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TURUL ROMÂNIEI" ’69
Organizatorii în
trecerii : F. R. Ci
clism, Loto-Prono- 
sport si ziarul 
„Sportul*'.

întrecerea se va 
desfășura Ia sfîr- 
șitul lunii iunie 
Pe un traseu de 
cca. 1350 km

Comisia tehnică 
a propus 3 trasee. 
Indicați-ne care 
este cel mai bun !

La 27 noiembrie vor fi lansate la Geneva

invitațiile de participare la

XVIII-a ediție a „TURULUI

cea de a

ROMÂNIEI44

(Citiți amănunte

ÎN AJUNUL MECIURILOR

Formația probabilă pentru
meciul cu Elveția

Ieri dupM-amiâză a avut loc 
o ședință a Biroului federației 
de fotbal, în cadrul căreia Co
misia de selecție a prezentat o 
informare asupra pregătirilor 
echipei naționale pentru me
ciul de sîmbătă' cu reprezen
tativa Elveției. Membrilor Bi
roului Ii s-au adus la cunoș
tință ultimele schimbări inter
venite în componenta 
(indisponibilitatea lui 
chemarea lui Pojoni), 
și formația probabilă
se intenționează începerea jo
cului cu elvețienii, lată cum 
arată această formație, care a 
întrunit adeziunea Biroului: 
Gornea-Sătmăreanu, Boc, Dinu, 
Mocanu, Ghergheli, Niinwei- 
ller VI, Pircălab, Dînnitrache, 
Domide, Lucescu.

lotului
Barbu, 

precum 
cu care

DIN „C. C. E." LA BASCHET

DAN NICULESCU (Dinamo) $l GRIGORE COSTESCU (Politehnica)
SINT OPTIMIȘTI
DAR... PRECAUȚI
O discuție cu antrenorii 

echipelor care ne vor repre
zenta în «Cupa campionilor 
europeni1*, făcută cu două 
zile înaintea confruntărilor 
pe care le vor susține Di
namo și Politehnica Bucu
rești este utilă și interesan
tă. Primul interlocutor s prof. 
Dan Niculescu, antrenorul 
dinamoviștilor, campioni ai 
țării și actuali fruntași ai 
clasamentului diviziei A, 
neînvinși la încheierea tu
rului.

•— Ce părere aveți des
pre meci ? (întrebarea se 
referea la întîlnlrea sus
ținută luni seară în com
pania formației I.C.H.F.).

— După cum s-a văzut, 
am urmărit odihnirea jucăto
rilor de bază și folosirea re
zervelor pe care va fi nevoie 
să le utilizez în partida cu 
E.K.E. Mă refer în special la 
Mazilu și la Andreescu.

— De ce tocmai Ia aceș
tia ?

— Campioana Austriei are 
cîțiva baschetbaliști înalți, 
buni tehnicieni, care nu pot 
fi ținuți fără faulturi. De 
aceea, cred că Mazilu va fi 
util. In ceea ce îl privește 
pe Andreescu, acesta a avut 
o comportare mulțumitoare 
in ultimele 5 minute ale în
trecerii de la Viena și ne-a 
dat speranța că într-un mo
ment greu (creat, de pildă, 
de descompletarea formației) 
va corespunde.

— Fiindcă a venit vorba 
de meciul de la Viena, 
cum apreciați rezultatul ?

— Nu este cel mai fericit. 
Echipa a jucat sub posibili-

A. NEAGU

Politehnica. (Fază din meciul Politehnica 
Aviv

din speranțele echipei
■ Macaby Tel

Foto :

In acțiune Ileana Ghiță, una

disputat în ediția trecută a „C.C.E").

tăți, din 
oboseala 
partidele 
nostru, relaxarea (tot psihi
că) ivită după victoria în

mai multe motive : 
psihică produsă de 

din campionatul

Maladii
cronice

jocul cu Steaua, 
nerală (dovedită 
echipa austriacă 
și că poate fi învinsă cu ușu
rință. In realitate, întrece
rea a fost foarte dificilă și 
valorii ridicate a adversari
lor i s-au adăugat parchetul 
foarte alunecos și mingea 
„Bob Cousy“ pe care baschet- 
baliștii noștri nici nu 
zuseră pînă atunci.

— Diferența poate 
cuperată, astfel ca

părerea ge- 
greșită) că 
este slabă

o vă-

fi re- 
Dina-

în sportul
de masă

9 Totul pornește de la 

organizare • Lipsă de cola-

constăntcan
borare și de înțelegere 
® Sportul 
derizorie • Nu s-a prevăzut

o activitate

MASĂ ROTUNDĂ un lucru esențial • Pronii-
siunile nu țin de cald

—J-------------------------------------- _________
Anunțam, în preambulul unei anchete publicate, intenția 

noastră de a urmări felul cum actualii factori răspunzători 
cu problemele educației fizice au reușit să-și intre în atri
buții, precum și rezultatele obținute în cele 11 luni cite au 
trecut de la elaborarea „Legii

După Brașov și Cluj, son
dajul următor l-am întreprins 
în județul Constanța. Consta
tările pe viu (verificarea ca
lendarului. analiza bugetelor în 
asociații, „contabilizarea" sec
țiilor afiliate și a membrilor 
legitimați, vizitarea unor baze 
sportive) ne-au condus la con
cluzia că, mai ales în privința 
organizării există încă destul 
de multe lacune. Pentru elu
cidarea acestor probleme, am 
solicitat, în cadrul unei mese 
rotunde, părerile unor 
cu responsabilități 
DUMITRU PANAIT, 
ședințele Consiliului 
pentru educație fizică 
TINCA TELEHOI, șeful sec
ției sport a Comitetului jude
țean U.T.C. Constanța, ing. 
DUMITRU UNGUREANU, pre
ședintele asociației Tractorul 
Chirnogeni, NIȚA SCARLAT, 
președintele Consiliului muni
cipal Constanța pentru educa
ție fizică și sport, ION POPES
CU, președintele asociației spor
tive Recolta Negru Vodă.

Rep. : Perioada de
11 luni, care s-a scurs 
intrarea în vigoare a 
sportului" și pînă în prezent, 
nu ne permite, desigur, niște

unei anchete publicate, intenția

sportului".

tovarăși 
directe : 
vicepre- 
județean 
și sport,

numai 
de la 
„legii

Nușa MUȘCELEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

CONSTITUIREA CONSILIULUI NATIONALAL FRONTULUI UNITATII SOCIALISTE
Marți la amiază a avut loc 

în Capitală ședința de consti
tuire a Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

La ședință au participat to
varășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnaraș, Chivu 
Stoica, Paul Niculescu-Mizii, 
Virgil Trofin, Iile Verdeț, mem
bri și membri supleanți ai 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., membrii birourilor și 
comitetelor executive ale or
ganizațiilor de masă și obștești 
care au aderat la Frontul Uni
tății Socialiste, reprezentanți 
ai Partidului Comunist Român, 
și ai organizațiilor de masă 
obștești și profesionale, ai 
oamenilor muncit din mari 
întreprinderi, instituții, unități 
agricole, personalități științifice, 
culturale și clericale care fac 
parte din Consiliul Național ai 
Frontului Unității Socialiste.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat.

Participant!! la adunare au 
ascultat informarea prezentată 
de tovarășul Virgil Trofin cu 
privire la modul cum a fost a- 
plicată hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din octombrie a.c. în 
vederea constituirii Frontului 
Unității Socialiste și a consi
liilor oamenilor muncii ai na
ționalităților conlocuitoare din 
România. Adunarea a aprobat 
în unanimitate activitatea ce s-a 
desfășurat în acest scop, pre
cum și măsurile ce urmează a 
se lua cu privire la constituirea 
consiliilor județene, municipale, 
orășenești șî comunale ale 
Frontului Unității Socialiste.

Adunarea a hotărît în unani
mitate constituirea Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, organism larg repre
zentativ, din componența căru
ia fac parte reprezentanți ai 
Partidului Comunist Român și

Tineretului 
Național al 
Scriitorilor, 
Plastici, U- 

Uni-

ai următoarelor organizații de 
masă, obștești și profesionale : 
Uniunea Generală a Sindicate
lor, Uniunea Națională a Co
operativelor Agricole de Pro
ducție, Uniunea 
Comunist, Consiliul 
Femeilor, Uniunea 
Uniunea Artiștilor
niunea compozitorilor, 
unea Ziariștilor, Uniunea Arhi- 
tecților, Asociația Oamenilor de 
Știință, Uniunea Societăților 
Științifice ale Cadrelor Didac
tice, Asociația Oamenilor de 
Artă din Institutele Teatrale și 
Muzicale, Uniunea Centrală a 
Cooperativelor Meșteșugărești, 
Uniunea Centrală a Cooperati
velor de Consum, Uniunea A- 
sociațîilor Studenților, Consiliul 
Național al Inginerilor și Teh
nicienilor, Uniunea Societăților 
de Științe Medicale, Asociația 
Juriștilor, Comitetul organizato
ric al veteranilor din războiul 
antifascist, Comitetul foștilor 
deținuți antifasciști, Asociația 
Cineaștilor din România ; fac 
parte, de asemenea, reprezen
tanți al Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră din Republica Socialistă 
România, Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană 
din Republica Socialistă Româ
nia, Consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate sîrbă 
din județele Timiș și Caraș- 
Severin și Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate ucrai
neană din județul Suceava. în 
componența Consiliului Națio
nal vor intra președinții consi
liilor județene ale Frontului 
Unității Socialiste. De aseme
nea, fac parte din Consiliul Na
țional reprezentanți ai oame
nilor muncii desemnați direct 
ds colectivele unor mari între
prinderi, cooperative agricole 
de producție, întreprinderi agri
cole de stat, institute de învă- 
țămînt superior și instituții de

Cercetări, personalități din do
meniul științei, artei și culturii, 
precum și personalități din do
meniul cultelor.

La propunerea Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
zentată de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, a fost ales in 
unanimitate Biroul Executiv al 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, alcătuit 
din :

Președinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste: tovarășul Nicolae
Ceaușescu ;

Vicepreședinți : tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Agachi Ne- 
eulai, Demeter Janoș, Drăgă- 
nescu Mihai, Dobrin Tamara, 
Jebeleanu Eugen, Turcu Ion;

Secretari : tovarășii Levente 
Mihai și Potop Vasîle ;

Membri : tovarășii Apostol 
Gheorghe, Angelescu Mircea, 
Beligan Radu, Bughici Siraion, 
Brăduț Ion Covaliu, Dincules- 
cu Constantin, Doicescu Octav, 
Dobra Marcel, Dumitrescu Ion. 
Eisenbfirger Eduard, Enache 
Marin, Fazekas Janoș, Gâdea 
Suzana, Groza Mia, Iliescu Ion, 
Ignat Nestor, Moraru Nicolae, 
Niculescu Mizil-Paul, Nicolescu 
Miron, Nestorescu Nicolae, Pe- 
terfy Istvan, Radulescu Ilie, 
Stoica Gheorghe, Stancu Zaha- 
ria, Voitec Ștefan, Vîleu Vasile, 
Vasilichi Gheorghe.

în continuare, adunarea a 
ascultat propunerile prezentate

Ședința Biroului Executiv al Consiliului 

Național al Frontului Unității Socialiste

Marea Adunare Națio- 
consiliile populare, pre- 
candidaturî în aceste 

pe liste unice. întreaga

de tovarășul Paul Niculescu- 
Mizii privind participarea 
Frontului Unității Socialiste la 
alegerile de deputați în Marea 
Adunare Națională și în consi
liile populare care vor avea 
Ioc, așa cum s-a anunțat, la 2 
martie 1969.

Consiliul Național a hotărît, 
in unanimitate, ca toate orga
nizațiile care alcătuiesc Fron
tul Unității Socialiste să parti
cipe împreună, în cadrul acestui 
Front, la alegerile de deputați 
pentru 
nală și 
zentind 
alegeri
campanie electorală se va orga
niza de către Frontul Unității 
Socialiste, sub conducerea Par
tidului Comunist Român. Con
siliul Național a aprobat prin
cipalele măsuri privind pregăti
rea și desfășurarea campaniei 
electorale și a împuternicit Bi
roul Executiv să coordoneze în
treaga activitate a Frontului 
Unității Socialiste în această 
campanie.

Participanții Ia adunare au 
hotărît să consfințească forma- . 
rea Frontului Unității Socialis
te, printr-un act constitutiv 
semnat de reprezentanții tutu
ror organizațiilor care au ade
rat la acest Front.

In încheierea adunării a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Ieri a avut loc prima ședință 
a Biroului Executiv al Consi
liului Național al Frontului 
Unității Socialiste. în cadrul 
ședinței au fost examinate pro
bleme privind activitatea Bi
roului Executiv al Consiliului 
Național, organizarea consiliilor 
județene, municipale, orășenești

și comunale ale Frontului Uni
tății Socialiste, pregătirea și 
desfășurarea campaniei electo
rale pentru alegerile de depu- 
tați în Marea Adunare Națio
nală și consiliile populare.

Biroul Executiv a adoptat 
măsurile corespunzătoare.In febra meciului I Momentul I

A

CT ECHIPA ELVEȚIEI
de dumi-Reunit încă 

nică, la hotelul sportiv 
din Complexul „23 Au
gust", lotul român, a- 
flat în pregătirea antre
norilor federali Angelo 
Niculescu și Vintilă 
Mărdărescu, procedează 
la ultimele antrenamen
te comune,

în scopul aflării ulti
melor noutăți, am vizi
tat ieri, la ora prînzului, 
tabăra jucătorilor noștri.

