
Anul XXV —Nr. 655 (6089)

TRIMISUL NOSTRU SPECIAL, G. NICOLAESCU, 
TRANSMITE DE LA BELGRAD:

REZULTATUL
NE MULȚUMEȘTE, 

JOCUL MAI PUȚIN...
BELGRAD, 4 (prin telefon). 

Miercuri seara, în momentul 
în care printr-o simplă apă
sare de buton tabela electro
nică de marcaj a stadionului 
J.N.A. se scufunda în negura 
nopții, noi, corespondenții de 
presă, apucaserăm să trans
mitem de la fața locului re
zultatul (1—1) celei de a 30-a 
întîlniri fotbalistice iugoslavo- 
romăne; tun rezultat bun, re
marcabil am spune, pentru 
tricolori (așa cum observam 
de altfel și în cronica jocului), 
care onorează palmaresul fot
balului românesc și care pare 
să facă armonioasă legătura 
între cele două „campanii", 
de primăvară și toamnă. A- 
pelărn la memorie, a fost 1—1 
pe Wembley, la 15 ianuarie — 
un scor de bun augur pentru 
ce a iurmat la Atena și la. 
Lausanne —, oh cit de mult 
am dori ca acest 1—1, de aici,

MECIUL
IUGOSLAVIA-ROMÂNIA

PE MICUL ECRAN
Telespectatorii vor putea 

urmări azi, de la ora 17, pe 
micul ecran, un rezumat fil
mat al partidei Iugoslavia — 
România, disputată miercuri 
la Belgrad.

de la Belgrad, să prevestească 
la fel... repetarea istoriei pen
tru partidele-retur, cele cu 
Portugalia și cu Grecia.

Știm, s-ar putea replica: 
„nu e bine să comparați: la 15 
ianuarie, pe Wembley, am 
făcut joc egal cu formația 
campioană a lumii" (cine n-o 
știe ?), la care noi am răs
punde : la 3 septembrie, pe 
stadionul J.N.A., s-a realizat 
1—1 cu cei care, an^l trecut, 
la 5 iunie, la Florența (cine... 
o uită?), îi învinseseră pe 
elevii lui Ramsey.

★
Nu e Inoportun (dimpo

trivă. credem că este foarte 
util) să spunem — imediat 
după aprecierile de mai sus 
— că, totuși, jocul prestat de 
fotbaliștii noștri n-a fost pe 
măsura rezultatului. Adică 
nu-1 oglindește. Parcă prea 
mult l-a obsedat rezultatul pe 

< băieții lui Angelo Niculescuși 
i Emerich Vogi, parcă prea 

mult i-a supraapreciat ei pe 
Giaici et co. și aceasta într-un 
meci amical în care tricolorii 
erau datori să răspundă altfel 
la onoranta invitație a forului 
iugoslav, federația de specia
litate, printr-o evoluție la înăl
țimea cărții de vizită (scrisă 
anul acesta pe Wembley, Ka- 
raiskakis, Pontaise) ce de
clanșase, în cele din Urmă, a- 
ceastă invitație.

„Ne-arn așteptat mai mult

(Continuare în pag. a 3-a)

PĂRTAȘI LA 0 ASCENSIUNE
IN PAMIR

Cum se escaladează un vlrf de
trei asalturi și, apoi, atacul

Pamirul, uriașul masiv mun
tos din sud-estul Uniunii so
vietice, căruia localnicii l-au dat 
un nume parcă desprins din 
legendă („acoperișul lumii") este, 
în fiecare vară, ținta a nume
roși alpiniști sovietici întovără
șiți, în ultima vreme, și de oas
peți din alte țări.

In cartea de onoare a cuce
ritorilor Pamirului figurau — din 
anul 1961 — și două nume ro
mânești, cele ale inginerilor a- 
tomiști SORIN CIULI și IOANA 
VLADESCU. In această vară li 
s-au mal adăugat două, cel al 
secretarului general al Federa
ției noastre de specialitate, prof. 
MIRCEA MIHAILESCU, și cel al

decisiv-0 coborlre
inginerului IOAN 
Brașov,

I

X

recunoaștere, 
dramatică
COMAX, din 

.. , binecunoscut autor al 
unor cărți cu impresii din es
caladele sale în Carpațl.

Secretarul general al F.R.T.A. 
a binevoit să înfățișeze cititori
lor noștri — firește, ■ într-o re
latare sumară — recenta ascen
siune pe vîrlul Lenin din Pamir, 
ta care a fost părtaș alături de 
alpiniști încercați din 14 țări eu- 

_ropene și asiatice.
w — Presupunem că prezența

S. BONIFACIU

(Continuare in pag. a. 4-a)

antrenament înaintea re- 
Foto: N. AUREL

Doi dintre concurența oaspeți, Pcrtsch și Stohr (R.D.G.) efectuind un ultim 
uniunii de vineri

' Avanpremieră
i cinematografică

I
I 
I

I
I

SPORTIVI DIN 12 ȚARI LA CONCURSUL
INTERNAȚIONAL DE LUPTE AL
Luptele își dezvăluie fru

musețea greu, pe înde
lete, pentru că fac parte 

din rindul disciplinelor aca
demice, cu reguli complicate 
și drastice, puțin cunoscute și 
deseori neînțelese.

Dar în clipa cînd ai reușit 
să le pătrunzi tainele, te afli 
dintr-o dată in fața unui uni
vers miraculos, inegalabil.

Sînt de admirat, într-o re
uniune de marcă, încleștarea 
combatanților, forța lor her- 
culeană, viclenia tactică dar 
și francheța sportivă. Pentru 
că la lupte, înfruntarea este 

■ prin excelență dreaptă, cava
lerească.

Procedeele au un uriaș di
namism, se succed in cascadă. 
Este, dacă doriți, o scrimă, 
fără arme, în care partenerii 
se studiază, se momesc reci
proc, dar atunci cind s-au cu
prins în cleștele de fier al bra
țelor cel mai puternic obține 
victoria.

Anii din urmă au adus și 
în acest sport, ca și în multe 
altele, modificări și mutații. 
Luptele au fost dinamizate, li 
s-a redus vechiul caracter sta
tic. Acum, totul curge, se des
fășoară repede, iar semnaliza
rea promptă a punctajului îl

tine tot timpul la curent 
pe privitor cu desfășurarea 
întrecerii.

Orice iubitor al specta
colelor sportive de gală se 
va putea convinge de cele 
de mai sus urmărind tur
neul care începe astăzi în 
sala Dinamo.

își vor măsura măiestria 
luptători cu sute de între
ceri la activ, mari maeștri

Invitafie
ai saltelei, și tineri care a- 
bia acum cer să li se des
chidă porțile consacrării.

Campioni mondiali sau 
europeni, veterani ai olim
piadelor, vor trebui să în
frunte elanul tinereții și a- 
cest examen, pentru ambe
le părți, promite partide la 
cea mai înaltă tensiune.

Așadar, vă așteptăm la 
lupte. Nu veți regreta!

V. Ch.

Astăzi Ia ora 16.39, in sala 
Dinamo, se vor alinia la 
festivitatea de deschidere a 
celei de a VIII-a ediții a 
Concursului internațional 
de lupte, sportivi din 12 țâri. 
Pe cele două patrulatere de 
concurs vor evolua o se
rie de luptători valoroși din 
Belgia, Bulgaria, Cehoslo
vacia, Elveția, Finlanda, 
R.D. Germană, Grecia, Ita
lia. Iugoslavia, Polonia, Un
garia și România.

Dintre sportivii 
care participă la < 
(ie ii amintim pe 
Gh. Berceanu, C. 
proaspeți campioni 
nici la tineret, S. Popescu, 
campion al lumii. I. Baciu, 
fost campion mondial, C. 
Turturea, medaliat cu ar
gint la „mondialele” din 
1967, N. Martinescu, Gh. 
Popovici, I. Țăranu, vete
rani în Ioturile republicane, 
la greco-romane, iar la li
bere, pe lingă consacrații 
N. Cristea, P. Coman, P. 
Poalelungi se vor întrece și 
o serie de tinere talente, e- 
viden(iaie la ultimele con
fruntări internaționale, cum

români 
compcti- 
I. Gibu.
Vîrtosu, 

i balca-

C.F.R. Cluj

I
ROMÂNIEI I

sint, I. Arapu, P. Cernău, 
E. Cristian, V. Mihăilă, P. 
Enache și alții.

Dintre concurenții oaspeți 
o frumoasă carte de vizită 
au bulgarii Mincev (libere- 
cat. 48 kg), Nikolov (greco-

întrecerile sînf pro
gramate azi, de la 
ora 16,30, iar mîine 
de la ora 9 — pri
ma reuniune și de la 
ora 16,30 reuniunea 
de dupâ-amiază.

romane - cat 82 kg), Stan- 
cev (greco-romane 
grea), iugoslavii 
(greco-romane — cat. 
Bem (greco-romane 
68 kg), maghiarii 
(greco-romane — cat. 
Gonda (libere — cat. 
italienii Piovan

— cat.
Nisavik
90 kg),
— cat. 
Alker

52 kg),
57 kg), 

(libere — 
cat. 68 kg), Tomassi (greco- 
romane — cat. 82 kg), fin
landezul Hekkala (greco-ro- 
manc — cat. grea) etc.

va juca pe alt teren

I

Foto : A. NEAGUEvgheni Spiridonov — cel mai rapid sprinter

întrecerile celei de a XI-a Dinamoviade

ÎNOTĂTORII SOVIETICI AU LUAT 
UN START PUTERNIC

DINAMO BUCUREȘTI — DINAMO (U.R.S.S.) 3-3 LA POLO
Un concurs de zile mari cu 

performeri din primul eșalon, 
al natației europene — iată ce 
ne oferă întrecerile celei de a 
Xl-a ediții a Dinamoviadei, al 
căror start a fost dat ieri di
mineață. in piscina din Ștefan 
cel Mare. Deși aflați^ spre fi
nalul sezonului. înotătorii din 
U.R.S.S., R. D. Germană și 
Ungaria, care domină larg a- 
ceastă competiție, au urcat pe 
blocstarturi cu forțe încă proas
pete pentru „cronometra" de 
bună valoare. Din păcate însă, 
aceasta a fost singura satis
facție a celor prezenți în tri
bunele bazinului, întrucit re
prezentanții clubului Dinamo 
București s-au comportat mo
dest. Poate doar locul III ob
ținut de Tiberiu Șerban, 
patul cursei de 100 m 
merită a fi menționat.

la ca- 
spate,

ÎNMATYAS BOBLOT 
CENTRUL ATENJIEI

Talentatul înotător maghiar 
ne-a oferit ieri doar o mostră 
a incontestabilelor sale calități, 
cave l-au ridicat in anul acesta 
alături de marii performeri ai 

Borloy •-* plina-.

bat realmente în cursa, de 400 m 
mixt, pe care a cîștigat-o cu 
un avans apreciabil, realizind 
cel mai valoros timp (4:53,8) 
înregistrat vreodată, la aceas
tă probă, in țara noastră.

