. Un exem
plu grăitor : Ia Galați, marea 
majoritate a admișilor in cla
sa a IX-a a Liceului „Va- 
Blle Alecsandrl" au intrat cu 
medii peste 8,30, pe cînd cel 
mai mulți dintre ;,bobocii" 
Liceului nr. f cu program de 
educație fizică aveau, trecute 
în matricolă, medii ta jur 

de «...

Anchetă realizată de
Nujfâ MUȘCELEANU 

și Tiberiu STĂM A

(Continuare fc» pag. a 2-a)

NEAGU RADULESCU vâ prazintd 
echipa Angiîei

De la stingă: Basics și Rail, 'Wright, 
Newton, Mullery, Bobby Moore, Labor,e, 
Bobby Charlton, Thompson și Hunt, West 
și Peters și antrenorul Alf. Ramsey.

lată o fază, de la mul din meciurile de anul trecut ale echipei Petrol 
Geologie. Studenții bucureșteni vor inaugura o nouă ediție a campionatului 

național, astăzi după-amidză la ora Ti, întîlnind formația Steaua 
Foto i V. BAC-EAC

CINCI ECHIPE ÎNCEP AZI DISPUTA PENTRU
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să urmărească un interesant S 
cuplaj international, în cadrai | 
căruia vor evolua campioa
nele României, Austriei și | 
Iugoslaviei, us®®'

Astăzi, la ora când pe gazo
nul stadionului „23 August" se 
vor consuma ultimele secvențe 
ale atît de mult așteptatului 
meci de-fotbal România -- An
glia. la cîteva gute de. metri 
distanță, mai precis, în cabinele 
patinoarului artificial, jucătorii 
de hochei din echipele Steaua 
și Peîrol-Geologie își vor lega 
șireturile de la ghete, jcosl trage 
pe mîini imensele lot1' mănuși 
și vor ieși pe gheață, pentru ă 
disputa primul joc dintr-o nouă 
ediție a campionatului nostru

Evenimentul se anunță ea 
important din două motive. 
Mai întâi,; pentru că toate cele 
cinci echipe participante au 
beneficiat de condiții de pre
gătire dintre cele mai bune și, 
apoi, pentru că plin reducerea 
numărului de formații s-a ur
mărit o ridicare a nivelului va- . 
loric al competiției. Iată sufi
ciente motive să speTăm că atît 
azi, după meciul, de fotbal Ro
mânia — Anglia, cit și în cele
lalte zile, mulți iubitori ai spor
tului vor lua loc în tribunele 
patinoarului artificial.

Și acum, deoarece am rămas 
datori citâtorilar noștri cu in
formații referitoare la pregăti
rile celor mai bune două echipe 
din hocheiul nostru, să ne achi
tăm de această îndatorire. For
mația noastră campioană, DI
NAMO BUCUREȘTI, s-a re
întors dintf-un turneu în R.F.G.. 
ale cărui rezultate le-am l publi
cat la timp. Antrenorul dinamo- 
vlșute; Mibal Fiwoaropot

ne-a spus: „Echipa. « ■ cores
puns, în generat Cit privește 
campionatul, uiâ feresc să fee 
pronosticuri din cauză că acum

■lOMiriîe âe aziora 17 : 
STEAUa — PETROt GEO
LOGIE; ora' 19: DINAMO 
— AVINTUE.

raporturile de forțe sînt cu to
tul alteîe decât în anii prece- 
denți”. Apoi el' ne-a prezentat 
lotul: . Iordan, Voicu (portari). 
Făgăraș, Pop, Scheau, FI. Sgîn- 
că, Corduban, T. Viorel (fun
dași), Pană, Florescii, Ciobota- 
ni. Bașa, Boldesc»,; Ștefan, Mi- 
hăileseu (fost la Petrol-Geolo- 
gîe), Moiș, Huțan (atacanți). Cit 
privește pregătirile echipei 
Steaua, datele ne-au fast furni
zate de cei doi antrencri ai a-

cestei echipa : Zoltaa Czaka și 
Nicolaa Z-ografi, S3 ne-ați spus 
că jucătorii lor au efectuat un 
stagiu de antrenament Ia Jih- 
laya," împreună cu cunoscuta 
formație Dukla Jihlava, că au 
făcut iui, schimb de experiență 
eu antrenorul Jaroslav Pittner 
și că au disputat 3 jocuri: Pros- 
tejov — Steaua 5—3, Dynamo 
Jihlava — Steaua 3—7, Havli- 
rei. Brod — Steaua 5—5. Cei 
doi antrenori ne-au declarat că 
Steaua traversează o perioadă 
mai grea, de reîmprospătare a 
Iotului, care se prezintă astfel: 
Crișan, Stoiculeseu (portari), 
Varga, loniță, Parasehiv, Con- 
siantinescu, Petrescu, Doboș 
(fundași), G. Szabo, Calamar, 
li Sgîncă, Ștefanov, Bîro, 
Gheorghiu, Bucur, Iordan, Fo« 
dorea.

La 21 ooSembrie^ m Capitală:
Cuplaj internațional

de baschetîn urma corespondenței 
purtată în ultima vreme, clu
burile sportive Dinamo și 
Politehnica București au sta
bilit cu adversarele lor din 
„C.C.E.“ următoarele date de 
disputare a jocurilor: Dina
mo București —- E.K.E. Vie- 
na (masculin): turui la 14 
noiembrie Ia Viena, returul 
ia 21. noiembrie la București;

. Politehnica București Had- 
'nicki Belgrad: tarul la 21 

îwieiabrie Ia București, re-

turul Ia 28 noiembrie la Bel
grad.

Deci, în ziua de 21 noiem
brie amatorii de baschet din , 
Capitală vor avea prilejul

căruia vor evolua campioa-

uită vreme, după ace! vibrant 
dar parcă și oarecum nostal- 
S‘C „Adîos Mexico", se va 
vorbi despre săritura fantas
tică a iui Bob Beamon sau 

_ cea a Vioricâi Viscopoleanu, 
despre impresionanta suita a recordu
rilor,. despre noile stele ale sportului 
olimpic, firește, ca și despre prăbuși
rea unor idoli.

Nu sînt_ — șî, mai ales, n-ar fi bine 
ca la noi să se întîmple așa — sin
gurele ecouri după grandioasa compe
tiție olimpică din capitaia mexicană. 
Înainte, cniar de decernarea ultimelor 
medalii, marii învingători îșî exprimau 
dorința să-și reediteze performanțele — 
peste patru ani — la Munchen, iar 
marii învinși cereau revanșa. Sînt și 
acestea ecouri, sperăm cu puternice re
zonanțe în echipa tricolorilor, în rin- 
durile .mai largi aie sportivilor noștri 
fruntași. Dar, despre ele, altă dată...

Ar. trebui acum să sufle mai curajos 
vîntul înnoitor al tinereții, al muncii 
permanente de autodepășire, al neîn
treruptelor căutări, al dorințelor 
drăznețe.

S-ar cuveni ca ecourile mexicane 
cu atît mai mult cu cît pe fondul 
s-au reflectat prestigioase succese 
mânesti — să nu se oprească la poarta 
actualelor loturi, chiar dacă, acum, în 
unele cazuri, problemele perspectivei 
par sâ fie bine rezolvate.

,.E nevoie ca ecourile olimpice de la 
Ciudad de Mexico să se facă auzite 
în școli, în mijlocul talentatului nostru 
tineret studios, mai mult ca sigur ge
neratorul principal al performerilor și 
campionilor de mîine. Și, o dată ajuns 
aici, să trezească statornice pasiuni și 
hotârîri de neînfrînt. Să-i facă pe mii 
de țineri să urmeze exemplul celor doi 
elevi* cîștigători ai „Cercurilor olim
pice", prezenți pe lista participanților 
la Ciudad de Mexico. Sâ-i îndemne, 
cu aceeași mare putere de convingere 
a exemplului, și pe alți profesori de 
educație fizică —- pe cît mai mulți — 
să descopere și să șlefuiască talentele 
autentice de care are nevoie sportul 
românesc.

Ce bine ar fi ca toți antrenorii de 
caiac-canoe să pornească de pe acum 
pe drumurile de. apă ale Deltei, dar 
nu numai acolo, ci peste tot, în întreaga 
țară, și să nu se lase pînă ce nu vor 
afla un talent deosebit ca Patzaichin 
sau Covaliov. Dar, oare nu șî alți an
trenori ■— de fapt toți ceilalți, deopo
trivă ? Daca nu acum, cînd atunci se 
vă acționa pentru ca strălucirea me
daliilor olimpice sâ nu mai pară atît 
de îndepărtată, aproape utopie, cicliști
lor și canotorilor. Și dacă nu acum, 
cînd atunci se va face marele pas 
care să șteargă regretul prilejuit de 
absența sportivilor noștri de la com
petițiile pe echipe ale Olimpiadei 
mexicane ?

Este, se poate spune, ora entuzias
mului, dar și a efortului colectiv, lată 
de ce ecourile olimpice ar trebui să 
ajungă nu numai în ședințele de ana
liză ale diferitelor federații sau clu
buri ci, poate chior înainte, la inima 
fiecăruia din numerosul contingent al 
celor care iubesc viața stadionului și 
care — în fiecare școală, în fiecare 
oraș, în cea mai depărtată așezare de 
munte va putea sâ descopere de pe 
acum (șî cu cîtă bucurie o va face!) 
aurul, argintul și bronzul vîitoareîor 
medalii olimpice.

Don GÂRLEȘTEANU

în-

lor
ro-
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„MEXICOMELODY"
Sportul românesc a scris 

cu litere de aur, argint și 
bronz o nouă pagină în ma
rea carte a Jocurilor Olim
pice ! Medaliații, întorși 
de curî'nd din țara aztecilor, 
au fost primiți sărbătorește 
de locuitorii Capitalei și ai 
localităților de baștină, ca 
niște adevărați învingători. 
Cu flori, urale și fanfare — 
in semn de nețărmurită pre
țuire, pentru laurii culeși la 
Mexico, pentru a fi înălțat 
steagul tricolor pe cel mai 
înalt catarg, pentru a fi fă
cut să răsune dincolo de O- 
cean și în toată lumea Im
nul românesc.

Aceste victorii, satisfacția 
creată de olimpicii români au 
avut și au rezonanțe largi.

Stabilind un veritabil re
cord olimpic, scena Teatrului 
satiric-muzical „C. Tănase" a- 
duce omagiul său artistic în
vingătorilor, într-un specta
col revuistic dedicat „eroi
lor" Olimpiadei, pe care cu
noscuta trupă îi va avea ea 
oaspeți în această seară la 
premieră. Spectacol inedit, 
pregătit cu minuțiozitate și 
grijă, „Mexico-Melody" va fi 
fără îndoială un succes, asi
gurat de ingeniozitatea unor 
cunoscuț l realizatori, care au 
reușit să asambleze într-un 
tot momente de autentică 
artă.

Cu o pronunțată tentă ti
nerească, cu o alură sprin
țară, dovedind mult bun gust 
și înțelegerea scopului urtnă- 
rit. Intr-un decor și o costu
mație specifică locului de 
desfășurare a marilor între-

cerj sportive, presăra! cu mo
mente de adevărat „umor 
gaio“, în care sînt exploa
tate la maximum calitățile 
cunoscuților actori Puiu Ca
ii nescu și Zizi Șerban, Mexi- 
co-Melody este, fără îndo
ială, un dar oferit de arta 
teatrală sportului, olimpici
lor, tuturor spectatorilor. Sec
vențele coregrafice, redind în 
mod sugestiv mișcări gim- 
nice, dansurile vioaie — rea
lizate sub conducerea lui 
Sandu Feyer și Nicolae Sever 
creează, cu o deosebită forță 
de reprezentare, atmosfera 
sportivă. Dansurile aztece, 
decorul tropical sînt de na
tură șă producă transmuta
rea spectatorului pe pămân
tul însorit al Mexicului. A- 
dăugînd la toate acestea ca
drul sonor adecvat realizat 
cu incontestabilă măiestrie 
de compozitorul Temistocle 
Popa, spectacolul își asigură 
fără doar și poate girul pu
blicului.