înainte de toate, vești 
cu caracter „tehnic" i 
ultimul control medical 
— efectuat de dr. D. 
TOMESCU — a dus la 
următoarele concluzii : 
Barbu (sosit cu întîr- 
ziere la București dato
rită amînării unei curse

fost decla-TAROM) a 
raf INDISPONIBIL, din 
cauza unei accentuate 
elongații musculare, ur
mând să se reîntoarcă la 
Pitești ; Domide, Dumi- 
trache, Lucescu (care, 
acuzînd o întindere, a 
absentat de la primul 
antrenament și va lipsi, 
probabil, și astăzi), 
Ghergheli, Nunweiller 
VI și Gornea se resimt 
încă după eforturile din 
campionat, dar interva
lul pînă la ziua meciu
lui le va fi suficient 
pentru refacere

Urmărind antrena
mentul jucătorilor noș
tri, am remarcat lipsa 
tînărului mijlocaș clu-

Bll
i tricolorilor" *

jean Anca. Explicația 
acestei absențe ne-a 
furnizat-o antrenorul 
Angelo Niculescu : „As
tăzi dimineață (n.r. — 
ieri) am discutat telefo
nic cu C. Teașcă, antre
norul Universității Cluj, 
care mi-a declarat că 
pînă la ora convorbirii 
noastre clubul universi
tar n-a primit nici o în
științare din partea 
F.R.F. în privința che
mării lui Anca la Iot“.

Interesîndu-ne la fe
derație, am aflat — fără 
putință de tăgadă — că

Ovidiu IOAN1ȚOA1A

(Continuare 
în pag. a 3-a)(Continuare in pag. a 4-a)

PRIMUL CAMPIONAT BALCANIC DE SCRIMA
BELGRAD

PRINCIPALUL ATU AL 
IUGOSLAVILOR SPADA...

I

i
i

Niciodată pînă acum scri- 
merii iugoslavi nu au acordat 
mai multă importanță unui 
concurs internațional ca de 
această dată, la prima ediție a 
campionatului balcanic, care se 
desfășoară la București între

21 și 24 noiembrie. Trăgătorii 
iugoslavi consideră că li s-a 
acordat o șansă excepțională 
pentru o afirmare definitivă, 
care să-i situeze în rîndul eli-

Joi, la București, floretiștii, spada
sinii și sabrerii Bulgariei, Greciei, 
Iugoslaviei, Turciei și României vor 
lua startul în prima ediție a campio
natului balcanic de scrimă. Ne-am 
adresat corespondenților noștri din 
capitalele țărilor participante pentru 
a afla ultimele amănunte în legă
tură cu pregătirile oaspeților pentru 
această importantă întrecere interna
țională.

ASTA-SEARA IN SALA FLOREASCA

O gală ce se anunță deosebit de 
atractivă va avea loc astă-seară, de 
la ora 19, în sala Floreasca. Comisia 
municipală de box organizează prima 
reuniune de verificare a pugiliștilor 
care aspiră la ocuparea unui loc în 
echipa ce ne va reprezenta la cam
pionatele europene de la București. 
Vor urca treptele ringului primii 26 
de boxeri selecționați în lotul lărgit.

pînă 
gong

De azi și 
la primul 
al „europenelor", 
fruntașii sportului 
nostru cu mănuși 
vor fi supuși u- 
nor severe verifi
cări. Reuniunea 
de astă-seară ne 
va da prilejul să-i 
revedem pe cîțiva 
dintre boxerii cu- 
noscuți, cum sînt 
Gruieecu, Nedel- 
cea, Dobrescu, 
Chivăr, ca și pe

cei care n-au avut 
încă ocazia să e- 
volueze într-o ga
lă de prestigiu. Ia
tă, de altfel, pro
gramul reuniunii: 
M. Lumezeanu 
(Steaua)—A. Ur-
sulescu (Bocșa), 
C. Gruiescu (Stea
ua) — V. Radules
cu (Plopeni), P. 
Nedelcea (Dinamo) 

Pometcu 
(Voința), V. Kiss 
(Steaua) — M. Du-

G.

mitrașcu (Constan
ța), A. Dumitrescu 
(Progresul) — C. 
Bumb (Brașov), P. 
Dobrescu (Dinamo) 
— Gh. Drugă (Bra
șov), Gh. Ene (Di
namo) — C. Stan- 
ciu (Constructorul). 
Al. Popa (Steaua)- 
—Gh. Voicu (Meta
lul), 1. Giorfi 
(C.S.Ș.) - Gh. Că
lin (Iași), A. Ma- 
jai (Cluj) — O. Ba- 
ciu (Constanța) 

Gh. Chivăr (Stea
ua)—V. Tecuceanu 
(Rapid), P. Cojo- 
caru (Steaua)—D. 
Bucur (Bocșa), I. 
Sănătescu
va)—A.
(Cîmpulung Mus
cel).

(Craio- 
Iancu

tei scrimerilor
O primă subliniere: echipa 

națională a fost stabilită exclu
siv pe baza rezulatelor obținute 
în patru concursuri de selecție 
Cei care au fost cei mai buni 
în intîlniri directe au plecat la

continentali. 19 noiembrie, cu autobuzul, spre 
București.

Iată echipele Iugoslaviei la 
cele patru arme :

SPADA : Savici, Baici, Niko- 
lici, Atanasov.

(Continuare în pag. a 4-a)

din punc- 
de atracție 
C. B. de 

va fi,

Unul 
tele 
ale 
scrimă 
meciul dintre e- 
chipele de sabie 
ale României și 
Bulgariei, din 
care vă prezen
tăm o secvență.

upă consumarea ultimului 
minut din jocul de hochei 
Steaua — Dinomo și după ce, 
o dată cu luminile patinoa
rului artificial s-au stins (spe
răm, cel puțin) și atît de 

aprinsele patimi de club care au do
minat intens această primă parte a 
luptei pentru titlul de campioană, în 
hocheiul nostru va urma un alt mo
ment. în mod cert, mai important de- 
cît cel al campionatului. Este momentul 
închegării lotului reprezentativ, ai cărui 
componenți se vor întîlni, după o 
scurta pauză, nu ca adversari, ci în 
postura de coechipieri.

Faptul se cere subliniat din mai mulle 
motive. Mai înainte de orice, pentru 
că hocheiul nostru a avut mult de su
ferit în afirmarea sa pe plan interna
țional, palmaresul echipei reprezenta
tive fiind privat de posibilitatea în
scrierii unor rezultate favorabile, din 
cauza fragilității morale a lotului. 
Măcinat de mărunte și meschine inte
rese de club, lotul reprezentativ nu a 
avut întotdeauna unitatea morală ne
cesară abordării partidelor decisive, cu 
o voință amplificată prin coeziunea 
sufletească a tuturor componenților săi. 
De aici și pînă la înfrîngerile surprin
zătoare, usturătoare prin proporțiile 
scorului, nu mai era decît un pas.

Așa s-au petrecut lucrurile la turneul 
de hochei de la ultima ediție a Jocu
rilor Olimpice de iarnă. Și chiar dacă 
în perioada ce a trecut ds atunci au 
fost adoptate si unele măsuri disci
plinare, ele n-au eliminat pe deplin 
tarele ce împiedică sudarea morală a 
lotului reprezentativ de hochei.

Să credem, deci, că așa se vor pe
trece lucrurile și acum ? Ar fi trist. 
Și aceasta, pentru că dacă nici mă
surile disciplinare dictate în timpul 
verii nu au avut eficiență, înseamnă 
că structura sufletească a celor che
mați să îmbrace tricoul echipei repre
zentative este iremediabil alterată. în 
fața unei cremenea siluatii nu mai 
rămîne decît o singură soluție : elimi
narea definitivă a merelor putrede I 
Dar, DEFINITIV. Adică chiar și din 
echipele de club respective.

Și se mai cere consemnat momentul 
echipei reprezentative pentru motivul 
că _ la cîrma ei se află acum un teh
nician cu o îndelungată practică și 
care — fapt ce se cere subliniat — 
nu este legat de nici o echipă de 
club, rămînînd în felul acesta, abso
lut imparțial în selecționarea jucători
lor și în repartizarea sarcinilor. Anlre- 
norul cehoslovac V. Novacek — căci 
despre el este vorba — a lucrat serios 
în timpul celor 10 zile de competiție, 
și-a strîns un vraf de observații riguros 
exacte, cu un pronunțat caracter critic. 
El dorește sincer să lucreze la elimi
narea treptată a tuturor carențelor 
ordin tehnic și tactic. Dar, singur 
va putea face nimic.

El are nevoie, în primul rînd, 
sprijinul jucătorilor selecționați, 
permanenta lor preocupare pentru pro
gres, de corectitudinea și disciplina lor. 
Pentru că, de această dată, perioada 
de pregătire în comun nu va fi un 
concediu plăcut în pauzele campionatu
lui. Timpul afectat pregătirilor echipei re
prezentative va fi folosit — avem de 
această dată garanția — pentru pro
gresul acesteia, progres de care vor 
beneficia — indirect — și cluburile 
ce. vor da jucători lotului. Dar, bene
ficiul va trebui să vină prin muncă I

de
nu

de 
de

Călin ANTONESCU
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Olimpiada de la Mexico s-a 
încheiat de cîteva săptămini, 
dar discuțiile pe marginea ei 
și a actualului sezon, încă nu ! 
După cum încă nu a căpătat 
formă finită nici bogatul mate
rial concluziv prilejuit de cele 
mai importante întreceri din 
istoria Jocurilor Olimpice, a at
letismului. Iată unul din mo
tivele pentru care biroul 
C.N.E.F.S. și cel al F.R.A. au 
convocat într-o consfătuire 
metodico-organizatorică pe toți 
antrenorii de atletism, cadrele 
didactice din învățămîntul me
diu și superior care au avut 
stleți în acest an în loturile 
republicane de seniori și juni
ori, precum și alți specialiști 
care lucrează in 
Ietismului.

Intrucît această 
lucru (Snagov, 29

■ decembrie) va. pune în discu
ție problemele generale ale at
letismului nostru și sarcinile 
dezvoltării sale în perspectiva 
ediției a XX-a a J.O. din 1972, 
la Consfătuire au fost invitați 
și președinții comisiilor jude
țene de atletism, vicepreședin
ții cu probleme tehnice din 
consiliile județene de educație 
fizică și sport și din marile

„UN BALON 
RÎDEA ÎN POARTĂ»

CU
NEAGU RADULESCU

Pe Neagu Răaulescu, 
caturist și scriitor, îl cunosc 
de mult. 11 cunosc încă de 
pe băncile de la Sfîntu. Sava. 
adică de acolo unde — pen
tru primă oară — transforma 
penița în stilet și, cu umorul 
lui prea bine cunoscut, ridi
culiza, în egală măsură, mora
vurile unor colegi șl ticurile 
unor dascăli. Remarcabil este 
că în manifestărie Iul, literare 
sau grafice, din cursul a pes
te 40 de ani pe el, scriitorul 
șt caricaturistul, l-am întâlnit 
mereu altul. El nu copiază pe 
nimeni, dar nici nu se auto- 
copiază.

De la „Neagu, Beagu, Coto- 
iagul", trecînd prin „Sint sol
dat și călăreț", „Nimic des
pre Japonia", „Turnul Babei" 
și atltea altele (pentru că este 
și un scriitor șl un carica
turist fecund) șl ajunglnd la 
recentul volum, „Un balon 
rtdea în poartă" (Editura Ti
neretului), vom găsi mereu, 
mereu un alt Neagu, plin de 
vervă spumoasă, de umor și 
ironie in același timp. Cari
caturistul și scriitorul vine să 
confirme că românul nu este 
născut numai poet, dar și 
umorist și — iertat să-mi fie 
— mai ales umorist. Pentru 
a putea mal bine înțelege a- 
ceastă trăsătură a lui, reco
mand cititorului acestor rln- 
duri să caute în prăfuite raf
turi de bibliotecă volumele 
amintite mai sus, precum și, 
în nu mai puțin colbuite co
lecții de ziare — caricaturile 
lui.

Abordînd pentru a doua 
oară tema sportivă (prima 
oară cu două decenii mal 
înainte într-un roman din lu
mea curselor de cai — „Na
poleon fugea repede" — care 
dacă ar fi reeditat poate ar 
sugera ideea construirii in 
Capitală a unui hipodrom) el 
se oprește asupra fotbalului. 
Asupra acestei lumi, a jucă
torilor, conducătorilor de club 
și spectatorilor, aleglndu-și ca 
temă atmosfera anilor trecuțt, 
a anilor care purtau amprentă 
rivalității dintre Ripensia, Ve
nus și Rapid.

El aduce, cu acest prilej, 
la cunoștință, azi, tinerilor a- 
matori ai „sportului rege" at
mosfera și racilele de ieri ale 
fotbalului românesc, al aces
tui sport pe care politicieni 
veroși, de mai mică sau mai 
mare anvergură, îl aserveau 
intereselor și venalității lor.

Face antiteza dintre menta
litatea cinstită a sportivului, 
care făcea sport pentru tot 
ceea ce această îndeletnicire 
are minunat în ea și practi
cile pe care potentații zilei 
le încetățeneau.

Nu vom aminti decît ustu- 
rătoarea replică pe tiare Fe
tea Vilcov o dădea „Împăra
tului" (personaj in care ușor 
poate fi identificat Gabriel 
Marinescu în tripla-i postură 
de prefect al poliției Capi
talei, președinte al Clubului 
Venus și vicepreședinte al 
F.R.F.) din care se' desprinde 
demnitatea umană a sportivu
lui, demnitate pe care condu
cătorii de atunci al sportului, 
ca și cel al destinelor țării, 
o călcau în picioare.

Pentru tine cel care ai avut 
ș'ansa de a te naște și dez
volta în anii construcției so
cialiste, pentru tine cel care 
nu poți concepe că realitățile 
de azi erau, cu trei decenii 
in urmă doar visuri — re
comandăm cu toată căldura 
lecturarea acestei cărți a lui 
Neagu Rădulescu.

Niki Mihai BURILIANU

cluburi sportive, 
ai U.T.C., U.G.S.R., Ministerului 
învățămîntului, Ministerului 
Sănătății, Centrului de cerce
tări științifice al C.N.E.F.S.

în afara obișnuitelor analize 
ale îndeplinirii planurilor de 
pregătire pe anul 1968 (fiecare 
antrenor își va prezenta rapor
tul asupra muncii sale) ale ac
tivității desfășurate de comisi
ile județene de atletism, de 
secțiile de atletism din cluburi 
și asociații, se Va trece la de
finitivarea calendarului com- 
petițional intern și internațio
nal pe 1969, la stabilirea di
feritelor regulamente, la comu
nicarea criteriilor de intrare in 
loturile republicane, în echi
pele reprezentative, precum și 
la prezentarea criteriilor de 
selecție pentru copii și juniori 
în lumina noii orientări a an
trenamentului contemporan etc.