Evgheni Spiridonov a adus 
lotului sovietic prirnul succes, 
impunindu-se puternic in fi
nalul cursei de 100 m 
(55,8). L-au imitat, pe 
campionul Europei) Iurj 
mak (63,9—100 m spate), 
a avut însă de suportat 
tul puternic al coechipierului 
său Vladimir Dvorkin, Tina 
Lekveișvili, cu o tehnică im
pecabilă la 200 m spate (2:34,2) 
și Liubov Rusanova, care și-a 
onorat recentul titlu de cam
pioană a continentului la ju
nioare cu o cifră remarcabilă, 
1:19,0 la 100 m bras. In sfîrșit, 
Roswitha Krause a demonstrat 
clasa craulistelor din R. D. Ger
mană, terminînd cursa de 200 
m în 2:19,2, iar ștafeta sprin
terilor (4X100 m) a revenit în 
mod surprinzător sportivilor 
germani, în al căror cvartet au 
evoluat nu mai puțin de 3 ju
cători de polo, Herzog, Rund 
ți Ruach«i

liber 
rind, 
Gro-
care 

a&al-

Selecționata cluburilor Dyna
mo, care se confundă cu re
prezentativa R. D. Germane, 
pornește mare favorită a 
turneului de polo. Echipa lui 
Rund, Schiiller și Lange a de
butat ieri cu o victorie facilă 
in fața echipei Gwardia. Jocul 
a fost la discreția învingăto
rilor mai ales în primele două 
reprize, tabela de marcaj in- 
dicind la sfîrșit scorul de 9—3

Ad. VASILIU

(Continuare în pag. a 4-a)

I

Comisia centrală de com
petiții și disciplină a Fe. 
derației române de fotbal 
a analizat, în ședința-ținu
tă aseară, incidentul petre-

cut la meciul C.F.R. Cluj— 
Steaua, din campionatul 
diviziei A, cind un specta
tor a aruncat cu o sticlă, 
încercind să lovească pe 
unul din arbitrii de linie.

Pentru acest fapt, comisia 
a hotărît să sancționeze 
secția de fotbal C.F.R. cu 
ridicarea dreptului de or
ganizare pe o etapa.

Carnet de reporter

IN

PE O

PLINA

PIRTIE
prin Craiova la...Trecusem 

ceasul cînd rouă se uscase și 
soarele rfdea cu gura plină de 
aur. Mi-a venit în minte banul 
oltean cu nume de rosaceu și. 
natural, cîntata ploaie de la 
munte.

Peste cîteva ceasuri schimba
sem trenul. Mă aflam de data 
aceasta în acceleratul Timișoa
ra — Oradea, iar mai târziu 
treceam în goana unui camion, 
cu titlu pompos de „cursă- 
autobuz", pe drumul care duce 
de la Bucea (Piatra Geiului) 
prin Valea Iadului, spre Stîna 
de Vale.

Camionul era tlxit de oa
meni. Curfnd a început &ă 
plouă și cineva, lingă mine, 
ghemuit sub prelată, se plînse 
de vremea proastă. Am întors 
capul și am intrat în vorbă. 
Așa l-am cunoscut pe lecto
rul Mușat de la Facultatea de 
educație fizică a Institutului 
pedagogic din. Oradea, fost 
component al lotului de schi 
al clubului Dinamo București.

Ne-am reîntîlniț apoi seara, 
în holul clădirii principale a 
complexului turistic Stîna de 
Vale. Lectorul Mușat era în
soțit de un coleg de meserie 
și, după cum am aflat, și în 
pasiune: asistentul Dinu Dră- 
gan, fost sprinter fruntaș al 
clubului Steaua.

Arătau amlndoî obosiți șî 
rn-am gîndit că făcuseră una 
din acele excursii afișat® pe

M0T0CR0SIȘTI ROMANI
V

ÎN AUSTRIA ȘI R.D. GERMANA
Ieri au părăsit Capitala alergătorii E. Seiler, P. Paxlne yi 

M. Dănescu cu destinația Austria ți R. O. Germană, unde «or 
participa la 4 concursuri de motocros, claso 500 cmc.

Cei trei sportivi români sînt însoțiți de arbitrul internațional 
Adrian lliațcu,

VARA

DE SCHI
panou colorat la ieșirea 
complex. Mi-au spus că

un 
din
fuseseră la lucru. Cum ? încă 
nu aflasem de pîrtia de schi. 

Aceasta a fost introducerea 
într-o neașteptată lume nouă, 
de ambiție și dragoste, de 
muncă fără istov. A doua zi 

■ dimineața, am mers împreună 
cu noile 
Bazinul 
Stîna de 
profesori
denți construiau o pîrtie de 
schi. Era normal să-i întreb 
cum de le-a venit ideea unei

mele cunoștințe ia 
Ieduț, la 2 km de 
Vale, unde cei doi 
și o mină de stu-

Carmen TOMESCU-CHRISTOF

în pag. a 4-a 
„EXAMENUL 
DE LA 
FOREST 
HILLS 
A FOST 
TRECUT 
CU 
SUCCES" 
.. .este părerea 
lui Gh. Cobzuc

e curînd, am asistat la o avan
premieră cinematografică, un
de ay fost prezentate alte 4 
noi filme de scurt metraj, care 
abordează cile un crîmpei din 
universul sportului. Fiecare 

dintre ele se vrea un mic poem în ima
gini, o pledoarie cînd subtilă, cînd pu
țin cam didactică pentru baschet (Mi- 
nibaschet), pentru handbal (Lupta la 
semicerc), pentru lupta pugilistică (Cam
pionatele europene de box), fiecare se 
străduiește să forțeze porțile înțelege
rii, să declanșeze adeziunea generoasei 
adolescente, invitînd-o la această cură 
de autocunoaștere, de autodepășire, de 
confruntare lucidă cu ceilalți care este 
sportul. Primul film (regizor: Eugenia 
Guțu), radiografiază întîlnirea dintre 
baschet, de fapt, jocul unor Păsăr-lăți- 
lungilă, cu niște copilandri care numai 
suprapuși trei unul peste altul ar a- 
iunge deocamdată la înălțimea coșului. 
Lupta la semicerc, aparținînd lui Erwin 
Szekler, te poartă în spațiul logodit cu 
gloria al handbalului românesc, oferind 
cadre filmate — au ralenti — de o in
tensă frumusețe plastică, sugestivă pen
tru lupta omului cu destinul gravita
ției. Filmul a stîrnit un deosebit inte
res, nu de mult, în Spania, unde a fost 
proiectat cu ocazia unui curs interna
țional de arbitri organizat de federația 
internațională, iar pentru el s-au pri
mit pînă acum solicitări din mai multe 
țări.

Cu promptitudinea cuvenită, regizorul 
Eugen Popiță a terminat scurt-metrajul 
care ne amintește de acele zile cînd 
trăiam parcă la umbra unei mănuși de 
box. Campionatele europene au fost 
filmate, urmărindu-se, în special, spor
tivii noștri și momentele care au gra
dat drumul spre obținerea celor patru 
distincții de aur, două de argint și una 
de bronz, devenite coloanele de susți
nere ale unui triumf cu unice proporții.

Același regizor este și autorul fil
mului Gaudeamus, o incursiune inteli
gentă, realizată cu finețe psihologică, 
in istoria celor 50 de ani ai clubului 
Universitatea Cluj. Pelicula conține par
fumul cu puteri evocatoare, specific 
magazinelor cu lucruri vechi, alături de 
momente demonstrative pentru vigoarea 
actuală a lui „U". O tradiție care își 
anexează cu fiecare zi noi insule de 
farmec, o lume cu elanuri neostoite, în 
care aula și stadionul sînt despărțite 
doar printr-un perete de abur, un spa. 
țiu spiritual specific unui club sportiv 
studențesc, care strecoară în suflete flu
turii emoțiilor.

în ultimii ani, C.N.E.F.S.-ul a coman
dat și finanțat un mare număr de filme, 
realizate de către cineaști cu mîini ro
date, cu sensibilitate proaspătă, din ce 
în ce mai receptivi la estetica și morala 
care se nasc pe stadioane (am mai cita, 
fără pretenția de a impune o ierarhie 
sau de a epuiza categoria, pe Savel 
Știopu, Lucian Bratu, Remus Nas- 
tu, Flprica Holban, Andrei Blaier, Ma
rion Constantinescu, Tiberiu Ghidali 
etc.).

Roadele acestei colaborări, pornite 
din înțelegerea rosturilor depline ale 
filmului pentru propagarea și cunoaște
rea sportului și animată cu pricepere 
de către prof. Virgil Anastasescu, res
ponsabil cu problema filmului în secția 
de propagandă a C.N.E.F.S., s-au am
plificat de la an la an. Un numeros 
public aparținînd tuturor generațiilor a 
beneficiat pînă în prezent, vizionînd 
pelicule convingătoare despre virtuțile 
sportului. La cîteva festivaluri cinema
tografice internaționale ale filmului 
sportiv au rulat și pelicule românești, 
comentate favorabil de către cineaști și 
specialiștii de sport (Oberhausen, Cor
tina d'Ampezzo).

Se poate vorbi despre faza unui în
ceput de filmotecă proprie mișcării 
sportive. Idee excelentă, realizare re
marcabilă, care se cuvine continuată 
spre cote valorice, tehnice și artistice, 
din ce în ce mai 
ciale ale filmotecii 
eforturile investite.

elevate. Efectele so- 
vor rambursa înzecit

Romulus BALABAN

SPORTIV INTERN

C omentariile pe marginea
acelui atit de onorabil 
„draw" de la Belgrad 

continuă în lumea fotbalului 
cu o intensitate care estom- . 
pează parcă un asemenea 
derby de tradiție și de mari 
ambiții, cum este (și va fi 
totdeauna) o întîlnire Steaua 
— Dinamo.(Continuare în pag. a 2-a)

Carmen Crișan, „șefă de promoție" a noii generații de ju
nioare in tenisul de masă românesc

pe această cale băieților pen
tru grija cu care ne feresc, 
de-o vreme. încoace, măcar de 
amărăciunile și decepțiile re
zultatului. Cheia succeselor 
fotbalului nu ni se pare greu 
de găsit. Echipei noastre na
ționale i s-au redat personalita
tea, încrederea, curajul. Ceea 
ce, în climatul de exigență 
morală și civică instaurat (și 
cîteva recente exemple o do
vedesc cu prisosință), a încevnt 
să dea roade. Le dorim tot 
mai mari!

Sfîrșitul săptămînii oferă 
iubitorilor de sport un 
program variat, poli

crom. răspunzînd tuturor gus
turilor. înotători cu rezultate 
prestigioase pe cărți de vizi
tă se întrec în cadrul Dina
moviadei ; luptători care as
piră la galoanele gloriei și-au 
dat întîlnire la cel de-al 
VIIT-lea turneu internațional 
al României; alte competiții 
de anvergură rețin interesul 
si- atenția.