Bineînțeles, ntț lipsesc pie
sele de muzică ușoară, unele 
prezentate in limba mexicană, 
interpretate cu brio de cel 
mai buni soliști, între care 
și „medaliatul" de la Sofia, 
Jean Păunescu, Roza Petro- 
vici,' Vily Donea, Cezarina 
Oprescu etc,

Bucata semnatarului mu
zicii, „Tinerii de la Olim
piadă", interpretat cu vervă 
de trio Caban, va căpăta, de
sigur, o notă particulară în 
prezența celor cărora le-a 
fost dedicată.

Unul dintre momentele cele 
mai reușite ale spectacolului 
este constituit de secvența de 
o rară frumusețe 
nul", cu

„Păianjt 
care estrada 

reșteană a obținut 
succes în turneul 
ric.a. Moment plin 
și grație...

De asemenea, la 
spectacolului își 
contribuție remarcabilă cu- 
noscuții actori Ion Antonescu 
Cărăbuș și Radu Zahares^u.

In orchestra condusă
ioe Reininger 
strumentistul 
Manusardi..

Așadar, un 
greabil, după 
Al. Popovici și în regia 

Dinescu.
prin calitățile sale 

nu poate să 
victorios în

un 
clin 
de

ig_, 

bucu- 
mare 
Ame- 

poezie

realizarea
aduc o

de
va cînta in- 

italian Guido

spectacol 
scenariul

a- 
lui 
lui

in-
nu 

fața 
cu-

N,
Și, 

dubitabile, 
.debuteze
exigențelor publicului, să 
leagă sufragiile acestuia și 
... „medalia de aur“.

A BREBEANU

• Prin legitimarea a noi ju
cători (Tarău, Jekelyl Czmor), 
echipa Steaua și-a sporit con
siderabil media de înălțime. 
Faptul a fost evident duminică, 
în meciul cu Universitatea Cluj, 
în cursul căruia baschetbaliștii 
de la Steaua au cules majori
tatea mingilor sub panou, fără 
eforturi vădite. Aceasta nu în
seamnă, însă, că Steaua a avut 
o apărare bună. Ba, dimpotrivă, 
putem spune că față de talia și 
posibilitățile tehnice ale jucă
torilor apărarea a fost slabă. 
Conștianți de plusul de înălți
me, stelișții și-au lăsat deseori 
adversarii să zburde și să a- 
rurice riestinjenițî la coș. Ceea 
ce nu este bine deoarepe, după 
cum am mai spus și cu alt pri
lej. pentru un lot ca cel al Ste
lei rezultatele din divizia A nu 
trebuie să constituie un scop 
în sine, ci un mijloc de pregă
tire și verificare în vederea în
tâlnirilor internaționale. Or; 
dacă timp de două luni Steauț. 
joacă fără a se «părg, crede ,0 NOUA RUNDA DE DISCUȚII

Apariția materialului „Să fim 
serioși a ștîrnit, cum era și 
firesc, discuții. Un prim rezul- 

rnîine se va 
runclp de. . 
federației se 

ora 11, mem-

t^ț este șicela ca 
desfășura o noua 
discuții. La sediul 
vor întruni joi, la 
brii colegiului central al antre
norilor pentru a reverifica lista 
lotului republican. Reamintind 
câ în prima formă lișța cuprin
dea 32 c|e fondiști (o cifra astro
nomică pentru dezvoltarea

sportului cu pedale de la noi 
șl, îndeosebi, pentru valoarea 
celor ^editați cu această onoa
re), nutrim speranța că de a- 
ceastă dată se va proceda ou 
m^i mult discernămînt 1^ aie- 
gerea celor ce urmează șă li șe 
acorde încrederea de a repie- 
zenta țșra în competițiile inlet 
naționale ale anului 1969 și mai 
tirziu. Speranțele noastre șînt 
mai. mari de această dată .

DISCUȚII IN TIME-OUT
de pildă, antrenorul brașovean 
Gh. Roșu și-a transmis în mod 
vizibil nervozitatea jucătoare
lor. Prof. Gh. Roșu are o re
putație, o carte de vizită bine 
cunoscută. Nu-i oare păcat că 

fie la fel ’de 
I un conducător de joc pe cît 
este de valoros ca antrenor ? în 
definitiv, de ce nu vrea să în
țeleagă că a fi extrem de ner
vos înseamnă a nu te mai pu
tea concentra asupra celor ce 
trebuie făcute pentru ca echipa 
să joace la valoarea ei și să 
ciștige ?

• Același meci Constructo
rul-Voința ne-a prilejuit con
statări îmbucurătoare asupra 
manierei de arbitraj. C. Negu- 
lescu șl E. Zdteș au apreciat 
cu discernămînt situațiile de 
penalizare a greșelilor perso
nale Și de tehnică, contribuind 
Ia realizarea unei intilniri cu 
mai mare continuitate și de 
nivel spectacular destul ae ri
dicat. Cum o 
mănătoare am 
ciul masculin 
I.E.F.S.. avem 
bitrii au înțeles, în sfîrșit, cum 
pot contribui și ei la ridicarea 
valorică a echipelor hopștre 
fruntașe.

tenta explozivă 
Hău este însă, 
se manifestă și 
admonestare a

1. au fost contraatacuri 
în primul rînd pentru 
se cunosc combinațiile 
ale acestor situații. In

hu reușește să

Dinamo
București

constatare șse- 
făcut și la rrte- 
Politehnica — 

impresia că ?r-

S ea pat de Popa (Poli te lintea 
Buc.), Gh. Roman (I.E.F.S) 
aruncă la coș. li t om revedea 
pe acești jucători astă-seară, 
in cuplajul din sala Floreasca

cineva că echipa va găsi resur
se pentru a face față unor ad
versari cu talie apropiată sau 
chiar superioară ?

• Devine din ce în ce mai 
evidentă și mai supărătoare in
eficacitatea atacurilor supra- 
numerice. Partida I.C.H.F.-Po
litehnica Galați a fost un ,.cx- 
emplu“ în materie. 5 contra 4 
sau 3.4 contra 3 sau 2 și chiar 2 
contra 
ratate 
că nu 
clasice
schimb, se pierde atita timp cu 
exersarea unor teme încîlcile 
pentru jocul 5 contra 5, deși 
situațiile de atacuri stipranu- 
merice intervin în minimum 50 
la sută din posibilitățile de a- 
runcare la coș.

• SI area emoțională a an
trenorilor este explicabilă pe 
parcursul desfășurării unei par
tide. Prin această prismă se 
plică acțiunile ce poartă 
multe ori 
nervozității, 
nervozitatea 
maniera de 
cătorilor. în meciul Construc
torul București-Voința Bfșșov,

pentru faptul <ă la discuția dt 
mim.. sînt invitați și ceilalți 
antrenori de ciclism, ceea 
va contribui la creșterea c 
petpnței forului menit șă 
selecția

H.
2

N.

UN MINUT DE ADEVĂR DESPRE LICEELE CU PROGRAM DE ECUCAȚIE FIZICĂ
V

■ ■ ■

(Urmare din pag. 1)
Cu privire la al doilea aspect

— pregătirea motrică complexă
— trebuie să scoatem în relief 
că, la prima vedere, ea prezintă 
UNICA rațiune de existență a 
acestor școli. Subliniem LA PRI
MA VEDERE, dacă ne vqm referi.. .. ...... . y_ 
vrii), pentru că principiul pre- 

- • ■ este
la elevii dip ciclul î (clasele

gâtirii motrice complexe 
aplicabil, după actualele instruc
țiuni, doar în acest ciclu ; ulte
rior. în clasele IX-XiL urmînd 
.specializarea. Dar. sînt situații 
— și nu puține — cînd în licee
le cu program de educație fizi
că. elevii sînt înscriși abia din 
clasa a IX-a, adică atunci cînd 
pregătirea motrică complexă este 
considerată, practic. încheiată. 
Cu alte cuvinte, singurul 
care rămîne de îndeplinit 
elevii claselor „mari“ ar 
Cializărea, performanța.

Or. la acest capitol, 
de-a dreptul

lucru 
pentru 

fi sp?~

situația 
este de-a drepiui deplorabilă, 
pin cei aproape 4 50Q de elevi cîți 
însumează cele 12 unități școla
re cu acest profil, exponent ii de 
elită pot ‘ fi numărați pe degete, 
tn decursul desfășurării a trei 
ediții ale J.O.. liceele cu program 
de educație fizică n-au dat lo
turilor naționale d.ecîț trei repr?~ 
zentanți, toți în atletism : Minae- 
la Peneș. campioană la
Tokio și m.edgiiiîiă "cp arglpt. la 
Ciudad de Mexico,. Cornelia Po
pescu și Csaba Dozsa. ultimii doi. 
de fapt., ca invitați a! Ministeru
lui învățământului-, drept răs
plată pentru îndeplinirea norme
lor „Cercurilor olimpice44. Cifra 
de 4 500 Indică numai nurn’âi ul 
înmatriculat anul acesta Dacă 
am mai ține cont de cele 11 ge
nerații care au abșplvh ? !..

e pune, în mod firesc. 
tredarea : CARE SÎNT FAC- 
TpRÎI CARE DETERMINA 
INEFÎCIES’ȚA LICEELOR 

CU PROGRAM . DE. EDUCAȚIE 
FIZICA ? Răspunzînd foarte coin
cis (făe-îndu-ne, de altfel, ecpu.l 
tuturor acelora care lucrează hn 
acest domeniu și sîțiț ințereșaii 
sincer să vadă prosperînd aceste 
școli) trebuie să spunem : o sla
bă exigență în pregătirea de cul
tură generală ; o selecție nerigu- 
roasă și, în ultimă instanță, defi
citară a admișilor, în special în 
cazul ciclului superior (IX —XII): 
condiții materiale, în majorita
tea cazurilor, precare.

s în-

Politehnic»

între- 
cir- 
AUȘi, poate, de aici și 

b$rea care începe’ să 
cule : CE ROST MAI 
ATUNCI ACESTE ȘCOLI ?

Cei mai mijiți dintre cei 
Kill tați în această problemă, 
cînd comparație între liceele 
program de educație ti?3că 
fosta S.M.T.C.F. (Școala 
tehnică d& cultură fizică) 
ezitat să scoată îh relief 
țiîe acelor unități școlare 
cultură medie sportivă care 
funcționat, în mai multe orașe 
din țar§. pînă în anul 1955 și 
pe care, prin rezultatele lor. le 
consideră superioare actualelor 
școli. Iată de ce considerăm util 
să luăm în discuție acea fer...* 
de fnvățămîn’ț și ~~ '
opiniile unor foști 
elevi ai S.M.T.C.F.. 
dintre ei prezenți 
viața școlii.
• Prof, CORNEL 

șeful catedrei de educație fizică 
a Universității din Timișoara : 
„Am funcționat ani de-a rlndul 
ca director al S.M.T.C.F. din o- 
rașul de pe Beșa. îmi amintesc 
b|ne : eram un colectiv de pro
fesori entuziaști, pentru pare o- 
rele de catedră și de colectiv 
sportiv reprezentau totul. Intram 
dimineața pe porțile școlii și
plegșm seara tirziu. Asta în
seamnă PASIUNE pentru profe
siune, dăruire. Poate că este e-
JepȚpnțul care lipsește astăzi în
liceelet cu program de educație 
fizică”.
• Prof. GH. MANOLESCU, lec

tor la Institutul pedagogic din 
Galati : «Paradoxal, astăzi con
dițiile de lucru ale Liceului nr. 
4 cu program de educație fizică 
din Galați sînt inferioare celor 
de care țțeneficișțp noi la 
S.M.T.C.F. Dispuneam atunci fie 
o bază sportivă complexă (creată 
prin posibilități proprii, prin e- 
tortul unit și susținut ai profe
sorilor și elevilor) cu o asemenea 
capacitate îneît toate 
șpolij puteau funcționa în 
lași timp. ~ 
dea i-l-----r___ . rI. .
pjstă, sectoare pentru ațletism și. 
în pluș, o sală din —
„donație4? a fostului C.C.F.Ș. 
aceste condiții nu mai era 
voie șă apelăm 1„_ ’
diferitelor asociații sau 
pentru a ne fi permis 
pe terenuri sau în sălile de spopt. 
Iar rezultatele muncii au fost 
incontestabile. Iată cîțiva dintre 
cei care au absolvit școala noas
tră J AL Forțu, ®ef de promoție.