★
Selecționarea atleților pentru 

Ioturile republicane (seniori, ti
neret și juniori) va fi făcută 
avindu-se în vedere îndeplini
rea următoarelor performanțe, 
realizate în competițiile oficiale 
din acest an și cele ce vor fi 
obținute în 1969 : SENIORI 
BĂRBAȚI ; 100 m-10,6 (10,8) ; 
200 m-21,8 (22,0) : 400 m-48,9 
(49,2); 800 m-l:52,0 (1:54,0);
1500 m—3:52,0 (3:55,0) ; 5000 m— 
14:40,0 (15:00,0) ; 10000 m—31:00,0 
(31:30,0) ; maraton—2.35:00,0 
(2.38:00,0); 20 km marș —
1.35:00,0 (1.40:00,0) ; 50 km
marș — 4.37:00,0 (4.45:00,0) 110 
mg—14,7 (15,0); 400 mg—54.0
(55,5) ; 3000 m. obst.—9:08,0
(9:15,0) ; înălțime—2,00 (1,98) ; 
prăjină—4,40 (4,25) ; lungime— 
7,45 (7,25) ; triplu—15,50 (15,25) ; 
greutate—16,00 (15,00) ; disc—

49,00 (45,00) ; ciocan—58,00
(55,00) ; suliță—68,00 (63,00) ; de
catlon—6500 p (6000 p) ; croș- 
primii 7 clasați la campionatul 
republican (primii 10 clasați) ; ... (124); 

m—57,5 
(2:15,0) ; 
mg-11.2

FEMEI: 100 m—12,1
200 m—25,1 (25,4) ; 400 
(58.5) ; 800 m—2 :13,0 
1500 m—4:35,0 (—) ; 80 
(11,4); 100 mg—14,5 (-) ; înăl
țime — 1,63 (1,60) ; lungime — 
5,85 (5,70) ; greutate — 14,00 
(13,00) ; disc—46,00 (43,00) ; su
liță—47,00 (44,00) ; pentatlon— 
4200 p (3800 p) ; cros—primele 
6 clasate la campionatul repu
blican (primele 10 clasate).

★
Pentru Iotul republican 

TINERET (atleți născuți 
1948 șl 1949) vor fi selecționați 
acei sportivi clasați între pri
mii 10 seniori în bilanțurile pe 
1968—69 și care au făcut parte

de
în

P.S. Nil trebuie omise, din 
păcate, precarele condiții gra
fice în care este prezentată 
această carte. Vinovății ? în
treprinderea Poligrafică „Cri- 
șana" Oradea. Cu puțin efort 
din partea „Crtșanei" nu ar 
fi fost nevoie de un „post 
scriptura".

(N. M. B.)

din echipa naționala m cursul 
anului 1968.

JUNIORII (născuți în anul 
1950 și mai mici) trebuie să fi 
realizat — sau să realizeze —
următoarele standarduri : BĂ
IEȚI : 100 m—11,0 (11,1); 200 m-
22.4 (22,5) ; 400 m—50,5 (51,0) ;
800 m—1:57,0 (1:57,5) ; 1500 m— 
4:05,0 (4:05,0) ; 3000 m—8:59,0 
(9:07,0) ; 10 km marș—50:00,0 
(50:30,0) ; 110 mg — 15,9
(16,0) ; 400 mg—57,5 (58,0) ;
1500 m obst—4:29,0 (4:28,0) ; 
înălțime—1,91 (1,85) ; prăjină— 
3,90 (3,90) ; lungime—6,90 (6,75) ; 
triplu—14,00 (14,00) ; greutate— 
12,50 (12,30); disc—38,00 (39.00) ; 
ciocan—46,00 (44,00) ; suliță—
54,00 (56,00) ; decatlon—5500 p 
(5200 p) ; cros — primii 7 clasați 
la campionatul republican (pri
mii
12.4 
400 
19,0

10 clasați) ; FETE : 100 m— 
(12,6) ; 200 m — 25,9 (26,3) ; 
m—59,5 (60,0) ; 800 m—2: 
(2:20,0) ; 1500 m—4:45,0 (—);

80 mg—11,8 (11,9) ; 100 mg—
15,0 ; înălțime—1,58 (1,50); lun
gime—5,50 (5,40); greutate—
12,50 (12,00) ; disc—39,00 (39,00) ; 
suliță—40,00 (40,00) ; pentatlon- 
3900 p (3600 p) ; cros—primele 
6 clasate la campionatul repu
blican (primele 10 clasate).

în paranteză am trecut stan- 
dardurile care au fost cerute 
în acest an pentru selecția în 
loturile republicane. După cum 
se poate vedea, creșterea aces
tor performanțe este proporțio
nală cu cerințele actuale, tot 
mai mari de la un an la altul.

★
Pentru alcătuirea echipelor 

reprezentative in vederea me
ciurilor interțări sau a Jocu
rilor Balcanice, F.R.A. va ape~ 
Ia la serviciile atleților clasați 
pe primele două locuri la 
concursurile de selecție care 
vor fi anunțate din timp și 
vor fi incluse în planurile ge
nerale de pregătire pe anul 
1969. Ordinea stabilită la se
lecție nu va fi schimbată de
cît în cazul accidentărilor, a 
ieșirilor din formă (constatate 
de colegiul de antrenori, me
dic și antrenorul federal) sau 
a abaterilor disciplinare, th 
eventualitatea unor asemenea 
cazuri, în echipă vor fi intro
duși atleții clasați pe locurile 
următoare la concursul de se
lecție.

Iată o măsură foarte bună 
care va înlătura multe discuții, 
eliminîndu-se de la bun în
ceput arbitrariul, adică ceea ce 
determină, de obicei, aseme
nea discuții.

Prioritatea acordată de rubiica noas
tră condițiilor de moral în care vor 
aborda selecționabilii români meciul cu 
Franța, nu este întimulătoare. Determi
nant a fost aspectul jocului dintre ..primi" 
și „secunzi", disputat duminică diminea
ță. Primele 40 de minute de ioc au dat 
de gîndit asistenței : Lotul B și-a domi
nat net partenerii de întrecere, care pă
reau cumva anchilozați și, ceea ce este 
mai grav, au părut a avea inhibate, total, 
deprinderile tehnico-tactice. ba chiar și 
pe cele morale. După pauză, aspectul 
jocului s-a schimbat radical, dar, din 
păcate, creditul acordat revirimentului 
nu poate atinge procentajul maxim: 
Lotul B a „căzut" fizic și n-a reușit 
decît arareori să opună o rezistență care 
să dea posibilitatea unei aprecieri per
fect valabile a potențialului (dovadă a 
antrenamentelor slabe care se fac în 
multe cluburi). Iată. deci, o motivare

serioasă a apelului la abnegație... Oricît 
am vrea să justificăm încercările de 
automenajare ale selecționaților, nu tre
buie uitat că angajarea totală intr-un 
meci nu se poate realiza dacă nu a fost 
precedată de o asemănătoare angajare 
la antrenamente, oricare ar fi forma pe 
care o îmbracă acestea. Or. n-am prea 
rămas cu impresia unei atît de complete 
participări...

Au existat, desigur, și jucători aflați 
de pe acum la un nivel corespunzător. 
După părerea noastră. Dinu, Ciobănel, 
Rășcanu (cu unele mici rezerve), Irimescu 

fac parte din aceestă 
ceilalți ne rămîne spe- 
face retușurile necesare 
și că ei înșiși vor de- 
indispensabile atingerii

și Dragomirescu 
categorie. Pentru 
ranța că se vor 
în timpul rămas 
pune eforturile 
formei maxime.

In pofida vizibilei scăderi din partea 
a doua a jocului, Lotul B are dreptul

Ia felicitări. A fost aproape surprinză
tor nivelul valoric al echipei naționale 
secunde, din rândurile căreia se afirmă 
de pe acum candidați la promovare, 
gata oricînd să-i înlocuiască pe unii 
dintre consacrați. Ne-au plăcut în mod 
special Băltărețu, Mățăoană, Suciu și 
Peter ; cu unele rezerve, care nu au în ve
dere decît cazul francezilor ca adversari, 
și Marinescu are o valoare certă. Iată, de 
altfel, componența Lotului B, de ale 
cărui pregătiri se ocupă antrenorii Al. 
Paloșanu și Rene Chiriac: Mihalașcu 
(Rulmentul), Iatan, Drăgulescu, Atana- 
siu (Grivița Roșie), Dărăban, Ene, Roman, 
Cîndea (Dinamo), Băltărețu, Ciornei, Pe
ter, Durbac (Steaua), Pop, Bărgăunaș, 
Sabău, Marinescu (Știința), Spiratos (Po
litehnica), Mățăoană (Agronomia), Boian- 
gian (Constructorul), Terboczi (Farul) și 
Suciu (Universitatea).

G. RUSSU-ȘIRIANU
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1345 Km

se va încheia duminică, o dată 
cu desfășurarea finalei campio
natului național de ciclocros. Cu 
toate acestea, încă de pe acum 
au început discuțiile privind 
competițiile rutiere ale anului 
1969. La fel ca și celelalte fe
derații de pe continent, F.R. 
Ciclism și-a definitivat calen
darul întrecerilor interne și in
ternaționale din viitorul sezon. 
Pe primul loc — în ceea ce pri
vește competițiile organizate în 
țara noastră — se situează, fără 
îndoială, „Turul României”, 
ajuns la a XVIII-a ediție.

Organizatorilor tradiționali — 
F.R. Ciclism și A.S. Loto-Pro- 
nosport — Ii se adaugă, 
ediția pe anul 1969, 
„Sportul". Primul pas 
făcut. Comisia tehnică a 
3 variante de traseu pe 
punem în discuția amatorilor 
de ciclism, a consiliilor popu
lare județene și orășenești, a 
consiliilor pentru educație fi
zică și sport, a cicliștilor și an
trenorilor. Așteptăm opinia lor 
pentru ca în luna decembrie 
să putem prezenta comisiei de 
organizare un traseu care să 
întrunească majoritatea sufra
giilor.

întrecerea va măsura aproxi
mativ 1 350 km, împărțiți în 11 
etape (in prima zi vor avea loc 
două etape). Cicliștii vor bene
ficia de o zi 
modificată și data de desfășu
rare. „Turul României", ediția 
a XVIII-a — se va disputa în
tre 19 și 29 iunie. A fost aleasă 

nouă dată, pentru ca tradițio-

pentru 
ziarul 

a fost 
propus 
care le

de odihnă. A fost

nala noastră competiție de lung 
kilometraj să nu mal fie la con
curență cu alte mari întreceri 
cicliste europene.

în ceea ce privește participa
rea, delegații F.R. Ciclism la 
Congresul U.C.I. și al F.I.A.C. 
(Geneva — 27-29 noiembrie) vor 
lansa invitații federațiilor na
ționale de ciclism din Anglia, 
Austria, Belgia, Bulgaria, Ceho
slovacia, Danemarca, Elveția, 
Franța, R.D. Germană, R.F. a 
Germaniei, Grecia, Italia, Iugo
slavia, Norvegia, Olanda, Polo
nia, Spania. Suedia și Uniunea 
Sovietică. Desigur, nu toate ță
rile invitate vor putea răspunde 
afirmativ. Avem însă convin
gerea că a XVIII-a ediție a 
„Turului României" se va bu
cura de o bogată și valoroasă 
participare, 
cătuite din 
clasamentul 
primii 3.

Se preconizează, de aseme
nea, alcătuirea unui juriu inter
național și invitarea unor per
sonalități de seamă care să 
asiste la desfășurarea „Turului 
României".

Așadar, le adresăm cititorilor 
noștri invitația de a-și spune 
părerea asupra propunerilor de 
traseu prezentate de comisia 
tehnică, de a veni in sprijinul 
organizatorilor „Turului Româ
niei” cu sugestii. Le așteptăm !

Echipele vor fi al- 
cîte 3 rutieri, în 
pe echipe contînd
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MARIA ALEXANDRU Șl DORIN GIURGIUCA
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republicane de tenis de 
s-au încheiat ieri, cu vic- 
favoriților Marla Alexan- 
(Progresul București) și
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Turneele de selecție ale lotu
rilor 
masă 
toria
dru
Dorin Giurgiucă (C.S.M. Cluj). 
Dacă la fete cîștigătoarea nu a 
avut de întimpinat prea multă 
rezistență din partea adversa
relor — cu excepția Eleonorei 
Mihalca — la băieți, întrecerea 
pentru primul loc s-a decis abia 
In ultimul moment cînd depar
tajarea s-a făcut datorită set-

MALADII CRONICE
ÎN SPORTUL DE MASĂ constantean
(Urmare din pag. 1)

concluzii tranșante asupra ni
velului și calității rezultatelor. 
Se pot face, totuși, unele a- 
precieri.

NIȚĂ SCARLAT: „Deși dis
tribuția sportului între noii fac
tori (U.T.C., sindicate, inspec
torate școlare, C.A.P.-uri etc.) 
a avut ca scop o mai bună or
ganizare a lui, constatăm că 
tocmai acest, capitol suferă cel 
mai mult. Există, în momen
tul de față, serioase deficiențe 
organizatorice, care împiedică 
mersul înainte și subminează 
activitatea competițională. Așa 
s-a întimplat că, deși au fost 
programate diferite întreceri, 
ele nu s-au putut desfășura da
torită dezorganizării existente 
Pe filieră. Cazul nu este nu
mai al competițiilor organizate 
ocazional (exemplu : „Ștafeta 
combinată", programată pen
tru tinerii din întreprinderi, 
la startul căreia, din 56 de a- 
sociații cîte au fost invitate, 
nu s-au prezentat decît trei), 
ci și pl celor prevăzute în ca
lendar : la faza pe județ, la o- 
rientarea turistică, din 60 de 
echipe, pe cîte contam, nu s-au 
prezentat decît 20".

ION POPESCU : „Pentru că 
există un calcul al hîrtiei, am 
să mă exprim în cifre : cu doi 
ani în urmă, rezultatele erau 
de trei ori mai bune ca astăzi".

TINCA TELEHOI : „După un 
mic succes în „Cupa tineretu
lui la sate" n-am mai înregis
trat nici un rezultat notabil. 
Dacă am fi obligați la un bi
lanț ad-hoc, ar trebui să re
cunoaștem că foarte multe din
tre proiectele stabilite inițial au 
rămas în același stadiu".