Campionatul de rugby 
programează două pal
pitante dueluri provin

ciale : Agronomia Cluj —

Valeria CHIOSE

(Continuare in pag. a 2-a)
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HI Actualități
24 DE ECHIPE ÎN NOUL 
CAMPIONAT Ah DIVIZIEI A

în urma propunerii comi
siei de competiții, biroul F. R. 
Popice a aprobat majorarea 
numărului de echipe parti
cipante la noua ediție a cam
pionatului divizionar, atît la 
bărbați cit și la femei, 
la 12. Pentru completa
rea locurilor în cele două 
Campionate, se va disputa 
up baraj la care vor lua 
parte echipele clasate pe 
ultimele două locuri în cam
pionatul trecut — Gaz metan 
Mediaș, li. T. Arad la femei. 
Gaz metan Mediaș și Gloria 
București la bărbați, pre
cum și formațiile care au 
ocupat locurile 2 în seriile 
campionatului de calificare 
— Stăruința Tg. Mureș și 
Voința Constanța la feminin. 
Băjmăreana Baia Mare și 
Voința București la masculin. 
Primele două clasate vor 
promova în divizie. Turneele 
de baraj se vor disputa în 
zilele de 12—14 septembrie 
la Cîmpina (echipele femi
nine) și la Sf. Gheorghe (for
mațiile masculine). Echipele 
participante la baraj nu au 
voie să facă pregătiri pe are
nele respective. Se va juca 
la probele de 200, respectiv 
100 lovituri mixte.

VOINȚA TG. MUREȘ (F) A 
EVOLUAT IN UNGARIA

Recent, formația feminină 
Voința Tg. Mureș a între

prins un turneu în Ungaria. 
Jucînd la Budapesta, cu 
Ferencvaros, mureșenoele au 
fost întrecute cu 2701-2583 p.d. 
Cea mal bună jucătoare a 
reuniunii a fost Margareta 
Szemanyi care a obținut o 
cifră excelentă 481 p d, Ia nu
mai 2 puncte de recordul ofi
cial alt țării noastre la proba 
feminină de 100 lovituri 
mixte. Dintre celelalte jucă
toare de la Voința s-au mai 
evidențiat Erica Szasz — 
467 p d și Minodora Chețan
— 462 p d. în cea de a doua 
partidă — cu echipa orașu
lui Nagykanizsa — Voința a 
cîștigat cu 2295—2156 p d.

I. PAUȘ — coresp.

CAMPIONATUL INDIVI
DUAL ȘI PERECHI AL 

CAPITALEI

De cîteva zile, 48 de popi
cari (f și m) dintre cei mai 
buni jucători bucureșteni au 
început întrecerile pentru 
desemnarea campionilor Ca
pitalei la individual și pe
rechi, care vor avea dreptul 
de a participa în semifinala 
campionatului republican. 
Dintre cele mai bune rezul
tate menționăm pe cele ob
ținute de rapidiștii L. Taină
— 908 p d, la individual, și 
C. Brandabur — v. Uioreanu
— 1674, la perechi.

In campionatul masculin be handbal 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 

Învinsă de politehnica timișoara

Gunes (Politehnica Timișoara) aruncă la poartă cu toa‘ă 
opoziția iui Schuman, Bădău și Preotu (Universitatea București).

în campionatul masculin de 
handbal s-au desfășurat ieri în- 
tîlniFile programate de etapa a 
treia a primului tur. S-au dispu
tat patru partide, jocul Minerul 
Baia Mare — Dinamo București 
fiind amhiat. Iată amănunte :

Foto : N. DRAGOȘ
VOINȚA BUCUREȘTI — 

STEAUA 8—17 (5—8). Intilnirea a 
fost echilibrată, însă mai puțin 
spectaculoasă. în prima repriză 
handbaliștii de la Voința s-au 
apărat bine și rezultatul s-a men
ținut strîns (min. 10: 2—2). în

SEMNE BUNE ANUL ARE...

PANORAMIC SPORTIV INTERN
(Urmare din pag. I)

Știința Petroșani și Rulmen
tul Bîrlad — Politehnica Iași.

In acest sport, cu ierarhii 
riguros stabilite, în care pe 
primele trei locuri ale clasa
mentului își rotează ordinea 
echipele bucureștene, asaltul 
unui „al doilea val* este nu 
numai așteptat dar și foarte 
bine venit. Balonul oval și-a 
lărgit considerabil geografia 
și, de bună scamă, a venit 
momentul cînd cantitatea tre
buie să se transforme în ca
litate.

★

upă cel- masculin, iată că 
începe și campionatul 
național feminin de

handbal. Spre deosebire de 
băieți (unde lupta sg dă de 
ani și ani între Steaua și 
Dinamo), fetele furnizează 
o concurență mult mai largă. 
Universitatea Timișoara, cam
pioana „en titre", Rapid, 
Confecția, Universitatea Bucu
rești aspiră la medalii de aur 
ale învingătoarelor. întrecerea 
se anunță aprigă și grea. 
Tuturor succes 1

La Iași s-au adunat încă 
de marți cădeți! tenisu
lui de masă. După cam

pionatele naționale pe echipe 
ale juniorilor încep întrece
rile individuale.

Ping-pongul, sport In care 
România a strălucit înaintea 
„uraganului asiatic", situația 
de „stătu quo“ dăinuie de mai 
multă vreme. Palete juvenile, 
dar valoroase, apar rar, spe
cialiștii nu întrevăd un revi
riment spectaculos pentru vi
itorul apropiat.

Tocmai de aceea privirile 
(dar mai cu seamă eforturile) 
trebuie îndreptate spre ju
niori. în acest domeniu se 
duce o muncă destul de cali
ficată. Din păcate nu prea 
stăruitoare.

★
bsentează (socotim nemo
tivat) din „panoramic" 
un sport atît de specific

verii și vacanței cum este 
canotajul. De ce să rămînă 
netulburată în această dumi
nică scena de apă a Herăstră
ului ? Mai ales că școala n-a 
început și mulți elevi bucu
reșteni ar fi fost foarte ama
tori de rame și de vîsle.

DRUM
GREȘIT...

Există jocuri, nu numai de 
handbal, despre care — cu un oa
recare efort — nu ne aducem 
aminte decît de rezultatul final 
sau doar de cîteva faze mai fru
moase. Alte confruntări oficiale 
dintre două echipe spun mai 
mult, trădînd o anumită concep
ție generală sau tendințe funda
mentale ale antrenorilor și jucă
torii uneia dintre combatante. 
După meciul Dinamo Brașov — 
Dinamo București (care intră, 
fără discuție, în prima categorie) 
m-am dus acasă frămîntat de 
gînduri negre. Ce se întîmplase ? 
Asistasem la o partidă între două 
formații bune, în cadrul cărora 
evoluau jucători care fac parte 
din lotul reprezentativ. în ciuda 
acestor „date", cu foarte rare 
excepții, partida s-a caracterizat 
prin acțiuni individuale, prin 
multe și inutile driblinguri, prin 
văicăreli și proteste la deciziile 
arbitrilor.

După rezultatele bune obținute 
pe plan mondial, s-a vorbit mult 
deșpre „școala românească" in 
handbal. care se caracteriza 
printr-un joc în mare viteză, co
lectiv prin excelență, cu multă 
fantezie și cu o apărare perfec
tă. Noi, românii, am adus în 

.handbal o notă aparte față de 
ceea ce exista. Acum, am impre
sia — nu numai după jocul amin
tit — că pe plan intern am por
nit pe un drum greșit. Jucăm 
lent, ne place driblingul pînă la 
exagerare, folosim pătrunderile 
în forjă și uităm combinațiile. 
De pildă, Licu plonjează pur și 
simplu peste adversari, făcînd 
ceea ce se numește „forțare". 
Spuneam însă că în partida vi
zionată au existat și excepții, 
adică lucruri bune, momente de 
handbal adevărat cînd s-a jucat

această parte a jocului Voința a 
ratat mult (două lovituri de la 7 
metri și multe „bare**) șl a irosit 
numeroase atacuri datorită lipsei 
de concentrare. După pauză ste- 
liștlî, care au fost mal circum
spect în prima repriză, au evo
luat la valoarea lor, domlnînd cu 
autoritate șl reușind să clștige la 
o diferență de 9 go’uri. Mențiuni 
pentru Belu. Popescu (a înscria 7 
goluri). Oțel ea (Steaua), Tale și 
Mureșan (Voința). Au arbitrat, 
cu scăpări, C. Senchea (Ploiești), 
I. Purică (Petroșani). (Gh. 
Rangu).

DINAMO BRAȘOV — DINAMO 
BACAU 18—13 (8—7). Jocul s-a 
desfășurat pe un timp nefavora
bil și a fost mal echilibrat în 
prima repriză. Gazdele, mal ho- 
tărîte în atac, au avut mai mult 
timp Inițiativa, reușind să con
ducă în permanență. Principalii 
realizatori au fost Bota (9) pen
tru Dinamo Brașov și Avramescu 
(6) pentru băcăuani. Au condus 
bine P. Cirligeanu, M. Ionescu 
(București). (C. Gruia-coresp. 
principal).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
— POLITEHNICA TIMIȘOARA
10— 11 (5—6). Meciul a debutat 
calm, cele două echipe studiln- 
du-se reciproc. în minutul ÎS 
scorul era egal, 2—2. Aceeași 
notă o putem acorda jocului pînă 
la încheierea reprizei, cart găsește 
echipa din Timișoara cu un ușor 
avantaj: 6—5. După pauză aspec
tul meciului s-a schimbat.. Oaspe
ții a-au detașat (min. 56, scor t
11— 8), bazîndu-se mal ales pe 
pătrunderile la semicerc ale lui 
Cîrlan șl Sauer și pe șuturile 
„bombă" ale lui Guneș. Minu
tul 57 marchează o reveniră a 
gazdelor (11—10), dar... tardivă, 
meciul încheindu-se cu victoria 
meritată a studenților din Timi
șoara. Principalii realizatori Cîr
lan (4), Guneș (3) de la „Poli" șl 
Schuman (3) de la „U“. (Georgs 
Dinu).

UNIVERSITATEA < ”J — RA
FINĂRIA TELEAJEN 3—8 (8—4). 
Se pare că Universitatea a înce
put să se specializeze în victoria 
la limită. Meciul a fost foarte dis
putat, totuși cu un plus de ini
țiativă gazdele au reușit să dș- 
tige partida. Principalii realizatori 
Schmidt șl Rotaru (3), de la Uni
versitatea și Iliescu (3), Rafinăria 
Teleajen. (V. Morea-eoresp. prin
cipal).