înyăță- 
cHrectoiul 

Constanța,
cori
f
eu 
Și 

medie 
n-au 

virtu
te 
au

i formă 
să prezentăm 
profesori’ sau 
cei mai multi 
și acum 'în

IOVANESCt

canachW îneît toate „atelierele”• ----- e-j ace.
V.;. Baza sportivât cuprio- 
platformă pentru jocuri,

pîefabricatp. 
' țn 

--’a ne- 
la compasiun»^ 

‘clțjtnici 
accesql

SĂ FIE CURMATE ÎNCERCĂRILE
DE FALSIFICARE 

A REZULTATELOR
calculelor specia- 
jocul de popice

Conform
li ști lor, în . - - - x
gazdele au, atunci cînd se în- 
tîlneșc echipe de forțe sen
sibil egale, un avantaj rapor
tat între 15—20 ia sută, da
torită mai ales faptului că 
ele cunosc 
pistelor. De

obți- 
de-a 

ce a 
veri- 

pi sto

director in Ministerul 
montului, Victor Alb», 
Școlii sportive din 
Ion Mușat, directorul Școlii spor
tive din Galați, Petre Dragomir 
și Ion Bratu, asistenți universi
tari la Institutul de Educație Fi
zică și Sport, ion Cristian, șeful 
catedrei qe volei de la Școala 
sportivă din Constanța, Gh- len- 
capql-Constșnța. Edificator, nu?... 
Or, astăzi, Liceul nr. 4 își des
fășoară acri vil a tea in niște săli 
de sport liliputane și insalubre
(baza sportivă a S.M.T.C.F. a 
rost ocupată de actuala Școal.l

Selecțu exigență
Să '

țomportă o așețne- 
îneît nu ei am preo

țiți nuițțăr cit 
inii-o clasă, 

uji număr 
elevi, clasa 

tip tlesliiyțare 
ca -i|& py 

(țțnwtori

(ial. 
OS» . 
eiipați Șă avem .... 
mai luare tie elevi 
or. astăzi, tl tea o ai 
dinainte ștgbilit de 
este șuscepțibiW 'i 
sau de toinasare. Și, 
se a.iungd aici, iițlii 
deschid părțile me4iocriiății“.

« prof. ARNO KtliHĂțEH, Li
ceul nr. 2 din Brașov : „Ceea ce 
a contribuit intens, la sțtccesul 
S.M.Ț.C.F.t urilor a fost IMCNCA 
CONȘTIENTA, plina df bas- 
PUNPEÎIE, șeriozitatea cadrelor

de NEAGU RADULESCU

Liceele 
de educație

program (FIX) 
fizică...

S.M.T.C.F. : Studiu, Muncă, 
Tenacitate, Căutări, Finali
tate...

desen
sanitară), nu dispune nici de 
minim necesar activităților 
1 etice și jocului de tțascfcet. 
accesul la sala de gimnastică 
Clubului Kr''7lî.” 
realizează cu- cheltuieli 
toare“.
• Prof. 

GHIU, se 
ție fizica 
Eălcescu“ din 
îndeplinit .....
metodist pe lingă Ș.TVÎ.T.p.F. 
această calitate, arn pledat cons
tant pentru o selecție cît mai
riguroasă, considerînd că numai 
cu vlăstare valoroase pe car«
urma să le modelam putem rea
liza ceea ce ne-am propus ini-

sportiv orășenesc

un 
ai- 
lar

’ a
„r Șe
costisl-

. STEL1AN GHEQK-
ieful catedrei de educa- 

a Liceului „Nicolae
București : «Am 

un timp funcția de .. -------- „ în

de specialitate. Asta a făcut ca 
noțiunea de chiul, atit din par
tea profesorilor, cît și din par
tea elevilor, să reprezinte o „ne
cunoscută".

« prof. GHEQKGHe PO.PESCU- 
CQI-1BAȘI, Liceul nf. 2 Brașov : 
„Cred că actualele licee cu pro
gram de educație fizică, avind 
o gamă de discipline sportive 
foarte restrlnsă — atletism și 
gimnastică, obligatorii, și un joc 
sportiv ia alegere (dar numai 
baschet, handbal sau volei) — 
limitează posibilitatea unei pre
gătiri multilaterale. Un asemenea 
fapt nu se întîmpia in 
S.M.T.C.F., cînd, 
PHFGATIBEA SE 
MULTILATERAL".

a Prof. DRAGUTA
CU, - •

cazul 
dimpotrivă, 

EFECTUA

i

particularitățile 
r._.___ . altfel, aceasta
constituie și una din expli
cațiile faptului că în decursul 
celor trei etape care s-au 
scurs de la începerea diviziei 
de popice, marea majoritate 
a formațiilor locale au fost 
victorioase chiar și în fața 
unor echipe cu vechi state 
de activitate cpmpetițiqnală.

Toată lumea este de acord 
cu avantajul terenului pro
priu, pentru că orice arenă, 
cît de perfect ar fi ea con
struită, are particularități pe 
care le cunpsc rnqi bine gaz
dele. Din păcate, însă, în în
trecerile desfășurate la Me
diaș șî îndeosebi la Tg. Mu
reș a apărut un fenomen (pe 
cît de nedorit, pe atît de 
primejdios pentru desfășura
rea viitoarelor etape), care

favorizează gazdele în 
nerea unor rezultate 
dreptul uluitoare, ceea 
determinat federația, șă 
fice din nou calitatea . 
lor. Iată ce ne-a declarat in
ginerul Marin Tudor, unul 
din delegații forului nostru 
de resort: „Diagramele- apa
ratului de detectat defecțiu
nile indică clar că pistele 
arenei din Tg. Mureș au cu
loare formate pe pista nr. 1 
în stingă și pe pista nr. 2 
pe canalul din dreapta. De 
asemenea, seîndura de lan
sare a pistei nr. 2 este 
dezaxată cu 6 grade. în plus, 
s-a aplicat în spațiul de că
dere, împotriva regulamen
tului, o șipcă cu burete, ceea 
cp mărește considerabil nu
mărul popicelor doborîțe. La 
Mediaș am găsit în neregulă 
doar seîndura de lansare a 

.. pistei nr. 2, dezaxată cu 20 
grade".

Constatările menționate ne 
scutesc de orice comentarii. 
Acum se pune problema re
zultatelor înregistrate de

echipele în culpă, întrucît — 
de exemplu — formațiile fe
minine și masculine ale aso
ciației Voința din Tg. Mu
reș conduc în clasament, 
numai după trei etape, la o 
diferență astronomică — 13 
capitolul punctavetaj — față 
de urmăritoarele lor. Și cu- 
noscînd valoarea echipelor, 
n-ar fi exclus ca la finele 
campionatului mai multe for
mații să termine la egalita
te de puncte, iar Voința Tg. 
Mureș să cîștige datorită... 
punctaverajului. O sugestie 
favorabilă pentru toți : vic
toriile obținute de Voința Tg. 
Mureș pe arena proprie să 
fie omologate cu scorurile 
cele mai mari, realizate în 
etapa respectivă. Cît privește 
pe cei care se fac vinovați 
de nerespectarea regulamen
tului, federația trebuie să ia 
măsurile cele mgi eficace 
pentru a combate, în viitor, 
orice încercare de denatu
rare a rezultatelor.

MANOLES- 
. Liceul nr. 4 âalați : „Intere

sul elevilor și al părinților pen
tru S.M.T.C.F. era sporit, întru- 
cît aceste școli aveau o FINA
LITATE, cursanții obținînd la 
absolvire o diplomă în măsură 
șă le asigure încadrarea ca in
structori sportivi. Prin aceasta se 
realiza un important deziderat : 
cultura fizică a tineretului din 
mediul sătesc, unde acești absol
venți — mergeau de regulă să 
profeseze".

O Prof. CONSTANTIN LACHE, 
director-adjunct al Liceului nr. 4 
Timișoara : „Nu găsesc firesc 
ca un elev, care în decursul a- 
nilor demonstrează că are apti
tudini pentru un alt sport 
cit cel |a care a fost l__
sa nu aibă posibilitatea să 
schimbul firesc, continuind 
țat o disciplină pentru care 
nifestă mai puțină chemare, 
ajunge Ia situații ca acelea 
un tînăr nu se realizează in

poriii la care ii dan dreptul 
calitățile sale native, vpi folosi 
șî un exemplu : elevul Sebastian 
Stoia manifestă aptitudini deo
sebite pentru canotaj. A praețtcat 
acest sport, la Reșița, cu bune 
rezultate. O data venit la Time 
soața, insă, in lipsa unei șecțu 
de canoiiii. a trebuit șă opteze 
pentru handbal.

Consider, de asemenea, o con
diție sine qua non pentru buna 
funcționare a liceelor eu program 
de edqeatle fizică ca ele să be
neficieze" de INTERNATE cores
punzătoare, Numai astfel PM^F1 
evita cazuri ca acelea ivite in 
prezent, cînd elevi buni pără
sesc școala (Fera Dumitru, Dia- 
cu Tiheriu, N. Zimmermann) 
pentru că — locuind in diferite 
comune din județ — distanța de 
casă nu le dă posibilitatea să 
frecventeze cursurile liceului 
nostru. Astfel, degeaba am ju
bilat la admitere, văzînd că ei 
au obținut pqte bune, și 1st carte 
și la sport, eințț acum, iată, sînt 
siliți să ne părăsească. Or, în 
condițiile S.M.T.C.F., problema 
internatului nu îmbracă un ca
racter atit de spinos cp astăzi, 
tind nu putem asigura cazare 
decît la U11 număr de 88 de elevi 
și eleve, ceea ce reprezintă mai 
puțin de 20 la suta din efectivul 
liceului".
• prof. ADRIAN Nț ARIAN, di-

rectOF-pdjunct ai Liceului nr. 4 
Galați : „In stabilirea discipline
lor sportive pentru fiecare liceu 
In parte trebuie să se lină scama 
de caracterul județului respectiv, 
de ȚBAPțȚDLE sportive exis
tente. Niumai astfel s-ar putea 
asigura o diversificare a preocțt- 
pariior. in sensul — -...
sp aiu.t un orizont 
de atiivitate. peste 
cipline indicate".
• Prof. PETRE DARIE, 

Catedrei de educațiș fizică 
ceulul „Nicolae Băleeseu" 
Rm. Vîleea : „M-a bucurat 
Înființarea unui liceu cu program 
de educație fizică și tn orașul 
nostru. Dar rezultatele sînt de
parte de cele așteptate. Și 
rile șe petrec aproape la : 
toate liceele sportive din 
O cauză ar fi și aceea că I 
ceste licee șint încadrați, 
sporturi cheie chiar, la speciali
tăți, țiițerl absolvenți ai I.E.F.S. 
și ai facultăților de educație fi
zică de 3 ani (1 ?) fără o EXPE
RIENȚA absolut necesară".

putea prelua de Ja 
școli medii tehnice

Astă-seară, in sala Floreasca, 
sp dispută un cuplaj bascheiba- 
listie de mare interes. La ma 
18, I.E.F.S, ințijneșțe pe I.C.H F. 
revelația ultimelor etape, iar 
la ora 19,15, Dinamo joacă <u 
Politehnica București o partidă 
cu caracter decisiv pentru locu
rile fruntașe. Tot în Capitală, 
dar In sala Ciulești, are loc, la 
ora 17, meciul Rapid — Uni
versitatea Timișoara.

