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IN TOATE ZILELE COMPETIȚIEI
INTRAREA ESTE GRATUITA

Deci, start inaugural în 
campionatul balcanic de scri
mă. La ora oînd apar aceste 
rînduri, sala Dinamo este pre
gătită pentru desfășurarea 
importantei competiții. Au fost

montate planșele (cinci la nu
măr), tabelele de rezultate, 
aparatele electrice pentru flo
retă și spadă. Televiziunea 
și-a fixat și ea instalațiile 
pentru transmisiile progra
mate

Reprezentantul noastre, losif Sepeșiu (cu fața), unul
dintre cei mai tineri participanți la întrecerile de spadă

Foto : N. AUREL

Participanții au sosit în Ca
pitală încă de marți. Primii 
oaspeți au fost scrimeri din 
echipele Bulgariei și Turciei. 
Bulgarii au deplasat lotul 
complet în frunte cu marile 
lor speranțe, sabrerii Stavrev, 
Spiridonov, Atanasov și Ni
ko Iov, pentru care competiția 
vrea să însemne încă un pas 
către consacrarea internațio
nală.

în lotul turc — pe care nu 
l-am putut anunța datorită 
întreruperii legăturii tele
fonice cu Istanbulul — exis
tă, de asemenea, cîteva ele
mente de mare perspectivă, 
îndeosebi la spadă: Ozișik, 
Sozen și ArgUn, trăgători pe 
care conducerea federației

(9tntinuar» in pag. a 4-a)

PARADA
Familia competițiilor, sportive balcanice și-a rotunjit 

duzina. După nașa acestor întreceri — atletismul — 
cu acte de vechime de aproape 40 de ani, după fiul 
alintat — fotbalul — care și-a început glorios cariera 
cu extraordinare meciuri inter-țări și eșuează lent 
într-o anodină competiție inter-cluburi, după reuniuni, 
mitinguri, cavalcade, turnee, manșe și raliuri, toate 
balcanice, iată im nou-venit, cu drepturi depline, primul 
campionat balcanic de scrimă.

Ediția dinții reunește în rozeta lamelor nevătămătoare 
florete, săbii și spade din cinci țări balcanice. Onoarea 
inaugurării a fost acordată scrimei românești, gest care 
măgulește meritat colecția de medalii a dueliștilor 
noștri. Planșa românească — aureolată de o frumoasă 
tradiție, de la Mihail Savu și Dimitrie Raiciu pînă la 
Ionel Drîmbă și Olga Orban-Szabo — și-a cucerit 
dreptul de amfitrion în premieră prin omagiul înmă- 
nunchiat al pârtie ipanților. Maeștrii asalturilor elegante 
și subtile, dirijorii țăndărilor și, ai paradelor-riposte 
cu titulaturi latinizante, de la mai puțin tinerii An
gelas Pellegrini și . Constantin Panescu pînă la mai 
tinerii Andrei Vilcea și Vasile Chelaru, vor primi, 
bucuroși, complimentele artei lor.

Așadar, astăzi în sala Dinam,o, mușchetarii Balcani
lor se aliniază pentru festivitatea de inaugurare, într-o 
paradă simbolică. Paradă, de data aceasta, fără ri
postă... (vib).
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Anul trecut, Dinamo s-a califica» in al doilea tur 
al „Cupei cupelor", dispunînd de AU Onesta Milano. 
Sperăm că va repeta performanța în fața actualilor 
adversari, baschetbaliștii de la E.K.E. Vlena. In Ima
gine, Cernea încearcă să-și depășească adversarii 
(meciul de la București cu AII Onesta) și să arunce 
la coș.

Foto : A. NEAGU

Festival baschet balistic in sala Floreasca:

BASCHETUL ?

DE CE ESTE FRUMOS
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Gol, in jocul România — Elveția, disputat în anul 1966 pe „Republicii". De cite ori vom 
asista, sîmbătă, la repetarea unei asemenea faze ?

rînduri Înaintea meciului cu elveția 
© Pentru sîmbătă, echipă pe criteriul „schelet" • Să-l sprijinim 

pe Dom!de ©
Așadar, sîmbătă, în imensul 

oval de beton de la „23 August" 
un nou.examen al echipei noa
stre naționale : meciul oficial cu 
Elveția, din cadrul prelimina
riilor campionatului mondial 
(ediția Mexic-1970) ; un examen 
așteptat cu justificat interes, la 
sfîrșitul căruia iubitorii de fot
bal din țara noastră vor putea 
să aprecieze dacă mai e cazul 
să investească speranțe — în 
calificarea tricolorilor — și,pen
tru partea a II-a a „campaniei": 
celelalte meciuri din grupă, 
programate în anul viitor.

După cum se știe, în vederea 
acestei partide, selecționerii au 
păstrat, în bună măsură, lotul 
convocat pentru jocul anterior, 
cel de la 6 noiembrie, cu Anglia. 
Adică : Gornea, Datcu — por
tari ; Sătmăreanu, Barbu, Dinu, 
Bpc, Poioni, Mocanu, Deleanu 
— fundași ; Ghergheli, Nun- 
weiller VI, Anca, Axente — 
mijlocași; Pircălab, Dobrin, 
Domide, Martinovici, Dembrov- 
schi, Dumitrache, Lucescu — 
înaintași. Față de „acțiunea" 
precedentă apar doar două 
nume noi (Anca și Axente) și 
un... absent, Petescu (nerefă-

1-7, un imbold și
cut de pe urma accidentului 
suferit în timpul jocului cu 
echipa lui Bobby Charlton), că
ruia i se adaugă, acum, și pi- 
teșteanul Barbu, trimis și el pe

nu o obsesie!
tușă în meciul de duminică de 
la Arad. Astfel stînd lucrurile,

G. NICOARA
(Continuare în pag. a 3-a)

Nu întâmplător la Federația internațională 
baschet amator (F.I.B.A.) sînt afiliate 125 
federații naționale din toate continentele...

Nu întîmplător la ultima finală a Cupei cupelor, 
disputată pe stadionul Averoff din Atena între 
A.E.K. ți Slavia Praga, au asistat 70 000 de spec
tatori, iar finala campionatului echipelor amatoare 
din S.U.A. a fost aplaudată de aproape 60 000 de 
iubitori ai baschetului, prezenți pe astrodromul 
Houston din Texas...

Nu întîmplător baschetul este unul din spor
turile cele mai iubite în facultăți și școli, disci
plină cu veche și frumoasă tradiție în rîndul stu
denților și elevilor...

Nu întîmplător baschetul este considerat o 
disciplină sportivă completă, în măsură să dez
volte armonios și complex fizicul, inteligența, 
spontaneitatea...

Nu întîmplător vom revedea 
sală Floreasca arhiplină...

Nu întîmplător vom părăsi 
regretul că nu avem prilejul 
multe întreceri internaționale 
care, sîntem convinși, că va 
toare propagandă din partea 
pioane naționale...

Nimic din toate acestea nu 
pentru că baschetul este un 
frumos Convingeți-vă astă-seară ! (d. st.)

astă-seară bătrîna

sala Floreasca cu 
să vedem cit mai 
de baschet, sport 
avea o convingă- 
celor patru cam-

sînt întîmplătoare, 
sport cu adevărat

c 
țării 
că și 
de a 
internațional, 
este oferit 
campionilor 
competiție 
popularitate, 
nă la start 
mai bun baschetul de 
pe bătrînul continent.

Debutul a fost făcut 
săptămîna trecută de 
Dinamo București care, 
jucînd la Viena cu 
campioana Austriei, for
mația E.K.E., a pier
dut. după o întrecere 
de mare spectacol, cu 
scorul de 88—75. De
sigur, înfrîngerea a 
afectat pe iubitorii 
baschetului, dar dife
rența de 13 puncte nu 
este nerecuperabilă. A- 
cest fapt a fost dove
dit în numeroase rîn
duri de rezultatele din 
retur (printre care și, 
cele realizate cu arii 
în urmă de C.C.A., ac
tualmente Steaua) în 
care echipele noastre, 
învinse în deplasare, 
au obținut victorii ca
tegorice și calificarea 
în turul următor al 
competiției. Firește, 
misiunea dinamoviști- 
lor este dificilă. Ei 
întîlnesc astă-seară un 
lot valoros, cu jucă
tori cu talie înaltă. 
E.K.E. poate fi consi
derată o demnă repre-

a în fiecare toam
nă, campioanele 
de baschet ale 
noastre își încear- 
în acest an șansa 
se afirma pe plan 

Prilejul 
de „Cupa 
europeni", 
de largă 
care adu- 

tot ce are

V

PAUL DOBRESCU Șl ION SĂNĂTESCU
ÎNVINȘI ÎN GALA

Partidele de box disputate 
aseară au fost, în general, de 
bună calitate. Nu au lipsit n;cl 
surprizele. Deși au urcat treptele 
ringului ca mari favoriți, bo
xerii Parii Dobrescu și Ion Să- 
nătescu au fost întrecuți de ad
versarii lor. P. Dobrescu, după 
ce a fost numărat în prima re
priză, în urma unei clasice di
recte de dreapta a forțat în con
tinuare victoria, dar dinamovistul 
brașovean Gh. Drugă a știut să 
profite de inexactitățile bucureștea- 
nului care atacînd deseori cu ca
pul, a fost avertizat de arbitru în 
repriza a treia. Iar apoi desca
lificat. La grea lancu Anqhel 
(Metalul Cîmpulung Muscel) l-a 
făcut pe craioveanul Ion Sănă
tescu să lovească de nenumărate 
ori în gol și a obținut o victorie 
meritată la puncte. Iată rezul-

NOU RECORD REPUBLICAN LA HALTERE (CAT. COCOȘ)
Cu prilejul întiinirii de 

haltere Steaua București —- 
Vorwaerts Leipzig, maestrul 
sportului Zoro Fiat a stabi
lit un nou record național 
la categoria cocoș, totalizînd

ZORO FIAT 332,5 Kg
332,5 kg (110 kg la împins,
95 kg la smuls și 127,5 kg 
la aruncat).

IERI
latele : seml-muscă, Achim Ursu- lescu - - - — —
înv. ab. 
(Steaua) ;
Gruiescu 
(Metalul ___  - - .
Petru Cojoca.ru (Steaua) b.p. 'Du
mitru Bucur (Metalul Bocșa Ro
mână) • lancu Anghel (Muscelul 
Cîmpulung) b.p. Ion Sănătescu 
(Electroputere Craiova) : semi- 
mijlocie, Arpad Majai (C.S.M. 
Cluj) b.p. Gheorghe Voicu (Me
talul București) : Pavel Nedelcea 
(C.S.M. Reșița) b.p. Gabriel Po- 
metcu (Voința Buc.) ; mijlocie, 
Gheorghe Chivăr (Steaua) b.p. 
Viorel Tecuceanu (Rapid Buc.) : 
ușoară, Gheorghe Ene 
Buc.) b.p. Constantin
(Constructorul Buc.) ; 
ușoară, Ion Gyorfi (I. 
b.p. Gheorghe Călin 
Iași) ; pană, Aurel Dumitrescu 
(Progresul Buc.) b.p. Costică 
Bumb (Tractorul Brașov) ; pană. 
Vasile Kis (Steaua) b.p. Marin 
Dumitrașcu (Farul) ; Gheorghe 
Drugă (Dinamo Brașov) înv. des
calificare m Paul Dobrescu (Dj- 
namo Buc.). Vom reveni cu amă
nunte tn ziarul nostru de mtlne.

(Metalul Bocșa Română) 
III Marin Lumezeanu 

muscă, Constantin 
b. p, Vasile Rădulescu 

Plopeni) ; seml-grea

(Dlnamo 
Stanclu 

mljlocle- 
T. Buc.) 
(Nicollna

P. IOVAN

P
asionanta, dar pe alocuri prea 
zbuciumata, întrecere a echi
pelor fruntașe din hocheiul 
nostru prilejuiește — printre 
altele — constatarea că ma
joritatea antrenorilor (Mihai 

Flamaropol ar fi, se pare, primul exem
plu) nu știu, sau nu vor, să-și stăpî- 
neascâ nervii, sâ recunoască greșelile 
sau comportarea de ansamblu nesatis
făcătoare, într-un anumit meci, a pro
priei echipe, să piardă — dacă vrefi, 
cu eleganță sportivă — în fața unui 
adversar mai bun. Destul de recent 
erau semnalate situații identice și în 
campionatul feminin de handbal, spre 
surprinderea si dezamăgirea generală 
rostindu-se adesea numele unui bine
cunoscut și, de altfel, apreciat specia
list — antrenorul C. Popescu. După 
fiecare etapă de fotbal, cei mai mulți 
dintre antrenorii formațiilor care n-au 
reuși* să cîstige acele obsedante două 
puncte, rostesc numeroase capete de 
acuzare la adresa arbitrilor, organiza
torilor, adversarilor etc. și numai ex
trem de rar reușesc să facă, după un 
astfel de joc, o radiografie onestă, 
curățată de petele subiectivismului, a 
evoluției echipei pe care o pregătesc.

Alte exemple mai vechi sau mai noi, 
unele izolate, altele reflectînd o con
cepție, desprinse din campionatele de 
baschet, rugby, volei, popice ș.a., reac
tualizează discuția despre multiplele 
îndatoriri morale și pedagogice ale 
antrenorului, îndatoriri a căror împli
nire se cere, desigur, nu numai în 
ceasurile de antrenament. Este, deci, 
un semnal de alarmă. Aceasta chiar 
dacă fenomenul nu s-a generalizat, 
chiar dacă — cu acea frumoasă și 
robustă înțelegere a relațiilor etice 
caracteristice sportivilor, mulți antrenori 
trec lucid, fără patimă, fără denatu
rarea cauzelor reale, peste clipa în- 
frîngerii, oricare ar fi proporțiile și 
consecințele ei.