PE O PÎRTIE DE SCHI
(Urmare din pag. I)

pîrtii de schi la Stîna de 
Vale. Răspunsul era menit să 
uimească și să incinte : timp 
de 5 luni zăpada se menține 
pe aceste locuri înghețată și 
cu o grosime între 1,5—2 m.

Am vizitat locul. Bazinul 
Ieduț seamănă foartp bine eu 
un crater de vulcan. Pe ver
santul nordic, pantele sînt 
parcă anume create pentru 
mîngîierile prelung; ale schiu- 
rilor.

Asistentul Drăgan mi-a ară
tat locul viitoarei pîrtii, unde 
schiorii din toate categoriile, 
de la începători pînă la spe
cialiști, pot să-și formeze și 
să-și antreneze priceperea. A- 
poi, visător, a adăugat că „o 
cabană de 50 de locuri ar fi 
minunată".

Constructorii, plini de su
flet, s-au și gîndit la organi
zarea unor concursuri cu ca
racter republican.

Dar pînă atunci, mai e da 
defrișat pădurea...

Studenți, care in timpul a- 
nului sînt fruntași în probele 
teoretice și practice, atleți și 
schiori, au venit să munceas
că vara la Stîna de Vale, să 
creeze cu propriile lor palme 
acea minune a iernii monta
ne. Am reținut cîteva nume, 
care trebuie asociate cu 
fi'guri tinere, cu priviri dîrze și 
care, cunoscătorilor în ale at
letismului, le vor spune mul
te : Nicolae Sumedrea, Iosif 
Olteanu, Tocan Ioan, Zeno Da
vid, Mircea Curticiu, Dorin 
Gulea.

Veseli, studenții m-au asi
gurat că nu se vor lăsa pînă 
nu vor construi și un schi- 
lift. Pînă la schi-lift, însă, ar 
mai fi de asigurat transportul 
între Beiuș și Stîna de Vale.

„Se vor rezolva toate, mă 
asigură plin de optimism lec
torul Mu.șat. E adevărat că a 
mers greu, dar acum schiorii 
sînt sprijiniți și de organele 
de partid locale și județene 
și de directorul stațiunii Stîna 
de Vale, tovarășul Vesa. Căci, 
la urma urmei, nimeni nu 
trebuie să uite că aici va fi 
prima bază sportivă de iarnă 
din județul Bihor".

. Lectorul Mușat și asistentul 
Drăgan sînt îndrăgostiți de 
schi. în literatura de specia
litate, sînt cunoscuți prin lu
crări interesante, publicate în 
revista „Educația fizică și 
sport" și au în perspectivă 
o surpriză, despre care însă 
nu am permisiunea să anti
cipez.

Amatorilor de schi trebuie 
să le spunem că dimensiunile 
pirtiei sînt splendide :• 100 m 
lățime și 1300 m lungime. 
Așa că, orice schior poate să 
se considere invitat în sezonul 
alb, la Stîna de Vale; locul 
pe pîrtie îl are asigurat !

La întoarcere, pe drum, mă 
gindeam la acești oameni care 
ridică pasiunea și dragostea 
pentru sport la rangul de for
ță vitală, și care din zori și

pînă noaptea muncesc și tac 
planuri atît de îndrăznețe, in
cit dacă nu i-ai vedea lucrînd, 
ți s-ar părea că visează cu 
ochii deschiși.

colectiv, în viteză, marcîndu-se 
goluri de toată frumusețea. Deci, 
se poate juca și altfel ! Atunci ? 
Acesta, cred, că este punctul 
nevralgic al problemei. Mai pre
cis, în schimbarea stilului, nu 
pentru că nu se poate altfel, ci 
pentru că handbaliștii nu vor. în 
fond, „școala românească" de 
handbal a apărut dintr-o necesi
tate. Am fost obligați să folosim 
la maximum calitățile noastre 
naturale, să găsim soluții inteli
gente pentru punerea lor în va
loare pentru a răzbi spre vîrful 
piramidei mondiale. Aveam o 
apărare a cărei fermitate și 
promptitudine în reacții uimea 
specialiștii și tehnicienii de pre
tutindeni. Acum nu mai avem. 
De ce ? Un sistem defensiv bine 
pus la punct cere muncă, enorm 
de multă muncă. ..

Aminteam în articolul precedent 
că pentru a ne afirma la viitoa
rea ediție a campionatului mon
dial, pregătirea jucătorilor tre
buie făcută cu nădejde la echi
pele lor de club. în cadrul lotu
lui se poate face prea puțin și, 
oricum, destul de tirziu. Repet 
aceste lucruri în preajma reluă
rii altor întreceri naționale : 
campionatul feminin de categoria 
A și campionatele diviziilor se
cunde. Este necesar, cred, ca la 
debutul în competiție, fiecare an
trenor să-și petreacă cîteva ore 
discutînd cu el însuși, pentru ca 
acest sumar proces de conștiință 
să determine schimbarea opticii 
referitoare la campionatele in
terne. Trebuie să începem să 
credem că aqeste competiții con
stituie „coloana vertebrală" a 
oricărui sport, nu numai a hand
balului, că ele reprezintă pentru 
antrenori sau jucători examenul 
public al capacităților lor, că 
este, dacă vreți, mijlocul cel mai 
sigur de exprimare valorică, de 
afirmare a uneia sau a mai mul
tor personalități sportive. Dar, 
pentru a atinge aceste trepte, tre
buie să muncim serios, fiecare la 
echipa lui. Fără muncă și numai 
prin artificii de moment sau prin 
încercarea de a se strecura prin 
„strîmtorlle" etapelor, pierdem 
timpul de pomană. Și mergem 
agale, bătrînește, pe un drum 
greșit. . .

D. POPESCU-COUBAȘI
— antrenor —

Prima etapă a 
campionatului na
țional de rugby fi
ind consumată, să 
relevăm cîteva as
pecte, „semne bu

ne*, demne de luat în seamă, 
fără a le prezenta totuși, drept 
considerațluni general vala
bile.

In primul rfnd, așa cuim 
speram fn avancronica de de
but a campionatului, iată că 
obișnuitului grup al evadați
lor din pluton 1 se alătură 
încă din plecare formațiile 
studenților din Petroșani șl 
Timișoara, care au reușit, prin 
victoriile lor In deplasare, o 
primă confirmare valorică, 
prevestind astfel o eferves
cență continuă.

Anticipînd dificultatea „tra
seului*, dar și valoarea ridi
cată a „plutonului", iată că 
antrenorii celor 3 -mari, vor
biți parcă intre ei, încep ma
rea întrecere cu formații toni
ficate prin debutul cîtorva ju
niori talentați. Este vorba de 
grivițenii I. Sjmion, M. Comă- 
nici, de steliștii A. Achim, Gh, 
Rudică și dinamovistul Gh. 
Șerban, dar și de juniorii pre- 
zenți in formația rugbyștilor 
bîrlădeni, clujeni, șibieni pre
cum ți a „bancarilor* bucu
reșteni.

Iată că, in sflrșit, ni s-a o- 
ferit prilejul să consemnăm 
emoțiilg ce le-au chinuit plă
cut sufletul înaintea, în tim
pul și după acest botez al jo
cului, după cum ni s-a oferit 
posibilitatea să-i vedem mun
cind cu rîvna generată de în
crederea acordată permanent, 
ajutați (și nu apostrofați) de 
colegii lor, pentru ca, în final, 
victorioși sau învinși, dar 
convinși că și-au făcut dato
ria. să primească cea maț sim
plă, cea mai bărbătească, dar 
și cea mai sinceră și de neuitat 
felicitare a colegilor, a antre
norului : tradiționala bătaie 
pe umăr asociată cu simplul 
„bine, puțtiule !“ Iar „Puștiul", 
care nu uită aceste clipe, le va 
trăi cu siguranță și pe acelea 
în care. In poziția de „drepți", 
in centrul dreptunghiului ver
de, un singur acord sonor ridi
că tribunele în picioare, îți în
moaie genunchii, îți furnică 
tot corpul, te face să simți

greutatea tricoului, ți-aduce a- 
minte că ai fost ales, ți-aduce 
aminte că ești privit. Apoi, 
o dată cu primul fluier, uiți tot 
tot, și lupți, și lupți pînă cînd 
din nou un fluier te readuce 
în aceeași poziție de drepți, 
cu același public în picioare, 
cu aceiași genunchi moi, cu 
aceleași furnicături ale cor
pului, cu același tricou greu, 
dar cu bucuria de a fi fost 
ales, de a fi fost privit, de a 
fi luptat.*..

Dar, să revenim și să adău
găm, la seria acestor prime 
semne bune, pe acela al apa
riției unui nou stadion de 
rugby în țară, operă a pasiu
nii «pentru sportul cu balonul 
oval și dovadă a posibilităților 
ce le poate genera această pa
siune. Este vorba de modernul 
stadion al rugbyștilor din Con
stanța, construit cu sprijinul 
secției; clubului „Farul", sub 
îndrumarea președintelui ei, 
ing. I. Georgescu, și prin mun
ca voluntară a întregii echipe, 
din. care;• enumerăm pe ani
matorii : ei = Doiciu, ing. Celea, 
Beianu, Ceragea, Stanciu. E- 
xistența acestui stadion, pre
cum și promisiunile conform 
cărora va lua ființă un cen
tru de rugby pentru copii și 
juniori, ne îndreptățesc spe
ranțele unei dezvoltări puter
nice a rugbyului din Constan
ța. Să acordăm, deci, bine
meritatele felicitări realizato
rilor acestor frumoase perfor
manțe.

Alte semne bune ? Da : to
talul încercărilor realizate în 
această primă etapă se ridi -ă 
la 16 ; in afara medului de la 
Iași (unde s-a marcat tot prin- 
tr-o încercare), in celelalte 
partide s-au înscris cel puțin 
cite două încercări, ceea ce 
demonstrează o preocupare 
sporită pentru ofensivă, pen
tru acțiuni gindite.

Apoi, cadrul disciplinar în 
general bun în care s-au des
fășurat meciurile, excepțig fă
cînd cei doi eliminați ai întîî- 
nirii Vulcan — Agronomia 
Cluj. '

Și, amănunt important, me
dia de 4 stele acordată corpu
lui de arbitri prezent în pri
ma etapă în teren.

Paul CIOBĂNEL 
maestru emerit al sportului

PREGĂTIREA LOTULUI DE HOCHEI

Reflecții la capătul unei etape
Desfășurarea în luna februa

rie a anului 1970 a grupei B a 
C.M. la București, ca și valoa
rea ridicată a viitorilor, noștri 
adversari au impus, cum era 
firesc, luarea unor măsuri deo
sebite în vederea unei cît mai 
bune pregătiri a jucătorilor ro
mâni. în acest sens, dorind să 
se atingă un nivel valoric supe
rior celui de anul trecut, s-a În
ceput activitatea pe gheață cu 
două luni mai devreme, adică la 
jumătatea lunii iulie, în orașul 
Opava (R.S. Cehoslovacă), pe un 
patinoar artificial acoperit. Aci 
s-au efectuat 41 de ore de antre
nament pe gheață cu scopul dez
voltării calităților fizice prin 
mijloace specifice, precum și a 
cunoștințelor tehnice șl, mai a- 
les, tactice.