DUMITRU PANAIT : „S-au 
realizat, in general, competițiile

a mem- 
secțiilor 
a pro

cure cei

centrale („Crosul tineretului**, de
„Cupa tineretului la sdteu). tre
La toate fazele, însă, orga- în

nizarea a fost defectuoasă, 
ceea ce a determinat ca la une
le discipline — ciclism, atletism 
— să reprogramăm întîlnirile 
pentru o nouă dată. Nu avem, 
în plus, certitudinea prezenței 
echipelor in competiții pentru 
că asociațiile, avînd acum o- 
bli.gația să-și suporte singure 
cheltuielile, pot motiva oricînd 
absența, invocînd lipsa de fon
duri. De altfel, la nivelul ju
dețului, nu avem pînă în pre
zent o evidență clară 
brllor cotizanți și a 
afiliate. Reorganizarea 
dus și o anomalie, pe
în drept nu se grăbesc s-o re
zolve : sint asociații de comună 
tinde există cîte trei-patru sec
ții la aceeași disciplină (situa
ție provenită prin unificarea 
asociațiilor din comună în- 
tr-una singură)”.

DUMITRU UNGUREANU: 
„Baza sportivă recent amena
jată în comună și promovarea 
echipei de fotbal în campiona
tul județean sint performanțe 
locale, ale entuziasmului lucră
torilor din I.M.A. Impedimen
tele ivite în ultimul timp au 
început însă să cam tocească 
elanul".

Rep. : Analizînd stările de 
lucruri ați descoperit, desigur, 
și cauzele care au generat lip
surile. Le-ați putea exprima ?

D. PANAIT : „In primul 
rînd, lipsa de experiență a no
ilor cadre. Sportul nu se re
zumă numai la aspectul lui 
aurit: competiția. Înseamnă 
muncă pentru realizarea șl dis
tribuirea judicioasă a fonduri
lor, capacitate organizatorică, 
activitate susținută cu oamenii, 
atribute care presupun acti
viști dotați, buni cunoscători 
intr-ale sportului".

N. SCARLAT : „Nedoritul 
.statu-quo se datorește și lipsei 

colaborare, de înțelegere în- 
cadre. Situația întâmplată 

competiția „Mănușa lito-

ralului" poate fî relevantă. 
Boxerii constănțeni, prezenți la 
întreceri, au fost sancționați de 
către președintele sindicatului 
de întreprindere pe motivul că 
această organizație „nu accep
tă indicațiile comisiei de sport 
din Consiliul județean". Și nu 
este singurul caz de orgoliu 
exacerbat".

T. TELEHOI : „Activiștii 
sportivi din organizațiile U.T.C. 
și sindicale au „problema spor
tivă” ca o obligație suplimen
tară, pe lingă alte zeci de sar
cini ce le revin, Și asta, dato
rită faptului că sportul conti
nuă să fie considerat încă o 
activitate derizorie, de ignorat. 
De altfel, sarcina sportivă nu 
trebuie să fie numai a unui 
om anume, „a responsabilului 
sportiv" din organul respectiv, 
ci trebuie să preocupe (ca și 
problemele etice sau culturale) 
întreg activul U.T.C. Numărul 
mic (3) de activiști salariați 
care există la „centru" 
mărul mare 
existente in 
un controi 
fugă".

D. UNGUREANU : „Probabil 
asta explică de ce, într-un an 
de zile, la asociația Tractorul 
Chirnogeni nu și-a făcut apa
riția decît O SINGURĂ DATĂ, 
un singur activist, care n-a știut 
să ne dezlege „cifrul" bugetu
lui, al conturilor, promițîndu-ne 
că va mai veni după ce se va 
edifica. Și-l tot așteptăm din 
aprilie”.

I. POPESCU; „In directi
vele Uniunii generale a C.A.P.- 
urilor nu s-a prevăzut un lucru 
esențial pentru existența noas
tră, a asociațiilor comunale: 
procentele ce ne revin din fon
dul social-cultural al C.A.P.-u- 
rilor. Iar fără o indicație pre
cisă, nimeni nu e dispus să 
ofere. Așa se intîmplă că, deși 
in comuna Negru Vodă sint trei

C.A.P.-uri, care dețin un fond 
social-cultural de 250 000 lei, 
asociația Recolta n-a primit 
nici un ban. Acesta-i motivul 
pentru care baza este neîngră
dită (și nu putem tealiza înca
sări la competiții’), că nu avem 
echipament, că o serie de Sec
ții sint gata să sucombe, că 
deplasările le suportăm din 
contribuții personale".

Rep. : Desigur, nu aceasta 
este prima recunoaștere sin
ceră a lipsurilor și a greutăți
lor existente. S-au relevat, pro
babil, și în alte ocazii, 
suri ați stabilit ? 
ecoul lor ?

T. TELEHOI: 
instituirea unor

averajului, Giurgiucă fiind su
perior lui Sîndeanu.

Dintre ceilalți competitori se 
cuvin evidențieri Magdaleneî 
Lesai, Eleonorei Mihalca, lui 
Sindeanu, Covaci și Doboși.

Rezultate tehnice mai impor
tante : simplu femei : Maria A- 
lexandru cu N. Spiridon 3—0, V. 
Ivan 3—0, L. Sălăgeanu 3—0, Eleo
nora Mihalca 3—2, (21, —22. 16, 
—17, 14) ; Eleonora Mihalca cu
V. Babiciuc 3—0, L. Sălăgeanu 
3—0, C. Crișan 3—0 ; Magdalene 
Lesai cu V. Babiciuc 3—0. C. Cri
șan 3—2, I. Crejec 3—1, N. Spiri
don 3—0, V. Ivan 3—0; Carmen 
Crișan cu N. Spiridon 3—0, V. 
Ivan 3—1, L. Sălăgeanu 3—0; 
Victoria Babiciuc — I. Crejec 3—0: 
Lidia Sălăgeanu — I. Crejec 3—0; 
Nicoieta Spiridon — I. Crejec 
3—1: Viorica Ivan — ludit Cre
jec 3—0: simplu bărbați : Sindea
nu cu Covaci 3—2, Șim’andan 3— i). 
Dumltriu 3—1. Sentivani 3—0; 
Giurgiucă cu Dumitriu 3—0. Lu- 
chian 3—1, Sindeanu 3—0, Senti
vani 3—1, Rethi 3—1; Kethi cu 
Dumitriu 3—0, Sentivani 3—1, An
tal 3—2, Simandan 3—0; Păun eu 
Rethi 3—1, Luchian 3—2; Șimandan 
cu Sentivani 3—1, Macovei 3—0; 
Doboși cu Luchian 3—1, Antal 
3—1, Șimandan 3—0, Dumitriu 
3—1, Macovei — Antal 3—1, Du
mitriu — Păun 3—0; Covaci cu 
Păun 3—0, Antal 3—1, Doboși 3-0, 
Luchian 3—0; Luchian — Maco
vei 3—0.

Clasamente, turneul feminin. 
Maria Alexandru 16 puncte, 2. E- 
leonora Mihalca 15 p, 3. Magda
lena Lesai 14 p, 4. Carmen Cri
șan 13 p, 5. Victoria Babiciuc 13 
p. 6. Viorica Ivan 11 P, 7. Lirfis 
Sălăgeanu 10 p, 8. Nieoleta Spi
ridon 9 p, 9. ludit Crejec 8 p. 
Turneul masculin : 1. Giurgiucă 
21 p (32:11), 2. Sîndeanu 21 p 
(30:12), 3. Covaci 20 p, 4. Rethi 
19 p. 5. Doboși 13 p, 6. Dumitriu 
17 p, 7. Șimandan 16 p. 8. s,u- 
chian 14 p (16-26), 9. Sentivani 
14 p (15-27). io. Păun 13 p, II. 
Antal 12 p, 12. Macovei 12 p.

Care
Ce mâ- 

a fost

propus

țin de

din cele 
noastre

și nu-
(60) de asociații 
județ del ermină 

sporadic și din

„S-a 
colective de 

îndrumare și control care să 
meargă ,,jos“, in asociații, și 
să ajute. S-a întreprins ceva 
(în orașele Hîrșova și Medgi
dia) fără, însă, ca acțiunea să 
aibă un caracter de continui
tate. Am hotărit, de asemenea, 
instituirea unui campionat 
continuu pe centre de comună 
(cu promovare 
județene). Am, 
presimțire că, 
ceasta, se va

UNGUREANU : 
reciproc și ne 
pentru că am 
inutil să mai

n-au
pro-

sfă-„Ne
organizăm 
înțeles că 
așteptăm

in competițiile 
însă, nefericita 
și de data a- 
reedita situația 

din ',Cupa tineretului la sate"
cînd campioanele la volei, fot
bal și handbal, ce trebuiau să 
promoveze în „județ", 
promovat din cauza unor 
cese-verbale rătăcite”.

D, 
tuim 
local 
este
„centrul". Pentru că dacă vine, 
nu este decît o prezență for
mală".

D. PANAIT : „Apelurile noa
stre au avut in vedere, în prin
cipal, coroborarea eforturilor 
tuturor forurilor răspunzătoare 
și canalizarea lor spre un scop 
comun. Apare, însă, ca o fan-

tomă fetișul vorbelor și o exas
perantă lipsă de onestitate".

I. POPESCU : „Cu buget se
cătuit (de nicăieri alimentat) 
nu mai avem curajul proiecte
lor. Promisiunile nu 
cald".

N. SCARLAT : „Una 
mai bune intenții ale
a fost tălmăcită total contrariu, 
generînd un lanț de nemulțu
miri : ca organ direct răspun
zător de sport, am hotărit ana
liza secțiilor de performanță 
din municipiu, programând, 
pentru prima ședință, echipele 
Portul, Spartac și Electrica. 
Intenția a fost aspru sancțio
nată de către președintele Con
siliului municipal 
lor, considerînd-o 
care a integrității

★

al sindicate- 
ca o încăl- 
feudei sale”.

Am apreciat franchețea dis
cuției, sinceritatea cu care oa
menii au vorbit despre munca 
lor, spiritul critic cu care și-au 
analizat rezultatele, descoperind 
lipsurile, indiferent cine se face 
responsabil de ele, convinși fi
ind că răul trebuie dezvăluit.

Sint oameni refractari cano
nului, dornici să acționeze și 
să schimbe, dar pe care îi în
frânează încă, o suită de bariere 
apărute cu conștiință sau fără, 
obstacole relevate în cuvîntul 
fiecăruia.

Multe din soluțiile ce se pot 
da sint sugerate chiar în răs
punsurile mai sus menționate. 
Ele sint cu atît mai utile eu 
cit repre?intă expresia unei ex
periențe de viață.

Oricum, cheia de 
zidă in colaborarea 
principială a tuturor
cu atribuții în domeniul spor
tului, în unitatea lor de acți
une cars are, în fond, același 
scop : PROGRESUL SPORTU
LUI CONSTĂNȚEAN.

boltă re- 
strînsă și 
factorilor

f)
C.S.M. Reșița — A.S.A. Ora

dea 20—18. Meciurile au fost echi
librate și, în general; de bună 
factură tehnică. (D. PLAVITIU
— corespondent).

Electroputere Craiova — Meta
lul Bocșa 33—0. Neprezentînd trei 
boxeri (la categoriile cocos, semi- 
mijlocie și mijlocie), oaspeții au 
pierdut cu scorul de 33—o. Gala 
s-a disputat amical. (V. POPOVICI
— corespondent).

Farul Constanta — Dunărea 
Galați 33—0. Gălățenii au făcut 
o proastă propagandă boxului. 

.Încercat să facă două sub
stituiri de nume, prezentînd legi
timațiile sportivilor lacobleț și 
Voicu, care în realitate nu fă
cuseră deplasarea la Constanta. 
De asemenea, au vrut să-1 uree 
în ring pe mijlociul Popescu, cu 
toate că de curînd acesta pierdu- 
se prin k.o. Gala, amicală, a du
rat o oră și zece minute, înregis- 
trmdu-se 6 abandonuri si 3 ne- 
prezentări. Comentariile 'sint de 
Prijos. (C. POPA și C. GOLDEN
BERG — corespondenți).

U.M. Timișoara — Metalul Buc. 
16—26. Rezultate tehnice : Mihăi- 
lescu b.p. Galo ; Ștefan (M) ciști- 
gă prin neprezentare ; Lungu 
(M) b.p. Gale ; Molnar (UMT) 
b.p. Ene ; Negoescu (M) cistigă 
prin neprezentare ; Stanciu (M) 
b. k.o. 2 Ispas ; Coks (UMT) egal 
cu Voicu ; Enciu (M) b. k.o. 2 
Marconi ; Bălănescu (UMT) b. 
dese. Stumpf; Cîmpeanu (M) b.ab. 
2 Marconi ; Schubert (UMT) b. 
k.o. 2 Moțoc. (C. CREȚu — co
respondent).

c.s.M. cluj — Minerul Banat 
25-15.
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IN FEBRA MECIULUI 
CU ECHIPA ELVEȚIEI...

(Urmare din pag. 1) 

telegrama de apelare a lui 
Anca a fost expediată Consi
liului județean pentru educa
ție fizică și sport Cluj încă 
de... miercuri. 13 noiembrie ! ? 
Cele șase zile scurse de atunci 
— răstimp în care conducerea 
C.J.E.F.S. Cluj n-a găsit pri
lej să comunice clubului dis
poziția federației — ne scu
tesc de orice comentarii...

La încheierea antrenamen
tului desfășurat pe „23 Au
gust" II (terenul central fiind 
acoperit cu o prelată protec
toare), o scurtă discuție cu 
antrenorii naționalei ne-a pus 
în temă cu programul com
plet. al jucătorilor noștri în 
această săptămînă : antrena
mente zilnice cu urmărirea 
ideii tactice de joc, iar as
tăzi un mecirșcoală, la două 
perți ; după-amiază, program

mente" complete: „Aceeași 
echipă din meciul cu Anglia, 
cu două modificări: Boc (în 
locul Iui Barbu) și Domide — 
de la începutul partidei. Pe 
parcurs — dacă va fi nevoie 
— vom efectua schimbări în 
funcție de cerințele jocului".