Dezaprobat de spectatori, actul 
nesportiv al antrenorului care nu știe 
să piardă are, din păcate, ecouri per
sistente în rîndul propriilor jucători. 
Sportivul care în timpul jocului a greșit 
repetat, tehnic sau tactic, care a rămas 
indiferent la efortul coechipierilor și 
poate tocmai de aceea echipa lui a 
părăsit învinsă terenul, va fi foarte; 
bucuros să afle din iritatele inter-

I
venții și declarații ale antrenorului că, 
de fapt, arbitrul a fost cel care „le-a 
_ mîncat meciul
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lopice ș.a., reac-

să afle din iritatele inter-

(Continuare 
In pag. a 4-a)

Dan GARLEȘTEANU

Achim ursul eseu (dreapta) evită croșeul tul Marin Lumezeanu
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I Deunăzi, cu prilejul unei vizite făcute ■ 
la redacție, unul din specialiștii recu- | 
noscufi ai baschetului nostru, Gh. Roșu, 
afirma pe bună dreptate, că în unele I 
cazuri greșelile de arbitraj risipesc ■ 
lunile de trudă ale echipei, o opresc 
brutal, total nesportiv, în drumul spre 
realizarea unui obiectiv la care îi dau 
dreptul valoarea, voința și dîrzenia 
jucătorilor. Da, e adevărat I Dar so
luția adoptată — și nu numai în ase
menea cazuri — de către antrenori 
este, oare, cea mai bună ? Căile de 
apel sînt, se știe, cu totul altele. Nu 
însă aceste situații speciale, din feri
cire destul de rare, prilejuiesc conclu
zia că unii antrenori nu acceptă înfrîn
gerea decît ca o consecință a unor 
factori externi echipei și, bineînțeles, 
conducerii ei tehnice. Atunci, cît de 
solidă poate fi autoritatea morală a 
antrenorului și ce efecte pedagogice 
— că să nu le mai amintim pe cele 
vizînd însăși performanța — pof fi 
înregistrate în relația sportiv-antrenor ?

Și cît de frumos, exprimînd tocmai 
ceva din puritatea vieții sportive, este 
gestul simplu, firesc, de a strînge cu 
sinceritate mina adversarului care 
astăzi a fost mai bun I

I
I
I 
I
I
I
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I
I

Cojoca.ru
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pentru ca 
speranțele 

transforme 
al înfrîn- 

rnare este

tă

trebuie să-l 
într-adevăr, 

fi uneori 
a fi lăsată

sau spre puternicele 
cluburilor Dinamo și 
da. în fond, situația 
a acestui sport nu

națio- 
secțil 
Stea- 
gene- 
cores-

Tg. 
etc.). Așa cum de alt- 
roai semnala îh ziarul 
invocînd dificultăți ma
sau financiare, un mare 
de secții n-au fost te

acest sport, tineri înzes- 
deosebit. capabili să ob- 
performănțe de valoare, 
adevărat că satele din

A face parte din echipa „tri
colorilor", Intr-o competiție o- 
limpică, mai ales la o disci
plină în care multe și frumoa
se succese obligă la realizarea 
unor performanțe la nivelul 
prestigiului, unanim recunos
cut. cucerit pe plan mondial 
încunbă unele răspunderi.

Are — la ora actuală — ca
iacul și canoea. la noi, tot ceea 
ce îi este necesar pentru ca 
mîlne cei mai valoroși dintre 
practicanta acestui sport să cu
cerească alte titluri și medalii ? 
Sînt. oare, create toate acele 
condiții care să permită echi
pei noastre reprezentative să 
facă acel salt dorit de la locul 
III în clasamentul pe puncte 
ți de la locul IV în cel pe meda
lii (rezultate obținute la Ciudad, 
de Mexico) spre vîrful pirami
dei ?

Aparent (dacă privirile se în
dreaptă doar spre lotul 
nai 
ale 
ua). 
rală
punde nevoilor mereu crescân
de de afirmare și consacrare 
internațională. Numărul celor 
care practică caiacul și canoea 
este foarte redus, centrele din 
provincie și chiar secțiile u- 
nor cluburi bucureștene au o 
bază materială (ambarcațiuni, 
hangare ș.a.), sărăcăcioasă, ci
nele secții s-au desființat în 
ultima vreme, altele — consti
tuite mal recent — au o ac
tivitate prea puțin sau deloc 
convingătoare sub aspectul per
formanțelor (Hunedoara, 
Mureș 
fel se 
nostru, 
teriale 
număr
prezentate la o Serie de com
petiții republicane de amploa
re. Trebuie spus, de asemenea, 
că majoritatea cluburilor con
sideră drept o „povară" exis
tența secțiilor de caiac-canoe, 
iar celelalte cluburi sînt bu
curoase că pînă acum au... scă
pat de astfel de secții, consi
derate prea costisitoare și ne
productive (?■). De aceea, de
sigur, sînt. multe orașe în care 
sportul caiacului și canoei nu 
este practicat. De aceea, au dis
părut centre de sporturi nau
tice. altădată cu o frumoasă ac
tivitate (în special cele din o- 
fașele de pe malul Dunării).

Nu o dată a fost exprimată 
părerea că numai în așezările 
din Delta Dunării pot fi des
coperite talente autentice pen
tru 
trați 
țină 
Fste
Deltă sînt un■■ preți&S izvor de 
ri-cmenoa talente. Se știe dear 
că de aici S-att ridicat mari 
campioni, ca Simion Ismailciuc, 
Dumitru Ale.re, L. Calinov, A. 
Sidorov sau — ca să nu dăm 
prea mult înapoi filele calen
darului — dublul I. Patzaichih- 
S. Covaliov, învingător remar
cabil la recenta confruntare o- 
limpică de la Xochimilco. Dar, 
dublul campion olimpic. Leon 
Rotm.an, nu era pescar Ia Mila 
23, ci electrician în București- 
Multiplul campion mondial si 
european Aurel Vernescu este, 
de asemenea, un produs al ca
iacului bucureștean. Și alte e- 
xemple, de altfel binecunoscu
te : V. Nicoară, (Galați). M. 
Țurcaș (Brașov), HiWe Lauer 
(Timișoara), M. lonescu (Bucu
rești), A. Igorov (Brăila), 
rica Dumitru (București) 
Nu este, oare, mâi curînd 
ba despre căutarea unui 
post pentru indiferența cu 
de multă vreme unele organe 
sportive județene sau de mu
nicipii privesc dezvoltarea ba
zei de masă — în accepția re
considerată a termenului — a 
caiacului și canoei ? De ce, a- 
cOlo unde a existai înțelegere 
și preocupare Susținută (Arad, 
Galati, Timișoara), s-au obținut 
rezultate pe care alții le con
sideră posibil de realizat numai 
in București sau la Snagov ?

Este clar că în această di
recție trebuie acționat rapid și 
energic. Fără aCest „spate", ca
iacul și canoea nu se pOt a- 
vinfa spre culmile dorite.

rilor cît și a antrenorilor.
Jocurile Olimpice din Mexic 

au arătat, printre altele, că — 
în condițiile creșterii aproape 
incredibile a valorii performan
țelor — cel care dorește să ob
țină victoria trebuie să se dă
ruiască fără rezerve sportului 
pe care și l-a ales, să mun
cească cu 0 VOitiță de neclintit, 
să fie capabil de eforturi su
preme. Astăzi, mai mult că ori- 
eînd, o singură greșeală, fie ea 
cît de mică, o singură ignorare 
a indicațiilor date de antrenor, 
o singură clipă de ăutomulțu- 
mire este suficientă 
întreaga muncă și 
cîtorva ani să se 
într-un amar pahar 
gerii. Cu atit mai
răspunderea sportivului atunci 
cînd greșelile se răsfrîng nu 
numai asupra celui care le-a 
comis, ci, poate 
asupra Unui alt 
unor alți colegi 
țiune, de echipaj. 
dim bine, finalele de la Xo- 
chimilco au oferit cîteva ase
menea exemple.

Iată dar că sportivii sînt, cei 
care trebuie să înțeleagă pri
mii Cu deplină convingere, că 
poartă o mare responsabilitate, 
că de ei depinde înainte de 
toate încotro și cum va naviga, 
în continuare, „flotila" spre 
care de atîția ani sînt ațintite 
privirile iubitorilor de sport 
din țara noastră.

Hotârîto-ăre în împlinirea tu
turor dezideratelor privind cu
cerirea unor noi poziții in ie
rarhia internațională este, insă, 
nu numai munca sportivilor ci 
și cea a antrenorilor, poate în 
primul rînd aportul acestora.

De aceea este necesar ca fie
care antrenor să contribuie, 
mai mult ca pină acum, la pro
gresul general al caiacului și 
canoei, la descoperirea si pre
gătirea la un nivel superior a 
celor chemați să reprezinte în 
Viitor culorile țării in compe
tițiile internaționale de amploa
re : campionate europene, mon
diale și Jocuri Olimpice.

După întrecerile finale de la 
Xochimilco, la sfîrșitul unei mi
siuni de mare răspundere, 
bucuros de succesele unor spor
tivi, mai puțin mulțumit, de e- 
voluția altora, antrenorul e- 
merit Radu Huțăn declara :

nemeritat, șt 
coleg, sau a 
de ambarca- 
Dacă ne gîn-

„Mă simt obosit. Aș Vrea 
mă odihnesc o Olimpiadă. Poa
te că trebuie să mai lucreze 
Si alții"...

Nu „și alții", am spune noi, 
cî toți. Fiecare pe măsura pri
ceperii, â posibilităților. Și 
dintre ei, cei mai buhî acolo 
unde este cel mai greu, la acea 
migăloasă și grea murică de 
șlefuire a talentelor. Antreno
rul Radu Huțan nu poate lipsi, 
credem, din rîndul acestor 
maeștri. Poate că trebuie să măi 
lucreze șî alții 1 Da, este un 
punct de vedere pe care fede
rația de specialitate 
rețină cu atenție, 
răspunderea poate 
prea mare pentru
doar pe seama unul om, oricît 
de înzestrat și de inimos ar 
fi el. Și pînă acum . — trebuie 
spus — au lucrat și alții. Dar, 
nu toți.

Multe și deloc ușoare sar
cini revin acum antrenorilor de 
caiac-canoe și în primul rînd 
celor care răspund de pregă
tirea lotului național.

Se cer larg dezbătute toate 
încercările (reușite sau nu) ob
servate în pregătirea s-au evo
luția diferitelor echipaje stră
ine, Se cer soluții pentru „aco
perirea" probelor astăzi încă de
ficitare. Se impune — a apărut 
evidentă această necesitate — 
pregătirea mai accentuată ți 
promovarea curajoasă a tine
retului. (R. Rujan, E. Botez, 
N. Schm.nl, I. Simiocenco, și 
mulți alții au dovedit reale po
sibilități, dar la rîndul lor, vor 
trebui să muncească mult mai 
mult pentru a-i convinge pe 
antrenori). Anul viitor vor a- 
Vea loc campionatele europene 
de seniori și juniori.

Iată — fără pretenția de a 
epuiza obiectivele actuale — în 
cite direcții trebuie să Se în
drepte cu toată atenția, cu toa
tă grija, preocupările federa
ției de specialitate și, în foarte 
mare măsură, cele ale cadrelor 
tehnice de bază. De aceea, este 
necesar un entuziast efort co
lectiv, De aceda ne exprimăm 
părerea că, renunțîndu-se la 
orice suspiciuni, la orice cal
cule de club, la orice animozi
tății, acum — la ora bilanțu
lui olimpic — sportul caiacu
lui și canoei, flotila noastră 
trebuie să pornească îndrăzneț 
înainte cu toate pînzele sus...

Miile de amatori de hand
bal care au populat seară de 
seară tribunele sălii Floreas
ca în timpul desfășurării pa
sionantei întreceri a echipe
lor masculine pentru „Cupa 
Orașului București11, vor avea 
ocazia, începînd de săptămîna 
Viitoare, să asista la varianta 
feminină a acestei tradițio
nale competiții internaționale 
Și nu încape îndoială că dacă 
disputa handbaliștilor a stîr- 
nit adevărate explozii de a 
plauze, satisfăcând gustul pen 
tril spectacole sportive de ca
litate al publicului nostru, 
atunci apropiata confruntare 
dintre reprezentativele femi
nine ale României (senioare), 
Iugoslaviei, Ungariei, R. I). 
Germane, Uniunii Sovietice și 
României (tineret) ne oferă 
garanția realizării unor întîl- 
niri cel puțin de nivelul ce
lor încheiate săptămîna tre
cută.

Ce ne determină să facem 
această apreciere ? în primul 
rînd, prezența la această a 
IX-a ediție a „Cupei orașu
lui București" a selecționatei 
maghiare, care este campi
oană a lumii. Adăugind la 
aceasta și faptul că alături 
de echipa Ungariei, la com
petiția ce va începe marți în 
sala Floreasca, va participa 
și reprezentativa Iugoslaviei, 
finalista ultimei ediții a C.M., 
atunci cititorii vor afla mo
tivele care au justificat pro
nosticul nostru. Pentru că, a- 
matorii de handbal din Bucu
rești 
site 
nale

Și 
țînd
ționatele Ungariei și Iugosla
viei am comite o eroare. îm
preună cu ele pe podiumul 
Sălii Floreasca se vor alinia

vor avea prilejul să a- 
la reeditarea acestei ii- 
după 3 ani și ... 12 zile ! 
aceasta nu este totul. Sco- 
în evidență doar selec-

★
paralel cu eforturile pen- 

vitală consolidare 
largă răspîndire a 
canoei pretutindeni 
există posibilități

In
,tru această 
și cît mai 
caiacului și 
acolo unde
de practicare, se impune — la 
toate nivelele — o exigență 
sporită în pregătire, un plus de 
pasiune, atit din partea sporti-

PATINATORII
Prima ieșire în concurs a 

patinatorilor noștri, pe gheață 
autohtonă, a avut loc în di
minețile de marți și miercuri, 
Ia Floreasca. A fost un 
concurs de verificare a spor
tivilor din lot, în vederea 
participării la apropiatele în
treceri internaționale, peste 
hotare.