După încheierea unui ciclu de 
25 de antrenamente a fost organi
zat un turneu de 12 jocuri în 
mai multe țări din Europa Cen
trală. unde selecționata română 
a avut de înfruntat adversari ex
trem de puternici, cum a fost 
cazul unor formații fruntașe din 
campionatul cehoslovac (ZKL 
Brno, Sparta Praga) și a unor 
echipe italiene sau austriece în
tărite cu hacheiști canadieni zsau 
cehoslovaci. A fost preferat acest 
dificil turneu tocmai pentru ca 
scopurile propuse să fie atinse 
în condițiuni de concurs cît mai 
grele, verificarea utilității lor 
avînd în acest fel roade evident 
concludente. Aceste scopuri erau: 
definitivarea perechilor de fun
dași și a liniilor de atac ; veri
ficarea și rodarea elementelor 
tinere introduse în lot ; adapta
rea jocului echipei la noua con
cepție tactică și la indicațiile sta
bilite de colegiul central de antre
nori, după analiza evoluției se-

Iectionatel noastre la grupa B a 
C.M. de la Ljubljana.

Primele partide susținute în 
R.F. a Germaniei au scos la ivea
lă, în general, aceleași deficiențe 
ca în sezonul trecut. In fața aces
tei situații s-au organizat ședin- 
țe-anallze cu jucătorii, discutin- 
du-se eficiența variantelor folo
site șl stabilindu-se noi sarcini 
tactice tn cadrul unui sistem de 
Joc adaptat posibilităților jucă
torilor din lot. S-a pus un ac
cent deosebit pe explicarea și 
însușirea corectă a tuturor pro
blemelor tactice de apărare și de 
protejare a portarilor. In intll- 
nirile care au urmat, selecționa
ta noastră a învins campioana 
R.F.G., E.V. Landshut, folosin- 
du'-se o formulă de echipă nouă. 
Astfel, Calamar a trecut fundaș, 
A. Biro i-a luat locul in centrul 
primei linii de atac, in linia a 
doua Pană și Huțanu s-au arătat 
a fi două extreme utile, iar cea 

’ de-a treia linie, compusă din 
Gheorghiu, L. Iordan și Fodorea. 
cu Bucur rezervă, a dat deplina 
satisfacție. în felul acesta jocul 
în apărare a căpătat mai multă 
siguranță, folosindu-se cu regu
laritate 5 fundași (Varga, Făgă
raș, Calamar, lonițâ, Sgîncă) șl 
o rezervă (I. Constantinescu). Re
zultatele obținute în continuarea 
turneului s-au îmbunătățit net. 
înfrîngerile survenind in mod me
ritat. numai atunci cînd adver
sarul avea o evidentă superiori
tate tehnică și tactică.

O succintă analiză a roadelor 
acestui turneu ar putea fi, credem, 
utilă pentru numeroșii iubitori 
ai hocheiului, care vor lua cu
noștință. în acest tel. de stadiul 
actual de pregătire a lotului nos
tru. Laturile pozitive ale turneu
lui ar fi : s-a definitivat o forma
ție cu o mai mare capacitate de

luptă șl, ceea ce este mai impor- 
tant, cu posibilități mai certe de 
progres ; portarul Dumitraș a a- 
tins un nivel de formă apropiat 
de valoarea sa din trecut ; s-a 
încetățenit o mai severă discipli
nă la banca jucătorilor de schimb* 
ceea ce ușurează enorm de mult 
munca antrenorilor ; a început 
să se însușească metoda schim
bării liniilor in mod eficient ; & 
crescut pregătirea fițlcă a jucă
torilor ; linia a IlI-a de atac, cea 
alcătuită din tineri hocheiști a 
dat randament, evidențiindu-se în 
special Gheorghiu, un hocheist 
care se va număra printre cel 
mai buni in sezonul viitor.

Să nu uităm însă șl deflc’en- 
țele, din păcate, încă numeroase. 
Hocheiștii români nu folosesc 
corect corpul, urmărind mai mult 
pucuț decît adversarul ; colabo
rarea dintre fundași și ataca nți 
este slabă ; replierile nu se fac 
rapid, prin procedee tehnice de 
patinaj moderne ; jucătorii nu au 
învățat să apere cu succes poar
ta, să se interpună în drumul pu
cului șutat ; stăpinirea proce
deelor tehnice nu este corelată 
cu viteza 'de deplasare pe ghea
ță ; se ratează ocazii dintre cele 
mai favorabile (aproape în toate 
joc.urile am avut de 8—9 ori ata- 
canți singuri cu portarul și pucul 
n-a intrat în poartă !) ; jucătorii 
tineri nu au fost suficient în
curajați șl ajutați de coechipierii 
mai în vîrstă. Așa încît, conclu
zia, este că mai avem multe de 
făcut și că atît colegiul central 
de antrenori, cît și jucătorii tre
buie să muncească în această 
perioadă cu mai mult simț de 
răspundere.

ing. AI. TEODORESCU
— antrenor —

„CUPA CONGRESULUI A. I. T.“ 

LA AUTOMOBILISM
Duminică dimineața vor 

lua startul, pe șoseaua Dragos- 
lavele — Gîmpulung Muscel, 
automobiliștii înscriși la cea 
de a treia etapă a campiona
tului național de viteză în 
coastă.

Trofeul pus în joc, „Cupa 
Congresului A.I.T.", suscită 
un deosebit interes în rîndu- 
rile concurenților, ilustrai

prin numărul mare de înscri
eri și prin pregătirile efectu
ate pe serpentinele traseului 
de concurs.

Competiția se va desfășura 
la cele cinci clase de capaci
tate regulamentare (850, 1000, 
1150, 1300 șl peste 1300 cmc), 
iar clasamentele vor fi întoc
mite pentru fiecare clasă în 
parte și general.

în magazine au apărut noi modele de confecții 
pentru copii, elegante și practice, într-o gamă 

variată de culori
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SA NU FACEM ABSTRACȚIE 
DE CALITĂȚILE JUCĂTORILOR

'Pentru un jucător modern 
aceste calități

— viteză, 
mobilitate ;

— tehnică
cu mingea;

— gîndire

sînt: 
rezistență

specia
listului

• *" A? •

Fotbalul este un fenomen 
social răspîndit în toate 
colturile lumii, pe toate 
continentele, meridianele și 
paralelele, practicat în insti
tuții, școli, armată, la orașe 
și sate, constituind un impor
tant mijloc de întărire a să
nătății, de dezvoltare multi
laterală, fizică și psihică, și 
de educare a sportivilor.

Rezultatele și spectaculozi
tatea pe care le poate atinge 
in cele mai înalte etape de 
dezvoltare ale lui, pot consti
tui un scop direct, care sti
mulează tendința maselor de 
sportivi și slmpatizanți spre 
noi realizări remarcabile pe 
plan sportiv.

Esențialul în fotbal constă ' 
fn felul în care se obține 
■victoria, în claritatea specta
colului, în dinamica ridicată 
a jocului, în angăjarea vigu
roasă a jucătorilor în acțiu
nile de atac și apărare, dar 
mai ales în materializarea 
efortului colectiv prin mar
carea golurilor care consfin
țesc rezultatul- Pentru ca 
jucătorii unei echipe să poată 
realiza integral aceste ce
rințe ale fotbalului modern, 
ei trebuie să exerseze și să 
repete permanent la antrena
mente manevrele complexe 
ale jocului de atac și apă
rare, știut fiind că intre joc 
și antrenament există o co
relație continuă, jocul indi- 
cind directivele pentru an
trenament, iar antrenamentul 
fiind acel ce prepară jocul.

In procesul de antrena
ment trebuie să urmărim in 
primul rind aducerea fiecă
rui jucător la performanța 
sa cea mai inaltă, in funcție 
de calitățile lui individuale-

tactică tn mo
mentele importante ale acți
unilor de atac sau apărare, 
jucătorul știind să se adap
teze rapid la situația cînd 
mingea trece în posesia pro
priei echipe, sau să abordeze 
cu inteligență și curaj lupta 
atunci cînd mingea este la 

a o recu- 
de repede 
să fie stă- 
practic —•

Duminică 31 a't- 
Tribuha micului 
fotbal din locali- 
cuprinsă de efer-

Sinaia, 
gust a.c. 
teren de 
tate era 
vescență, producînd zgo
mote ce dominau liniștea 
aparentă a orașului. Nepu- 
tînd rezista tentației, sem
natarul acestor rînduri, 
fiind în trecere, și-a zis — 
ca Orice microbist — că 
nu va regreta văzînd cî- 
teva secvențe de fotbal, 
chiar dacă echipele anga
jate în întrecere sînt Car- 
pațî Sinaia și Autobuzul 
București din divizia C.

Fenomenal. Magnific a 
fost acest portar al „Auto
buzului".

Aproape la fiecare inter
venție, băiatul cu pricina 
a smuls din partea specta
torilor ropote de aplauze 
la scenă deschisă. Și avea 
de ce. Spectatorii erau mar
torii unor robinsonade „a 
la Voinescu". La un mo-

compettțională REINTiLNIRE DUPĂMAI PUTINREZULTATUL APROAPE TREI DECENII

(Urmare din pag. 1)

NE MULȚUMEȘTE, JOCUL

adversar, pentru 
ceri cit se poate 
posibil. El trebuie 
pin —teoretic și
pe „datele" marcajului indi
vidual și în zonă.

Din jucători, din indivi
dualități, trebuie să facem o 
echipă omogenă, bine pregă
tită pentru joc, punînd ac
cent pe organizarea echipei 
în apărare și 
tizind sarcini 
tarilor pentru 
randamentului

De asemenea, trebuie 
învățăm jucătorii noștri 
joace cit mai simplu, 
mai economicos și rațional,
folosind soluții eficace, sub
ordonate jocului colectiv. 
Acest lucru este posibil nu
mai dacă
pătruns de eficacitatea jocu
lui simplu — nu simplist — 
atuul tuturor marilor echipe 
de pe glob.

Nivelul calitativ scăzut al 
multor jocuri din campiona
tul nostru divizionar nu este 
el, oare, o consecință a fap
tului 
să-i 
facă 
timp
măsură suficientă, elementele 
de bază ale fotbalului ?

Eu cred că da. și de aceea 
propun să jucăm cit 
simplu, cit mai sobru,
nivelul performanțelor din 
activitatea noastră de fotbal 

crește văzînd cu ochii-

tn atac, repar- 
concrete jucă- 
potențializarea 
lor.

să 
să 
cit

antrenorul este

de la reprezentanții fotbalului 
românesc" — scrie, în comen
tariul său, apărut azi, croni
carul tui 
Valoarea 
probabil 
decit la 
tricolori) 
este mediocră.
cauză nici partida nu s-a ri
dicat la nivelul dorit".