Tn țară, în cacjrul acestei 
etape (a IX-a ți diviziei A mas
culine) se desfășoară întilriirile 
Politehnica Brașov — Farul 
Constanța, Politehnica Galați — 
Steșua și Universitatea Cluj — 
Politehnica lași

Tr. IOANIȚESCU

ca absolvenții 
cit mai larg 
cele 3—$ dis-

ș ei ui 
a Li- 

din 
mult

lucru- 
fel in 

țară* 
in a- 
l, în

de- 
încadrat, 

facă 
for
ma

se 
cînd 
pro-

Aproape toți interlocutorii 
noștri, Indiferent de aspec
tul pe care l-au relevat, 
ne-au dat să Înțelegem că 

socotesc superioare fostele 
S.M.T.C.F. actualelor licee cu 
program de educație fizică.

Marii performeri 
românesc ca Andrei 
Elena 
rescu, 
mion 
ții liaiea, Elena Leuștean, 
Zeler-Constantinescu, 
Wilems, ălora IVindi, 
Predescu, Ileana Roșu etc. 
au fost elevi al acestor 
cartea lor de vizită rțcomandînd 
cu prisosință S.M.T.C.F.-urile.

Ce s-ar 
vechile 
de cultură fizică pentru li
ceele cu program de edu

cație fizică ?
In primul rînd pasiunea pen

tru meserie a profesorilor, totala 
dăruire, conștiința ........... 
creclințate. Aceasta . 
însemne ca fiecare profesor să-și 
identifice propriile-i interese cu 
acelea ale școlii.

După aceea, un proces de se
lecție la nivelul tuturor claselor, 
desfășurat pe verticală, în virtu
tea unor norme de control sta
bilite în pas cu cerințele, care 
să ofere încă din start unele cer
titudini cu privire la perspectivă.

,n procesul proprimzls de in- 
vățămînt (la capitolul specialita
te) se face simțită rieypia unei 
revizuiri profunde și a unei îm
bunătățiri simțitoare a programe
lor și a metodicii, destinate 
asigure elevilor o pregătire 
trică complexă, pe toată ' 
școlarizării, și, implicit, 
canalizeze drumul către 
performanțe Încă de pe 
școlii

Indiscutabil, asemenea 
derate nu se pot realiza 
în condițiile existenței 
material^ adecvate, 
dtțrse Improvizațiile, 

'eliminîndu-se situațiile 
se cînd anumite activități 
condiționate de bunăvoința unor 
cluburi șșu asociații sportive car* 
dispun de săli sau stadioane.

și, peste toate șcestea, 
esențială exigența sporită 
turor profesorilor acestor 
inspectoratelor școlare 
tive, a direcției de resort din Mi
nisterul învățămintului, care va 
trebui șă le controleze și să le 
îndrume tntr-un mod mult mal 
riguros activitatea.

Numai respecțind asemenea ce
rințe care ar facilita drumtjl 
spre performanță, element pri
mordial care justifică prezența* 
de astăzi a acestor unități șco
lare, liceele cu program de e- 
ducație fizică ar putea ieși pin 
letargia ;mepiocritjțil, devenind 
„unități productive”. Iar 
rezultatei^ lor superioare, 
școli ar putea deveni ele 
un etalon, comparația cu 
forme de tnvățămînt din 
(exemplu S.M.T.C.F.) 
tunel inoperantă.

misiunii In- 
ar vrea să

s» 
nw- 

rturata 
să 1» 

marile 
băncile

d.ezi- 
decît 
bazeunei

'excluzîn- 
,,cîrpeiile“i 
defectuoa- 

șînt

rjming 
ă tu

li eee, a 
respec-

prin 
aceste 
insele 

alte 
trecut

fiind a-

ca 
Tintorescu, 

Mihai 
Pompiliu, Iou

al sportului 
Folbert, 

Adriana FIo- 
Nedef, Si- 

Soeter, fia- 
Ella

Ladislau 
Teodora 

etc., 
școli,

ÎNTREPRINDEREA
PIESE RADIO
Șl SEMICONDUCTOR!
BUCUREȘTI

str. Iancu Nicolae nr. 32, ține concurs la 20 noiembrie 1968 
pentru ocuparea unui post de maistru prelucrări mecanice.

Informații suplimentar# la telefon 33.38.30 (interior 119).

INIREPRINDEREA
INSIAIĂJII BUCUREȘTI
str. Pictor Verona nr. 17. 
telefon 12.14.21, angajează 
șef depozit și contabil I — 
șantierul Govora, contabil I 

— șantierul Craiova, șei 

serviciu contabilitate șantie 

tul Tg. Mureș

PREGĂTIRILE
LOTULUI FEMININ

In vederea viitoarelor în
tâlniri internaționale, înce- 
pînd de joi, 7 noiembrie, 
componentele bueiireștene ale 
lotului feminin de volei vor 
începe pregătirile în comun, 
de două ori pe săptămină. 
Primul antrenament este pro
gramat pentru mîine la ora 
16, în sals floreasca, unde 
au fost convocate următoa
rele .jucătoare : 1T. Bogdan,
M. Popescu (Dinamo), M. 
Szekely. M. Baga (Rșpid). E. 
Klein, V, Zaj1arescu g pan_ 
firea (Medicina), M. Pripi? 
(I.E.F.S,), Cr. Băltăreții (Con
structorul). N. Natea,’ M. Ni
co leseii (Șe. sp. 2), P. Cazan
giu. V. Caranda (Șc. sp. DA. 
Antrenamentele se vor des
fășura sub conducerea an
trenorilor V. Surugiu si N. 
Humă. ■ ,

CONCURSUL 
CINECLUBURILOR

Luînd îți considerare cererea 
mai mulfor pipeeluburj .iiiiiețe- 
pe, concursul filmului amator, 
organizat, de CNțCFȘ și ACIN 
Și programat pentru 9—11) 
iembrip, șe șțnină pentru 
4® 15 dpșenibrie. Filmele 
îîcîpăpțilpr la concurs se 
meso pînă la data de 10 
ccmbrie, sediul . ............. ,
str. V. Conta nr. 16. sectorul I, 
secția de propagandă și publi
cații.

no • 
data 
par- 
prl- 
de- 

CNEFS,

■p

UZINA DE POMPE

SS ®TiT": d“-de 2 am și fără examen de admitere la următoarele meserii •
- turnător
- strungar
- frezor
- electrician

9.xîl968.file ?e PrimȘSC 10 Sediul uzinei ?înâ 1° <*°fo de 

sofri?nrUn ‘ RSC(7?rei condid?l!‘ vor prezenta certificatul de ab- 
u-u P clase, original, certificatul de naștere (copie 

Îîn’s &m°PilU",Ui^L,a °“15 °ni, analiza
S» nXL înainte de examen ; examenul pulmonar

colificaro °^menea- candidați pentru cursuri de
caliticare de 10 luni la meseriile de turnători șf strunqari 
in Următoarele conditiuni ; ............... H

— Absolvenți a 7 (8) clase (pentru meseria de turnător se 
primesc și cu 4 clase).

— Cei nâșcutî pînâ în 1949.
— Domiciliul stabil în orașul București si comune sub

ordonate. . .
— Vîrsta maximă 35 ani.

UZINA AUTOBUZUL BUCUREȘTI str. Ostrov nr. 5, sectorul 5, 
angajează de urgență muncitori necalificati, pentru a se califica 
in meseriile de vopsitori industriali și tinichigii auto, prin cursuri 

de scurtă durată (10 luni)
Cei interesați trebuie șă aibă 7 sau 8 

clase elementare și ștagiul militar sa
tisfăcut. Vîrsta maxiniă 4(1 ani.

Pe timpul ș< olarizârii vpr ți salarizați 
eu 734 lei Iținar.

De asemenea (iițga-igază :
— maiștri for.jprf
— maiștri strungari
-- maiștri construcții meialite
— maiștri vopsitori țnțjtisțiȚțli
— m.iisiri «ah aniza'or-

m- frezori pentru mașini de frezat 
DekeI

— tinfehigii atitp
— ștru^ârj
— țiipșitori
— lăcâițiși
— sudori
— șțpjuiipri
— aalvanizatpri și cptidueători auto 
l’eniru price relații adresati-să ia te-

lefjjh KSȘftB ‘ "" ' * * '*
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Azi, pe stadionul „23 August
la ora 14,30

lumea vrea să afle 
englezilor...
venit și Hunt 7 - -
Barbu.

Deocamdată, domnește calmul
(Urmare din pas. 1)

în formația Angliei
Cu cîteva minute înainte, de începerea antrenamentului 

întreținut cu cîțiva specialiști români
S engl 

Fotograf
Uf Ramsey s-a 

Aurel NEAGU

'roată 
formația

— A 
întreabă

1 șe răspunde că da, dat
fundașul piteștean nu mani
festă, parcă, îngrijorare: 
„Campioni mondiali, campioni 
mondiali, dar nu se știe... La 
București au pierdut și vest- 
germanii și portughezii și 
uruguayenii... La urma urmei, 
îiicercații noștri suporteri me
rită o satisfacție...*

După-amiază, program li
ber, dar în ... cantonament. 
(Cum adică liber... 7 — „se 
interesează" cineva). Deleanu 

• și Mocanu . joacă șah, Dobrin 
întreabă pînă la ce oră e 
voie la televizor...

Deși nu mai sînt nici 24 
de ore pînă cînd se vor afla 

‘ față în față cu campionii 
lumii, jucătorii români par 
calmi și încrezători în for
țele lor. Oricum, ocazia este 
unică...

Ovidiu IOANITOAIA

începută luni șeaia la aero
port, cursa de urmărire a gru
pului masiv de ziariști români 
și englezi, avînd cș țel smulge
rea 
nig 
mii 
IUI 
In 
ș-a

„ll”-lui pe cgre-1 va ali- 
formația campioană a lu- 

ș-a încheiat aseară la hote- 
Athenee Palace, unde — 

sfîrșit I — Sir Alf Ramsey 
deciș. Și, intrucîtva obosit 

după antrenamentul care abia 
se terminase, a început să dic
teze cu voce mezzo-forte : 
BANKS — WRIGHT, NEW
TON. — MULLERY, LABONE, 
MOORE — BALL, HURST, 
BOBBY CHARLTON, HUNT, 
1’ETgRS.

Cea mai bună formulă tn 
momentul de față, o sinteză a 
ceea ea filtraseră rînd pe tind 
cele două mari turnee finale : 
Anglia ’66 (C.M.) și Italia ’68 
(C.E.).

Am numărat mal lntîl „mon
dialii" și ne-au ieșit șapte, e- 
xact atîțl cit anunțaseră Inițial 
șt cei de la Londra ; adică : 
Banks, Bobby Moore, Balt, 
Hurst, Bobby Charlton, Hunt 
și Pețers. Ceilalți patru — pre
cum se înțelege — Jucaseră a- 
lături de „mondiali" în Italia, 
în scopul obținerii unei prime 
omogenizări pentrp Mexic.

„Aceasta-i echipa", a mai

spus Ramsey, socotindu-și da
toria îndeplinită, după care zia
riștii, ținuți în expectativă 24 
de ore, au trecut, dezlănțuiți, 
la „asalt".

„...Ați renunțat definitiv la 
Cohen, Wilson, Stilles și Jackie 
Charlton 7* („Nu renunț la ni
meni” — a replicat prompt re
putatul manager) ; „...Jimmy 
Greaves este în mare formă. 
De ce nu-l utilizați!“ („Intr-a
devăr, este un mare jucător, 
dar in momentul de față la 
mine n-are loc in echipă"); 
„...Ce părere aveți de Aston, a- 
ripa stingi a lui Manchester 
United 1" („Aceeași părere ca și 
despre... Greaves. Am cîșțigat 
un campionat mondial, jucînd 
pracțic fără aripi și merg mai 
departe pe această idee : cil Ball 
și cu Pșterși aripi doar după 
numărul purtat pe tricou").

Și cu aceșt răspuns, roșțit 
răspicat, ne-am reamintit de 
faimoasa „tgctică-vîrtej", folo
sită <?U șucceș în timpul cam
pionatului mondial și la care 
Ramsey nu vrea să renunțe. 
Cel puțin pentru momentul de 
față. Acel carusel neîntrerupt 
la care ia parte aproape Întrea
ga echipă (cînd In apărare, cînd 
în atșe) eu excepția masivilor 
piloni din linia înfâi, tunarii 
Hunt și Hurst, ultimul autorul 
celor trei goluri (din 4 I) In

poarta lui Tilkovski, atunci la 
neuitata finală din ’66, cu echi
pa Iui Uwe Seeler și Becken
bauer.