Intervine în discuție V. Măr- 
dăreseu : „Știm că elvețienii 
vor juca „catenaecio", cu un 
„libero" extrem de mobil, Tac- 
chella. Sarcina atacanților 
noștri va fi cu atît mai grea 
cu cît toți fundașii elvețieni 
sînt debutanți, deci vor juca 
foarte dirz pentru a se impună 
„din start".

Și o știre de ultim moment: 
sîntem informați că, din cau
za accidentării Iui Barbu, s-a 
recurs, ca soluție de ultim 
moment, la serviciile lui Po- 
joni, care este așteptat astăzi 
la București.

distractiv ; joi : vizionarea fil
mului partidei România — 
Anglia, iar vineri, după an
trenament, de la orele 17,00, 
din nou film — de astă-dată 
unul distractiv.

încercăm să aflăm de la 
Angelo Niculescu, formația 
care va fi utilizată sîmbătă. 
De obicei circumspect, de a- 
ceastă dată antrenorul trico
lorilor ne furnizează „argu-

Foto : B VASILE

Cu selecționabilii, in intimitate,• ••

Antrenamentul a în
ceput ! Jucătorii — in 
prim plan Radu Nun- 
weiller, Domide, Datcu 
și Boc — termină sprin
tul, a Gărzii linie de 
sosire este marcată de 

cîteva... mingi

Deși bănuiam că un reportaj 
la o ședință de masaj și baie 
a selecționaților (prima etapă 
din orice stagiu dinaintea unui 
joc international) nu ar intere
sa prea mult masa cititorilor, 
scriem, totuși, aceste rînduri 
pentru că ne-am convins de 
contrariul, la fața locului, re- 
marcînd că in cadrul respectiv 
spiritul de comunicativitate este 
mult mai liber, mai bogat, ofe
rind curiozității noastre profe
sionale elemente inedite.

Intrînd direct in temă, vom 
spune că primul om întâlnit a 
fost volubilul antrenor secund 
al naționalei, GIL MARDA- 
RESCU, ieșit proaspăt din ba
zinul cu apă rece. „Unde am stat 
mai mult, ne-a spus el, pentru 
limpezirea gindurilor, care, în 
această ultimă săptămînă, înain-

sa

FOTBAL - 03
• „Felicităm prin prezenta 

brigada de arbitri condusă de 
Cioc Ispas (Mediaș), pentru 
modul exemplar In care a 
condus partida de divizie C 
dintre Olimpia Satu Mare și 
Unirea Dej“. Semnează asocia
ția sportivă Unirea Dej.

Felicitări la fel de căldu
roase merită și asociația Uni
rea Dej. A trimis această te
legramă, la sfîrșitul unui meci 
pierdut cu 3—a

Se mal Intîmplă. Rar, dar se 
întîmplă l

• De cîteva zile. Constan
tin Pleșa, unul dintre cel mai 
vechi jucători ai Farului, a 
devenit tatăl unul băiețel — 
Olimpiu.

Nu folosim tradiționala 
poantă că pepiniera echipei 
eonstănțene s-a îmbogățit cu un 
element de nădejde. Ne bu- 
eură că Farul are, printre 
jucătorii săi, un tată fericit. 
Poate că șe va vedea și la vii
toarele meciuri...
• Un iubitor al fotbalului 

din Bacău, economistul Emil 
Lateș, recomandă echipei Di
namo Bacău pe unul în ju
cătorii echipei de tineret. 
Munteanu I, care „este foarte 
talentat și are un șut extra- 
ordinar, care îl reamintește pe 
cel al lui Bazil Marian. De 
altfel, luînd parte la 3 sau

2 i»«« a fr»cr»i»ic 11 «rnlliri 
vedem ce spune șî Nlcu- 
antrenorul principal 1 El 
primul interesat.
Un vechi arbitru,

etici ei, lumu piuic no. <>
4 meciuri, a înscris 11 goluri". 

Să
șor,
este

z.
Liu>u, din Focșani, își va în
cheia peste puțin timp acti
vitatea, după ce a condus 
peste 1 000 de meciuri. El îm
plinește 50 de ani, limita ma
ximă de vîrstă pentru un ar
bitru.

Aceasta nu însemnează însă 
că lese la... pensie. In cali
tate de președinte al Cole
giului de arbitri din Focșani 
și profesor de educație fizică, 
el va continua sA servească 
activitatea sportivă.

MECI AMICAL
AL RAPIDULUI

bucureșteană Rapid 
meciurile amicale în 
de întrerupere deter-

Echipa
continuă 
perioada 
minată de partida România — 
Elveția. Mîine, feroviarii vor 
întilni, pe stadionul Giulești, 
începînd de la ora 14,30, divi
zionara B — Electronica Obor.

tea partidei cu Elveția, se află 
într-un adevărat război".

— Și care gînd, a învins ?
— Acela că nu trebuie 

forțăm super-lacătul elvețian
(al cărui valoros patent a re
zistat la cele mai celebre__
chei), ci să-1 ocolim...

_  ? i ?
— .. .Pe extreme. Asediind 

frontal careul de 16 m, putem 
juca și două săptămîni cu elve
țienii fără să marcăm gol. So
luția noastră trebuie să fie ata
cul amplu, pe extreme, obligînd 
apărarea adversă la o reparti
zare mai largă a oamenilor.

Iată-mă într-un cerc de „el
vețieni”, cum le spun ceilalți co
legi de-ai lor jucătorilor care 
au trecut în „autobiografie" șt 
participarea la acel 1—7 de la 
Ziirich. Fețele cele mai zîmbi- 
toare devin subit grave și citești 
pe ele o hotărîre care nu mai 
are nevoie de cuvinte pentru 
a se exprima. Dar iată, totuși,

cuvintele : GHERGHELI : „N-am 
dorit, poate, în viața mea o 
victorie așa cum o doresc pe a- 
ceasta. Nu concep altceva decît 
victorie". PÎRCĂLAB : „în ulti
ma vreme m-am simțit destul de 
obosit. N-am jucat la Ploiești 
pentru a-mi reveni în plenitu
dinea mijloacelor fizice. Sîm
bătă, voi alerga cît pentru două 
meciuri, cel de aici și cel de la 
Zurich...” DATCU: „N-am să 
uit niciodată golurile primite 
in acea nocturnă-coșmar. Tre
buie să spălăm rușinea celor 
7 goluri".

Trecînd de la cei cu vechi 
state de serviciu, la „cavalerii 
rozelor", cei din jurul celor 20 
de ani, treci de la VOINȚA ne
clintită la OPTIMISMUL ca
racteristic vîrstei, pe cit de to
nifiant, pe atît de contagios. 
F L O R E A DUMITRACHE : 
„Dacă atacanții se angajează cu 
toată inima, învingem 1“ DO-

MIDE : „Atac în trombă de la 
început. Trebuie să înscriem 
înainte ca elvețienii să 
să se încălzească...“

... Intr-adevăr e cald, 
aprinși, fețe înroșite, 
transpirate. Venit din i 
dușurilor, 
contrapondere (de fapt o pon
dere) exaltării juvenile a tine
retului. „Mi-e frică să nu se 
cadă în greșeala de a se consi
dera meciul gata cîștigat. Prea 
mulți cred că-i vom bate foarte 
ușor pe elvețieni, doar pentru 
motivul că i-am mai bătut o 
dată la București. Și ce greu e 
să cîștigi un meci în care toți îți 
spun că ești mare favorit. Nu. 
Această partidă trebuie s-o. 
luăm cît se poate de serios și 
să muncim lucid, organizat, din 
primul pînă în ultimul minut".

Lansăm „fără preluare" 
(cum se spune in limbaj fotba
listic) această idee înțeleaptă a 
fotbalistului ploieștean — pe te
ren, ca și în viață, un om e- 
xemplar — subscriind cu toată 
convingerea la conținutul ei.

apuce

, Aburi 
frunți 

camera 
MOCANU aduce o

Marius POPESCU

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN ZURICH

„ȘTIM CĂ NE AȘTEAPTĂ UN MECI GREU
? ?

® Echipa Elveției deplasează la București cel mai bun 
lot • Problema Michaud ® Kiinzli, golgeterul, Diirr, 

stăpînul mijlocului terenului

„Sîntem siguri că românii 
își doresc acum mai mult de- 
cit orieînd o revanșă în urma 
înfrîngerii categorice suferite 
anul trecut la Ziirich" — mi-a 
spus Erwin Ballabio, antreno
rul echipei Elveției. Și, în 
continuare, Ballabio a decla
rat foarte scurt, dar semnifi
cativ : „Vom face tot posibi
lul să scăpăm cu fața curată", 
îmi voi permite să fac unele 
confidențe, legate de tactica 
de joc, de alcătuirea formației. 
Pe scurt, totul se învîrtește 
în jurul fundașului Michaud. 
Dacă acesta va fi apt de joc, 
atunci se va alcătui o forma
ție bună. Dacă din echipă va 
lipsi Michaud, atunci toată 
apărarea își va schimba com
ponența. Dar și într-un caz și 
în altul, tactica de joc va fi 
aceeași: cu măturător și trei 
linii de cite trei jucători, adi
că : 1—1—3—3—3.

Iată și cele două formații, 
în variantele prezenței sau ab
senței lui Michaud :

Grob — Michaud — Ram- 
ser, Tacchella. Stierli — Ci- 
therlet, Diir, Kuhn — Vuilleu- 
mier, Kiinzli, Quentin.

Grob — Tacchella — Mes
serli, Ramser, Stierli — Ci- 
therlet, Diirr, Kuhn — Vuilleu- 
mier, Kiinzli, Quentin. în a- 
ceastă variantă intră în discu
ție prezența mijlocașului 
Brenna și a înaintașilor Sig
norelli și Winiger.

în acest an, selecționata 
țării a susținut cinci întîl- 
niri : a cîștigat două (cu Aus
tria și cu Grecia, ambele cu 
1—0), a pierdut două (cu Iz- 
rael și Cipru, ambele cu ace
lași scor : 1—2) și a terminat

una la egalitate ! 0—0 cu
R.F.G. Dacă victoriile realiza
te ți scorul egal din fața 
R.F.G, pot fi considerate mul
țumitoare; în schimb înfrîn- 
gerile în fața unor formații 
slab cotate 
țional, sînt 
mante.

Va putea
obțină sîmbătă la București, 
un rezultat onorabil ? în ce 
privește alcătuirea formației, 
nimeni nu va putea să obiec
teze ceva. Elveția prezintă la 
București, jucători cu o mare 
experiență. în fruntea aces
tora se află înaintașul centra] 
Kiinzli, cel mai în formă ș> 
cel mai constant atacant, pe 
care l-a avut reprezentativa 
Elveției în ultimii ani. De trei 
ani, Kiinzli este golgeterul 
campionatului, iar în acest an. 
după 11 etape, se află în frun-

mar-

nume 
echi-
acum

PE MARGINEA ARTICOLELOR PUBLICATE

FINA
Am citit cu interes — și-l 

consider binevenit ■— articolul 
„BARIERĂ HULIGANISMU
LUI PE TERENURILE DE 
FOTBAL”.

M.-am numărat și eu printre 
spectatorii care au asistat la 
meciul dintre Dinamo Bucu
rești și West Bromwich Al
bion. Am apreciat replica pe 
care jucătorii dinamoviști au 
dat-o redutabililor lor adver
sari și am considerat prima 
repriză a acestei întâlniri ca 
una dintre cele mai frumoase 
pe care le poate oferi fotba
lul, prin nivelul ei tehnic, 
prin ritmul de joc, prin an
gajamentul fizic al celor două 
echipe, prin ocazile spectacu-

CIND?
loase de gol la ambele porți 
— și mai ales la cea engleză.

Și, totuși, am plecat indispus 
de la acest meci. M-a revoltat 
atitudinea huliganică a unora 
dintre spectatori, care au arun
cat cu sticle in teren, punînd 
în pericol integritatea corpo
rală a jucătorilor și arbitri
lor. Dar, finind seama și de 
alte întâmplări asemănătoare, 
pun întrebarea: chiar nu se 
poate face nimic împotriva a- 
cestor indivizi, care-și dau 
frîu liber instinctelor celor mai 
josnice, pe terenurile de sport? 
Cum li se poate cere arbitri
lor, in aceste condițiuni, să 
fie pe deplin imparțiali, să 
nu avantajeze în nici un fel

£

KW

pe plan interna- 
de-a dreptul alar-

echipa Elveției să

tea listei cu 12 goluri 
cate.

Tacchella este un alt 
cu răsunet. Căpitan al 
pei, el a îmbrăcat pînă
de 86 de ori tricoul echipei 
naționale. Ca vechime în e- 
chipă îl urmează Diirr, denu
mit și „King", pentru că do
mină mijlocul terenului. Diirr 
are 30 de ani și a fost de 28 
de ori selecționat în echipa 
națională. Lotul jucătorilor 
are doar doi debutanți : Sig
norelli și Messerli.

In prezent, lotul se află 
cantonat la Zurich. Miercuri, 
selecționabilii susțin un meci 
de verificare cu o echipă de 
juniori din Zurich, iar vineri 
dimineața, vor pleca cu avio
nul spre București.