Și mai departe : 
se pregătește pentru meciul 
oficial din calificări, ne-am 
așteptat ca echipa română si 
joace cit de cit ofensiv. Fără 
mo;ir. insă, ea s-a speriat și 
s-a apărat cu 8 jucători".

„A fost un joc slab — de
clară in același ziar și selec
ționerul unic Rajko Mitici. In 
prima repriză, noi am avut o 
serie de ocazii pe care insă nu 
ne-am priceput să le exploa
tăm. La reluare, am rrut să 
creăm cceste situata de gol 
numai prfntr-un joc in forță, 
lipsit de claritate.

Adversarul a temporizat 
mult, deci nu se putea realiza 
un fotbal de calitate".

De altfel, toate acestea, e- 
xagerata expectativă în care 
s-au complăcut fotbaliștii no
ștri, îndeosebi in repriza se-

„Sport Beograd". 
individuală (n.n. — 
că el nu se referă 
o mică parte dintre 
a jucătorilor oaspeți 

Din această

.Știind cc

cundă, 
strata 
tistice 
primele 45 de minute, echipa 
noastră a șutat doar de patru 
ori! — dintre care o bară și 
un gol — spre poarta adversă 
(gazdele au făcut-o de 10 ori, 
de două ori în interior și o 
bară), iar în repriza a doua 
situația a fost și mai neplă
cută : formația noastră a a* 
vut un singur șut pe spațiul 
porții și trei în afara ei, în 
timp ce fotbaliștii iugoslavi 
au trimis 11 lovituri spre 
poartă, dintre care trei în ca
drul ei.

este elocvent demon- 
și de unele date sta- 
ale jocului. Astfel, in

rerea noastră merită 8), 
Creiniceanu 5; la gazde: 
Ciurkovici 1 — Djorici 7, 
Gracianin 7, Belin 6, Hol- 
țer 7, Pavlovici 6 — Pet- 
kovici 7, Pirici 5, Biekovici 
5, Akimovici 5, (Muicici 7), 
Giaici 6.

în cea mai mare pa 
timp în liniă a doua.

★

Raport de comere: 14-5 
în favoarea gazdelor.

Nivelul jocului reiese și 
la o lectură a notelor acor
date de cronicarul lui 
„Sport Beograd": Ghiță 7 
— Sâtmărear.u 6, Mocanu 
7 (n.n. — notă 
probabil că l-a 
cu alt jucător) 
gheli 7, Dan 6, 
schi 7, Domide 
trache 5. Dinu 
mult prea mică.

exagerată, 
confundat 
— Gher- 
Derr.brov- 
6 Dumi- 
5 (notă 
după pă-

Se vede limpede din aceste 
notații că atacul formației 
noastre nu și-a făcut aproape 
de loc datoria. Cu excepția 
lui Dembrovschi care, după 
părerea noastră, a prestat 
cel mai bun joc al său din a- 
acest an în echipa națională, 
restul au fost ca și inexistenți! 
Dumitrache (este drept, izolat 
între apărătorii gazdelor și 
din cauza jocului de ansam
blu axat pe defensivă) și Crei- 
niceanu aproape că nu s-au 
văzut în teren, iar Domide a 
avut miercuri doar tricoul (cu 
nr. 8) de înaintaș, elacționînd

Cam acestea ar fi primele 
concluzii care se desprind la 
sfîrșitul meciului cu Iugosla
via, contractat ad-hoc, dar 
totuși binevenit ne dăm sea
ma acum, înaintea apropiate
lor jocuri cu Portugalia și cu 
Grecia).

în carnetul său, antrenorul 
Angelo 
firește. 
Realist, 
printre 
meci:

Niculescu și-a notat, 
toate datele jocului, 
lucid, ne declara, 
altele, imediat după 
„Rezultatul mă mul

țumește, ca și jocul unora 
dintre băieții mei, mă refer, 
îndeosebi, la apărători. Am 
desprins însă și o serie de 
deficiențe pe care — pe cit ne 
ra fi cu putință — va trebui 
să le rezolvăm*.

Și pe antrenorul naționalei 
rezultatul îl satisface, deci, 
mai mult decit jocul. Este 
bine 1

Brașovul va găzdui dumi
nică 14 septembrie o reîntîl- 
nire emoționantă. Pe stadio
nul Tineretului vor reapare 
foste vedete ale fotbalului 
românesc (ȘICLOVAN, 
LOTI, '
NESCU, 
nescu; 
TANA, 
BOROȘ, 
SARU etc) care în 1932 — la- 
Brașov — au participat la 
prima tabără națională de 
junidri, condusă de antreno
rul emerit de azi <3. BRAUN- 
BOGDAN.

.. . . . ...... FI-
COSTIGA MARI- 
VALENTIN STA- 
ILIE SAVU, CA- 

CONSTANTINESCU, 
AZBICEANU, GRO-

MECIURI

AMICALE
IR A. CÎMPINA — PETRO
LUL PLOIEȘTI 0—2 (0—1)

EPILOG LA MECIUL

Petroliștii au întîlnit la Cîm- 
pina formația locală I.R.A. 
Jucătorii ploieșteni au evo
luat bine la mijlocul terenu
lui, dar linia de înaintare a 
ratat foarte mult. Cele două 
goluri au fost marcate de 
Grozea (unul din 11 m).

EUGEN STROE, coresp.

ARBITRI SANCȚIONAȚI
OȚELUL GALAȚI-METALUL BUCUREȘTI TEXTILA BOTOȘANI — 

CHIMIA SUCEAVA 1—1 (1—0)

că antrenorii insistă 
învețe pe jucători să 
lucruri 
ce ei

complicate 
nu posedă. in

in

mai 
ii

va

Dinei SCHILERU
antrenor federal

Colegiul central al arbitri
lor a analizat abaterile unor 
arbitri și a hotărit următoa
rele :

— arbitrii Z. Sîlaghi și O. 
Uîhely au fost suspendați pe 
cite 4 etape pentru că nu 
s-au prezentat Ia meciul Con
structorul Baia Mare - Bradul 
Vișeu ;

— arbitrul M. Popescu 
(București), suspendat pe o 
lună pentru arbitraj necores- 
punzător la partida Unirea 
Focșani - Ancora Galați ;

aseară, 
compe- 
Federa- 
a discu-

pe 4 etape 
prezentat la 
Baia Mane

Cambanache

In ședința ținută 
Comisia centrală de 
tiții și disciplină a 
ției române de fotbal
tat cazul de substituire a ți
nui jucător în partida Oțelul 
Galați - Metalul București. 
Comisia a hotărit următoa
rele i

— arbitrul N. Barna (Tîrnă- 
veni), suspendat 
pentru că nu s-a 
meciul Minerul 
Minerul Anina ;

— arbitrul C.
(Tecuci), suspendat pe 4 e- 
tape pentru evidente erori 
de arbitraj la meciul Penici
lina Iași - Fulgerul Dorohoi.

— meciul Oțelul - Metalul 
București este omologat cu 
rezultatul de 3—0 In favoa
rea echipei Metalul;

— echipa Oțelul' este sus
pendată pe o etapă din cam
pionatul diviziei B, seria I;

— propune Colegiului de 
antrenori de fotbal sa discute 
cazul antrenorului Ștefan Va- 
sile, recomandînd sancționa
rea acestuia cu retrogradarea 
pe timp de 6 luni ;

— propune Consiliului ju
dețean Galați pentru educa
ție fizică și sport ca R. Ar- 
vinte să fie scos din funcția 
’de președinte al alubului.

Joc frumos. Prima repriză 
a aparținut echipei locale, iar 
după pauză sucevenii au echi
librat situația pe teren și pe 
tabela de marcaj. Au înscris : 
Mazga (min. 35) pentru Tex
tila, Danileț (min. 84) pentru 
Chimia.

T. UNGUREANU, coresp.

A.S.A. TG. MUREȘ — C.S.M. 
SIBIU 4—2 (1—0)

LOTUL NAȚIONAL DE JUNIORI,

Gu toate că din formația 
A.S.A. au lipsit mai mulți ti- ' 
tulari (Șleam, Trăznea, Lucaci 
și Ganiaro), gazdele au jucat 
frumos. Golurile au fost , rea
lizate de Naghi (min. 41 și' 6'7), 
Hajnal (min. 81), Ciutac '(min. 
85), respectiv Rotaru (min. 72) 
și Chiran (min. 73).

C. ALBU, coresp.

ment dat, mingea șutată, 
ca din tun, de un atacant 
localnic se îndrepta spre 
vinciul sting al porții. Spi- 
ridușul a executat o fan- 
dare — nesesizabilă de cele

spune că exagerez, 
să ■ vă convingeți ? 
viitoare va apăra,

PROIECTE Șl SPERANȚE
CARAIMANUb BUȘTENI — 
STEAGUL ROȘU 1—3 (0-1)

miWttmmmm'

99 NECUNOSCUTUL-

mat multe ori de spectatori, 
care privesc atent traiec
toria mingii, mai ales cînd 
aceasta se îndreaptă sigur 
spre gol — și, înscriindu-se 
perfect pe diagonala porții, 
a prins 
nu mai

Acest
tit de 
mentul 
de curajul lui Coman, de

balonul. Aplauzele 
conteneau.
„actor" mi-a amin- 
suplețea și plasa- 
sigur al lui Toma,

ambiția și tenacitatea lui 
Ghiță.

Veți 
Vreți 
"Etapa
nu mă îndoiesc, poarta e- 
chipei sale în meciul sus
ținut pe teren propriu cu 
„Sirena" București. Mă 
pregătesc de pe acum să-1 
aplaud din nou și poate 
atunci să am mai mulți 
sorți de izbindă pentru a-i 
afla identitatea. La Sinaia 
mi-a fost imposibil...

„Eroului" de pe stadionul 
„Carpați", 
unison de 
talului", îi 
în vedere 
tind să se 
obișnuitului li se cere o 
luptă continuă. Orice cul
me e severă...

numit astfel la 
martorii „reci- 
doreso să aibă 
că celor care 

ridice deasupra

Valeria IVAN

O nouă echipă națională de ju
niori și-a început activitatea ue ■ 
formare și pregătire cu ocazia 
taberei centrale de la Bistrița și 
a turneelor internaționale desfă
șurate la Timișoara șl Arad in 
luna august.

De fapt, în ultimii ani. preocu
pările de creștere a juniorilor 
s-au lărgit în sensul că un mare 
număr de tineri talentați sînt 
cuprinși atit in forme superioa
re de instruire — în cadrul cen
trelor de copii și juniori — cit 
și in competiții mai grele, în 
care juniorii joacă alături de se
niori (campionatul de tineret in 
categoriile C și 
tegoria A).