„Șe veți juca mîine?” — l-am 
mal întrebat spre finalul con
ferinței de presă pe Sir Alfred 
Ramsey 7 „Veți vedea cu toții 
la fața locului", a răspuns enig
matic reputatul interlocutor. 
După care a dorit să adauge : 
„Șțiții noi englezii ținem mult 
la tradiție. Ne decidem cu greu

la schimbări, mai ales 
cînd antecedentele ne 
continuați..."

„Ne veți da, poate, un pror 
nostic”, a rugat un confrate.

„Pronostic ? Nici campionii 
mondiali nu pot da pronos
ticuri. Noi respectăm pe toți 
adversarii, iar despre Ro
mânia, despre fotbalul româ
nesc, avem o bună părere".

G. N1COARA

atunci 
spun t

INSTANT ANEE...

CÂRTI DE VIZITA
9

GORDON BANKS:
(portar)

A debutat în aprilie 1963 in 
jocul cu Scoția. A apărat de 
45 orj poarta echipei Angliei, 
ceea ce reprezintă un record 
pentru un portar.

A jucat în turneul final al 
campionatului mondial — 1966 
și speră să facă parte din e- 
ehipa care va juca în 1970 in 
Mexic. A început să joace Ia 
Leicester City, iar în prezent 
este legitimat Ia Stoke City.

TOMMY WRIGHT : 
(fundaș)

A jucat de mai multe ori în 
echipa de tineret a Angliei. 
Debutul în această echipă, la 
Sofia, in 1962. A mai jucat, tot 
la tineret, contra Turciei, Ita
liei. Ungariei și Scoției. Este 
legitimat 13 clubul Everton.

KEID NEWTON : 
(fundaș)

Fundaș și mijlocaș la Black
burn Rovers, echipă din di
vizia secundă, care joacă în 
grupa de nord a Angliei. A 
debutat în 1966 contra echipei 
R.F. a Germaniei, dar jucase 
in prealabil, în echipa de tine
ret încă din 1964.

ALAN MULLERY :
(mijlocaș)

A fost transferat acum 3 ani 
de la Fulham la Tottenham 
Hotspur, Este un mijlocaș de 
atac și a jucat de 11 ori în e- 
chîpa A și de 3 ori în echipa 
de tineret.

pentru jocul cu Iugoslavia. A 
jucat și în echipa de tineret 
ajungind să stabilească un re
cord de 27 selecționări. Este 
un înaintaș prin excelență, dar 
reușitele lui Ia mijlocWl tere
nului sînt remarcabile.

ROGER HUNT
(înaintaș)

Excelent șuteur, poale juca 
la fel de bine extremă ea Și 
inter.

Ca jucător profesionist, apar
ține clubului Liverpool* fiind 
recordmanul golurilor marcate. 
De 32 ori internațional. A în
scris 18 goluri pentru echipa 
națională. în timpul jocului* 
este

Bobby Charlton a executat ieri, impecabil, 27 de lovituri de 
colț

Avionul aparținînd ©ompa- 
ni&i „Austrian Airlines* a adus 
luni seara, U București, un 
mănunchi de fotbaliști celebri, 
campioni ai lumii și evaluați 
la peste un milion și jumă
tate de lire sterline...

La aeroport, celebrii Bobby, 
Ball, Banks și ceilalți au fost 
întîmpinați cu un entuziasm 
torențial. A doua zi i-am re- 
întîlnit la „Athenee Palace". 
Aici, fotbaliștii britanici au 
fost înghițiți de un ooean de 
liniște. Urmărindu-le progra
mul’, intuiești o perfectă sin
cronizare subterană între toa
te celulele acestui organism 
care conviețuiesc disciplinat, 
după legile unei secrete coezi
uni afective și intelectuale.

Ieri dimineață, o nostimă 
nesincroniaare între gazdele 
pedante și oaspeți. La 9,30, 
cînd era anunțat micul dejun, 
nici un insular nu coborîse din 
camere, spre nedumerirea 
noastră, convinși că punctua
litatea britanică e tot atît de 
inflexibilă ca și pe vremea 
amiralului Nelson. Dezlegarea 
enigmei a fost amuzantă. Toți 
englezii uitaseră să-și potri
vească ceasurile după ora Bu- 
cureștiului.

O elegantă „Sețră* a plim
bat, în continuare, echipa lui 
Ramsey pe bulevardele și stră
zile Capitalei i Două ceasuri 
afectate cunoașterii și desfătă
rilor turistice.

★
Ieri, după-amiază, din gura

stadionului „23 'August" au 
ieșit cei 15 fotbaliști insulari, 
echipați în tricouri roșii, chi- 
loți și jambieri albi. Citeua mii 
de oameni au asistat 60 de mi
nute la un antrenament-coc- 
kteil în care au fost ameste
cate numeroase exerciții de 
gimnastică, de atenție, de aler
gări, de tehnică, de relaxare, 
precum și clasicul joc la două 
porțț cu Ball și Mullery goal- 
kepen, cu Banks și West îna
intași.

Pe margine, Sir Alf Ramsey 
a răspuns la cîteva întrebări 
alș colegilor săi români, Răs-

punsurile le vom publica ulte
rior. După acest interviu-ex- 
pres, celebrul manager (îl de
numim astfel deoarece a pro
testat în dișcuțid menționată 
cînd a fost interpelat ca an
trenor), a început să-și cheme 
jucătorii la scurte dialoguri (ce 
păreau scene de. confesional), 
iar, apoi, a intrat într-una din 
echipe, jucînd extremă stingă, 
sprintînd și trăgînd la poartă 
ca după o cură prelungită de 
gerovital.

★
Astăzi dimineață, conducă

torii fotbaliștilor englezi vor 
vizita cîteva complexe studen
țești din Gapitală. în conti
nuare, ©asa de cultură a stu
denților va oferi în onoarea lor 
un cockteil, în timp ce oas
peții se vor revanșa oferind 
studenților filmul meciului 
Manchester United — Benfica 
Lisabona, finala ultimei ediții 
a „G.0.E.* Prin tragere la 
sorți, ’ Uniunea Asociațiilor 
Studențești va înmîna, în fi
nal, participanților 50 de bi
lete pentru meciul de după- 
amiază. Auzind toate acestea, 
îți vine să îngînj melancolia i 
„De-aș maț fi. student o dată*!

BRIAN LABONE :
(fundaș)

Ișl propusese să abandoneze 
fotbalul de prima clasă, conli- 
nutnd să joace Ia clubul Ever
ton. De 11 ori internațional A, 
a debutat tu octombrie 1962 
eontra Irlandei, dar a jucat, tn 
prealabil, și în echipa de tineret. 
Ca si predecesorul său, Jackie 
Charlton, domină cu autoritate 
mijlocul terenului.

BOBBY MOORE : 
(fundaș)

Căpitanul echipei Angliei Ia 
campionatul mondial — 1966. 
Și-a făcut debutul internațional 
In joeul cu Fwu, înaintea par
ticipării echipei Angliei la cam
pionatul mondial din 1962, din 
Chjle, și după aceea și-a păs
trat cu prestanță locul în e- 
chipa reprezentativă, ajungind 
la 63 de selecționări. A jucat 
de 8 ori în reprezentativa de 
tineret. Este un jucător exce
lent la mijlocul terenului, foar
te bun atît in apărare cit și în 
pregătirea contraatacurilor.

Romulus BALABAN

ALLAN BALL
(înaintaș)

A participat la finala cam
pionatului mondial — 1966. Ball 
Joacă la Everton, dar și-a în
ceput cariera internațională Ia 
Blackpool, fiind 
echipa națională

un alergător neobosit.
BOBBY CHARLTON 

(mijlocaș)
Socotit printre cei mai buni 

jucători ai lumii, Bobby a fost 
selecționat de 87 ori în echipa 
Angliei și a marcat în aceste 
meciuri 46 de goluri. în ca
riera sa internațională, a jșcat 
înaintaș, purtînd numărul nouă, 
dar a jucat și la mijlocul te
renului, postură In care este, 
totuși, foarte periculos pentru 
portarii adverși. Charlton este 
căpitanul lui Manchester Uni
ted, în prezent campioană eu
ropeană.

A supraviețuit catastrofei ae
riene de la Mtachen și a de
venit unul din internaționalii 
care au dominat fotbalul bri
tanic din ultimii ani. Are mul
te șanse să depășească recor
dul de 105 selecționări ale 
Bobby Wright,

GEORF HURST 
(înaintaș)

Remarcat in turneul de 
niori, a devenit celebru în 
nala campionatului mondial 
contra R.F.G., cînd a marcat 
cei de-al treilea goi.

Este un jucător atletic, foarte 
periculos pentru apărătorii ad
verși. Selecționarea în echipa 
Angliei datează din 1966 eînd, 
foarte inspirat, Sir Alf Ramsey 
I-a lansai in fotbalul interna
țional. A debutat la 23 februarie 
1966 contra R.F.G. și, de atunci, 
a devenit titular al echipei na
ționale. în 21 de dispute sub 
tricolorul naționalei Angliei, a 
marcat 70 goluri. Aparține clu
bului londonez West Ham U- 
sited.

MARTIN PETERS 
(înaintaș) 

Selecționarea iul in 
pa pentru campionatul 
dial a fost o surpriză, dar Pe
ters a Justificat încrederea* 
mareînd cei de-al doilea gol ta 
partida cu R.F.G. din neuitata 
finală a campionatului mondi
al _ 1966. La clubul său, West 
Ham, și în echipa națională știe 
să marcheze goi la *,momentul 
potrivii”.

Peters a jueat de 21 ori în 
echipa națională, și de 5 ori 
în echipa de tineret.

ALEC STEPNEY: 
(portar)

Este parter de rezervă și a- 
parține 
United, 
finală 

echipei

lui

Ju- 
ri-

echl- 
mon-

„Deschiderea" promite

In deschiderea de pe „23 Au
gust" de la ora 12.30, echipele 
de tineret ale României și Sue
diei se întîlnesc într-o partidă 
contînd ca revanșă la acel 2—0, 
cu care oaspeții noștri de as
tăzi au întrecut formația 
mână la Vasteras, la 23 
șnul curent.

Iștă ultimele noutăți din cele 
două tabere î

Centrul 23 August — „statul 
major" al antrenorilor Dincă 
Schileru și D. Teodorescu. 
Marți dimineață, „speranțele* 
noastre au efectuat un ultim 
antrenament, pe durata a 45 de 
minute, insistînd In special a-

ro- 
mai

supra omogenizării liniei de 
atac. Din păcate, la șfirșitul an
trenamentului, portarul Iorgu- 
lescu a suferit o ușoară întin
dere musculară și antrenorii 
s-au văzut obligați șă apeleze, 
în ultimă instanță, la serviciile 
Iul Manta, goal-keeper-ul Pro
gresului București. La ora prîn- 
zului, antrenorii ne-ș(u anun
țat următorul „11“ cu care va 
începe meciul: RSmureănu — 
Niculescu, Popa, Ștoicescu, 
Vigu, Dincuți, Antonescu, 3*a- 
rălungă, Sălceanu, Oblemșnco, 
Grozea.

Hotelul ^Unionf — locul de

LOTO - PRONOSPORT
• CONCURS EXCEPȚIONAL 

PRONOEXPRES
10 NOIEMBRIE 1968

• PATRU ZILE 
PÎNA LA ÎNCHIDEREA 
VîNZARII BILETELOR

După cum s-a mai anunțat* 
duminică 10 noiembrie va aveș 
loc tragerea concursului excep
țional' Rronoexpres la care se 
aplică noua farrnuiă „5 din <5“. 
El oferă participanților mari 
posibilități de cîștig. In primul 
rfnd, se vor acorda autoturis
me în număr NELIMITAT’. 
„VOLGA", „RENAULT 10 MA
JOR”, „MOSKVICI 408" cu 4 
faruri și radio, „SKODA 1000

Lista premiilor continuă cu 
cele 10 autoturisme care șe vor 
atribui prin tragere la sorți.