De la început trebuie spus

/V

ÎN ÎNTRECERE
impresionează neplăcut

ce urmează să facă se

că
numărul redus de competi
tori : numai doi băieți și do • 
fete. Prea puțin pentru un 
trial și prea ușoară sarcina 
celor
lecția. în schimb, e drept, cei 
prezenți la start S-atl. arătat 
bine pregătiți, în real pro
gres. Am remarcat îndeosebi 
buna evoluție la figurile itn-

h£3

Moment de la una din edițiile trecute ale „Cupei ' orașului București’. Jucătoarea iugo
slavă Mira Jasici nu poate opri acțiunea lui Franz (România) decît prin fault.

Foto : A NEAGU

festivitatea de deschidere 
întrecerii și reprezentat i-

la 
a
vele Uniunii Sovietice, anul 
acesta cea' măi'îri formă echi
pă națională, învingătoare îh 
apriga dispută din „Trofeul 
Tâjmaidan", R. D. Germane, 
cu un palmares internațional 
impresionant, precum și cele 
două echipe ce nu vor avea 
o sarcină ușoară de a fi am- 
basadoarele handbalului nos- ,

tru feminin, încununat — și 
el — cu laurii de campion 
al lumii, acum 6 ani.

în concluzie se poate spune, 
fără nic un fel de reținere, 
că vom asista la uri turneu în 
care se întrec primele 5 for
mații ale lumii. Competiția 
începe marți 26 noiembrie și 
se încheie duminică 1 decem
brie, avînd o zi de pauză (vi
neri 29 noiembrie). Întrecerile juniorilor

Boxerii fantomă de ia Galați
Sîmbătă seara, Farul Con

stanța a cîștigat meciul cu 
Dunărea Galați, cu scorul de 
33—0. Un nou forfait s-a în
scris deci in statisticile acestei 
competiții, devenită penibilă, 
care se cheamă „Cupa F.R. 
Box". S-o spunem deschis, în- 
fringerea prin neprezentare a 
multora dintre formațiile noa
stre, în „Cupă", nu mai sur
prinde pe nimeni. Excepția a 
devenit regulă. Dar ceea ce s-a 
întîmplat la Constanța, întrece 
limita.

Aureolați de cîteva succese 
obținute recent în R,F.G. gă- 
lățenii ău privit cu dezinteres 
total meciul cu Farul și. în con
secință, au sosit aci cu o echi
pă ciuntită. Și, totuși, poate că 
nici acesta n-ar fi lucrul cel 
mai grav care s-a petrecut lă 
Constanța.

în relatarea apărută miercuri 
în ziarul nostru, inseram falsul 
comis de echipa gălățeană care 
s-a prezentat la Constanța cu

PH
puse a tînărului Gheorghe 
Fâzekas, ca șî frumoasele 
programe de libere ale celor 
două patinatoare, Doina Ghi- 
șerel și Rodica Dîdă.
... Clasamentul — comunicat 
cu suma locurilor acordate de 
arbitri — este următorul : 
BĂIEȚI : 1. Gheorghe Fazekas 
(3); 2. Eugen Tăujan (6).
FETE : 1. Doina Ghișerel (3); 
2. Rodica Dîdă (6).

De., menționat că întregul 
concurs a fost urmărit de co
lectivul de antrenori, prezenți 
în Capitală la cursul de per
fecționare condus de specia
listul cehoslovac Josef Sturm 
Acesta a dat prețioase indi
cații, după 
rei figuri, 
unor erori 
ție. A fost, 
lă „școală"
și antrenorii lor.

bucureșleni

doi boxeri . fantomă : Gheor- 
ghe Moraru și Constantin Meri- 
șor. Tată despre ce este vorba.

La oficierea cîntarului, dele
gatul general al galei, Virgil 
Cazacu, a constatat că boxerii 
Moraru și Merișor se dădeau 
drept. .. Romeo Iacoblev și Ște
fan Voicu, care nici nu făcu
seră deplasarea lâ Constanța. 
Fiind întrebați ce i-a determinat 
să comită un astfel de fals, cei 
doi pugiliști au afirmat, fără 
ocol, că la indicația clubului 
Dunărea, trebuiau să boxeze 
sub numele lui Iacoblev și, res
pectiv, Voicu. Firește, că pen
tru substituire de nume, Mora
ru și Merișor au fost scoși din

competiție. Hotărîrea delegatu
lui general, promptă și justă, 
a fost anunțată imediată repre
zentantului clubului gălățean, 
Petcu Costică, care, bineînțeles, 
nu era străin de această situa
ție. Tot un fals a încercat să se 
facă cu boxerul Dumitru To- 
mescu, care fiind învins prin 
k.o. la 2 noiembrie cri., nu avea 
dreptul, conform regulamentu
lui, să măi urce în ring tinip 
de 0 Iurtă. Și așa s-a ajuns la... 
33—0 !

Acestea sînt faptele. Sfidîncl 
echipa adversă, arbitrii și pe 
spectatorii coristănțeni, clubul 
Dunărea Galați și-a înscris în 
„palmares" o performanță 
urma căreia va trebui să 
șeaseă mult timp. Cerem 
deci — Biroului F.R. Box 
ia măsuri severe împotriva 
lor vinovați de atari fapte care 
nu au nimic comun cu etica 
sportivă.

în 
ro-

să
ce-

R. CALARÂȘANU

DIN VIAȚA SECȚIILOR PROVINCIALE

LA STARTUL TUTUROR PROBELOR

Tinerii hocheiștl bucureș- 
teni și-au început activitatea 
competițională. Astfel, dumi
nică au intrat în concurs 
copiii, iar marți seara s-a 
desfășurat pe patinoarul „23 
August" meciul inaugura! 
Constructorul — Steaua din 
cadrul 
ni ori 
destul 
cu un 
de la 
dti-și, mult mai ușor 
așteptam, adversarii, 
(4—1, 2—1, 2—1). 1 
vingătorii s-au remarcat prin 
execuții tehnice, organizând 
acțiuni mai închegate, în 
schimb comportarea lor a fost 
umbrită pe alocuri de duri
tăți, în care s-au angrenat șî 
steliștii. S-a detașat în această 
privință Radu Eidlitz, sanc
ționat cu 18 minute de... o- 
dihnă pe banca penalizaților. 
Rezultatul: 22—12 minute pe
nalizare pentru Constructo
rul. Antrenorilor celor două 
echipe le revine sarcina să și 
tempereze elevii, învățîndu-i 
să lupte cti bărbăție, dar co
rect, pentru puc. Au înscris : 
Fană (2), Ficui, Roman, Sâl- 
ccanu, Eidlitz, Malehin, Po
pescu ('Constructorul), Herghe
legiu (2) și Iofpiu (Steaua). 
Cuplul 
Crișan 
bun.

Iată
reuniuni (21.XI., 
19,30): Dinamo - 
2 ; Constructorul

în încheiere, rezultatele pri
mei etape a campionatului re
zervat juniorilor de categoi ia 
a Il-a: Constructorul — O- 
limpia 7—0, Șc. sp. nr. 2 I 
— Steaua 21—1, Șc. sp. nr. 2 
II — Dinamo 1—7. 
etape vor avea loc 
duminică.

campionatulUi de ju- 
al Capitalei, 
de vioaie, s-a 
scor surpriză. 
Constructorul

Partida, 
i încheiat 
, jucătorii 

întreeîn- 
• decît ne 
, cu 8—3 
Dacă în-

în vară, am organizat un 
concurs de selecție, in urma că
ruia am depistat 18 fete și băieți, 
între 9—18 ani, pe care i-am supus 
unui program de pregătire spe
cială. înrii inspiră multă încredere 
Mihai Cicerone, Cristina Jigău, 
Marcel Ciilgilreanu și Mihai Lu- 
gojan.

— Alte proiecte ?
— In cursul lunii decembrie vom 

întreprinde în Ungaria și Polonia 
turnee de verificare și pregătire 
comună cu sportivii țărilor res
pective, după care patinatorii bra
șoveni vor fi gata de start, 
nînd seama de intensitatea 
volumul pregătirilor efectuate, 
sper ca unii dintre elevii 
să cucerească cîteva titluri. 
Ia seniori cit și la juniori.

Fără a anticipa rezultatele 
tlnatorllor brașoveni tn lupta pen
tru cucerirea trlcourllor de cam
pioni (unde ie dorim reușită de
plină), putem afirma de pe acum 
că unul din . succesele dinamoviș- 
tflor din orașul de la poalele 
Tîmpei, prezenți în număr redus 
la startul întrecerilor anterioare, 
îl va constitui participarea cu 
efectiv complet la toate probele 
concursurilor naționale.

O scurtă vizită la federația de 
patinaj ne-a prilejuit o reîntîlnl- 
re cu antrenorul brașovean Er
nest Urlich, aflat la București 
pentru cursul de perfecționare, 
condus de Elena Stepanenko, do
cent universitar la Institutul de 
Cultură Fizică și Sport din Mos
cova. Cum sîntem cunoștințe ve
chi, am intrat direct în temă, 
cu o întrebare care nu este greu 
de presupus :

— Cu ce noutăți se prezintă 
bul sportiv Dinamo Brașov 
apropiatul sezon ?

— Avem mai multe, dar 
care merită consemnată, în 
mul rînd, este aceea că din i 
sezon clubul Dinamo Brașov va 
apare în concursuri cu sportivi 
la fiecare categorie de pârtiei- 
panți. Apoi, spre deosebire de 
anii trecuți, de data aceasta nm 
început pregătirile mai din timp. 
Astfel, de la 1 aprilie Crlsta 
Tracher, Aneiise Ștefani, Andrei 
Okos și Laurențiu Căplescu au 
lucrat pe... uscat, pînă Ia 1 no* 
iembrie, cînd au trecut pe gheață.

— Ați amintit numai numele 
unpr .sportivi. cunoscuți. Spuneați 
însă, că aveți concurenți la toa
te categoriile de vîrstă ?

clu- 
fn

Gh. Mureșan 
a asigurat

I.
un arbitraj

următoarei 
de la ora 
Șc sp. nr.

- Olimpia.

programul
Ti-cea 

pri- 
acest

Rd. V.

timp 
popi-

efectuarea fiecă- 
insistînd 

tehnice 
deci, o 
pentru

asupra 
de execu- 
foarte uti- 
concurenți

care

b

Uzina

LDIVIZIEI A

Arbitri corigenți /a...
Dacă pînă acum cîtva 

se admitea ca jocurile de 
ce să fie conduse și de o singură 
persoană o dată cu începerea 
campionatului divizionar s-a 
stabilit ca arbitrul principal să 
fie secondat de încă doi aju
tători. Aceștia, denumiți scoreri,

înregistrează 
de concurs, o 
ță contabilă, 
manșe de 
„bile goale", 
și totale la 
clasice de 100 (f) și 200 (m) 
aruncări mixte, arbitrul princi-

punctele pe foile 
adevărată eviden- 

cu capitole pe 
„plin", „izolate", 
rezultate parțiale 
cele două probe

GHEORGHE FAZEK.AS (Dinamo)

ÎNAINTEA ULTIMEI
ETAPE A

16, în
Steaua

11.
12.

• Astăzi, de la ora 
sala de sport a Clubului 
din Calea Plevnei, au loc me-

• înaintea ultimei etape și a 
altor partide restante, 
două clasamente ale diviziei

cele
A

ciurile restante ale echipei se prezintă astfel: libere

A.S.A. Cluj, din campionatul di GRECO-ROMANE 1. steaua 9 9 0 0 198,5— 79,5 27
viziei A (greco-rornane) cu Di 2. st. r. Bv. 9 1 i 1 202 — 78 34

1. Steaua 9 9 0 0 Î89,5 — 57 27 3. ASMT Lg. 9 5 1 8 139,5—120,8 20
namo și Progresul București. 2. Dinamo B 8 8 0 0 188,00— 56 24 4. Progr. B. 9 5 0 4 129,5—157,5 19

3. Met. Buc. 9 7 0 2 149 — 71 23 5. Dinarro B. 9 5 0 4 126 —138 19
• La Craiova s-a consumat 4. Electro. 9 7 0 2 127,5 —102,5 23 Ș. CSM Cluj 9 4 1 4 118,5—149,8 18

5. Rapid B. 9 6 0 3 144 —116 21 7. Olim. S.M. 9 4 0 5 135 —124 17o altă intîlnire restantă a echi 6. Dun. Gl. 9 ■ î 5 120,5 —135,5 16 8. Mureșul S 4 0 5 129 —134,5 it
pei clujene A.S.A., în compa 7. CFR Tim. 9 3 0 6 105 *-151 15 9. Dim. Gl. 9 2 2 5 129.5—143,5 15
nia formației Electroputere. 8. St. r. Bv. 8 3 0 5 „ L 101 -^•127 14 10. Rapid B. 9 3 0 6 115 —157 15

9. ASMT'Lg 9 2 16 rS,5 —146,5 14 11. ASA Bv. 9 2 0 7 100,5—172,5 13
Clujenii au pierdut cu 6—20. 10. Progr. B. 8 10 7 87 —139 10 12. Bettolul ?1. Ulii 105,5-174,3 li

mei 
atit

pa-

Tr. ANDRONACHE

adunare

I.

Viitoarele 
în fiecare

TRAIAN

de anvelope
„Danubiana

prelungirea șos. Olteniței nt. 181, autobuz

angajează personal (bărbați) pentru calificare 
de operatori chimiști prin cursuri de scurtă

Condiții de angajare :

nr. 44,

în meseria 
durată.