Lărglndu-se 
tate a tinerilor 
mai rapid și în — 
— elemente valoroase pentru fot
balul de performanță (exemple : 
Dinu, Dumitrache, Dumitru, Nea- 
gu, Petreanu, Broșovschi, Bcl- 
deanu, Caniaro. șteîăneșcu ș.a.).

La nivelul reprezentativei de 
juniori se pun în acest an două 
obiective principale :

1) Depistarea, verificarea șl pre
gătirea celor mal talentați ju
niori pentru a fi promovați, pe 
plan republican, in echipele de

a juniorilor

sînt

B și chiar în ca- 

sfera de activi- 
fotbaliști, apar — 
număr mai mare

na

AMAZOANELE ROMÂNIEI" LA ÎNĂLȚIME

seniori șl in echipa națională 
de tineret — primul laborator 
reprezentativei A.

2) Participarea onorabilă 
turneele internaționale de 
Cannes și U.E.F.A. — ediția 1970.

In vederea realizării acestor 
obiective, colectivul tehnic al 
lqtului îșl prepune o colaborare 
permanentă cu cluburile și a- 
sociațiile sportive care furnizează 
juniorii selecționați, pentru ca 
valoarea și randamentul acestor 
tineri să crească continuu.

Pentru acumularea unei expe
riențe internaționale încă de la 
această virstă. s-a întocmit un 
calendar internațional adecvat, 
urmind ca actuala promoție să 
susțină 12—14 Jocuri internaționale 
pină la 1 iunie 1970 (jocuri cu 
R.D.G.. Cehoslovacia și Grecia 
în această toamnă — cu Turcia 
și Franța în primăvară, urmind 
apoi jocurile de baraj pentru 
participare la turneul U.E.F.A. 
și. desigur, participarea la tra
diționalul festival al tineretului 
european în Scoția, în luna mai).

în momentul de față, este al
cătuit un lot de 25 tineri sus
ceptibili de a fi selecționați In 
echipa reprezentativă de juniori, 
însă porțile acesteia sînt des
chise oricărui tînăr talentat care 
va fi descoperit în tot timpul 
anului.

Acest lot, pe care ne bazăm 
în vederea acțiunilor internațio-

al

la 
la

hale din această toamnă, 
format din :

— M. purcaru (Tr. Severin), 
ȘT. STANA șt I. GABRIEL 
(București) — portari.

— V. CIOCAN (Zlatna). O. DE- 
HELEANU (Blaj), A. SATMA- 
REANt) (Oradea), T. STOICA, V. 
NICODIM. V. CURAVALE. G. 
SANDU și V. DOBRĂU (Bucu
rești) — iundgșl.

— V. MUREȘAN și V. VIȘAN 
(Cluj). ST. MTHALCIC (B. Mare), 
ST. GLIGORIE și ST. SAMES 
(București) — mijlocași.

— R. CHIHAIA (Galați), t., 
MARCOVICI (Oradea), A. GER- 
GF.LY (Cristur). I. HELVEI 
(Cărei). M. DANILA (Iași). I. A- 
TODIRESEI (Arad). C. VLAD, M. 
SANDU și V. NASTASE (Bucu
rești) — atacanți.

Din rîndul celor 25 juniori, se 
detașează I. Atodiresei, M. Pur- 
caru, O. Deheleanu, St. Sameș, 
St. Gligorie, G. Sandu, I. .Hei- 
vel, A. Gergely. C. Vlad, avind 
recunoscute calități șl aptitudini.

Sîntem convinși că șl ceilalți 
componenți ai lotului, lărgit per
manent prin muncă susținută, 
vor putea crește șl deveni ju
cători de bază în actuala echipă 
de juniori, și apoi jucători de 
valoare în fotbalul nostru.

este

Gh. O LA 
antrenor federal

O partidă plăcută, dinamică, 
cu faze cursive. Totuși, antre
norul V. Stănescu nu a foșt 
mulțumit de evoluția _elevilor 
lui. Au ____ L " . ....
(min. 30 și 58), Gane (min. 
75), respectiv Wisovski (min. 
50).

V. ZBÂRCEA, coresp.

marcat: Florcscu

LEMNARUL ODOKHEIUL
SECUIESC - GAZ METAN 

MEDIAȘ 2—1 (2—0)

Pe parcursul celor 90 de mi
nute au fost create multe faze 
frumoase la ambele pofți. Au' 
înscris : Cristof (min.7), Stell 
(min. 11), respectiv Barna 
(min. 73}.

A. PIALOGA, coresp.

DINAMO BACĂU — ȘTIIN
ȚA BACAU 2—4 (1—1)!

Dinamoviștii băcăuani, fără 
trei oameni de bază (Ghiță, 
Dembrovschi și Duțan) nu au 
făcut față jocului impus de 
Studenți, care ău atacat mai 
lucid și mai organizat. Au în
scris Felea (2) și llarion (2) 
pentru 
Daniel 
pentru

Știința, respectiv Ene 
și Vătafu (din 11 m) 
Dinamo
ENE FLOREA. coresp,

A 28-a Balcaniadă atletică 
s-a încheiat duminică seara. 
Rezultatele vă sînt desigur 
cunoscute. Conform așteptă
rilor. Bulgaria a învins în 
întrecerea echipelor mascu
line. România, tot așa, în 
baza pronosticurilor a cîști- 
gat competiția reprezentati
velor feminine. Din totalul 
celor 23 de titluri decernate 
bărbaților atleții români au 
cucerit 5 (la 110 mg. 400 mg, 
20 km marș. înălțime și disc), 
tot atitea au revenit iugosla
vilor, 3 — grecilor, în timp 
ce sportivii bulgari și-au 
tăiat partea leului cu 10 vic
torii. La fete bilanțul a fost 
favorabil reprezentantelor Ro
mâniei — 8 victorii (100 m, 
200 m, 400 m, 800 m, lOOmg, 
lungime, disc și 4 x 100 m), 
adică mai mult de jumătate 
din titlurile aflate în joc 
(Bulgaria — 5 și Iugoslavia 

«— 2). în ceea ce privește 
numărul punctelor obținute 
de fiecare echipă situația 
este următoarea : bărbați : 1. 
Bulgaria 160 p. 2. România 13(5 
p., 3. Iugoslavia 131 p, 4. Gre
cia 69 p, 5. Turcia 15 p ; 
femei : 1. România 120 p,
2. Bulgaria 111 p. 3. Iugo
slavia 78 p, 4. Grecia 6 p.

Se cuvine dar, ca acum, o 
dată în plus,, atleții noștri 
să se încline respectuoși în 
fața atletelor, a acestor fete 
minunate care s-au luptat 
bărbătește, care au biruit 
pentru a 11-a oară la Bal
caniadă, obțitnînd victorii 
semnificative în fața unor 
adversarei, în majoritatea 
cazurilor, redutabile și rea- 
lizînd performanțe oare se 
impun singure atenției inter
naționale. Adevărul este 
acela, bine știut, de altfel, că 
în timp ce băieții ne-au ofe
rit în ultimii ani destul de pu
ține prilejuri de satisfacție ma
joră, atletele, dimpotrivă, 
ne-au cam răsfățat cu victo
riile și performanțele lor. în 
această privință, ■ în afara 
atîtor și atîtor succese la 
J.B.A. și la alte competiții 
internaționale, reamintim 
doar faptul că cele 9 meda

lii olimpice ale atletismului 
românesc — de fapt toate ! — 
au fost cîștigate de fete, de 
aceste .amazoane ale Româ
niei" cum remarca, la Sofia, 
colegul Velimir Ilici de la 
ziarul Politika din Belgrad.

Situația existentă de mai 
multă vreme în atletismul 
nostru, fetele — valoroase 
sau foarte valoroase, băieții 
— unii buni, cei mai mulți 
la limita mediocrității, s-a 
afișat din plin și pe stadio
nul Vasil Levski din Sofia 
cu prilejul recent încheiate
lor Jocuri Balcanice, în ca
drul cărora, nu numai că 
au învins, dar unele dintre 
fete au corectat mai multe 
recorduri balcanice și Națio
nale și au realizat cîteva 
cifre de notorietate interna
țională care le impun aten
ției pentru apropiatele cam
pionate continentale de la 
Atena. în fruntea lor se si
tuează dublul succes al clu- 
jencei Ileana Silai în fața 
uneia dintre cele mai valo
roase alergătoare din lume, 
iugoslava Vera Nikolici. 
Silai și-a luat la Sofia o 
strălucită revanșă pentru în- 
frîngerile suferite, pe 400 și 
800 m, la J. B. A. din 1968, 
de la Atena. Numai că, așa 
cum discutau mulți din zia
riștii prezenți în capitala 
Bulgariei și care au urmărit 
și concursurile de la Atena, 
în 1968 Silai a fost învinsă 
la diferențe minime în timp 
ce acum ea a cîștigat de o 
manieră mai mult decit con
vingătoare. Rezultatele ei 
53,8 s și 2:03,2 o recomandă 
pe Ileana Silai pentru locuri 
fruntașe ale clasamentelor 
probelor respective la C. E. 
Silai și antrenorul său Gh. 
Biro, conștienți de dificultă
țile pe care le vor întîlni la 
startul europenelor au decis 
ca pe stadionul Karaiskakis 
să nu participe decit Ja 800 m, 
cursă în care .evident, are 
mai multe șanse. Pentru a 
putea ajunge în finală Silai 
va trebui să participe mai 
întîi la alte două curse, în 

serii și semifinală, ceea ce 
presupune eforturi sporite.

Tot o dublă victorie a re
purtat la Sofia Și sprintera 
Mariana Goth care, în plus, 
și-a adus aportul și la suc
cesul formației de ștafetă de 
4 x 100 m. Mai puțin clar la 
100 m, mult mai evident pe 
200 m și în ultimul schimb 
al ștafetei, eleva antrenoarei 
Claudia Simionescu și-a spul
berat pur și simpul adversa
rele, mareînd pe . 200 m un 
rezultat de 23,6 s (la 0,1 s de 
recordul țării) cu care se 
poate impune și la Atena. 
Credem că la C.E. ea va 
trebui să fie înscrisă doar la 
această probă, pe 200 m avînd 
după părerea noastră. încă o 
rezervă de 1—3 zecimi de 
secundă pe care ar putea-o 
pune în evidență în compa
nia unor adversare egale ei 
sau mai rapide decît ea. In 
orice caz, atletismul -româ
nesc are în persoana acestei 
fete un element de nădejde 
pe care poate conta.