Menționăm că se vor mai a- 
corda premii în bani de valoare 
variabilă și premii fixe în bani.

La concursul excepțional Pro- 
npexpreș de duminică 10 no
iembrie, se vor efectua 10 ex
trageri de cite 10 numere din 
45, deci în total 100 de numere 
extrase.

Vă reamintim că la acgșt 
concurs puteți participa cu bi-

fetele seriile : A—3 lei, B=9 lei, 
M—18 lei și N*30 lei.

Șimbătă 9 noiembrie eȘte UL* 
TIMA *Zi pentru procurarea 
biletelor, iar duminică 10 no
iembrie a.c. va avea loc trage
rea la București In sala din 
strada Doamnei nr. 2.

NU UITAȚI 1 La concursul 
excepțional Pronoexpres din 10 
noiembrie, cu biletele de 30 lei 
puteți participa la toate cele 
10 extrageri.

ț In atenția participanților 
la concursul suplimentar Pro
nosport din 13 noiembrie 1968 : 
Meciul X, Lyn Oslo — Norrkop- 
ping se înlocuiește cu medul 
F.C. Argeș — GBstepe Izmir, 
fâcîndu-se cuvenitele rșctificări 
pe

un meci de atracfie
găzduire al fotbaliștilor suedezi.

Sosiți cu avionul de Copen
haga, in jurul orei 18.30, oas
peții ș-au grăbit spre stadionul 
„Republicii*, unde, la lumina 
reflectoarelor* au efectuat un 
scurt antrenament de acomo
dare.

După exercițiile de încălzire, 
a urmat o „miuță", la sfârșitul 
căreia antrenorul Knut Eriksson 
ne-a declarat: „Am deplasat la 
București un lot de 16 jucă
tori, majoritatea cu destulă ex
periență competițională. Deși 
pînă la această ori nu m-am 
hoțărit definitiv asupra forma
ției, vă pot totuși indica jucă
torii cu care voi începe: Hell- 
ștrom — Bild, Malberg, Hans- 
son, Karlsson, Andersson, 
Ujungberg, Lindroth, Poisson, 
Leufstedt, Eklund. Notați și nu
mele rezervelor: Hagberg, Ei- 
derstedt, Grangvist, Orn, Tap
per’’.

Și o ultimă Informație: con
ducerea partidei este Încredin
țată arbitrului NEVZAT TKAN- 
SUK — Turcia, ajutat de G. 
Limona și V. Pădureanu.

P. V.

NĂDEJDEDE selecționai în 
în anul 1965

clubului Manchester 
A jucat în memorabila 
din mai 1968 contra 
Benfica.

BĂIEȚI

ATIT DE REPEDE SE UITA?GHfâRGHEU

oricărei echipe de 
mai celebre (ca să 
noi astfel de osci- 
frecveiite), socotim 

critică a publicului

mai condamnabil, e 
suporteri pătimași '

Eșecul de sîmbătă în fața fruntașei clasa
mentului, cel de-al șaselea înregistrat de 
F, C. Argeș în actualul campionat, întă
rește părerea generală că eciiipa piteșteană 

j perioadă oarecum critică în

Numeroși cititori ne-au solicitat să le explicăm absența 
din echipa Angliei a unor fotbaliști de clasă, cum ar fi 
George Best sau Denis Law. Explicația este foarte simplă 
și ea nu are nici o legătură cu eliminarea iui Best sau 
accidentarea lui Law, ambele survenite în jocul Man
chester United — Estudiantes La Plata. Absența acestor 
jucători — și a altora la fel de buni — se datorește fap
tului _ că ei nu sînt... englezi, deși joacă în cluburi din 
Anglia. George Best este irlandez și face parte din repre
zentativa Irlandei, iar Denis Law — scoțian — joacă numai 
îp selecționata Scoției.

Deci, să reținem, echipa Angliei este formată, ca în
totdeauna de altfel, numai din englezi... sadea I

SĂTMĂREANU

DIN PAfiTEA CLUBULUI STEAUA
Sorin Avram și 
suspendați pină

Dumitru Popescu
la 1 martie 1969

afișele de concurs.

PRONOSPORT 
PREMIILE 

CONCURSULUI nr. 44 
DIN 3 NOIEMBRIE 1968

Categoria I : (12 rezultate) 
13 variante a 6.905 lei ;

Categoria a II-a : (11 rezul
tate) 212 variant.^ a 508 lei;

Categoria a IlI-a : (10 rezul
tate) 1.748,5 variante a 92 lei.

Biroul secției de fotbal a du
hului „Steaua" a analizat la În
ceputul șăptăminii comportarea 
din ultimele etape de campionat 
a unor jucători din loiu* pri
mei echipe.

In principal a fost discutată 
situația jucătorilor Sorin Avram 
ți Dumitru Popescu, care in 
mai multe etape de campionat 
au avut o comportare necores
punzătoare. Aceasta este urma
rea unor repetate abateri de la 
respectarea regulilor impuse 
unor sportivi de performanță în 
viața lor particulară, de la in
dicațiile tactice ale antrenorilor 
neutru jocurile de campionat, 
de ia prevederile regulament

tulul de ordine Interioară. Ast
fel de abateri au culminat cu 
o atHudine ireverențioasă față 
de arbitru a lui Sorin Avram în 
meciul Steaua — Rapid, ceea 
ce i-a atras eliminarea de pe 
te_en. Ambii jucători au mai 
fosț analizați în repetate rîn- 
duri pentru aceleași abateri, la 
începutul actualului campionat 
primind chiar un ultim aver
tisment.

Față de această situație, in 
ultima sa ședință, biroul sec
ției de fotbal a clubului „Stea
ua" a hotărit suspendarea am
bilor jucători de la orice acti
vitate a echipei pînă ta 1 mar
tie 196».

traversează o 
existența ei. Iar faptul că ultima nereu
șită s-a produs chiar pe teren propriu, la 
numai trei zile de la o altă înfrîngere se
veră, în competiția europeană „Cupa ora
șelor tîrguri", a crept o stare de și mai 
mare nemulțumire în rîndurile susținăto
rilor și suporterilor echipei, deveniți foarte 
exigenți față de favoriții lor după exce
lenta comportare a acestora în campionatul 
trecut, cînd au fost deștul de aproape de 
cucerirea titlului de campioni și țării.

Desigur, este o mare deosebire între 
evoluția din primăvară și aceea din sezonul 
actual ș formației antrenate de Ion Bălă
nescu și Eugen Mladin. Și cu toate că 
asemenea fenomene de regres după perioa
de, mai lungi sau mai scurte, de ascensiune 
sînt inerente în viața 
fotbal, chiar și a celor 
nu mai spunem că Ia 
lății sînt supărător de 
ca îndreptățită reacția 
piteștean. Ceea ce, înșă, nu înseamnă că 
putem fi de acord și cu felul în care ea se 
manifestă uneori, cum a fost cazul și sîm- 
bătă.

Lăsînd . deoparte pe acei așa-ziși supor
teri care merg cu echipa favorită doar la 
succes, iar după un eșec al acesteia dau 
bir cu fugiții, trebuie să spunem că am 
rămas foarte surprinși de reacția unei bune 
părți dintre spectatorii ce au fost pe sta
dionul „1 Mai* din Pitești, la meciul cu 
U.T.A. Dîndu-și seama c* echipa gazdă 
face un joc slab și este pe cale de a pierde 
meciul, mulți dintre cei prezenți (poate 
chiar dintre aceia, destul de numeroși,, care 
intraseră fraudulos pe stadion prin escala
darea gardului) au început să huiduia, să 
amenințe cu pumnii și să împroște cu 
injurii, atît pe unii dintre jucători, dar mai 
ales pe antrenorii Bălănescu și Mladin. 
Acestora din urmă li se striga, frecvent, din 
tribună, fără nici un pic de respect i „Nave
tiștilor, o să pățiți la fel ca Valentin Stă- 
nescu I* Am privit cu mîhn'ire cum antre
norul Bălănescu a părăsit, după meci, te
renul sub ploaia de invective și apostro
fări nemeritate din partea pelor care mai 
ieri ar fi fost în stare să-l ducă pe brațe 
pînă în centrul orașului. Ceea ce este și

mai trist și, totodată, 
că In corul acestor . _ r____
au intrat și unele persoane care aveau o 
cu totul altă menire pe stadion, aceea de a 
păstra ordinea și calmul. Ne referim, în
deosebi, la tovarășul Petre Constantinescu, 
de la Inspectoratul de miliție al județului 
Argeș, aflat printre cei ce apostrofau ’ în 
mod jignitor pe antrenori.

Este, firește, de admis că eșecurile din 
ultima vreme ale echipei piteștene se dato- 
resc, în bună măsură, și antrenorilor. Nu 
contestăm nici faptul că chiar în meciul 
cu U.T.A. ei au săvîrșiț unele greșeli, prin
tre ele și aceea că l-au scos din joc pe 
Oiteanu și nu pe Țurcan, care era cel mai 
slab om al echipei. Dar devine, oare, justi
ficată aruncarea cu noroi în toată munca 
aceștpr doi antrenori? S-a uitat, oare, atît 
de repede la Pitești că nu mai departe 
decît în primăvară același cuplu de an
trenori conducea echipa lui Dobrin în lupta 
pentru titlu? De ce, atunci, aceste dovezi 
de crasă amnezie și nerecunoștința ?

Și-apoi trebuie spus că și în primăvară, 
ca și acum, antrenorul Bălănescu tot nave
tist era, dar nu din vina Iui, ci fiindcă 
nimeni din Pitești (ne referim îndeosebi 
la cei ce pretind că iubesc echipa) nu i-a 
putut oferi mai mult decît o cameră de 
hotel.

în altă ordine de idei, s-a spus șj șe 
spune despre F. C. Argeș că ar fi un club 
experimental. Dar ce fel de experiență este 
oare aceasta dacă clubul piteștean nu dis
pune (și asta trebuie să o cunoască și su
porterii săi!) nici măcar de condițiile pe 
care le au alte cluburi din țară, neexperi • 
mentale- Sediul din Pitești al clubului e sub 
orice critică (și nu trebuie să uităm că aco
lo vin și numeroși vizitatori străini), sta
dionul nu e împrejmuit corespunzător și îi 
lipsește pînă și apa pentru baia jucătorilor.

Desigur, nu acestea sînt cauzele prin
cipale ale slabei comportări din ultima 
vreme a echipei. Dar suporterii și organele 
locale competente, tocmai fiindcă susțin (și 
îi credem) că țin la F. C. Argeș, trebuie 
să fie mai aproape. în toate împrejurările, 
de destinele acestei 
toate mijloacele, să 
și să le aducă mai 
care îl vor bucura,

formații, să caute, prin 
îi alunge clipele grele 
repede pe cele senine, 
intr-o zi, pe toți..

L MITROFAN



RĂSFOIND

PRESA STRĂINĂ:

L’EQUIPE-PARIS
iWMiHiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHtHniiniHiimniiinniiihifflUHMnniiiiinfmMnfflmHuniiHWPRUDENTA CU A NIIHN1MIENTUL EA ALTITUDINE"

Comentariile pe marginea 
problemelor pe care le ridică e- 
fortul la altitudine n-au încetat. 
Desigur, încă nu se pot trage 
concluzii inatacabile. Vor trebui 
să se scurgă cîteva luni și să' 
aibă loc un congres de medicină 
sportivi mal întzi. Totuși, de 
pe acum se pun întrebări și se 
așteaptă răspunsul la ele, iar în 
coloanele preset sportive de 
pretutindeni se fac asemenea. 
încercări de clarificare.