— absolvenți ai Cursului elementar
— vîrsla între 18—40 ani
— domiciliul stabil în București, comunele

sau localități aparținînd Județului Ilfov, 
pierea șoselelor: Bt , ' “____ , ___
București—Alexandria, la distanța de maximum 50 km de 
unde să facă naveta zilnic cu autobuzul, costul fiind suportat 
de uzină.

subordonate 
, situate în apro- 

iucurești—Oltenița, București—Giurgiu și

Pe timpul școlarizării, cursanții vor fi retribuiți cu salariu 
de 948 lei lunar.

pal avînd — și el — datoria să 
fie atent la numărătoarea bile
lor și „bețelor" doborîte, pen
tru a nu se strecura eventuale 
greșeli de calcul, care ar vicia 
rezultatul , final. Omisiunile de 
ordin cifric pot avea o mare 
influență în decernarea titlului, 
deoarece regulamentul cam
pionatului divizionar prevede 
că : în caz de egalitate de punc
te cîștigă echipa cu punctaveraj 
superior. Prin urmare, se cere 
o atenție mărită la calcularea 
cifrelor.

Bilanțul celor cinci etape des
fășurate pînă în prezent în di
vizia de popice ar fi fost pozi
tiv pentru toți arbitrii, dacă 
unii dintre colegii lor n-ar fi 
rămas corigenți la cea mai sim
plă operație aritmetică : aduna
rea. Să concretizăm. Arbitrul 
Gh. Iancu (Arad) a anunțat pu
blicul, la meciul feminin dintre 
C.S.M. Reșița — Voința Tg. 
Mureș, că prima echipă a tota
lizat 2 323 p.d., dar la omologa
rea rezultatelor, comisia de 
competiții a forului de resort a 
readunat popicele doborîte și a 
constatat că rezultatul este al
tul : 2 321 p.d. De asemenea, 
arbitrii scoreri Ion Olteanu 
(Brașov) și Ion Antal (Bucu
rești) au acordat, gratuit, mai 
multe puncte echipelor Laro- 
met Buc., Hidromecanica Bra
șov și Gloria București, iar Du
mitru Georgescu (București), 
Gh. FlOruț și Gh. Scorțan, (Re
șița) au micșorat rezultatele 
formațiilor masculine C.F.R. 
Timișoara, Olimpia Reșița și 
Voința Tg. Mureș. Erorile de-

fost operate în clasâ-

PE1
pîstate la recalcularea rezulta
telor au
mentele pe care le publicăm 
mai jos.

Dacă scorerii menționați au 
comis — fie din neatenție, fie 
din fuga condeiului, astfel de 
neregularități, arbitrii principali 
Petre Tudoran, Octav Dumi
trescu (Ploiești), Alexandru 
Tampa (Brașov) și Nicolae Le
roy (Pitești), care au semnat 
scoruri ireale, erau obligați să 
Verifice foile de concurs înainte 
de anunțarea rezultatelor. Ne- 
făcînd-o, au greșit. Să sperăm 
că de acum înainte nu vor mai 
trece cu atîta ușurință peste 
această îndatorire elementară.

FEMININ

CLASAMENTE DUPĂ 5 ETAPE
MASCULIN

1. Voința Tg. M. 5 4 0 1 26699 132. Petrolul PI. 5 3 0 3 26376 113. Flacăra Cîmp. 5 3 0 2 25420 114. Constr. Buc. 5 3 0 2 25452 115. C F.R. Timiș. 5 3 0 2 24792 116. Olimpia Reșița 5 2 0 3 25938 97. Rapid București 5 2 0 3 25120 98. Voință Cluj 5 2 0 3 25199 99. Gloria București 5 2 0 3 24560 910. Gaz metan Med. 5 1 0 4 25870 7

1. Voința Tg. M. 5 4 0 1 12474 132. Voința Buc. 5 4 0 1 11868 133. Laromet Buc. 5 4 0 1 11647 134. Hidromecanica 5 3 0 2 11814 115. Voința Cluj 5 3 0 2 11751 116. Gaz metan Med. 5 2 0 3 11946 97. Rapid București 5 2 0 3 11844 98. Petrolul PI. 5 2 0 3 11543 99. U.T. Arad 5 1 0 4 9124 710. C.S.M. Reșița 5 0 0 5 11305 5
Tr. 1OANIJESCU

Schm.nl
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Un Durnitrache decis, percutant, așa

(Urmare din pag. 1)

minutul

N. MI-

(Manta.

DIN FOTBALUL

dar ea va coincide, 
cu Încheierea staglu-

într-un joc cu miză. In 
ce-1 privește pe Dumitra- 

acesta ne-a făcut și în me- 
cu Anglia dovada realelor 
aptitudini. De felul său

la un asemenea tur de 
să ne ocupăm în pre- 

rînduri de „argumente-

sporind 
Anglia) 
lui Boc

stega- 
negă- 

acea 
turnat

lui 1—7. Pentru că nici- 
spiritul de revanșă cu 

preț n-ă făcut casă bună 
luciditatea.in importantul test cu 

Angliei, antrenorii 
Nlculescu și Emerlch 
alcătuit pentru meciul

cum l-am dori și in meciul cu reprezentativa Elveției 
Foto l V. BAGEAC

soluție), numărul ju- 
dinarnoviști

vor avea de 
Șiret, pînă la 

Chimia, cu 
de la Brașov,

RlNDURI NAINTEA MECIULUI CU ELVEȚIA
călab și Lucescu pentru a-șî 
reaminti de meciul lor de de
but în echipa națională. Să-și 
reamintească și să procedeze în 
consecință, ajutindu-l atît ctl 
vorba (cuvinte de îmbărbătare 
la vreo eventuală nereușită în 
startul partidei), cît și cu fapta 
Ia început, pase cît mai precise, 
de rodaj psihic, și doar după 
aceea și la „angajament fizic". 
Firește, nu este de loc neglija
bil (dimpotrivă.. .) nici aportul 
„tribunelor". Numai în felul 
acesta, vom putea contribui cu 
toții la reușita noului cuplu, 
după părerea noastră, de mare 
perspectivă în echipa națională.

Știm cît 
tricolorilor 
victoria în 
De altfel,

I

ținînd seama de indisponibilități 
și de randamentul dat de selec- 
ționabili 
formația
Angelo 
Vogi au 
cu reprezentativa helvetă urmă
torul „11“ probabil: GORNEA 
—SATMĂREANU, boc, dinu, 
MOCANU, GHERGHELI, NUN- 

Xi. W FILLER VI, PlRCĂLAB, DO
MIDE, DUMITRACHE, LU
CESCU.

După cum se vede, o echipă 
alcătuită pe criteriul „schelet" 
(s-o recunoaștem, în momentul 
de față este cea mai bună și

Observator portughez
la meciul

România - Elveția
La meciul România — El

veția, care se dispută sîm- 
bătă la București, va asista 
și un observator portughez, 
dl. Cernados Pereira.

rațională 
cătorilor 
de la 6 (în meciul cu 
la 7, prin introducerea 
în locul iul Barbu.

Desigur, comparînd evoluțiile 
lui Boc și Barbu în jocurile cu 
West Bromwich Albion și, res
pectiv CU naționala Angliei, 
Schimbul fortuit șubrezește, in- 
trucîtva ultima linie, intrucît, 
să ne amintim bine, in timp ce 
Barbu a strălucit prin calm și 
precizie în joc, celălalt, Boc, 
s-a plasat defectuos, s-a com
plicat deseori refuzînd soluția 
operativă și sigură. A fost in
trodus în formație intrucît, din 
lipsă de contracandidați de va
loare (Dumitru Nicolae și Hăl- 
măgeănu sint și ei accidentați), 
el se înțelege, totuși, mai lesne 
atit cu Dinu, colegul de 
cuplu, cit și cu ceilalți doi ju
cători care acționează pe o zonă 
apropiată cu a sa, Ghergheli și 
Nunweiller VI. Și pentru că 
vorbim de omogenitate, de cu
plu, să ne oprim și la noul tan
dem din atac, la cel al foarte 
tinerilor înaintași centrali Do
mide și Durnitrache. Ambii sint 
talentați, plini de entuziasm 
și dornici de afirmare (în nu
mărul de ieri al ziarului nostru, 
Domide declara : „Atac in trom
bă de la început, trebuie să în-

scriem înainte ca elvețienii să 
se încălzească"), dar n-au ju
cat împreună decît vreo 14 mi
nute, în finalul partidei cu An
glia, cind n-au putut să schim
be între ei nici două. .. mingi. 
Și iată-i acum din nou împreu
nă, de la primul fluier de arbi
tru, 
ceea 
che, 
ciul 
lui
„bătăios" și oricum mai rodat 
decît Domide în întîlniri difi
cile, dinamovistul nu s-a lăsat 
de loc impresionat de faima fot
baliștilor insulari, cîștigînd due
luri cu Bobby Moore și Labone. 
Pe cind Domide ? Cum spu
neam, de abia acum se află în 
fața... debutului, cind febra 
de start apasă mai greu. Iată 
de ce, pentru ca talentatul ju
cător arădean (în care avem de
plină încredere) să sară mai 
ușor peste „hop", se impune ca 
el să fie serios sprijinit de în
treaga echipă, dar îndeosebi de 
coechipierii din liniile de mij
loc și de atac cu care, prin for
ța lucrurilor, va avea o cola
borare mai strînsă. Iată de ce 
(deși, poate, nu-i cazul) simțim 
nevoia să ne adresăm lui Gher- 
gheli și Nunweiller VI, lui Pîr-

CUVINTUL STATISTICIANULUI
Au mai rămas doar 14 luni 

p.nă ce vor fi cunoscute cele 
16 echipe naționale care vor 
participa la faza finală a „Cu
pei Jules Rimet" programată 
pe stadioanele mexicane. Pînă 
în prezent s-au disputat prea 
puține partide — in prelimina
riile acestei competiții — pen
tru a ne putea forma o părere 
asupra evenimentelor viitoare. 
Un lucru este cert: competiția 
se anunță, de la început, dură, 
nemiloasă, noțiunea de „favo
rit" aproape nemaigăsindu-șl

locul. Iugoslavii, vicecampioni 
europeni, au și pierdut trei 
puncte valoroase (două la Bru
xelles și unul la Belgrad, în 
fața Spaniei), 
teren propriu, 
Norvegiei.

Și surprize
sînt multe partide de susținut 
pînă ce vor fi desemnate cele 
14 formații care vor ajunge in 
Mexic.

prezentativele Elveției și României 
(24 mal 14'67), bilanțul elvețienilor 
este inexpresiv :

9 3 3 3 13—12 50’/»

MECI AMICAL LA ALBA IULIA

Selecționata județului
Alba-Universitatea

Astăzi, la Alba Iulia, în 
cadrul manifestărilor cultu
rale și sportive prilejuite de 
sărbătorirea semicentenarului 
unirii 
mânia, 
fotbal 
primi 
nate a județului Alba. Me
ciul... va începe la ora 14.

Transilvaniei cu Ro- 
echipa divizionară de 
Universitatea Cluj va 
replica unei selecțio-

V. CACOVEANU, coresp.

iar 
au

francezii, pe 
cedat în fața

vor mal fi. Mal

ediție a C.M., echipa 
a pășit în compania 
adversari din grupă

îri noua
României 
celor trei 
cu următorul bilanț ; 
Portugalia (1965—66)

3 10 
Elveția (1933—67) 3 1 1 
Grecia (1930—67) 10 8 2

2
1 
o
fost la nl-Primul păs nu a 

velul așteptărilor: 0—3 la Li
sabona, în fața echipei Portu
galiei.

Dar nu-i nimic pierdut încă. 
Acest fapt trebuie însă dovedit, 
chiar acum, la 23 noiembrie, in 
fața echipei Elveției, care nu 
este (și nici nu a fost) un ad
versar 
reușit 
priză.

de temut, dar care a 
să obțină rezultate-sur-

530—813. din care ul-

Palmaresul ei general (întră anii 
1905—1988) nu 
nant :

330 91 56 183
are nimic irepresio-

timii ani :
1965 5 3 11 5— 2 70 ’
1966 8 0 2 6 7—20 12,5
1967 7 2 2 3 17—14 42,8
1968 5 2 12 4— 4 50

De la ultima întîlnlre dintre re-

LOTO • PRONOSPORT
PROGRAMUL CONCURSU
LUI PRONOSPORT SUPLI
MENTAR Nr. 2 DIN 27 NO

IEMBRIE 1968
I : West Bromwich Albion

— Dinamo București (pron. 
pauză); II : West Bromwich 
Albion — Dinamo București 
(pron. final); III : Napoli — 
Leeds United (pron. pauză) ; 
IV : Napoli — Leeds (pron. 
final) ; V : Anderlecht — 
Manchester United ; VI : F.C. 
Koln — A.D.O. Haga ; VII : 
Olimpiakos Pireu — Dunferm
line ; VIII : Sliema Wande
rers — Rangers Freja ; IX : 
Slavia Praga — Hamburg 
S.V. ; X : Fiorentina — Hatisa 
Rostock ; XT : ’ Fenerbahce Is
tanbul — Ajax Amsterdam ; 
XII : Akademisk Copenhaga
— A.E.K. Atena; XIII: 
Steaua roșie Belgrad — Celtic 
Glasgow.

Se atrage atenția partici- 
panților la concursul supli
mentar PRONOSPORT nr. 2 
de miercuri 27 noiembrie 
1968 că meciul XI : Reipas 
Lahti — Spartak Trnava se 
înlocuiește cu meciul Fener
bahce Istanbul — Ajax Am
sterdam, făcîndu-se cuvenitele

rectificări pe afișele și flutu
rași! de concurs.