Walter LUÎZ
redactor șef al ziarului „Sport" 

Ziirich
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LOTO • PRONOSPORT
cîștigătoru 

AUTOTURISMELOR DE LA 
CONCURSUL EXCEPȚIONAL 

PRONOEXPRES
DIN 10 NOIEMBRIE 1968
Categoria I (cite un autotu

rism „Volga") : Grigoriu Ilie din 
București, Onica Pavel din co
muna Macea județul Arad, Ka- 
roly Alexandru din Tîrnăveni, 
Udrea Gertrud din Gura Humo
rului județul Suceava ; Catego
ria a II-a (autoturism „Re
nault 10 Major”) : Bădulescu 
Virgil din comuna Botiz jude
țul Satu Mare ; Categoria a 
IlI-a (cite un autoturism 
„Moskvici 408“ cu 4 faruri și 
radio) : Matefi Anne-Marie și 
Haralamb Zaharescu din Bucu
rești ; Categoria a IV-a (cite un 
autoturism „Skoda 1000 M.B.“) : 
Constantin Ionel Simion din 
Odobești. Candea Nicolae din 
comuna Lehliu județul Ilfov și 
Demeny Ioan din Cluj.
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 19 NOIEMBRIE

FAZA I (bilete F de 20 lei și 
G de 10 lei)

EXTRAGEREA I : 26 66 62 
18 51 49 34 79 38 78 27 15

EXTRAGEREA A II-A : 61 1
48 43 60 29 23 52 59 10 90 28 

EXTRAGEREA A III-A: 32 4
56 46 63 30 36 66 17 65 44 51

EXTRAGEREA A IV-A: 38 72 
3 68 28 74 87 90 12 73 67 70

EXTRAGEREA A V-A: 55 68
56 78 40 4 8 22 52 69 53 14
FAZA A II-A (bilete F de 20 lei 

și T de 8 lei)
EXTRAGEREA A VI-A : 59

80 52 30 1 9 57 49 68 28 85 17
EXTRAGEREA A VII-A: 1 49

64 6 15 13 9 71 2 66 57 24 
EXTRAGEREA A VIII-A: 52

89 41 27 61 70 17 11 64 14 74 26
EXTRAGEREA A IX-A: 59 

20 37 84 15 72 62 29 82 11 28 1
FAZA A III-A (bilete F de 20 

lei și A de 2 lei)
EXTRAGEREA A X-A: 53 85 

87 25 58 60 89 37 70 83 2 69
Fond de. premii: 2.452.246 lei.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR 46 
DIN 17 NOIEMBRIE

Categoria I (13 rezultate) : 
38,5 variante a 2.542 lei ;

Categoria a II-a: (12 rezulta
te): 776 variante a 151 lei ;

Categoria a IlI-a : (11 rezul
tate) : 6.484,5 variante a 27 lei

Despre prezentul și despre pers
pectivele echipei de tineret a 
clubului Progresul am discutat cu 
antrenorul CORNEL DRAGUȘIN, 
coordonatorul tehnic al tuturor 
fotbaliștilor din acest club, care 
se remarcă, în ultima perioadă, 
prin acțiunea sistematică de pro
movare a unor tineri jucători.

— Ați reușit să selecționați 
elemente cărora scurgerea 
timpului să le confirme talen
tul ?

— Da și nu. Mă nemulțumește 
calitatea actualului lot de tine
ret, atunci cînd îl analizez din 
unghiul perspectivei. Cu actualul 
regulament de transferări, nu al
cătuim noi pepiniere proprii. Șl 
nu este posibil să ai numai ta
lente în formația proprie de ju
niori. Trebuie să existe posibili
tatea de a transfera și tineri des- 
coperiți aiurea, bineînțeles re- 
compensînd echipele de prove
niență.

— Prin prisma tinerilor fot
baliști de la Progresul, se 
poate aprecia fizionomia ge
nerației jucătorilor ce vin ?

— Cred că da. Regret, dar 
nu-mi dă impresia că ar fi o 
generație mai harnică, mai sobră, 
mai pasionată pentru fotbal. Ti
neretului, solicitat și tentat de 
către alte 
firesc. 
balul, 
totuși, 
Dacă așa o fi și prin alte părți, 
tot e ceva. Dar nu ignorăm pri
mejdia contaminării. Oricum, ea 
este inevitabilă, într-o oarecare 
măsură, dar ce s-ar întîmpla

solicitat și tentat 
activități, este, chiar, 

să nu-i mai placă fot- 
Echipa se 
din jucători

compune, 
cuminți.

dacă nici n-am lua măsuri pre
ventive. Tinerii se molipsesc re
pede de metehnele vîrstnicilor. 
Reticențele ultimilor față de e- 
fortul antrenamentelor (după falsa 
teorie : cine se antrenează „u- 
șor“ joacă mai mulți ani !), pre
cum și timorarea în timpul jocu
rilor programate în deplasare sînt 
atitudini care au început să 
preluate și de cei tineri.

fie

Vă afectează faptul- . că
sîntețl pe unul dintre ultimele 
locuri în clasamentul campio
natului de tineret 1

— De loc. Nu sîntem interesați 
de randamentul actual al echipei, 
ci de pregătirea individuală a 
jucătorilor. De aceea, am optat 
pentru o disciplină- severă, mai 
presus de orice interes competi- 
țional imediat.

— Ce probleme de metodică 
vă preocupă în pregătirea ti
nerilor fotbaliști ?

AZI, PE STADIONUL 
„REPUBLICII"

PROGRESUL -
I. F. G0TEBORG 

(Suedia)
Azi, cu începere de Ia ora 

14, stadionul „Republicii" . va 
găzdui un interesant meci a- 
mical internațional, între for
mația bucureșteană Progresul 
și echipa suedeză I. F. Gote- 
borg.

Partida va fi condusă Ia 
centru de arbitrul N. Mihăi- 
iescu.

In continuarea turneului, 
echipa suedeză I. F. Goteborg 
va mai susține două jocuri în 
țara noastră.

ARBITRI 
ROMÂNI 
PESTE 

HOTARE
Meciul Cipru — R.F. a Ger

maniei, din preliminariile cam
pionatului mondial de fotbal, 
care se va disputa în ziua de 
23 noiembrie, la Nicosia, va fi 
condus de arbitrii români 
A. PIRVU (la centru), GH. LI- 
MONA șl C. GHEMINGEAN 
(la tușă).

echipa gazdă, cînd nu li se 
asigură în nici un fel secu
ritatea ? Aceleași pericole îi 
pîndesc, la tot pasul, și pe ju
cătorii echipelor oaspe.

Este timpul să se treacă la 
măsuri energice. Huliganii de 
pe terenurile de sport să fie 
dați pe mina justiției, iar con
damnările ce se vor pronunța 
să fie aduse la cunoștința opi
niei publice. Le vor afla, cu 
acest prilej, și alți amatori de 
scandaluri și poate că se vor 
potoli.

Oricum, se impune amena
jarea unei plase de protecție 
la stadionul. „23 August", așa 
cum există pe toate stadioane
le din lume. Să sperăm că ea 
nu se va lăsa mult așteptată.

Mircea CRUȚESCU 
observator federal, fost arbitru 

internațional de fotbal
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Fază din meciul România — Elveția (4—2), disputat în anul 1966 la București

mai despărțim. în antrenament, 
tehnica de tactică șl nu mai lu
crăm în prezența adversarilor 
pasivi și semiactiyi, condiție care 
favorizează apariția unor stereo
tipuri motorii, ușor dereglările în 
circumstanțe îngreuiate.

în altă ordine de idei, nu vrem 
să mai auzim de specializarea pe 
posturi a tinerilor fotbaliști. Dacă 
Radu Ionescu, de pildă, cu po
sibilitățile și calitățile lui, ar fi 
fost pregătit multilateral, n-ar 
mai considera azi ca fiind un 
supliciu îndeplinirea unor sarcini 
tactice duble (și de apărare în 
cazul lui).

— Dacă apreciați că timpul 
afectat antrenamentelor este

1

■3.

Jocuri, cit mai
*■

multe jocuri
Echipa de tineret a Univer

sității 
de 
Oțet, 
ne-a 
lotului
Oprea (data nașterii 2.1.1948), 
Alexandru Miereanu (14. VI. 
1949), Constantin Țană (21.III. 
1949), Dumitru Dragomir 
(30.V.1946), Ștefan Constantin 
(29.IX.1948), Adrian Boșotea- 
nu (15.IX.1946), Iulian 
(10.IX.1948), 
(6.XI.1949), 
(23.VI.1948), 
(3.VII.1949). Ion Bărătoiu (6.V.

Craiova este pregătită 
profesorul Constantin 

Interlocutorul nostru 
vorbit despre calitățile 

compus din : Florin

Tuci or
Adrian 

Dumitru

Bălosu
Stanciu

Vi șan
Ciurea

DE JUVENTUTE

bili de performanțe. Au și 
fost efectuate primele promo
vări (Sdrăilă, Niculescu, Bă
lan, Tacoi), iar alții, care ex
celează prin tehnică (Bălosu, 
Băreitaru, Stanciu, Dașcu) se 
află și ei într-o fază rapidă 
de evoluție.

— De ce idei vă lăsați 
condus în organizarea pro
cesului de antrenament ?
— Consider că toți factorii 

jocului trebuie tratați cu ega
lă seriozitate, că tinerii au ne
voie să participe săptămînă] 
la cît mai multe jocuri ; în 
rest, caut permanent să lucrez 
eu ei în corelație cu deficien
țele și calitățile fiecăruia, să 
individualizez deci, cît mai 
mult, structura antrenamente
lor. Pregătirea se desfășoară 
zilnic și însumează 8—16 ore 
pe săptămînă.

— Ce realizări s-au obți
nut pînă în prezent ?
— îndemânarea tehnică a 

acestor tineri începe să se 
manifeste și în condiții difi
cile (spații aglomerate, poziții 
dezechilibrate, etc.), iar jocul 
echipei capătă un eficace și 
agreabil caracter combinativ. 
N-am cuvinte să vă descriu 
cît sînt de pasionați și de dis
ciplinați. E vorba, cred, de e- 
fectul exemplului de seriozi
tate, oferit, în prezent, de pri
ma echipă. Singura meteahnă 
a activității noastre o consti
tuie chestiunea echipamentu
lui care ne lipsește sau este 
de o calitate foarte proastă 
(ghetele mai ales).

— Nu sîntem mulțumiți, de e- 
xemplu, de robustețea acestei 
garnituri. Vîrsta jucătorilor ne 
face să credem că mai sînt po
sibile remedieri. Și, atunci, lu
crăm pentru ameliorare după o 
individualizare riguroasă. Cu cei 
ce credem că vor fi apți să pro
moveze definitiv abia la anul, 
se lucrează mult pentru dezvol
tarea calităților fizice (Ronțea, 
Beldean). în schimb, pe cei ce 
contăm încă de pe acum pen
tru echipa primă, nu vrem să-i 
forțăm în această direcție (așa 
am procedat cu Alecu).

Execuțiile lor tehnice au o ca
litate medie, dar nici atît nu reu
șesc în condiții de joc (viteză, 
poziții dezechilibrate etc.), deoa
rece în etapa de juniorat au e- 
xersat procedeul în stare pură, 
nu încadrat în frînturi de joc. 
De aceea, i-am împărțit în două 
eșaloane. Cei mai apropiați de 
momentul împlinirii se antrenează 
25 la sută pentru pregătire fizică 
și 75 la sută pentru tehnică efec
tuată în ambianța jocului, ma
nieră care le conferă și învăță
tură tactică. Ceilalți (cu o pers
pectivă mai îndepărtată) acordă 
o atenție egală celor două capi
tole. Pentru depășirea actualelor 
limita ale fotbaliștilor noștri, nu

suficient pentru evoluție ? 
Dacă aveți vreo șolujie pen
tru sporirea eficacității 
trenamentului pe 
timp ?

an-
unitate de

4-a, lucrau 
săptămînă.

1948), 
Emil 
Păun 
colae

—• P-înă în etapa a 
aproximativ 14 ore pe 
De atunci, doar 9—12 ore, deoare
ce obligațiile 'școlare nu permit 
mai mult. Pentru ridicarea unor 
fotbaliști de clasă, doar 10 ore, 
în medie, pe săptămînă. afectate 
tuturor direcțiilor pregătirii nu 
par suficiente. In lipsa altor so
luții, ne-am gîndit să concentrăm 
densitatea antrenamentului/oră. 
Pe această temă, efectuăm chiar 
un experiment și dacă vom ob
ține rezultate concludente, le vom 
comunica. Celelalte condiții de 
pregătire de 
bune.

Marin Dașcu (22.X.1947), 
Ingeană (24.IV. 1950), 

Leoveanu (12.1.1950), Ni- 
Bordei (21.IX.1950).

• Vă rugăm să vă refe
riți la începuturi. Cum i-ați 
strips pe jucători ? Credeți 
în capacitatea lor de evolu
ție ?
— Am triat astă-vară vreo 

35 de candidați. Sînt mulțumit 
de operațiunea selecției, faci
litată de existența unui bagaj 
tehnic apreciabil, dobîndit de 
acești' tineri la echipele de ju
niori Știința Craiova și Elec- 
troputere. Am avut șansa să 
găsim elemente cu dezvoltare 
și calități fizice bune și din 
sinteza acestor atribute sper 
să apară cîțiva jucători capa-

TINERET REZERVE 
CLASAMENT
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Buc.

„U“ Craiova
Â.S.A. Tg. M.
Crișul
Steaua

5. Dinamo
6. Farul
7. petrolul
8. F. c. Argeș
9. Dinamo Bacău

10. Rapid
11. Vagonul
12. „U“ Cluj
13. U.T.A.
14. Poht. Iași
15. Progresul
16. Jiul
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14
14
13
14
14
14
14
14
14
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3
3
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17
17
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14
11
11
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9
7
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Celelalte condiții
! la clubul nostru sînt

sînt relațiile dintre 
ce aparțin unor ge-

— Care 
jucătorii 
nerații diferite ?

— Cultivăm respectul reciproc, 
încurajăm jucătorii mai vîrstnici 
să se apropie de cei tineri, com
batem atitudinea distantă și mai 
rău decît atît a ânora (Matache 
și alții) față de „boboci". Aplau
dăm maniera în care Oaidă ajută 
ascensiunea lui Radu Ionescu. Să 
încheiem cu noi, antrenorii, care 
netezim drumul tuturor celor ta-

lentați și merituoși, încercînd să 
le formăm reflexul cinstei și co
rectitudinii, precum și stimulîn- 
du-i atît cît le îngăduie vîrsta. 
Iată și cele mai înzestrate nume : 
Radu Ionescu (născut în anul

1951). Ronțea (1951), Matei Marian 
(1951), Beldean (1952), Matei Ni
colae (1949), Mărgărit (1949). Toa- 
der (1949), Mocanu (1949), Motoc 
(1949).

Romulus BALABAN



prilejul campionatelor

CU ANGLIA

Lionel 
Chuco 
pentru 
cocoș,

orașului 
cu 5—3 
orașului

Titus Moldovan aruncă de la semicerc (va fi gol!) sub privirile' lui Zagmestar 
(Iugoslavia)

Arbitrul meciului
Mazzinghi-Little,

suspendat!