Astfel, în cotidianul de spe
cialitate francez „l’Equipe", sub 
semnătura cunoscutului comen
tator Michel Clare, a apărut un 
articol intitulat „PRUDENȚA 
CU , ANTRENAMENTUL 
ALTITUDINE”. In esență, 
rețea autorului, sprijinită 
pe cele văzute la. Ciudad de 
rtco, cit și ps declarații
unor specialiști în medicină 
sportivă pe care ii citează, tin
de să recomande o rezervă se
rioasă față de antrenamentul 
!n condițiile penuriei de oxigen. 
Nu există perspective ale unei 
noi mari competiții la altitudine, 
exceptînd C.M. de fotbal din 1970, 
care șă ceara din nou aclimati
zarea participanțllor, dar, sub 
imperiul impresiei produse de 
progresele pe care le-a deter- 
mmat acest antrenament într-o 
serie de cazuri, mulți specialiști 
recomandă cu imprudentă in
sistență, acest fel de antrena
ment drept soluția de bază 
pentru atingerea formei maxi
me. Vom cita aici o parte din 
părerile doctorului Stephan, 
medic al delegației olimpice

LA 
pă- 
atît 
Me
al”

antrenori,- medici, cercetători din diverseOamerii de știință,
muri ale medicinei, educației fizice, electronicii șj psihologiei au con
lucrat Intens pentru ă perfecționa aparate asemenea celui din foto
grafie. Ajutorul dat performanțelor a fost prețios : Martin Jellingliaus 
(în timpul efecturării unor teste), component al ștafetei de 4x400 m a 

acum edrecordmari european al probei și me-

la fața lațului, iap finii g» su
portat-» foarte btnejiiț tiwtg ce 
alții au nvui mtili mâi multe 
dificultăți aid (n.n. ta Mexie). 
„în afară de asta, a adăugat ăr. 
Stăphan, a reieșit că probleme
le respiratorii nu erau lipsite 
de multe consecințe; absența 
oxigenului în cantitate sufi
cientă s-a tradus, mai ales, prin 
asfixie musculară : mușchiul ne- 
rnaifiind oxigenat s-a asfixiat’!,.

Dar poziția dr. Stephan este 
categorică, mai ales, în c'e pri
vește posibilitățile pe 
oferă antrenamentul la 
ne, de altfel capitolul 
important din rîndurile 
El recomandă pentru 
mare prudență 
recție :

„Trebuie să 
rite nuanțe în
dar mai ales să nu ne închipuim 
că după o pregătire intensă la 
altitudine se ameliorează obli
gatoriu recordurile proprii sta
bilite la șes. S-a constatat că se 
ajung® in formă foarte repede 
la altitudine, dar starea aceasta 
nu se menține. Se ajunge, în 
general, la forma . rilaximală 
după o perioadă variind de la 
trei săptămîni Ia o lună de se
jur, dar apoi apare riscul de a 
o pierde, de a ajunge în de
clin foarte repede. O dată adap
tat, un atlet intră într-o perioa
dă de cădere absolută după 
cinci săptămîni în general, sau 
la variații neplăcute: o zi de 
bună dispoziție și bună condi-

care le 
altituăi- 
cel mai 
de față, 
viitor o

în această di-

acceptăm dife- 
acest domeniu,

Dinamo Kiev conduce

in campionatul U.R.S.S.

la fotbal

în cadrul campionatului de 
fotbal al U.R.S.S. s-au înre
gistrat următoarele rezultate î 
Dinamo Kiev — Ararat Ere
van 0—0 ; Dinam® Moscova 
— Neftian'ik Baku 0—0 ț Di
namo Minsk — S.K.A. Rostov 
pe Don 1—0 ; Kairat Alma 
Ata — Șahtior Donețk 3—1 ; 
Pahtakor Tașkent — Zaria 
Lugansk 1—0 Cern om ore t, O- 
dessa — Dinamo Tbilisi 1—1 ; 
Zenith Leningrad — Torpedo 
Kutaisi 0—-0 ; Aripile Sovie
telor (Kuibîșev) — Spartak 
Moscova 0—2 ; Torpedo Mos
cova — Lokomotiv Moscova 
1—0.

în clasament conduce Di
namo Kiev cu 56 p ; 2, Spar
tak Moscova cu 49 p și un joc 
mai puțin ; 3. Torpedo Mos
cova cu 48 p.

R. F. a Germaniei, 
daliat cu „bronz".

este

stat 
este

tot anul 
partizan 

fizic

franceze, care a 
la Font-Romeu și 
asiduu al exercițiului 
apropiat, ca volum șt ca inten
sitate, de antrenamentul per
formerilor. Desigur, problema 
va fi controversată multă vre
me, poate întotdeauna, dar ex 
penența celui citat este foarte 
valoroasă pentru edificare.

„Pe plan tehnic, spune dr. 
Stephan, ni s-au confirmat In 
Mexic ipotezele : performanței® 
din probele și sporturile de da> 
detentă și de sprint an fost sen
sibil ameliorate. S-au înregis
trat unele eșecuri ale semifon - 
cțiștilor, dar In majoritate, to
tuși, scontate, cei în cauză do
vedind, cu luni de zile Înainte, 
că se adaptează greu. Se mal 
poate remarca o adaptare do 
suprafață uneori, dar, în paralel 
cu ea, cele ce se întîmplă ia 
nivelul celulelor, și este 
mai important, ne scapă 
plan individual : ne lipsesc
cetările precise, care ar ti ce
rut, de altfel, mijloace enorme 
de investigație". Dr, Stephan a 
confirmat impresia multor spe
cialiști In ce privește adaptabi
litatea mai mare a tinerilor 
față de sportivii relativ vîr- 
stnici: „Știm, a precizat el, că 
procesul de adaptare e mal pu
ternic la tineri decît la adulți".

A mai ieșit in evidență fap
tul că, in virtutea microclima-

tulul din Mexic, după stagiile 
lă altitudine în diversele centre 
amenajate de diferite țâri (în 
speță Font-Romeu), o nouă a- 
daptare a fost totuși necesară

țte generală* șmati da alt* de 
ieșire totali dta fără ca
acest lucra să poată fi explicat 
rațional, totul petrecîndu-se la 
nivelul celular, metabolic. Nu 
Încape nici o îndoială : organis
mul sa uzează foarte repede la 
altitudine, celula pierzînd o 
parte din rezervele ei. Variațiile 
de condiție fizică sînt de ase
menea datorate intrării în re
paus a glandelor suprarenale".

Cu unele rezerve de rigoare 
— experiențele izolate ni le im
pun totuși — părerile medicu
lui francez trebuie luate in sea
mă. Chiar dacă recomandă se
jururi la altitudine pentru pu
nerea în formă (sub forma plim
bărilor, a alergărilor ușoare, 
eventual a schiului) ți anume 
sejururi strict limitate in timp, 
dr. Stâphan nu este partizanul 
stagiilor de antrenament la al
titudine cu durată mare și cu 
efort de volum sau intensitate 
ridicate. Ținînd cont și de fap
tul că adaptarea este o proble
mă în care particularitățile in
dividuale joacă un rol extrem 
de important, riscurile pe care 
le comportă pentru unii sportivi 
aprecierea acestui fel de pregă
tire drept soluție absolută sînt 
foarte mari.

lată un subiect, printre alte 
numeroase apărute după „Jocu
rile înalte", care se cere discu
tat pe larg de specialiști pen
tru a se putea folosi experien
ța olimpică 1968 în vederea ob
ținerii de mari performanțe.

„7“-le feminin la startul noului 
sezon international de handbal

tnaintea startu-Cu 34 C« ar« 
iui ta noul sezon internațional, 
h7“-le feminin al țării noastre 
și antrenorii săi, Fr. Spier și 
V. Gogîltan, contează pe 14 ju
cătoare : I. Naghi, L. Anoa și 
M. Bnzaș — portari, A, Șramoo, 
E. Franț, Ej Hedeșiu, E. Mun- 
teanu, D. Furcoi, B. Soas A. 
Stark C. Ilie, Băieoianu I. 
Oaacea, și M. Mîkloț. Țirnîșo- 
rencele C. Metzenrat, El. Simo 
și R, Hrivniae (ultimele două 
din loturile de tineret și ju
nioare) nu s-au prezentat la 
apei, motiv pantra care fede
rația ds specialitate la-a sus
pendat pe 3 etape.

Joi după-amiază, echipa noa
stră națională v,a întîlni în cel 
de-al 60-lea meci internațional, 
selecționata R.F. a Germaniei, pe 
care a întrecut-o anul trecut 
(15 decembrie) la Boblingen eu 
12—10 
del de 
Iui L.

(5—4). Conducerea parti- 
mîine a fost încredințată 
Keszthely (Ungaria).

N. Marias, Tr. Bucevali și 
Crețu pw cea. fetntataă.

I»a această oră nu se cuncw 
derdt Ioturile lărgite î O. Ran- 
ciu, C. Pefresea (portari), Șt. 
I.asoăr N. Moldova»; C. Gu- 
neseu *M. Bleancă, Ad. Costo»; 
Al, Bacîoacă. D. ConstaniinescU; 
V. Mofeta; M. ȘteE R. Voiaein 
8, Schoebel, C. Tudosie, G. Tra- 
ian, P. Gerger, P. Herbert, Gh. 
Jacob și N. Filipescu la bă
ieți, Elena Simo, Elena Oprea 
Nieulina Mitu, Maria Moroșan 
(portari); Maria Maghiari, Aure
lia eostandaehe, Natalia Ma- 
taehe, Vilbelroin» Petraehe, 
Ana Mihoa, Rodica Cordoș, Ele
na Frîacu, Maria Trandafir, 
Nela Vasllescit; Sabina Mitre- 
»an, Viorica Maneta; Maris Se. 
redluo. Mari» Pops șl Maria 
Nita Ia tete.

BERLIN — BUCUREȘTI
*4-23 (11—11)

O NOUA GENERAȚIE 
PRIMEȘTE 

BOTEZUL FOCULUI

Reprezentativele de Juniori 
ale țării noastre, într-o nouă 
alcătuire, debutează în activita
tea internațională, întîlnind în 
această săptămînă formațiile 
sinonime ale R.D. Germane. 
Majoritatea componenților celor 
două selecționate românești 
sînt mai puțin cunoscuți mare
lui public, ei fiind promovați 
de abia în această toamnă îh 
echipele reprezentative. Și prin
tre antrenorii lor întîlnim nume 
noi: C. Martini, D. Olteanu 
(care împreună cu M. Piniea) 
pregătesc echipa masculină, iar

5.

O ÎNTÎLNIRE

U. A FRANȚA
LA SCHI

La începutul lunii decem
brie va. avea loc la Aspen 
în Colorado un concurs de 
schi între două selecționate 
ale S.U.A. și Franței. In ca- 

■ zul că pistele nu vor fi aco
perite cu zăpadă suficientă, 
concursul va avea loc pe ză
padă artificială.

Clac!
P«

cer-

AMSTERDAM 5 (Agerpres), 
— Concursul internațional de 
călărie de la Amsterdam a 
fost cîștigat de sportivul ita
lian Raimondo d’Inzeo. care 
în proba de obstacole a rea
lizat timpul de 51,7 (parcursul 
a măsurat 550 m). Pe locul 
doi s-a 
german 
cu 57,4

clasat călărețul vest- 
Alwin Schockenmohle

Intr-un med desfășurat In 
capitala R.D. Gesman«; echipa 
masculină a Berlinului a obți
nut o victorie ta limită în fața 
unei selecționat* busureștena'. 
24—23 (11-11); Partida * fost 
extrem i4a eshiHtatâ,- conduce
rea (te mid diferențe) alteraind 
în permanență. în ultimul. mi
nut de joc, arbitrul Heaaeî din 
Leipzig < acordat un 7 metri 
imaginar și gazdele au terminat 
învingătoare.

Au evotaat: BERLIN:
Frieske — î. Hildebrandt 2, H. 
Hildebrandt 1, Kirmnermann 4, 
Meissner 4, Wiirtiig, Mffller 7, 
Rose, Kratzer 1, Zeitler S, Ru
dolph ; BUCUREȘTI 5 Redl 
(Bslu) — Oțetea 4, lacob 5, 
Costache II 4. Savu, Schuman, 
Dan Marin,- Mureșan 4, An
gliei 1, Qri^isn 4, Roșescu.