LOTO

Premiile întregi și sferturi de 
la tragerea din 15 noiembrie 

1968

Categoria I : 1 variantă în
treagă a 81.790 lei ; a Il-a : 6 a 
15.830 lei și 7 a 3.957 lei ; a 
IlI-a : 127 a 936 lei și 191 a 234 

329 a 432 lei și 
a V-a : 612 a 274 
68 lei.
categoria I a fost

lei ; a IV-a :
573 a 108 lei ; 
lei și 1.126 a

Premiul de
obținut de participanta PIL
LER EVA din Satu-Mare.

PRONOEXPRES

Tragerea concursului nr. ¥1 
din 20 noiembrie 1968

EXTRAGEREA I :
44 4 11 2 45 33

Fond de premii : 368.630 lei

EXTRAGEREA A II-A :

22 19 44 35 38 33

Fond de premii: 292.540 Iei.

37

Victorii (numai pe teren pro
priu) : 5—0 cu Cipru, 1—0 cu 
Austria, 1—0 cu Grecia (în C.M.)

Meciuri egale: 2 — 2 cu 
U.R.S.S. la Moscova, 2—2 cu So
fia și 0—0 cu R.F. a Germaniei 
pe teren propriu.

înfringeri : 0—4 cu Italia,
1—2 cu Izrael și 1—2 cu Cipru 
(toate în deplasare). Acel 2—2 
de la Moscova, cu reprezentati
va U.R.S.S., ne arată — în ciu
da datelor generale
există nici un motiv pentru 
desconsiderarea echipei Elve
ției. Știm acest lucru — din pă
cate — și din proprie expe
riență. ..

Frederic MOISES

că nu

de vie este dorința 
noștri de a obține 
meciul de sîmbătă. 
declarațiile unora

dintre jucători sînt elocvente 
în acest sens. Nimic mai lăuda
bil ! Există, însă, după păre
rea noastră, pericolul ca fireas
ca dorință în realizarea succe
sului să se transforme la ora 
jocului într-o machiavelică in
tenție de revanșă, cu gîndul la 
acel 1—7. „N-am să uit nicio
dată golurile primite în acea 
nocturnă-coșmar. Trebuie să 
spălăm rușinea celor 7 goluri" 
— ne-a declarat Datcu. Să în
țelegem cuvintele lui Datcu ca 
un imbold și nu ca o obsesie. 
O dată intrați pe teren, jucă
torii noștri și, îndeosebi, acei 
care au evoluat și Ia Zurich, 
trebuie să scape de sub apă
sarea 
odată 
orice 
cu.. .

Așadar, echipele diviziei se
cunde a fotbalului nostru au 
parcurs aproape întregul drum 
al sezonului competițional au
tumnal, afiindu-se acum în fața 
ultimei etape : a 15-a. Evident, 
o analiză a evenimentelor con
semnate pe arena diviziei B se 
impune, 
normal, 
nil...

Pînă 
orizont, 
zentele
le“ servite ipoteticii analize de 
etapa a 14-a, desfășurată du
minică, în perspectiva finalului 
de sezon.

In seria I, o noutate : Ceah
lăul P. Neamț, echipa antrenată 
de Petre Steinbach, s-a insta
lat în fruntea clasamentului, în 
urma victoriei la limită (1—0). 
obținută, în fief-ul propriu, în 
fața fostului lider, Metalul 
București. După o viguroasă 
„cursă de urmărire", care a in
clus și două prețioase victorii 
în deplasare (1—0 cu Electroni
ca Obor și Dunărea Giurgiu), 
formația din Piatra Neamț, cu 
o excelentă defensivă (numai 
11 goluri primite), ocupă pri
mul loc în clasament, talonată 
de un pluton amenințător.

Este, insă, se pare, numai un 
„respiro", căci duminică elevii 
lui P. Steinbach 
urcat in sus. pe 
Suceava, unde 
atuul acelui 2—0

Metrom), nu va depune, 
probabil, armele pînă nu va 
obține punctele puse în joc.

în rest, „statu quo" : Politeh
nica Galați, Steagul' roșu ei 
Portul Constanța, deși au evo
luat pe terenuri străine, au „cu. 
les" cite un punct prețios. Per
formanța „docherilor" nl se 
pare, însă, cea mai meritorie 
intrucît egala ei, Oțelul Galați, 
avea obligații serioase față de.. . 
colega de urbe, aflată în luptă 
pentru „laurii de toamnă".

Relevabil și „draw“-ul 
riior, care dau impresia 
sirii echilibrului după 
„pasă neagră" care a
cenușă în sufletele iubitorilor 
de fotbal de la poalele Tîmpei. 
„răpind" brașovenilor patru 

. puncte care ar fi avut acum, 
la... „numărarea bobocilor", o 
valoare mult sporită (0—1 cu 
Oțelul și 1—4 cu Poiana). Pri
vind etapa viitoare, credem că 
cei care vor rămîne pînă la 
primăvară in fruntea celor 16 
competitoare vor fi sau studen
ții gălățeni, sau feștii divizio
nari A ai Brașovului, pe cara 
și actualmente îi despart în 
clasament numai... două go
luri !

La „periferie", o singură no
tație : Gloria Bîrlad, după ce 
a deținut autoritar „lanterna 
roșie", a „evadat" cu două etaje 
lăsînd pe locul ultim pe noua 
promovată, Dunărea Giurgiu, al 
cărei deficit de golaveraj nu-

ELVEȚIAN
fot- 
St. 

anul

• Primul club de 
bal elvețian, F. C. 
Gall, a luat ființă în 
1879.

• Primul campionat na
tional s-a desfășurat în 
anuȚ 1897/1898.

• Debutul internațional 
al echipei reprezentative a 
Elveției a 
februarie 
întîlnind 
Franței, Elveția a fost în
trecută cu scorul de 1—0.

• în cadrul prelimina
riilor campionatului mon
dial de fotbal din 1934, 
echipa Elveției a întîlnit 
la Berna, în 1933, repre
zentativa României, cu 
care a încheiat jocul la 
egalitate : 2—2. (Din echi
pa care a realizat acest 
rezultat a făcut parte și 
Em. Vogi, unul 
iii selecționeri 
țării noastre).

• Elveția a 
la turneul final al cam
pionatului mondial din 
Anglia. Jucînd în grupa B, 
a înregistrat următoarele 
rezultate : 0—5, cu R.F.G., 
1—2 cu Spania, 0—2 cu 
Argentina.

• Formația care la 2 
noiembrie 1966 a fost în
vinsă de reprezentativa 
României cu -scorul de 
4—2 era : Prosperi — Mat
ter, Băni, Perroud, Fulvar 
— Odermatt, Diirr — Go- 
tardi, Kiinzli, Quentin, 
Bernasconi.

• Formația care lă 24 
mai 1967, la Ziirich, ne-a 
întrecut cu 7—1 a fost: 
Kunz — Tachella, Per
roud, Michaud, Pfirter 
Odermatt, Băni, Diirr 
Kiinzli, Blatter, Quentin.

Amicalul internațional disputat 
ieri după-amiază pe stadionul 
Republicii a plăcut celor eîtorva 
mii de spectatori. Invitații Pro
gresului — jucătorii de la I.F.K. 
Goteborg — au ținut să-și ono
reze cartea de vizită. Suedezii, 
folosind cu predilecție pasa lun
gă, au renunțat la driblingurile 
inutile și au răspuns atacurilor 
bucureștenilor prin contraatacuri 

rapide. Abia după ce au 
marcat cele două goluri, ei și-au 
permis momente de relaxare și 
etalarea calităților tehnice. Pro
gresul a avut, in general, iniția
tiva. Dar, ce folos, că dominarea 
teritorială nu a fost concretizată, 
deși jucătorii bucureștenl au avut 
această posibilitate.

In prirra repriză, în mln. 1 și 3, 
Almquist șl, respectiv. Oskarsson 
produc panică în careul bucu- 
reștenilor. Riposta Progresului nu 
se lasă mult așteptată și in min. 
8, după executarea unei lovituri 
da colț, Neacșu a trimis balonul 
în bară ! Pînă la sfîrșitul repri
zei am notat mai multe ratări la 
ambele porți.

După pauză. în min. 68. sue
dezii au inițiat un contraatac și 
Oskarsson a înscris primul gol. 
în continuare, bucureștenii au 
încercat să restabilească egalita
tea. dar n-au reușit să obțină de
cît o. . . .,bară“ (Alecu, min. 70), 
iar suedezii au mai marcat încă 
o dată (Eklund, min. 72). în fi
nal, Progresul reduce din handi
cap prin Mateianu, în 
86.

A arbitrat foarte bine 
HAILESCU.

PROGRESUL : Mîndru 
min. 75) — V. Popescu (A. Con- 
stăntinescu — min. 46, V. Popescu
— min. 73), Măndoiu, Grama, Ma
rinescu, Neacșu, 
gher, min. 46), 
46, R. Ionescu), 
Mateianu), Matei 
Decu.

I.F.K. GOTEBORG : Pettersson
— Karlsson, Feldt, Eriksson, D. 
Nicklasson, G. Nicklasson, Wallin, 
Svensson,

Beldeanu (Șoan- 
Țarălungă (min.
Oaldă (min. te 
(mln. 54 Alecu),

Almquist, Eklund, Os-

mai Chimia Rm. Vîlcea (în 
seria a Il-a) îl poate întrece : 
12 goluri .' Cu trei înfringeri pe 
teren propriu și cu jucători eli- ( 
minați mai în fiecare etapă, 
giurgiuvenii au călcat, se pare, 
cu stîngul în divizia secundă. 
Avînd în vedere că Giurgiu 
este un oraș care a dat fotbalu
lui românesc jucători de talia 
unui Coman, unui Grozea, unui 
Năsturescu (ca să-i cităm pe cei 
mai cunoscuți), ne putem între
ba : nu cumva atitudinea de 
larghețe la adresa jucătorilor 
își spune cuvîntul ?!

In seria a Il-a, lucrurile par 
mai clare : venind Cu un punct 
de la Cîmpia Turzii, unde au 
condus cu 1—0 timp de jumă
tate din meci, feroviarii clu
jeni sînt virtuali campioni de 
toamnă. Ba chiar, comparînd 
meciurile ultimei etape (C.F.R. 
Cluj — C.S.M. Sibiu și A.S. Cu- 
gir — Olimpia Oradea), n-ar fi 
exclus ca diferența de puncte 
în favoarea actualului lider să 
devină și mai liniștitoare. Ră
mîne. însă, de văzut dacă cola
borarea dintre experiența lui 
Petru Emil și V. Alexandru, și 
pofta de gol a tînărului Mazu- 
răchls va da și în returul cam
pionatului rezultate la fel de 
bune. Oricum, se pare că după 
Arad, un al doilea oraș de pro
vincie, în speță Clujul, revendi
că dreptul de a alinia două 
echipe la Startul elitei fotbalu
lui românesc.

Dacă înfrîngerea Politehnicii 
Timișoara (1—2 la Tr. Severin) 
n-a mai avut darul să mire pe 
nimeni — eforturile lui Mano- 
lache nu sînt suficient sprijinita 
de coechipieri — atunci „ega
lul" realizat de C.F.R. Timișoa
ra. pe malurile Begăi, în fața 
ultimei clasate (Chimia Rm. 
Vîlcea) constituie, indubitabil, 
surpriza etapei. Se pare că Ti
mișoara fuge după doi iepuri și 
nu va prinde nici unul...

Cîteva cuvinte bune despre 
noile promovate, Metalul Tr. 
Severin și Electroputere Craiova 
care, netimorate de cărțile de 
vizită ale diviziei B au ieșit, 
din nou, învingătoare, obținînd, 
in finalului turului, un punctaj 
cel puțin liniștitor. In încheie
re : indisciplina ! Pac (Poli
tehnica Galați). Bruștiuc (Oțe
lul), Pașcanu (A.S. Cugir), Bo- 
drojân 
Duca 1 
Gocan 
minați

Nu-i 
etapă, tovarăși antrenori ?

(Politehnica Timișoara). 
II (Industria sîrmii) și 
(C.F.R. Cluj) au fost eli- 
din joc !

i cam mult pentru o

avut loc la 12 
1905, ia Paris, 

reprezentativa

din actua- 
ai echipei

participat

P. VINTILA
Ovidiu IOANÎȚOAIA

Portarul suedez Pettersson respinge un atac inițiat de Decu Foto : A. NEAGU
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ECHIPA ANGLIEI LA JUMATATEA DISTANȚEI DINTRE
WEMBLEY Șl STADIONUL AZTEC

9 Ce permite o formidabilă pregătire
afleticâ? 9 Conservatorismul lui Ramsey și
elementele de progres din concepția sa
• Creierul echipei — Bobby Charlton și Ball
9 Incompatibilitatea Alf Ramsey — Jimmy

Greaves
Angliei, 

anul 
Alf 
Se 

pe- 
a- 

am

Ne-a vizitat echipa 
campioană mondială în 
1966, și o dată cu ea Sir 
Ramsey, creatorul acesteia, 
cuvine să apreciem, după o 
rioadă de reflecție, ce ne-a 
dus, ce ne-a sugerat și ce
putea beneficia în urma acestui 
contact.

Sportivii care obțin o 
performanță sint egali cu 
numai în ziua făptuirii ei. 
terior, raportul dintre performer 
și performanță 
oarecum ; el t 
reînnoit, altfel 
mine undeva la distanță 
autorii ei. Purtătorii unui 
nu mai sînt identici cu cei 
l-au cucerit. Pe scara valorilor 
fotbalului se urcă și se coboară 
necontenit.