Emerson

HOCHEIȘTII SOVIETICI

PRINTRE CORZILE RINGULUI

a 8-a pe filipinezul

la Los

GENEVA, 19 (Agerpres). — în 
cadrul unei ședințe a E.B.U. 
(European Boxing Union), arbi. 
trul Herbert Tomse (R.F. a Ger
maniei) a fost suspendat pe un 
termen nelimitat. El s-a făcut 
vinovat de un verdict injust 
dat în cursul meciului Mazzin- 
ghi (Italia) — Little (S.U.A.) 
pentru campionatul mondial de 
box profesionist la categoria 
mijlocie mică. în loc să-1 des
califice pe Mazzinghi, Tomse a 
oprit meciul pronunțînd o deci
zie de „non-combat“.

0 NOUĂ FORMULĂ DE DISPUTARE 
A C. M. DE

MUNCHEN, 19 (A- 
gerpres). — Cu pri
lejul unei ședințe de 
lucru a federației 
vest-germane de fot
bal, Herman Neuber
ger, președintele co
mitetului de organiza
re a campionatului 
mondial de fotbal, 
programat în 1974 în 
R.F. a Germaniei, a 
prezentat un nou pro
iect de desfășurare a 
acestei competiții. în 
acest proiect este pre
văzut ca în locul sfer
turilor de finală, cele 
8 echipe calificate în 
această fază să fie 
împărțite in două 
grupe de cite 4 for-

• Cu prilejjul unei gale, desfășurate la Saint 
Jean de Luz, francezul Marcel Cerdan jr. (cat. 
semimijlocie) l-a învins la puncte, în zece re
prize, pe belgianul Georges Fabri.

• în meci amical, japonezul Shozo Saijyo, cam
pion mondial la cat. pană (versiunea WBA) l-a 
învins prin k.o. în repriza 
Besande.
• La 8 decembrie,

Angeles, australianul 
Rose și mexicanul 
Castillo se vor întîlni 
titlul mondial la cat.

• Selecționata 
Hamburg a dispus 
de reprezentativa 
Oestersund (Suedia).

TENISMANII DANEZI 

CONDUC ÎN MECIUL

Echipa de tenis a Da
nemarcei conduce cu 2—0 
în întîlnirea cu selecționata 
Angliei, care are loc la 
„Crystal Palace41 din Lon
dra. T. Ulrich l-a învins cu 
8—6, 6—2, pe Battrick, Iar 
Leschly a cîștigat cu 6—4, 
4—6, 7—5 în fața lui Cox. 
In foto : Torben Ulrich în 
acțiune.

In ajunul
MECIURILOR DIN

C.C.E. LA BASCHET

FOTBAL
mâții. învingătoarele 
din fiecare grupă ur
mează să se întâlneas
că in finală, cele cla
sate pe locul doi vor 
juca pentru locurile 
3—4. Pentru turneul 
final al campionatului 
mondial din 1974 și-au 
depus candidatura 13 
orașe, printre care 
Hanovra, 
Dortmund, 
Koln, Stuttgart 
Munchen.

printre
Hamburg,
Duisburg,

Și

TOKIO, 19. — Echi
pa de hochei pe ghea
ță Ț.S.K.A. Mosco
va și-a continuat tur
neul în Japonia, ju
cînd la Tokio cu e- 
chipa reprezentativă 
a țării. Hocheiștii so
vietici au obținut vic
toria cu scorul de 
27—2 (10-0, 9-2, 8-0).

DRAW-ul FOTBALIȘTILOR 
SOVIETICI, LA CAIRO 
în prezența a 15 000 de 

spectatori, la Cairo s-a disputat 
meciul internațional amical de 
fotbal dintre o selecționată so
vietică și echipa Republicii Ara
be Unite. întîlnirea s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate: 
1—1 (0—0).

s-a accidentat!
LONDRA, 19. — în cadrul 

turneului profesionist de tenis, 
John Newcombe l-a învins cu 
7—5, 9—7 pe Dennis Ralston. 
Fred Stolle a cîștigat prin a- 
bandonul lui Roy Emerson. 
Acesta din urmă conducea cu 
3—2 în primul set, însă, sufe
rind o luxație la piciorul drept, 
a trebuit să abandoneze.

IVOU RICOBD MONDIAL 
DI IIALTUiE JUNIORI

Cu
de haltere ale Japoniei, des
fășurate la Tokio, studentul Ta- 
motsu Sunami, a stabilit un nou 
record mondial la categoria 
mijlocie pentru juniori. El a 
realizat la stilul aruncat per
formanța de 162,500 kg.

Comporta rea echipei 
nu mă mulțumește

declara antrenorul N. Nedef
Am mai cîștigat un turneu — succes de prestigiu, vor spune poate 

unii, avînd în vedere valoarea formațiilor iugoslave- și ungare înaintea 
cărora ne-am clasat — și poate că jucătorii noștri se așteaptă să le ridicăm 
osanale pentru victoria din această ediție a „Cupei orașului București-1.

Ar fi lucrul cel mai simplu. Dar, totodată, ar însemna să ne legăm la 
ochi cu bună știință, refuzînd să privim adevărul în față. Și nu pentru că 
o singură partidă (vezi meciul final cu Iugoslavia) ar determina o modi
ficare de 180 de grade în optica noastră privind evoluția generală a tri
colorilor în turneul mai-sus amintit, comportare pe parcursul căreia am 
avut realmente și satisfacții. Dar, partida de luni seara, fără a ne da po
sibilitatea unor concluzii categorice, a constituit cel mai bun test pentru 
o echipă în plină formare, pe care toată lumea o dorește apropiată de per
fecțiune, sau asemănătoare celei care a precedat-o în anii trecuți, chiar 
de la primele contacte cu elita handbalului mondial. ,

Istoria (și nu numai cea a handbalului) ne-a demonstrat indubitabil 
că Suedia sau Cehoslovacia, de pildă, după ce au dominat ani întregi gru
pul formațiilor fruntașe de pe continent, au plătit tribut greu în 
transferului de la o genera
ție la alta. Acum este rîn- 
dul nostru să pendulăm în 
labirintul căutărilor pentru 
a scoate la iveală 
de mare calibru, 
tocmai de aceea 
succese nu trebuie, 
tru o clipă, să ne

L-am întâlnit 
neață pe antrenorul N. 
destul de afectat de 
echipei în partida Cu 
slavia. Afectat, dar nu 
rajat.

„Am fost Ia un pas de înfrîn- 
gere — spunea el — și indiferent 
de rezultatul final, pentru mine 
personal turneul a însemnat un 
semi-eșec. Este clar că nu po
sedăm încă arme suficiente pen
tru a depăși obstacolele cele mai 
dificile (și Iugoslavia este unul 
dintre acestea). Nu avem jucă
tori compleți, capabili să evolueze 
în orice post, mai ales în sis
temul defeiisiv. Acesta, de alt
fel, ne dă cea mai mare bătaie 
de cap. Jucătorii mai înalți. care 
se cer în mod normal așezați 
ta mijlocul apărării, stat Ierți, 
lipsiți de mobilitate, și de calități 
tehnice individuale, fapt care ne-a 
determinat să-1 așezăm, de pil

o echipă 
Și poate 
asemenea 
nici pen- 
orbească. 

ieri dimi- 
Nedef 
jocul 
Iugo- 

descu-

dă, pe Goran într-un loc unde 
în mod normal va trebui să stea 
un jucător cum este Coasă sau 
chiar Guneș. Apoi, există o prea 
modestă colaborare, mai bine zis 
într-ajutorare colectivă în 
defensivă.

Nici atacul nu strălucește 
fața unor baricade mobile, 
organizate. E drept, tunari 
Moser, Ivănescu sau Hnat nu se 
nasc peste noapte. II avem acum 
pe Gruia (dar numai pe el), care 
însă — în ciuda bogatei expe
riențe acumulate de-a lungul a- 
nilor — nu reușește să sesizeze 
încă momentele ideale pentru șu
tul său puternic, risipind astfel, 
multe acțiuni bine concepute. Niea 
și Chicid se descurcă încă 
în fața unor adversari ao_ 
Guneș și Coasă, deficitari 
mînui'rea balonului, sînt în 
și timorați de gîndul unor 
cercări nereușite, îndeobște 
primele aruncări. în mod normal 
ar trebui să activizăm mai mult 
pivoții și extremele, dar nici a- 
ceștia nu sînt suficient de căliți 
(vezi cazul lui Popovici din e- 
chipa Iugoslavă), pentru a lupta 
de la egal la egal cu jucători 
mai robuști. Le lipsește și matu
ritatea gîndîrii tactice, care nu
se acumulează decît jucînd, ju-
cînd și iar jucînd cu adversari 
dintre cei mai puternici și în 
cele mai dificile condiții. Nu cum

linia

in 
bine 

ca

i greu 
agresivi, 

in 
plus 
In
ia

momentul
acum, la București,a fost cazul . .

cînd toată galeria a fost de par
tea lor și poate arbitrul P. Ov- 
dahî, din amabilitate, a mai În
chis ochii Ia unele mici neregula- 
rități în joc".

Am insistat asupra păreri
lor prof. Nedef, socotindu-1 
mai receptiv la unele amă
nunte care pot scăpa repor
terului în fuga condeiului. 
Apreciind obiectivitatea suc
cintei sale analize, pe care 
am dori-o însă mai amplă 
în fața colectivului de jucă
tori în puținele zile ne
mai despart de întîlnirile cu 
campionii lumii, ne rămîne 
doar să accentuăm necesita
tea imediată a lucrului mai 
atent cu portarii din Iot, deo
sebit de talentați (mai ales 
Penu), dar îngrijorător de 
inconstanți. Ne gîndim și la 
faptul că apărătorul butului, 
cel care are în permanență 
viziunea cea mai clară asu
pra desfășurării unui atac 
advers. POATE și TREBUIE 
(așa cum făcea Mihai Redl)

să-și dirijeze linia de apără
tori pe care o are în față, 
evitînd în felul acesta breșe 
de moment prin care se pot 
strecura mingi trase puter
nic, la care nu se mai poate 
interveni.

De asemenea, cei doi an
trenori ai formației ar tre
bui să mediteze mai mult 
asupra diferitelor formule de 
echipă, firește, în funcție de 
adversarii pe care îi întâl
nim, pentru a evita momen
te ca acelea din meciul de 
luni, în care opuneam hand- 
baliștilor iugoslavi, maeștri 
ai contraatacului, jucători 
lenți, care se repliau cu în
cetinitorul.

Iată, așadar, numeroasele

Foto : A NEAGU

motive care ne îndrituiesc să 
privim cu rezervă, dar nu și 
cu pretenții absurde, evolu
ția naționalei în turneul re
cent încheiat. Comportarea 
reprezentativei noastre tre
buie analizată cu deplină lu
ciditate, căci în egală mă
sură ar fi prejudiciabil și 
dacă ne-am îmbăta cu apă 
rece și dacă am anatemiza 
pe cei ce au purtat tricoul 
naționalei. Mai ales acum 
cînd ne așteaptă partide și 
mai dificile, cu adversari 
(echipele Cehoslovaciei, R. D. 
Germane și R. F. a Germa
niei) care știu să lupte pen
tru obținerea unui rezultat 
bun.

Adrian VASILIU

FEMEIA Șl JOCURILE

(Urmare din pag. 1)

mo să participe și în al 
doilea tur al „C.C.E." ?

— Bineînțeles. Pentru a- 
ceasta, echipa va trebui să 
joace colectiv, să nu forțeze 
refacerea handicapului din 
primele minute, să dea do
vadă de o combativitate 
maximă. Firește, misiunea 
este dificilă. Tecka — 2 m, 
Hoffmann — excelent coor
donator de joc, Ilicev — ex
tremă cu mare putere de pă
trundere, Hiilerl — un centru 
periculos, in permanentă miș
care, sînt baschetbaliști de va
loare, cum este, de altfel, în
treaga formație pe care o vom. 
întîlni. Dar, dorim să ne ca
lificăm și personal sper că 
vom realiza acest lucru

Despărțindu-ne de antre
norul dinamoviștilor, ne-am 
grăbit pentru întâlnirea cu 
prof. Grigore Costescu, aflat 
în febra pregătirilor efectua
te de Politehnica în vede
rea primului joc cu campioa
nele Iugoslaviei, baschetba
listele de la Radnicki Bel
grad.

— Cum vedeți meciul 1
— Foarte dificil. Nu tre

buie uitat că Radnicki repre
zintă Iugoslavia, țară care 
la ultima ediție a campio
natului european feminin a 
cucerit medaliile de argint. 
Este o performanță care vor
bește de la sine despre va
loarea baschetului din aceas
tă țară.

— Cum ați întâmpinat 
evenimentul ?

— Prin pregătiri extrem 
de serioase, începute încă de 
acum trei luni și care au 
avut drept scop final tocmai 
meciurile din cadrul „C.C.E.".

— Care sînt cele mai 
în formă jucătoare ale 
Politehnicii ?

— Ecaterina Vogel, Sanda 
Dumitrescu și Cornelia Ta- 
flan. Dar, pe Ungă ele vor 
trebui să evolueze bine și 
jucătoarele înalte care vor 
avea drept rivală pe cunos
cuta Kalenici, pivotul națio
nalei iugoslave. Mă refer la 
Diaconescu, Ciocan și Fier- 
linger.

— Vedeți posibilă cali
ficarea Politehnicii ?

— Da ! Dar cu condiția ca 
actualul lot, din care fac 
parte multe baschetbaliste ti
nere, să poată suplini ab
sența valorilor prezente anul 
trecut la Politehnica, dar 
care acum au părăsit activi
tatea competițională. Mă re
fer la Viorica Niculescu, Ana 
Haralambie, Elena Tintores- 
cu, precum și la Margareta 
Pruncu care și-a cerut trans
ferul pentru Constructorul. 
La București, trebuie s-o ani
hilăm în primul rind pe Ka
lenici și să obținem avan
taj, iar la Belgrad este ne
cesar să intrăm pe teren cu 
convingerea de a cîștiga și nu 
de a pierde la o diferență 
cit de mică.