Beatrice Huștiu
Ia „Trofed Richnirf8

MARELE PREMIU AL NAȚIUNILOR

Cele. 13 handbaliste care vor evolua în selecționata R.F. a Germaniei au sosit ieri după-amia- 
zi in Capitalii, la.tă-le in imaginea pe care v-o oferă fotoreporterul nostru V. Bageac

Patinatoarei artistică Elisa- 
bet Nestler (Austria) a cîști
gat concursul internațional 
.Richmond Trophy" de Ia 
londra, totalizînd 1711 puncte. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat Patt Dodd (Anglia) — 
1706 puncte și Eleonora Ba» 
rfcka (Cehoslovacia) 1644 
puncte.

La întrecere a luat parte și 
tlnăra patinatoare româncă 
Beatrice Huștiu. Ea s-a clasat 
pe locul 13, cu un total de 
1422 p. Au concurat 25 par
ticipante.

EPILOG NEAȘTEPTAT LA TENIS DE MASA:

multă so- 
altfel, e- 
să piardă 
0—7. Dar,

cat că vor invoca motive de for
ță majoră și vor introduce o 
contestație la U.E.T.T.

Păcat că publicul prezent a- 
seară in sala Floreasca a fost 
lipsit de un spectacol care se 
anunța atît de atractiv.

Ca o palidă compensație, s-au 
disputat patru meciuri amica-

LA CICLISM - SEMIFOND
Tradiționala competiție ci- 

clistă desfășurată pe velodro
mul din Zurich, „Marele Pre
miu al Națiunilor" la semi- 
fond, s-a încheiat cu, victo
ria ciclistului belgian Leo 
Proost, care a acoperit 40 km 
în 35:36,0. La o diferență de 
urs tur s-a clasat pe, locul doi 
Jacobus Oudkerk (Olanda). 
Proost a realizat o medie ora
ră de 67,415 km. Competiția 
s-a desfășurat cu antrenament 
mecanic.

A XVIII-a Olimpiadă de șah

ÎNAINTEA ULTIMELOR DOUĂ
LUGANO, 5. — Cu două 

runde înainte de sfîrșitul în
trecerii, certitudine deplină 
există doar asupra primului 
loc în clasament. Toate cele
lalte sînt încă disputate cu 
ardoare de echipele finaliste.

înțr-adevăr, în timp ce e- 
chipa U.R.S.S. continuă fără 
emoții itinerarul spre cel

9-lea titlu de campioa- 
luptă acerbă continuă

RUNDE

Hotărî! lucru, întîlnirea in
ternațională de tenis de masă 
România — Suedia, contînd 
pentru „Liga europeană", a fost 
o partidă cu ghinion. Progra-, 
mat pentru luni, meciul s-a 
amînat pentru ieri din cauza 
sosirii cu întîrziere în Capitală 
a oaspeților. Forul nostru de 
specialitate a dovedit 
licitudine pentru că 
chipa suedeză trebuia 
prin neprezenlare cu
nici întîlnirea de marți n-a avut 
o soartă mai bună. Hans Alser, 
Kjell Johansson și Marita Nel- 
dert au ajuns cu o întîrziere de 
24 de ore dar... fără bagaje, 
pierdute pe undeva pe ruta ae
riană Stockholm — Copenhaga 
— Zfirich — Budapesta — 
București. In sfîrșit, ieri, cu 
numai o oră înaintea începerii 
partidei, au sosit și bagajele. 
Surpriză. însă : lipsea paleta lui 
Kjell Johansson. Și cum cu
noscuta vedetă nordică n-a vrut 
să joace cu o altă paletă nici 
în ruptul capului, arbitrul Mi- 
trache n-a avut încotro și a 
fost nevoit să consemneze sco
rul de 7—0 pentru formația ro
mână, prin neprezentarea se
lecționatei adverse. Iată, dar, un 
final pe cit de neașteptat, pe 
atît de nedorit.

Considerăm că, manifesting 
mai multă bunăvoință, jucătorii 
oaspeți, și mai ales Kjell Jo
hansson, ar fi putut susține în
tîlnirea oficială. Ei au comunt-

de-al 
nă, o 
să se dea pentru locurile care 
asigură medaliile de argint și 
de bronz, ca și pentru cele
lalte, conferind poziții supe
rioare în ierarhia șahului 
mondial. Distanțe foarte mici 
de puncte separă echipele si
tuate în partea de mijloc a 
clasamentului, 
aflîndu-se și 
României.

în. runda a 
echipei române a fost forma
ția Poloniei, cea care avusese 
un start surprinzător de bun 
în turneu] final, care reuneș
te elita șahului mondial. De 
aceea, întîlnirea directă cu 
adversarii lor polonezi avea 
o importanță deosebită pen
tru șahiștii români. Aceștia 
au jucat cu deosebită dîrze- 
nie la toate cele patru mese 
ale 
ie-a fost, pînă la urmă, favo
rabil. Victorii au obținut Cio- 
cîltea Ia Doda, Ungureanu Ia 
Adamski, în timp ce Gheor
ghiu făcea remiză cu Kostro. 
După întrerupere, Drimer a 
fost întrecut în finalul cu 
Schmidt, în care avusese o 
calitate în plus, dar adversa
rul deținea o puternică iniția

printre acestea 
reprezentativa

ll-a, adversara

meciului, iar rezultatul

Alser — Giurgiucă 2—1,
Marita Nei-

le :
Maria Alexandru 
dert 2—0, Alser — Rethi 2—0, 
Alexandru, Ghiurgiucă — Nei- 
dert, Alser 2—1.

UN TRATAT ROMANESC DE VOLEI

DUPA 12 RUNDE, în tur
neul internațional de șah de 
la Belgrad, pe primul loc se 
află, la egalitate, Gipslis 
(U.R.S.S.) și Bikici (Iugosla
via) cu cîte 8 puncte. Mi- 
nici (Iugoslavia) totalizează 
î'/2 puncte și are o partidă 
întreruptă.

TIPĂRIT DE 0 EDITURĂ FRANCEZĂ
Ziarul „L’EQIJIPE" din 3 no

iembrie publică următoarea 
notă bibliografică consacrată 
unul tratat de volei datorat an
trenorului nostru Nicolae Sotir 
și apărută recent în editura 
franceză „Amphora".

„Sub dublul patronaj al Fe
derației franceze de volei și al 
Institutului național al sportu
rilor, fostul director tehnic al 
echipei naționale, NICOLAK 
SOTIR, înainte de a se înapoia 
în România, a făcut un ultim 
serviciu voleiului nostru: i-a 
lăsat o excelentă lucrare tehhi-

că a cărei lipsă se făcea simțită 
de multă vreme...

Apărută in editura „Ampho
ra”, lucrarea „Voley-ball" tra
tează, în esență, despre inițiere 
și despre antrenament. Această 
micuță carte, de 130 de pagini, 
bine prezentată și ilustrată, va 
fi daci un ajutor prețios pentru 
toți conducătorii și tehnicienii 
cluburilor, dar totodată și pen
tru jucătorul dornic să cunoas
că mecanismul unui sport mai 
dificil și mai complex decît nl-l 
închipuim în general".

ÎN TURNEUL internațio
nal feminin de baschet de 
la Vicenza, echipa Partizan 
Novisad (Iugoslavia) a învins 

.cu scorul de 54—44 pe Re- 
coaro, din localitate, iar 
Steaua Roșie Belgrad a dis
pus cu 80—37 de Coțnber 
(Italia).

LA BUDAPESTA s-a dis
putat întîlnirea internațională 
de hochei pe iarbă dintre 
selecționata orașului și re
prezentativa orașului Poznan. 
Hocheiștii polonezi au obți
nut victoria cu 
4-2 (3-1).

turneul internațional rezer
vat profesioniștilor, desfășu
rat la Lima. în finală, el l-a 
învins cu 
patriotul 
son. Ann 
clasat pe 
plu-feminin, învingînd cu 
scorul de 7—5, 6—4 pe ame
ricanca Rose Marie Casals. 
K

ÎN SEMIFINALELE com
petiției de fotbal pentru 
„Cupa Africii" inter-cîuburi, 
echipa Abaluhya din Kenya 
a învins cu scorul de 2—0 
(1—0) formația Filante (Togo).

6—4; 6—3 pe com- 
său, Roy Emer- 
Jones (Anglia) s-a 
primul loc la sim- 

învingînd

Germaniei), care . totalizează 
174 puncte. Urțnează în cla
sament Post-Schultze (R. F. a 
Germaniei) —, 133 puncte, 
foștii lideri Altig (R. F. 
Germaniei )-Sercu (Belgia) 
două ture.■

TREI DINTRE JUCĂTO
RII echipei de baschet a 
S.U.A., campioană olimpică 
la Ciudad de Mexico, au sem
nat zilele trecute contracte 
cu formații profesioniste. 
Este vorba de Bill Hosket, 
care va. juca 
bockers1*, Don 
optat pentru 
John Clawson, 
va în viitor la

și
a 

la

la „Knicker- 
Dee, care a 

„Indiana", și 
care va acti- 
„Oakland”.

DE ORGANI-

Tipaiui I, F. „Isfonnapa* »tr. Brewiaau ar, 23—25, Bucuieșii

scorul de

TENISMANUL : 
L-IAN Fred Stolle

ÎN COMPETIȚIA INTER
NAȚIONALĂ „Cursa de 6 
zile", care se desfășoară pe 
velodromul din Frankfurt pe 
Main, conduce acum cuplul 
de cicliști alcătuit din Kem
per și Oldenburg (R. F. a

COMITETUL____ ______
ZARE a campionatelor inter
naționale de tenis de la 
Wimbledon a anunțat că anul 
viitor tradiționalul concurs 
se va desfășura între 23 iu
nie și 5 iulie. De asemenea, 
s-a precizat că turneul va fi 
„open" (deschis atît jucători
lor profesioniști, cit și celor 
amatori).

tivă. Rezultat final i România 
— Polonia 21/2—11/2.

O serie de petru meciuri 
gale au fost înregistrate 
această rundă, prin remize 
toate mesele i R.F.G. 
garia 2—2, Iugoslavia 
2—2, Ungaria — R.D.G, 2—2, 
Argentina — Cehoslovacia 
2—2. în celelalte două întîl- 
niri, s-au înregistrat victorii 
la scor. U.R.S.S. n-a lăsat nici 
un punct în fața Danemarcei: 
4--0. în derbiul codașelor. Ca
nada se distanțează față de 
Filipine cu o victorie la 
3 1/2—1/2.

în dimineața rezervată par
tidelor întrerupte, s-au mai 
încheiat alte trei întîlniri:

e- 
în 
la 

- Bul- 
S.U.A.

S.U.A. dispune cu 3—1 de .Ar
gentina (Reshevsky a cîștigat 
la Najdorf), iar Filipinete . 
pierd cu 11/2—21/2 la Da
nemarca și 1/2—3 1/2 la R.F.G.

înaintea penultimei runde, 
punctajele celor 14 finaliste 
sînt următoarele: "
351/2 p, Iugoslavia 
S.U.A. 25 p. Bulgaria și R.F.G. 
241/2 p, Ungaria 23 p Ar
gentina 211/2 p, ROMÂNIA, 
Cehoslovacia și R.D.G. 201'2 
p, Polonia 20 p, Danemarca 13 
p, Canada 
1112 p.

In grupa 
sînt Anglia 
271/2 p. Israel 26 p, Spania 
24 1/2 p etc.

U.R.S.S.
27 p.

15 p, Filipine

secunclă. fruntașe
28 1/2 p. Olanda

CAMPIOHATELE MONOIALE DE CICLISM
MONTEVIDEO, 5 (Agerpres). 

în semifinalele probei de urmă
rire individuală din cadrul cam
pionatelor mondiale de ciclism 
pentru amatori, se vor întîlni 
Kurman (Elveția) — Bosisio 
(Italia) și Frey (Danemarca) — 
Merlos (Argentina). Kurman a 
realizat cel mai bun timp i»

Sferturile 
nometrat

In fotografie: frații Petter- 
(Suedia), campioni pe 100 
— echipe contra cronome- 
iar în stingă, echipa Elve- 
clasată pe locul IT (Tele- 
A,Pt — Agerpres).

de finală, fiind cro- 
pe 4 000 m cu 5:01,37.

son 
km 
tru, 
țiel, 
foto

4UJC3