Este, de aceea, necesar să ne 
întrebăm, de la început, în ce 
fază de evoluție sau de involu
ție se găsea echipa Angliei in 
ziua cînd a jucat la București. 
Pentru cei ce au văzut-o pe 
„Wembley“, în perioada „World 
Cup“-ului, este mai ușor de rea
lizat o confruntare analitică. La 
București am văzut echipa An
gliei, care a fost campioană mon
dială în 1966. Fiind direct cali
ficată pentru Mexic, ea se află, 
după doi ani și ceva, într-o fază 
de incipieht experiment. Jucă- ... n-au

de 
la

mare 
aceasta 

Ul-
se degradează

el trebuie permanent 
performanța ră- 

........... de 
titlu 

ce

torii englezi din națională 
mai fost niciodată împreună 
la 8 iunie, cind au învins 
Roma echipa Uniunii Sovietice 
(2—0), în cadrul Campionatului 
Europei. Pentru că așa cum de
clara Ramsey, în Anglia e foarte

să obții jucătorii de la clu- 
(unități puternice, cu mare

greu 
buri x__
independență, care ajută națio
nala, dar nu acceptă să le 
prejudiciate interesele lor 
petiționale). Ramsey reface acum, 
puțin cîte puțin, la fiecare meci, 
legăturile interne ale echipei, slă
bite de trecerea timpului, iar pe 
măsura apropierii campionatului 
mondial — 1970, echipa se va în
truni mai frecvent pentru acce
lerarea procesului de coeziune, 
în prezent, formația Angliei nu 
etalează forța echipei, contează 
mai mult pe valoarea individuală 
a jucătorilor. Iar pentru fotba
liștii profesioniști, partidele a- 
micale și oficiale sînt două no
țiuni atât de distincte, îneît le 
influențează nu numai sfera 
conștientului, ci și subconștientul.

Sâ reflectăm, acum, asupra jo
cului practicat de englezi la 
București, care și în această fază, 
exprimă, totuși, o concepție, pre
cum și direcția unor căutări. E- 
chipa se menține pe aceleași coor
donate tactice și Ramsey a afir
mat că va evolua în Mexic după 
criteriile aceluiași plan. îl con
sideră, probabil, atât de rațional 
și de adecvat, îneît nu se teme 
că jocul echipei sale e 
foarte bine cunoscut și 
pînă în faza descoperirii ____
tulul. în 1966, Ramsey a inovat 
și a surprins, acum (dacă nu 
cumva preferă sincerității, ati
tudinea diplomatică) se dispen
sează de arma surprizei.

Fotbaliștii englezi beneficiază de 
o pregătire atletică formidabilă, 
poate cea mai bună din lume. 
Pe acest atribut se sprijină cea

fie 
com-

acum 
studiat, 
antido-

iBS

trăsăturile 
concentrare 
la fel de

maî frapantă dintre 
jocului lor : mare
de forțe în apărare, 
mare în atac ; mutare și organi
zare rapidă dintr-un ‘
într-âltul. în 
realizează o 
sionăntă. Opt 
de regulă, în 
interiorul lui-, 
mobilă, agresivă și luptătoare, o 
perdea intens protectoare pen
tru portarul Banks. Aglomerarea 
se realizează pe o zonă centrală, 
englezii părăsesc marginile 
renului, de unde, cel mult, 
versarul poate centra. Or,

dispozitiv 
defensivă, englezii 
densitate impre- 
jucâtori se string, 
fața careului și in 
realizînd o rețea

te
ar!- 

la 
mingile înalte ei sînt în stare să 
domine — prin detentă, tehnica 
săriturii și tehnica loviturii 
capul — ~
presimte, probabil, că în 
echipa sa va fi puternic 
diată de toți adversarii ei 
americani și, de aceea, se 
dește la o aglomerare defensivă 
mai mare decît a fost obligat să 
realizeze în Anglia.

Cînd încep să-și dezvolte 
Siva, englezii pasează și 
struiesc acțiuni numai pe 
reeții oblice, în diagonală, 
rece astfel se cîștigă mai 
teren, se elimină adversari 
asigură păstrarea balonului, 
remarcat că la echipa națională 
pasa lungă, tradițională în fot
balul englez, a început să fie 
părăsită. Semnificația acestui 
fapt nu poate fi decît una singu
ră. Ramsey își conduce echipa 
spre un joc construit, menit să 
străpungă apărările prin acțiuni 
colective de eliminare și deze
chilibru, în locul angajării unor 
vîrfuri solitare, lansate direct în 
adîncime, obligate să lupte cu 
adversarul, corp la corp, pentru 
depășire. Concentrare masivă în 
apărare și acțiuni construite co
lectiv în atac ni se par cele 
două elemente de adaptare (pri
ma) și de progres din concepția 
Iui Ramsey, iar afirmația sa re
feritoare la un statu quo tactic 
se referă* credem numai la a- 
șezarea jucătorilor și Ia princi
piile de flux-reflux ale liniilor e- 
chipei.

Fotbaliștii englezi se concentrea
ză prompt în jurul balonului, a- 
cest’i reprezentând un fel de fo-

cu 
orice adversar. Ramsey 

Mexic 
ase- 
sud- 
gin-

ofen- 
con- 

di- 
deoa- 
ușor 

Șl se 
De

car..-al . jocului. In apărare, rostul 
manevrei este să localizeze, să 
încercuiască zona periculoasă, iar 
în atac, aglomerarea din jurul 
purtătorului balonului reprezintă 
substratul întrajutorării pe care 
se vor dezvolta combinațiile.

în jocul de la București, echi
pa Angliei s-a deplasat înainte- 
înapoi pe un culoar central, mar
ginile terenului fiind în general 
părăsite și recuperate, uneori, 

. numai în fazele ofensive, cînd 
se lansau în acele zone, mai rar 
Ball și Peters (cu numere de ex< 
treme pe tricou), dar mult mai 
frecvent fundașii laterali Wright, 
Newton și Mc Nabb. După cam
pionatul mondial din Anglia, sem
nalam în germene, ca posibilă 
cale de evoluție tactică (mai ales 
în baza comportării echipelor Ar
gentinei și Angliei), tendința 
spre o așezare 1—4—4—2 în apa- 
rare și 1—2—4—4 în atac, cu trans
formarea liniei mediană (sporită 
la 4 jucători), intr-un rezervor 
de forțe, pentru fortificarea al
ternativă a apărării și atacului. 
Observația de atunci s-a dovedit 
a fi o înnoire rezistentă, pe care 
echipa lui Ramsey o păstrează și 
o dezvoltă, mai ales, fiindcă ea 
reprezintă modalitatea de reor
ganizare bruscă a dispozitivului 
echipei, pentru cele doua faze 
cardinale ale jocului. Bobby 
Charlton, Mullery, Ball și Peters 
sint oamenii gata oricînd de a- 
tac sau apărare, mari jucători 
și tocmai de aceea laborioși ca 
niște alergători de fond, care 
se odihnesc numai în pauză și 
după meci, nu cum fac mulți 
dintre fotbaliștii noștri, care tre
buie să-și refacă suflul după 
fiecare acțiune. Doi dintre ei, 
Bobby Charlton și Ball, sînt și 
coordonatorii echipei, Ramsey 
considerînd, probabil, că un sin
gur jucător investit cu funcție 
reglatorie nu este suficient pen
tru toate circumstanțele și în
treaga suprafață a terenului.

Echipa Angliei reia un drum, 
pe care acum doi ani îl cunoștea 
bine. Acum e abia la începutul 
său, dar sîntem siguri că 
mâți a din 1970 nu va fi o 
fidelă a celei încoronate pe 
bley, tot așa cum sîntem 
vinși că la București am

for- 
copie 

Wem- 
con- 

văzut

doar jumătate din potențialul a- 
cestui mecanism.

Râgretăm că destul de proaspă
tul sir Alf Ramsey nu a găsit 
suficiente resurse de amabilita
te pentru a acorda ziariștilor 
români un interviu substanțial. 
Atunci am fi reușit să-1 sondăm 
și să-i înțelegem mai bine con
cepția și ideile care o compun. 
Totuși, din convorbirea purtată 
în pripă cu up grup de antrenori 
români, ne pare interesant ur
mătorul extras. întrebat dacă m 
Anglia există concepții de pre
gătire și de joc unice, obligato
rii de respectat la toate cluburile 
(așa cum impune de ani de zile 
federația noastră), Ramsey a răs
puns cu o mină uimită : „O 
concepție singulară și obligatorie 
mi se pare un nonsens. ~ “
e proastă, înseamnă că 
la ea va împinge toată 
fotbalistică pe un drum 
Iar dacă este valoroasă, 
pricepuți vor ajunge la -. 
drumuri personale. Fiecare 
nager și antrenor este un profe
sionist. Ce rost are să dictezi 
unor profesioniști ce trebuie sâ 
facă în meseria lor. Ei știu cum 
trebuie lucrat și mai știu că 
dacă nu procedează cum se cu
vine, vor fi concediati. Suficient 
ca treburile să meargă bine". 
Vom reveni, referitor la această 
opinie, asupra efectelor negative 
pe care le-a avut asupra fot
balului nostru faimoasele con
cepții unice care J-au dominat 
cu ideile lor sterpe.

Ramsey a mai răspuns la o 
chestiune simplă, card are, însă, 
un subtext important. „De ce' 

nu joacă Greaves ? E un fotba
list excelent, dar țiu poate intra 
m echipa națională, calitățile si 
maniera sa fiind incompatibile 
cu principiile mele tactice. Dacă 
la echipa Angliei ar fi un alt 
manager, sint convins că Greaves 
ar juca". Ce se poate înțelese din 
acest Citat ? Ramsey îl stimează 
pe fotbalistul Greaves, dar Ram
sey construiește o echipă pe 
trama unor idei și caută jucă
torii dotați să le însușească si 
sa le exprime. Deci, nici formă, 
nici valoare, criterii despre care 
se discută la noi pînă în margi
nea absurdului, ci idei limpezi, 
forța profesională de a le trans
mite interpreților, fermitate in 
șeleețre după gradul de compa
tibilitate dintre idei si jucători

In concluzie, echipa Angliei 
este În prezent un laborator, 
unde se cioplește a doua zeiță 
a Victoriei. Noi am văzut-o cînd 
era încă mult prea departe de 
imaginea finită și nu se poate 
ști dacă Ramsey va mal reuși s-o termine.

Romulus BALABAN

Dacă 
aderarea 

lumea 
greșit, 

toți cei 
ea pe 

ma-

<■
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respective speră să-i 
finala individuală.

Iată și numele 
scrimeri din Iotul 
Ezinger, Erdogan, 
Astesoz, Turgay, Erdem, Oz- 
den, Tayla, Mivirli, Obee, 
Oțgiider și Ustel.

Scrimerii iugoslavi, prezenți 
de marți după-amiază în Ca
pitală, manifestă mult opti
mism. Oaspeții nădăjduiesc să 
realizeze, de asemenea, la 
spadă, cele mai mari succese; 
în fapt, să cucerească titlu
rile balcanice. Savici, Baici, 
Atanasov și Nikolici sînt, cum 
s-ar spune, puși pe fapte 
mari.

Mai puțin cunoscuți sînt 
scrimerii greci cu care nu 
ne-am întîlnit decît o singură 
dată în 1966. Atunci, o selec
ționată. de sabreri români al
cătuită din participanții la 
campionatele mondiale de ti
neret de la Teheran a susți
nut, cu ocazia escalei făcută 
la Atena, un meci amical' cu 
prima echipă greacă. Patru-ul 
nostru, alcătuit din Irimiciuc, 
Budahazi, Popescu Dan și 
Duțu, a terminat, atunci, vic
torios cu 10—6. Sigur că, în
tre timp, sabrerii eleni și-au 
sporit cunoștințele tehnice și 
experiența.

Lotul României a fost sta
bilit în ședința de marți seara 
a biroului federal. S-au res
pectat, în general, clasamen
tele din „Cupa României", cu 
unele rezerve dictate de in
disponibilități sau de alți fac
tori obiectivi. Lotul de flo
retă bărbați este alcătuit, în 
ordine, din Ionel Drîmbă, 
Tănase Mureșanu, Mihai Țiu 
și Ștefan Baukler. La floretă 
fete,' țara noastră va fi re
prezentată de Ecaterina Ien- 
cic, Olga Szabo, Suzana Ar- 
deleanu și Ileana Drîmbă.

Unele dificultăți au inter
venit la alcătuirea lotului de 
spadă, unde, așa cum remar
cam în comentariul nostru de 
marțiț valorile sînt (să spe
răm aparent numa.i) în schim
bare. In orice caz echipa este 
alcătuită din Anton Pongraț, 
Iosif Sepeșiu, Al. Istrate și 
Ștefan Moldanschi, în timp ce 
la individuale, ultimii doi vor 
fi în locuiți cu Dumitru Po
pescu și N. Istrate. Criteriul 
principal de care s-a ținut 
seama în aducerea lui Al. is
trate și Ștefan Moldanschi 
în lot : primul este campio-

CAMPIONII MONDIALI DE HANDBAL

a

CORESPONDENTĂ SPECIALĂ DIN PRAGA

vadă în

INTERNATIONAL, LA BUCUREȘTI
celorlalți 
Turciei: 
Esengin,

Programul primei zile a 
campionatului balcanic:

Ora 8,30 — floretă bă
ieți turul I; ora 10 — sa
bie turul I ; ora 11,30 — 
floretă băieți și sabie, în 
paralel, semifinale ; ora 17 
— deschiderea festivă 
competiției ; ora 17,30 — 
finala la floretă băieți ; 
ora 18,30 — finala la sa-

nul național de seniori 
1968, iar cel de al doilea a 
fost cel mai bun spadasin ro
mân în activitatea competițio- 
nală internațională (San Pe- 
legrino și Budapesta).

Pentru sabie singura modi
ficare față de clasamentul 
,-,Cupei României" a fost de
terminată de accidentarea lui 
Dan Irimiciuc, astfel că lotul 
va conta pe Octavian Vintilă, 
Bariton Bădescu, Alexandru 
Nilcă și Iosif Budahazi.

La floretă băieți și fete 
precum și la sabie, primii trei 
scrimeri din lotul de mai sus 
vor forma echipele reprezen
tative.

Analizînd cu toată atenția I 
componența loturilor trebuie | 
să subliniem că ele reprezin
tă, realmente, tot ce are mai 
valoros la ora actuală scrima 
românească.