Speranțelor prof. Costescu 
le adăugăm urările noastre 
de succes care, sîntem con
vinși, exprimă și dorința tu
turor iubitorilor baschetului 
din România

OLIMPICE

PRIMUL CAMPIONAT BALCANIC DE
(Urmare din pag. I)

SABIE : Masa, S. Glokici, D. 
Giokici, Uroșevici.

FLORETA BĂRBAȚI: Bla- 
jiciko, Stefanovici, Markov, 
Ristovski.

FLORETA FEMEI: Ieftimia- 
des, Kukici, Nedelkov, Kreio- 
vici.

Ce perspective au iugoslavii 
la campionatul balcanic ?

Obiectiv, cele mai mari șansa 
pentru un loc fruntaș îl avem 
la spadă. Cit este de bine pre
gătită echipa și cit este de omo
genă ca valoare, o ilustrează 
faptul că Anastasov, campionul 
nostru national, va apare abia 
ca... rezervă. Belgrădeanul 
Savici este optimist. El nu se 
sfiește să afirme că la Bucu
rești speră in cucerirea titlului 
de campion balcanic. Să men
ționăm că Savici s-a pregătit 
special, o săptămînă, la Varșo
via, unde s-a antrenat cu echi
pa olimpică a Poloniei, dețină
toarea locului III in Mexic.

La sabie, cel mai bun concu
rent iugoslav, Masa, speră să

ATENA

ajungă în finală, iar la floretă 
bărbați, „arma secretă” a echi
pei, în concursul individual este 
Ristovski, care s-a comportat 
excelent in concursurile de se
lecție, surprinzîndu-i atît pe ad 
versori, cit și pe specialiști. 
Spectatorii din capitala Româ
niei vor avea ocazia să-l ur
mărească pe planșe și pe ori
ginalul campion al Iugoslaviei 
la floretă, Blajiciko, din Za
greb, care poartă barbă și are 
aspectul unul cavaler din evul 
mediu...

Cea mai bună floretistă iugo
slavă a tuturor timpurilor, ar
hitecta Vera leftimiades, va 
profita, în mod cert, de intîlni- 
rile de la București pentru a 
adăuga încă o nestemată în co
lierul victoriilor ei internațio
nale. Este o trăgătoare valoroa
să, cu mult temperament. Cea 
mai mare rivală a ei în Iugo
slavia, Svetlana Kukici, n-a 
avut, pină în prezent, întîlniri 
internaționale de mai mare am
ploare. Șansa ei este Bucu- 
reștiullT."-----

Zoran POPOVICI

SOFIA

DIN PRESA STRĂINĂ 

„TRIBUNE 
DE GENEVE"

UN EXCELENT PRILEJ DE AFIRMARE, 
MAI ALES LA SABIE..

CEL MULT—UN LOC 3 
LA FLORETĂ...

Srimerii din Grecia s-au pre. 
gătit cu multă asiduitate pen
tru apropiata întrecere balca
nică de Ia București.

S-au disputat, mai întâi, nu
meroase concursuri de selecție 
eliminatorii, după care cei 11 
sportivi reținuți în Iot au par
ticipat la un program special 
de pregătire. Primele antrena
mente au avut loc în luna iu
nie. Incepînd din luna septem
brie, lotul Greciei pentru aceas
tă primă ediție a campionatului 
balcanic de scrimă a trecut la 
efectuarea a două antrenamente 
pe zi, dimineața și după-amia- 
za, timp de trei zile pe săptă- 
mînă.

Echipa Greciei va fi alcătuită 
din următorii sportivi: Ianis 
Hatzisarantos (spadă și sabie), 
Demetrios Hatzisarantos (spadă 
și floretă), Marcos Hatzisaran
tos (floretă), Ianis Ioanidis (spa
dă și floretă), Emmanuel Hat- 
ziatakis (floretă), Giorgios 
Krivas (sabie), Demetrios Pon-

tas (sabie), Andreas Evgheno- 
poulos (floretă) și Ianis Gousso- 
poulos (sabie); rezerve sînt 
Giorgios Batulos și Konstantin 
Klimopoulos; antrenor — H. 
Dontis.

Care sînt aspirațiile sportivi
lor greci pentru această compe
tiție ? Pe echipe, ei vizează lo
cul 3 Ia floretă, iar în probele 
individuale, un loc fruntaș la 
floretă bărbați, prin Ioannidis 
și unul la spadă, prin Ianis 
Hatzisarantos.

în încheiere, un amănunt... 
familial: nu le va fi scăpat ci
titorilor români numele comun 
a trei dintre scrimerii greci. 
Și, totuși, la București, vor fi 
prezenți... patru Hatzisaran
tos : cei trei frați amintiți, 
precum și tatăl lor, Xenophon, 
fost scrimer și, actualmente, 
membru în conducerea federa
ției elene de specialitate...

Elie SPORIDIS

La prima ediție a Campio
natului balcanic de scrimă vor 
fi prezente și echipele Bulga
riei. Deși nu ocupă un loc de 
frunte in ierarhia mondială, 
scrimerii bulgari au realizat 
progrese însemnate în ultimii 
ani și sînt dornici să se afirme 
cu ocazia confruntării sportive 
de la București.

Echipa de sabie, de pildă, 
este alcătuită din tot ce are 
mai valoros scrima bulgară. 
In fruntea ei — campionul na
țional B. Stavrev, care s-a im
pus anul trecut, în turneul in
ternațional de la Ankara. Din 
formație mai fac parte I. Spiri
donov, E. .Atanasov și V. Ni- 
kolov.

Echipa floretiștilor îi include 
pe T. Dimitrov, campion al Bul
gariei în anii 1966 și 1967, cla
sat pe primul loc în turneele 
disputate anul trecut la Ankara 
și Havana, apoi pe „veteranul" 
I. Grecenliev, actualul cam
pion, pe E. Malțev și B. Taba
kov. Cu excepția lui Grecenliev 
(28 de ani), toți floretiștii din 
echipa Bulgariei sînt foarte ti
neri : sub 21 de ani.

Tineri și fără o prea bogată 
experiență internațională sînt și 
concurența de la spadă : T. Di
mitrov (campion pe anul în 
curs), D. Palavramov, E. Iorda- 
nov și C. Mițkov.

In rîndul floretistelor nu va 
evolua campioana Bulgariei, L. 
Djiubrilova, care va fi în cu-

rînd mamă, in schimb, va fi 
prezentă vicecampioana I. Be- 
lovska, secondată de N. Batu- 
linska, A. Dermendjieva și A. 
Brankova.

în legătură cu organizarea și 
disputarea acestui prim cam
pionat balcanic de scrimă, antre_ 
norul principal al echipei bul
gare, N. Svecinikov, a declarai 
următoarele: „încerc o deose
bită satisfacție pentru faptul 
că, în urma unor îndelungate 
eforturi, s-au pus bazele aces
tei importante competiții. Fără 
îndoială, aceste confruntări vor 
avea o contribuție însemnată la 
ridicarea nivelului acestui sport 
în țările noastre. Ele vor pri
lejul, totodată, un util schimb 
de experiență. Acord o înaltă 
apreciere floretistelor și flore
tiștilor din România, care, prin 
succesele repurtate în ultimii 
ani, ocupă un Ioc de frunte în 
ierarhia mondială. Cred că cea 
mai disputată va fi proba de 
sabie, în care toate țările parti
cipante vor lupta cu șanse 
egale".

Toma HRISTOV

Din cauza unei defecțiuni 
a legăturilor telefonice cu 
Turcia, nu am putut obține, 
în timp util, relatările co
respondentului nostru din 
Istanbul.

In momentul despărțirii de 
Jocurile celei de a XlX-a Olim
piade observăm că există un per
sonaj ale .cărui merite nu au fost 
suficient lăudate. Este vorba da 
FEMEIE, atît de unică și de in
dispensabilă, deseori atit de de
concertantă.

Ce va rămîne din Jocurile de 
la Mexic peste clțlva ani 7 A- 
mlntlrea neverosimilei sărituri a 
lui Beamon, a fanteziei Iul Fos
bury la Înălțime, a performan
țelor Iul Smith șl Carlos, a ui
mitoarelor realizări ale lui Don- 
bell sau Hemmery (care nu s-au 
antrenat la altitudine), a turului 
de onoare făcut de Mano Wolde, 
a „suspens“-urllor de la prăjină 
și disc. Toate aceste Imagini, în
registrate pentru totdeauna, fac 
apel la o oarecare emoție. Pe 
acest plan, dăm dovadă oare de 
prea mult sentimentalism dacă 
menționăm și sprintul final al 
Collettei Besson 7

Trebuie spus că totul a înce
put in Mexic printr-un minunat 
omagiu adus femeii. A alege pe 
sculpturala Enriqueta Basilio 
pentru a aprinde flacăra olim
pică este nu numai surprinză
tor într-o țară unde tot ce este 
masculin are prioritate, dar de
venea un fapt istoric întrucit, 
pentru prima oară, o fiică a 
Evei a avut onoarea de a fi a- 
leasă pentru acest ultim schimb 
de ștafetă. Fuleul ei va rămîne 
unul din momentele cele mai 
reușite pe plan estetic ale săr
bătorii olimpice, o sărbătoare 
care a fost, înainte de toate, în 
ce privește femeile, aceea a... 
piciorului ! Ați remarcat cum — 
în afara aruncătoarelor de greu
tate — nu a existat nimic de 
reproșat tuturor acestor picioare, 
atît de subțiri șl rasate, nu prea 
musculoase șl foarte rar prea 
scurte 7

Femela nu a așteptat anul 1968 
și Mexicul pentru a face să se 
vorbească despre ea, bineînțeles 
pe un stadion. A existat deja 
Suzanne Lenglen la tenis, în 1920, 
dar ea s-a afirmat cu adevărat 
abia opt ani mai târziu, în 1923, 
cînd atletismul l-a deschis por
țile „tartanului" de pe vremea 
aceea, adică a zgurii. în 1948, 
olandeza zburătoare Fanny Blan- 
kers-Koen, se instala pe prima

Zborul sublim al Milenei Duckova, adevărat simbol 
al frumuseții feminine in sport

pagină a ziarelor: mamă a doi 
copil și 4 medalii olimpice de 
aur ! La o mică distanță de Wem
bley, Ilona Elek se distingea la 
floretă : ea cîștiga din nou, la 
12 ani după succesul obținut la 
J.O. de la Berlin

Astăzi, Enriqueta Basilio, Wyo- 
mia Tyus, Irena Kirszensteln, 
Collette Beson, Viorica Vlscopo- 
leanu, Debbie Meyer, Vera Ceas- 
lavska, Milena Dușkova, Natalia 
Kucinskaia sau Marlon Coakes, 
intră în albumul amintirilor ce
lei de-a XlX-a Olimpiade. Ele 
o fac in momentul precis cînd 
înotătoarea Dawn Fraser, trip’ă 
campioană olimpică la Melbourne. 
Roma și Tokio, primește o des
păgubire de aproximativ 2.500 do
lari din partea unul ziar care 
i-a adus la timpul respectiv, o 
suspendare de 10 ani din partea 
federației australiene de natație.

Va veni o zi cînd se va scrie 
o carte despre „Femela șl Jo
curile Olimpice". Așteptând, tre
buie să fii surprins că ea în
cearcă să rămînă atât de femi
nină într-un domeniu unde muș
chiul rămîne rege.
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Competiția internațională 
de automobilism „Cursa de 6 
ore de la Montevideo" a re
venit uruguaienilor Victor și 
Rafael Paullier care au reali
zat pe 612 km o viteză medie 
orară de 102,312 km.
— 2 victorii și olandezul Ham

a
în cursa ciclistă de 6 zile, 

care se desfășoară în prezent 
pe velodromul din Milnster, 
după 56 de ore, la conducere 
a trecut cuplul vest-german

-radio-tete
Kemper-Oldenburg. Foștii li
deri Altig-Bugdahl (R.F.G.) se 
află acum pe locul secund.

Turneul internațional de sa
bie de Ia Valenciennes a fost 
Cîștigat de sportivul olandez 
Janssen cu 4 victorii (după 
baraj). Pe locurile următoare

s-au clasat francezii Duthoit 
— 4 victorii (după baraj), Vi- 
trac — 3 victorii, Corenblat 
2 victorii și olandezul Ham 
1 victorie.

Intr-un meci-tur contând 
pentru C.C.E. la baschet mas
culin echipa italiană Oransoda 
Cantu a învins cu scorul de

97—51 echipa Black Star din 
Luxemburg.

■
Rezultate înregistrate în cam

pionatul de hochei al U.R.S.S. 
Aripile Sovietelor Moscova- 
Lokomotiv Moscova 4-1 (1-0, 
1-1, 2-0) ; Avtomobilist Sverd- 
lovsk-Spartak Moscova 5-7 
(0-3, 2-4, 3-0); S. K. A. Le- 
ningrad-Dinamo Moscova 4-2 
(1-1), 2-1, 1-1); Torpedo Gor
ki-Dinamo Kiev 4-3 (1-1 2-2, 
1-0).

Viitoarele întreceri 
ale înotătorilor 

europeni
NISA, 19 (Agerpres). — în 

cadrul lucrărilor Ligii europe
ne de natație, desfășurate la 
Nisa, s-a stabilit și calendarul 
internațional pe anul viitor. S-a 
hotărît ca în 1969 să aibă loc 
competiția internațională „Cupa 
Europei" la natație. Această 
competiție se va disputa din 
doi în doi ani și va reuni echi
pele masculine și feminine ale 
Franței, Angliei, U.R.S.S., R.D. 
Germane, R.F. a Germaniei, 
Suediei, Olandei și Ungariei. 
Prima ediție a competiției se 
va desfășura în zilele de 23 și 
24 august la Budapesta (probe
le feminine) și în aceleași zile 
intr-un oraș din R.F. a Germa
niei, probele masculine.

Competiția „Cupa Europei" 
pentru sărituri de la trambuli
nă a fost programată în zilele 
de 22, 23 și 24 august in Italia, 
la Bolzano. In calendarul inter
național figurează, intre 18 și 
22 aprilie, la Nisa, un turneu 
de polo pe apă cu participarea 
echipelor Iugoslaviei, U.R.S.S., 
Italiei și României. în zilele de 
15, 16 și 17 august, la Viena, 
se vor desfășura campionatele 
europene de natație pentru ti
neret (înotători născuți în anul 
1954).
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