Există și posibilitatea ca | 
România să prezinte, la fio- | 
retă fete o a doua echipă, de 
tineret. Preferințele antreno
rilor s-au îndreptat (motivat 
de rezultate, firește) către 
Adriana Moroșan, Luminița 
Popescu, Eva Lengyel și A- 
niuta Alexandrov. în discuție 
pentru individuale au mai 
fost Mihaela Ștefan și Ana 
Gîrbea.

A fost fixat și corpul de 
arbitri români, care va func
ționa în cadrul C.B. El cu
prinde pe Iosif Zilahi, Sorin 
Poenaru, Constantin Stelian, 
Ruxandra Ionescu, Andrei 
Allman, Andrei Vîlcea, Vasile 
Chelaru și Dionisie Tepșan.

I
I

I

I
I
I
I
I

Conform convenției stabi- a 
lite anul trecut la Ankara, I 
fiecare delegație va putea 8

Iprezenta cite doi arbitri. Ca 
arbitru principal, pentru toate 
probele, va funcționa cunos
cutul specialist maghiar 
jos Balthazar, membru în 
derația 
scrimă.

internațională

La»
Fe- 
de i

I

CIOClLTEA Șl GHiȚESCU!
Neparticiparea lui Florin 

Gheorghiu, Victor Ciocîltea și 
Teodor Ghițescu la finala 
campionatului național de 
șah a pretins restructurarea 
listei celor 20 de jucători 
care își vor disputa titlul, 
începînd de sîmbătă.

Federația română de șah 
ne-a conmunicat următorul 
tabel :

D. Drimer, dr. O. Troia- 
nescu, E. Ungureanu, C. Bo
tez, P. Voiculescu, M. Pav
lov. T. Stanciu, Em. Reicher, 
Gh. Mititelu, I. Szabo. A. Bu
ză, M. Suta, V. Vaisman, S. 
Segal, D. Zara, Gh. Varabiescu, 
D. Ghizdavu, E. Mozeș, A. 
Urzică și S. Teodor eseu. Ulti
mii patru sînt debutanți în 
finala campionatului națio
nal.

★
Cîștigătorilor li se vor 

cerne cupe pentru fiecare 
probă, medalii și plachete. 
De asemenea, se va acorda o 
cupă transmisibilă țării cla
sate pe locul I în clasamen
tul general pe națiuni.

Ieri după-amiază a avut loc 
conferința țărilor balcanice la 
scrimă. Au participat dele
gații Bulgariei, Greciei, Iu
goslaviei, Turciei și Româ
niei. Pe ordinea de zi: for
mula viitoarelor ediții ale 
Campionatului balcanic și în
deosebi a celei din 1969, care 
va avea loc în organizarea 
federației de scrimă a Iugo
slaviei (probabil la ! _

★
Tot ieri, seara, domnul 

Cambiotis, ambasadorul Gre- - 
ciei la București, a oferit un I 
coctail în cinstea participan- 
ților la prima ediție a cam
pionatului balcanic.

★
La întrecerile dm cadrul 

Campionatului balcanic, in
trarea este GRATUITA.

de-

I
I
I
I
î
i

a lugo- S 
Zagreb), g

I

I
I
I

Festival baschetbaliste
I

în sala Floreasca
(Urmare din pag. 1)

zentantă a baschetului aus
triac, despre care s-a spus, 
pe bună dreptate, că a lost 
revelația turneului preolim- 
pic de la Sofia Și, cum din 
formația E K.E. fac parte nu 
mai puțin de 8 componenți 
ai naționalei austriece, este 
lesne de înțeles riposta pe 
care oaspeții o vor da cam
pionilor noștri. Dar, cunos- 
cînd valoarea și puterea de 
mobilizare a dinamoviștilor 
(să nu uităm partida de 
anul trecut susținută în fața 
echipei AII Onesta), sperăm 
să vedem pe campioana țării 
noastre jucînd în turui ur
mător al „C.C.E.". Va fi, 
însă, o întîlnire extrem de 
disputată, pe care o preve
de, de altfel, și arbitrul aus
triac R. Balaun, care va con
duce meciul Politehnica — 
Radnicki : „Am văzut întîl- 
nirea de Ia Viena și am con
statat că ambele formații sînt 
valoroase. Calificarea 
fel de dificilă, atit 
jucătorii dv., cit și pentru 
cotnpatrioții mei. Un 
lucru este cert : publicul va 
vedea un spectacol agreabil".

Nu mai puțin interesantă 
se anunță și întrecerea echi
pelor feminine Politehnica

București și Radnicki Bel
grad, debutante în această 
ediție a „C.C.E.". Avînd în 
alcătuire pe unele dintre cele 
mai valoroase jucătoare ale 
naționalelor României și Iu
goslaviei, cele două campioa
ne promit în această primă 
manșă o dispută dîrză, al 
cărei epilog va fi cunoscut, 
însă, săptămîna viitoare, la 
Belgrad.

este Ia 
pentru

singur

PROGRAM, ARBITRI, 
FORMAȚII

SALA FLOREASCA, ORA 18,30: 
Politehnica București — Radnicki 
Belgrad. Arbitri : G. Szfics (Un
garia), R. Balaun (Austria). For
mații : Politehnica : Cornelia

Taflan (1,70 m), Sanda Dumitrescu 
(1,70 m), Ecaterina Vogel (1,76 m), 
Gabriela Ciocan (1,80 m), Bog
dana Diaconescu (1,82 m), Ileana 
Ghiță (1,70 m), Anca Demetres- 
cu (1,78 m), Ursula Fierllnger 
(1,83 m), Oltea Chelaru (1,77 m), 
Elena Vlad (1,76 m), Aurelia 
Enciu (1,68 m). Antrenor : Grigo- 
re Costescu. Radnicki : Elena Ka- 
lenici (1,85 m), Slavenka Ciurici 
<1.84 m), Zorița Ciurici (1,81 m), 
Spomenka Miloevici (1,72 m), Za- 
korka Simici (1,67 m), Liliana 
Manovici (1,62 m), Liliana Ro- 
ghici (1,72 m), Gordana Vlainici 
(1.72 m), Svetlana Pavlov (1,70 
m), Milena Baici (1,69 m), Iasna 
Otașevicl (1,82 m), Bilena Ghio- 
ehtei (1,71 m), Mireana Jivanovici 
(1,68 m). Antrenor : Borlvoje Te
niei.

AZI PE MICUL ECRAN
Ora 18,30 ; Aspecte de la 

campionatul balcanic de 
scrimă; 20,50: repriza a ll-a 
a meciului de baschet mas
culin dintre echipele Dina
mo București — E.K.E. (Aus
tria), din cadrul „C.C.E.",

Austriaca Elisabeth Nestler și englezoaica Patricia Dodd, clasate pe locurile fruntașe ale 
recentului „Trofeu Richmond.", pozează vesele după încheierea dîrzei lor întreceri, pe gheață.

Ce frumos e cind rivalele dintr-o competiție sportivă sint și bune prietene...
Foto : ASSOCIATED PRESS

In sala Slivița din Sofia a 
avut loc, zilele trecute, Dinamo- 
viada de gimnastică, aflată la 
a 9-a sa ediție. Au participat 
sportive și sportivi din U.R.S.S., 
R.D. Germană, România, Polo
nia, Ungaria și Bulgaria.

Probele masculine au fost 
dominate de sportivii țării gaz
dă, atit în clasamentul indivi
dual cît și în cel pe echipe, iar 
cele feminine de gimnastele so
vietice. în general, performan
țele sportivilor români au fost 
mediocre, puțind fi menționat 
doar Gh. Păunescu pentru ocu
parea locului I Ia sol.

Rezultate tehnice : FEMI
NIN, individual compus ; 1. Vo- 
roșilina (U.R.S.S.) 37,45 ; 2. Si- 
barulidze (U.R.S.S.) 37,20 ; 3.
Zwink (R.D. Germană) 37,00 ; 
.. .10. Apăteanu (România) 36,05; 
. . .17. Filipescu (România) 35,45; 
pe echipe : 
183,60 ; 
179,15 ; 
178,35 ; 
175,30 ;
dual compus : 1. Zoev (Bulga
ria) 57,35 ; 2. Hristov (Bulgaria) 
57,20 ; 3. Bogus (U.R.S.S.) 56,45; 
.. .10. Kadar (România) 55,10 . 
. . .12. Tohăneanu (România) 
55.00 ; . . .14. Păunescu (Româ
nia) 54.50 ; . . .24. Zamfir (Româ
nia) 53,15 ; pe echipe : 1. Spar
tak Bulgaria 280,30 ; 2. Dinamo

U.R.S.S. 278,90 ; 3. Dozsa Unga
ria 272,75 ; 4. Dinamo România 
271,75 ; 5. Gwardia Polonia
268,05. în concursul pe aparate 
o frumoasă comportare au avut 
Gh. Păunescu, clasat pe locul I 
la sol, și Rodica Apăteanu (lo
cul III la paralele).

Toma HISTOV
corespondentul nostru 

la Sofia

ECHIPA ROMÂNIEI PENTRU

Slovan
Bratislava —

Dinamo, la volei
Formația feminină de volei 

Slovan Bratislava, aflată în tur
neu în țara noastră, a evoluat 
marți la Piatra Neamț în com
pania echipei Ceahlăul, de care 
a fost întrecută cu 3—2 (7, 14, 
—12, —13, 14), după un joc fru
mos și foarte disputat. Astăzi, 
voleibalistele cehoslovace întil- 
nesc, în sala Floreasca (de la 
ora 16), pe Dinamo București.

TENIS DE MASĂ

MECIUL DE LA MOSCOVA

I
I
I
I
I
I

1 Dinamo 
Spartak 
Gwardia 
Dinamo

2.
3.
4.
MASCULIN,

U.R.S.S.
Bulgaria 
Polonia 

România 
indivi-

în vederea întîlnirii inter
naționale de tenis de masă 
România — U.R.S.S., contînd 
pentru „Liga europeană" ('du
minică, la Moscova), forul 
nostru de specialitate a alcă- 
tut următoarea echipă : Maria

Alexandru, Dorin Giurgiucă, 
Virgil Sîndeanu și Adalbert 
Rethi. Formația română înso
țită de antrenorul federal 
Ella Constantinescu va părăsi 
astăzi Capitala.

VOINȚA ARAD IN UNGARIA Șl CEHOSLOVACIA
Cu începere de luni, echipa 

feminină de tenis de masă 
Voința Arad va întreprinde 
un turneu la Budapesta și 
Praga. în capitala Ungariei 
formația română va susține 
două partide în compania lui 
Vasutepitok și Statistica, iar

la Praga, jucătoarele de la 
Voința vor primi replica re
prezentantelor clubului Start. 
Fac deplasarea Eleonora Mi- 
halca, Magdalena Lesai, Li
dia Sălăgeanu, ludit Crejec și 
antrenorul Emil Procopeț.

Am convingerea că indife
rent cit de multe sau cit de 
importante sint întrecerile pe 
care le cuprinde programul 
competițional al capitalei Ro
mâniei la sfîrșitul acestei săp- 
tămini, un loc de frunte în pre
ocupările amatorilor de sport 
bucureșteni il ocupă și partida 
masculină de handbal dintre 
reprezentativele României și 
Cehoslovaciei. Un astfel de 
meci nu poate să nu stirnească 
interes, să nu provoace discuții 
aprinse pe tema rezultatului, 
să nu fie așteptat cu curiozitate, 
deoarece de fiecare dată con
fruntarea dintre aceste două 
mari forțe ale handbalului mon
dial a furnizat mari satisfacții 
celor ce le-au urmărit.

Dar. desigur, că pe cititorii 
români ii interesează mai pu
țin considerațiile de ordin ge
neral, ei așteptând in mod fi
resc din partea noastră amă
nunte legate de pregătirile 
handbaliștilor cehoslovaci. Din 
nefericire, și in această direc
ție nu le putem oferi decit pu
ține lucruri, deoarece, cu acest 
prilej, echipa masculină a Ceho
slovaciei iși inaugurează actua
lul sezon internațional. După 
partida cu România sint pre
văzute două jocuri cu naționala 
Iugoslaviei (1 și 3 decembrie), 
după care urmează un meci cu 
R.F. a Germaniei la Frankfurt 
pe Main, două partide cu Sue
dia și una cu Islanda. In pri
măvara anului viitor, handba- 
liștii cehoslovaci vor participa 
la un turneu în Iugoslavia, la 
care și-au anunțat participarea 
selecționatele Danemarcei, Iu
goslaviei și R.F.G., iar în mar
tie, „7"-le cehoslovac Va între
prinde un turneu in Franța 
pentru a lua un prim contact 
cu sălile care vor găzdui, în 
1970, campionatul mondial.

Prin urmare, handbaliștii ce
hoslovaci au in perspectivă un 
program extrem de încărcat, 
fapt care produce de pe acum 
mari griji antrenorului Bedrich 
Konig. El preconizează o serie 
de schimbări in formație pentru 
a reîmprospăta osatura de bază 
(în prezent destul de imbătri- 
nită) și își îndreaptă privirile 
spre două formații, considerate 
adevărate rezervoare de cadre 
tinere. Este vorba de formațiile 
Karvinna și Dukla Praga, cele 
mai în formă echipe din ac
tualul campionat al Cehoslova
ciei.

Să facem o scurtă trecere în 
revistă a componenților actua-

lului lot. In privința portari
lor, nici o modificare esenția
lă. Arnost își menține de mult 
timp o formă constantă, ca de 
altfel și rezerva sa, Skarvan. 
Aripile Mareș și Beneș, deși 
nu sint acum în dispoziția ară
tată la C.M. din Suedia, sint 
menținute deocamdată, în lot. 
Totuși, rezerva acestora a și 
fost găsită. Ea este un jucă
tor tinăr, pe nume Doricak, din 
echipa Zubri, crescut de Dukla 
Fraga. Din lotul care va face 
deplasarea la București lipsește 
Bruna, accidentat nu de mult 
într-un meci de campionat, că
ruia medicii i-au prescris o pau
ză pină în martie. Și partici
parea renumitului Havlik este 
incertă, deoarece în octombrie 
el a suferit un traumatism și 
abia zilele trecute și-a reluat 
pregătirea. Ca pivoți, Konig 
ii va folosi pe Konecny și Klin- 
cik, deși aceștia s-au comporta,t 
destul de slab in actualul cam
pionat, dar au 
pentru rutina și 
internațională.

Deocamdată
însă, că pină la meciul din 
București și pină la cel de la 
Cluj, echipa cehoslovacă se va 
pregăti pentru a putea evolua 
corespunzător titlului de cam
pioană a lumii ce-l deține.

Jaroslav VELIStK 
redactor la „Ceskoslovensky 

Sport", Praga

fost preferat» 
experiența Zor

atit. Sperăm',

telex
ÎNTILNIREA DE TENIS 

dintre echipele Angliei și 
Danemarcei, din cadrul com
petiției europene pe teren “■ 
acoperit, a fost cîștigată de 
tenismanii 
Rezultatele din ultima zi a 
întîlnirii : 
(Danemarca) 
(Anglia) 12—10, 6—4, M. Cox 
— T. Ulrich 6—3, 2—6, 6—2.

danezi cu 4—1.

Leschly, Ulrich
— Cox, Curtis

CALEIDOSCOP

LA VORONEJ s-a desfășu
rat dubla întîlnire de gim
nastică dintre selecționatele 
de tineret ale U.R.S.S. și Un
gariei. în ambele întîlniri 
victoria a revenit gazdelor : 
la masculin cu 280,3—274,25 
p, iar la feminin cu 182,3— 
181,9. Clasamente individuale, 
masculin : 1. Gh. Bogdanov, 
2. I. Șinikov, 3. N. Vend, toți 
U.R.S.S. ; feminin : 1. Mana 
Kutaș (Ungaria) cu 57,2 p, 
2. Na dej da Dupliakova 
(U.R.S.S.) 36,7 p.

„CÎMPUL DE BĂTĂLIE" 
AL LUI NOBBY STI!ES

I
I
i

ORA 20.15 : Dinamo București — 
Eissport Klub Engelmann (E.K.E.) 
Viena. Arbitri : V. Kasatikov 
(U.R.S.S.), Al. Protici (Iugoslavia). 
Formații : Dinamo : Albu (1,86
m). Giurgiu (1,92 m), Novac 
(1,96 m), Visner (1,90 m), Cernea 
(1.96 m), Mazilu (2,04 m), An- 
dreescu (1,86 m), Diaconescu (1,86 
m), Dragomirescu (1,89 m), Bra- 
du (1,91 m). Antrenor : Dan Ni- 
culescu E.K.E. : Tecka (1,98 m), 
Hoffmann (1,86 m), Vybiral (1,84 
m), Baumgartner (2,03 m), Iltchefi 
(189 m). Leskova (1,02 
llerl (1,96 m), Jelenko 
Kizler (1,90 m), Gregor 
Antrenori : R. Berger 
Schultmeyer.

Sub titlul „Soccer my battle
field" (Fotbalul — cîmpul meu 
de bătălie) Ia Londra a apărut 
o carte al cărei autor nu este 
altul decit celebrul fundaș al 
naționalei engleze, Nobby Sti
les. Unul dintre cei mai îndrăgiți 
fotbaliști din Anglia își expune 
aici concepția sa despre sportul 
cu balonul rotund care, după 
cum afirmă el, nu este chiar așa 
de... violentă, cum o conside
ră unii. „Mă preocup întotdeau
na de sănătatea adversarului 
meu și în Anglia nimeni nu a 
găsit incorecte atacurile mele 
— scrie Stiles. Numai pe conti
nent, sînt luat întotdeauna 
drept un agresor. Aceasta deoa
rece mă lupt pentru fiecare 
centimetru de teren".

Printre altele, Stiles face în 
cartea sa și o propunere destul 
de interesantă : înființarea unor 
tribunale de urgență pentru 
sancționarea fotbaliștilor elimi
nați de pe teren. Un asemenea 
tribunal, din care ar face parte 
foști arbitri și oficiali, ar tre
bui să-i judece pe fotbaliști 
imediat după terminarea me
ciului, în prezența spectatori
lor. „In primul rînd — scrie 
cunoscutul fotbalist — membrii 
tribunalului ar avea astfel 
proaspete in minte evenimen
tele care au dus la eliminarea 
jucătorului de pe teren, iar cei 
ce vor trebui să dicteze sancțiu
nea, vor fi persoane care au 
văzut meciul cu propriii lor 
ochi".

din Detroit" — Joe Lotus, care 
a împlinit 19 ani. Joe Louis jr. 
a declarat : „Nu pot s£ înțeleg 
cum tatăl meu, un om atit de 
echilibrat, a putut să practice 
un sport atit de brutal". ..

JUBILEUL LUI PELE

Celebrul fotbalist brazilian 
Pele a sărbătorit, săptămîna tre
cută, înscrierea celui de-al 900- 
lea gol din cariera sa profesio
nistă. Evenimentul a avut loc cu 
prilejul meciului dintre selec
ționatele orașelor Sao Paulo și 
Rio de Janeiro, disputat la Ma- 
racana. Fotbaliștii din Sao Pau
lo, în rîndul cărora s-a aflat 
și „perla neagră", au cîștigat 
cu 3—2. Interesant de notat că 
la meci a asistat și regina An
gliei, Elisabeta a Il-a.

i
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COPII NESPORTIVI
Istoria sportului cunoaște 

numele a numeroși copii de 
sportivi renumiți, care au mers 
pe urmele părinților lor, în- 
treeîndu-i chiar în unele ca
zuri. Nu lipsesc insă nici exem
plele contrare. Unul dintre ele 
este oferit de Mary Owens, 
fiica in vîrstă de 20 de ani a 
fostului campion olimpic Jesse 
Owens. „Sportul nu mă intere
sează de loc", — a declarat dră
guța Mary care, in schimb, a 
cîștigat un concurs de... fru
musețe, desfășurat in statul 
Ohio. O părere asemănătoare a 
formulat și fiul „bombardierului

REVANSA LUI JEAN-LUC 
SOLOMON

Atletul Jean-Luc Solomon, 
unul dintre cei mai buni fondiști 
din Franța, a avut anul acesta 
o mare decepție. După ce se 
pregătise timp de peste doi ani 
pentru Olimpiadă, el a suferit 
o întindere musculară in tim
pul verii și nu a mai putut fi 
selecționat in echipa olimpică 
a Franței pentru a fi înscris la 
proba de 5 000 m plat. De su
părare, Jean-Luc a hotărît să 
renunțe la atletism și, după 
exemplul oferit de unii schiori, 
a început să se perfecționeze 
în conducerea automobilului. 
Prima lui satisfacție în noul 
sport — și o revanșă in același

— a fost ciștigarea, în 
săptăminii trecute, a 
automobiliste „Volanul 
desfășurată pe traseul 

Magny-Cours.

„VINOVATE SINT MAMELE"
Ziarul milanez de mare tiraj 

„Corriere della Sera" conside
ră că principala vină pentru 
comportarea nesatisfăcătoare a 
sportivilor italieni la Jocurile 
Olimpice din Mexic o poartă... 
mamele Italiene. Ziarul scrie 
că, în Italia, părinții își educă 
copiii ca pe niște „momîi", în 
loc să le dezvolte dragostea 
pentru sport. La întrebarea de 
ce Italia a cîștigat numai 3 me
dalii de aur la Ciudad de Me-

timp ■ 
cursul 
cursei 
Shell" 
de la

C. C. E. LA BASCHET
GOETTINGEN. — La Goet

tingen s-a disputat primul 
meci dintre echipele Goettin
gen și V.T.S.K. Budapesta, 
contînd pentru primul tur al 
„Cupei campionlor europeni" 
la baschet feminin. Baschet
balistele maghiare au obținut 
victoria cu scorul de 62—46 
(30—18). Cea mai bună jucă
toare a învingătoarelor a fost 
Inancsi, care a înscris 34 
puncte.

Returul acestei întîlniri 
avea loc la Budapesta la 
noiembrie.

LONDRA. — La Aidershot 
(Anglia) s-a disputat primul 
meci dintre echipa Aidershot 
Warriors și formația Real 
Madrid, contînd pentru pri
mul tur al „Cupei campioni
lor europeni* la baschet mas
culin. Net superiori, baschet- 
baliștii spanioli au obținut o 
victorie la scor:
(56—21). Cunoscutul jucător 
spaniol Rodriguez a făcut o 
partidă excelentă, reușind să 
marcheze 31 de puncte.

de

va
29

103—57

CALEIDOSCOP

PURTAT Canadianul Al

FRANCEZA 
a alcătuit 

de gim- 
întilni, la

Escort". îl urmează
Lampinen (Finlanda) 

,Saab", Cari Orrenius 
,Saab“ și Vie 

pe „Porsche

PARTICIPANȚIT LA „RA
LIUL MARII BRITANII" au 
ajuns la Edinburgh. Dintre 
cele 112 echipaje care au 
luat startul, au mal rămas 
în cursă numai 46. Pe pri-

mul loc m clasament conti
nuă să se afle finlandezul 
Timo Makkinen, pe o mașină 
„Ford ~
Timo
Pe „I
(Suedia) pe „I 
Elford (Anglia)
911".

UN TROFEU DIFICII.
Balding, cîstjcătorul recentului campionat mondial de golf, 
disputat la Roma, a fost pus în serioasă dificultate la pri
mirea trofeului. După mina pe care o arborează în fotografie, 
se vede că bietul campion s-a hotărît cu greu să ia in brațe 
voluminoasa cupă, care pare 
former la haltere !

destinată mai curind unui per-

xico, ziarul răspunde citind cu 
indignare declarația unei 
mame :
copilul la bazinul de
Acolo el își va uda părul 
poate să răcească !..

! declarația
.Pentru ce să-mi trimit 

inot ?
și

ANCHETA TELEVIZIUNII

In pregătirea retransmiterii 
întrecerilor Olimpiadei din 1972 
de la Munchen, televiziunea 
vest-germană a întreprins o an
chetă in rindurile telespectato
rilor săi pentru a stabili intere-

sul manifestat față de J.O. de 
la Ciudad de Mexico. Și iată 
rezultatele obținute : aproxima
tiv 49 la sută din totalul tele
spectatorilor din R.F. a Germa
niei au urmărit în fața micilor 
ecrane întrecerile olimpice din 
Mexic. Dintre aceștia, numai 
20 la sută du urmărit transmi
siile din cursul după-amiezii și 
29 la sută pe cele după miezul 
nopții. „Orele de vîrf" au fost 
intre 20 ți 23 (ora Europei Cen
trale).

FEDERAȚIA
■ specialitate 

echipa masculină 
nastică care va 
Kiev, între 29 noiembrie și 
1 decembrie selecționata si
milară a U.R.S.S. Din echipa 
franceză fac parte următorii 
gimnaști : Christian Deuza, 
Christian Guiffroy, Bernard 
Cayre, Michel Bouchonnet și 
Jacques Lequet.

SÎMBÂTÂ, în cadrul preli
minariilor C. M. de fotbal, 
echipa R. F. a Germaniei va 
întîlni la Nicosia, reprezenta
tiva Ciprului. în vederea a- 
cestui meci, lotul vest-ger- 
man a fost 
■Wolter, Maier (portari), Vogts, 
Hottges, Schulz, Patzke, We
ber (fundași), Fichtle, Overath, 
•Gerwien (mijlocași), Dorfel, 
Muller, Held, Wimmer, Zac- 
zyk și Lorenz. Beckenbauer 
și Netzer nu au fost selec
ționați, fiind accidentați.

alcătuit din :

telefbh
& fac/iideșea

ÎN „CUPELE
EUROPENE"
LA FOTBAL

Ieri după-amiază și aseară 
s-au desfășurat alte meciuri în 
cadrul cupelor europene la 
fotbal.

IN _C.e.E.“

Spartak Trnava — Reipas 
Lahti 9—1 (3—0). Meciul a avut 
loc la Viena, terenul din Lahtl 
fiind impracticabil. Returul la 
27 noiembrie, la Trnava.

V

IN „CUPA ORAȘELOR
T1RGURI"

Hamburger S. V. — Slavia 
Praga 4—1 (3—1).

Panathinaikos — Atletico Bil
bao 0—0 (ambele meciuri tur).

Lokomotive Leipzig — Hiber
nian Edinburg 0—1 (0—1). în 
tur: 1—3.

Ujpesti Dozsa — Arts Salonic 
9—1 (4—1). în tur: 2—1.

Bologna — O.F.K. Beograd 
1-1. în

(min. 16 și 17) și Heinkes (min. 
49, 51 și 77) pentru gazde și, 
respectiv, Nielsson (min. 12) și 
Lundblad (min. 70) pentru oas
peți. în primul joc victoria re
venise fotbaliștilor suedezi cu 
4—2, astfel că echipa vest-ger- 
mană s-a calificat pentru 
următor al competiției.

★
Joi, 28 noiembrie, va 

loc la Zurich tragerea la 
a jocurilor din cadrul
de-al treilea tur al competiției 
europene de fotbal „Cupa orașe
lor tirguri".

★
LA HANDBAL MASCULIN i 

R. F. a Germaniei — Suedia 
27—22 (12—7). Meciul a avut loc 
la Hamburg.

turul

acea 
sorți 
celui

tur: 0—1.

★
seara, Hanovra 96 a 

eu scorul de 5—2 (2—1)
Marți 

întrecut 
formația suedeză AIK. Stock
holm. Au marcat: Skoblar