Așa cum arătam după 
campionatele naționale, Vio
rica Viscopoleanu pășește cu 
tot mai multă siguranță de 
la un concurs la altul, acci
dentul din iarnă nemaifiin- 
du-i acum o obsesie ci doar 
o amintire urîtă- Rezultatul 
de 6,43 m de la Sofia și vic
toria categorică asupra vechii 
sale rivale Diana Iorgova, 
i-au dat aripi noi record
manei mondiale și sîntem 
convinși că pe „Karaiskakis" 
Viorica va ști să se „bată", 
ca și la Ciudad de Mexico, 
pentru un loc, pe podiumul 
de onoare. j

Lia Manoliu ' și Olimpia 
Cataramă la disc și-au justi
ficat din plin selecția pentru 
C.E. ca și tîpăra Maria Linca 
al cărui nou record (4 :25,8 
pe 1500 m> nu reprezintă 
decit o performanță tranzito
rie și nicidecum o limită. 
Chiar la Sofia, dacă ar fi 
fost puțin mai- curajoasă pe 
parcursul probei ea ar fi 
putut înregistra un timp și 
mai bun.

Dintre băieți, sublinieri în 
primul rind pentru campio
nii balcanici. Din păcate, 
eforturile lor și ale altor 
cîțiva atleți n-au putut decît 
cel mult diminua diferența 
de scor la care reprezentativa 
noastră a fost întrecută, ca 
și anul trecut, de altfel, de 
formația Bulgariei. încă îna
intea J.B.A. era clar pentru 
oricine că echipa țării gazdă 
se prezintă cu prima șansă 
în întrecerea balcanică a- 
vînd de partea sa nu numai 
avantajul omogenității, ci și 
punctul forte al alergătorilor 
de semifond și fond. Lucru
rile s-au petrecut însă con
form anticipărilor, surprizele 
pe care le așteptam nevenind 
din partea atleților români 
ci tot din partea sportivilor 
bulgari (suliță, prăjină, cio
can etc) !

Deși s-a prezentat mai bine 
decît la meciul din luna iu
nie, tot la Sofia, echipa 
noastră n-a putut escamota 
lipsurile care de ani și ani 
se mențin îngrijorător la 
același nivel sau se accentu
ează, cum este cazul arun
cărilor și al alergărilor 
Deocamdată singurele probe, 
în care randamentul atleți
lor români a fost cel așteptat 
an fost cele de garduri și 
oarecum săriturile. Din cele 
22 de puncte posibile a fi 
obținute de o echipă la 
110 mg și 400 mg, atleții 
noștri au obținut 20, la sări
turi ei au totalizat 35 p din 
maximumul de 44 în timp ce 
la aruncări tot din 44 p n-au 
fost realizate decît 15 p, la 
semifond și fond (de la 
800 m la maraton) 28 p din 
66 p, la sprint, 10 p din 33 p 
iar la ștafete (punptaj dublu) 
din 24 p doar 14 p.

Dată fiind situația necores
punzătoare a echipei noastre 
masculine credem că F.R.A. 
va trebui să organizeze o 
acțiune serioasă de revizuire 
a actualei ei compoziții și să 
procedeze la o infuzie de 
elemente tinere și talentate.

Romeo VILARA

Asculți și parcă nu-ți vine 
să crezi! Ajunși la capătul 
răbdării — fie el aflat la 
punctul de incidență cu clipa 
unei neașteptate infringeri, 
ori situat altundeva, în timp... 
—antrenorii ne povestesc ade
sea întîmplări care i-au trans
format, de voie-de nevoie, în 
veritabili detectivi.

Subiecte pentru foiletoane 
polițiste ? Nu ! Din păcate — 
realități ale fotbalului nostru, 
în care se fac atît de multe 
lucruri bune și tot rămîn atî- 
tea de făcut.

Cu ce credeți că trebuie să 
se ocupe majoritatea antreno
rilor după antrenament, după 
jocul de campionat (mai ales 
cînd echipa nu este in depla
sare) sau intr-una din puținele 
zile libere ? Nu cu acei atît 
de necesar studiu, nu cu fi
reștile strădanii și căutări pen
tru elaborarea unei tactici mai 
eficiente, nu cu analiza rezul
tatelor și evoluțiilor formației 
de progresul căreia răspunde. 
Ci de cu totul altceva...

Atunci e ora controlului noc
turn ! Graficul de pregătire 
și carnetul de însemnări sînt 
abandonate și antrenorul, ori
cum s-ar numi — Nicușor, Ma
rian, Covaci, Teașcă, Stein
bach... — pornește, în noapte, 
pe urmele „băieților". Foarte 
rar lucrurile sint în ordine 
perfectă. De obicei, antrenorul 
constată absențe intuite și a- 
tunci se strecoară pe străzi, 
se oprește in fața unor firme 
puternic luminate cu neon, 
deschide uși știute și caută, 
caută !

Surprinsă la miezul nopții, 
în atmosfera barului, vedeta 
îngină de regulă -an „maestre, 
să vedeți că... ‘ și se condamnă 
în sine că n-a găsit un loc 
mai ferit pentru obișnuita es- 
rapadă nocturnă.

Urmează, in ultima vreme 
cu o severitate de apreciat, 

sancționarea acestora. Toate 
ar fi bune (? !) dacă lucrurile 
s-ar încheia aici, definitiv. 
Cînd apele se mai liniștesc, 
scena se repetă insă, poate 
doar cu o schimbare de decor. 
Și antrenorul e nevoit să re
devină discipolul lui Sherlock 
Holmes.

Respingem absurdul. Nimeni 
nu pocțte pretinde ca la in
trarea in baruri și restaurante 
să fie scris: „Interzis pentru

iiciuiiiiiiiigiiiiiiiiiigiiiiii 
Detectivi, 

în noapte...
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiggi
fotbaliști". Nimeni nu cere ju
cătorilor o viață cu restricții 
maxime. Dar, orice șe face cu 
măsură, pentru orice există 
limite. Cu atit mai mult atunci 
cînd știi că de numele tău 
sint legate ginduri și speranțe 
ale zecilor de mii — cînd este 
vorba de echipele de club, sau 
milioane de oameni — cînd 
jucătorul ocupă un loc în rîn
dul tricolorilor. Și cînd mai 
știi că, înainte de toate, ig- 
norînd limitele și măsurile, 
propriile ginduri și speranțe 
se destramă, pierd ultima 
șansă de împlinire.

Cazuri — nu vrem să ne 
repetăm — au fost și sint des
tule. Există, din păcate, o 
vast” documentare, tristă de
sigur, referitoare la acest ca
pitol din viața fotbaliștilor 
fruntași. Nu a tuturor. In 

fiecare echipă sint, de obicei. 
2—3 jucători certați, se pare 
definitiv, cu disciplina, cu nor
mele de conduita, cu cerin
țele viețij sportive. De cele mai 
multe ori este vorba de fotba 
liștii cei mai înzestrați! Se 
intîmplă cam așa (bineînțeles 
cu excepțiile admise de re
gulă) ■' jucățorii cu valoare 
medie beau lapte sau Pepsi
Cola și se culcă la ora .9 sea 
ra și, în schimb, jucătorii ta 
lentați — caretei în primu' 
rind. ar putea să facă mult 
pentru o nouă relansare a fot
balului — umblă nopți întreg: 
prin baruri și restaurante, 
beau alcool, sînt întotdeauna 
în căutarea unor aventuri a- 
moroase etc.

Atunci de ce se mai vorbeș
te atît de mult de sisteme, de 
parametri de pregătire, de 
cicluri, etape și sub etape ?...

Trebuie, înainte de toate, 
făcut ceva ca toate aceste o- 
biective să fie abordate de ju
cători al căror talent și a că
ror pregătire să poată fi va
lorificate la maximum. O e- 
chipă este asemănătoare unei 
orchestre. O singură notă fal 
să poate compromite un con 
cert întreg și nu maestrul de 
la pupitru trebuie învinuit.

Este, desigur, necesar să se 
mai încerce, să se mai aștepte 
— peste noapte chiar nu se 
poate schimba totul, mai ales 
cînd e vorba de mentalitate — 
dar în nici un caz să nu se 
renunțe le ofensiva de asa
nare morală. Va fi o zi de 
aur pentru fotbalul nostru a- 
tunci cînd nu vor mai exista 
„detectivi", cînd cel mai exi
gent antrenament va avea loc 
în absența antrenorilor, ple
cați — să zicem — să urmă
rească pregătirile adversari
lor, cînd nirneni nit vai mai 
încerca să păcălească fotbalul...

Dan GARLEȘTEANU
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EXAMENUL" DE LA
A FOST TRECUT CU SUCCES

FOREST

de tenis

timp, Pedernera, an- 
care preluase frinele

părere am despre 
săturat de fotbal !“

„Iată o echipă pen
au merită, intr-un a- 
dezastru, să te sinu-

românii 
răriseră, 

Năs-

a pune capăt lup- 
tenisman extraor- 

rușine să pierzi

Ken 
greu

2-0 șl
break din start.
știa însă că va fi 
cinci seturi de luptă — 
infernal impus de Ilie 

fantastic ]

ARGENTINA?
perfumo (căpitanul echipei argentiniene) : „

echipa noastră 7 Nici una 1 M-am

după
Rosewall 

sâ reziste 
în ritmul 
— și s-a 

concentrat fantastic pentru a 
cîștiga acest set. L-a pierdut, to
tuși, pe cel următor, dar după 
pauză, odihnit, a făcut exact ce 
trebuie pentru 
tei. Este un 
dinar și nu-i 
la el...

OARE MASCHIO AR FI SALVAT

Totul s-a succedat cu o vi
teză amețitoare. Mai întii a 
fost la Paz : în capitala aceea 
cocoțată pe spinările Anzilor, 
Argentina a capotat surprin
zător, 0-2, în fața unei echipe 
căreia nu i se acordau nici 
măcar șansele teoretice ale u- 
nui draw... Reacția a fost fi
rească. Miile de suporteri, fi
deli. au început să pună între
bări, ziarele au analizat pe 
larg ceea ce le-a plăcut șă nu
mească „nefericitul accident”, 
dar nimeni nu s-a speriat de-a 
binelea, căci nimeni dintre cei 
care iubeau fotbalul argenti
nian nu puteau să creadă că 
„el seleccionado" — acea forma
ție de fotbaliști subtili in cău
tarea răzbunării, pentru mult 
discutata eliminare a căpitanu
lui ei, Ratlin, de către un ar
bitru vest-german, pe un ga
zon britanic, la C.M. din '66 — 
putea pierde calificarea...

Mai mult chiar, Adolfo Pe7 
dernera, zis „El maestro", ul
timul antrenor din șirul celor 
6 ce se perindaseră la cirma 
naționalei argentiniene în de
cursul celor 1 000 de 
mergătoare meciului 
anunța, de dincolo de 
lui uriași, fumurii : 
la Mexico, și mergem 
întoarcem cu medalie

A venit, însă, partida de la 
Lima : 0—1 cu Peru și șansele 
Argentinei, au rămas de dome
niul calculului hîrtiei, cel care 
hrănește nu o dată, prin jocu
rile sale de-a dreptul incredi
bile, iluziile cele mai nebu
nești.

Pedernera, devenit ceva mai 
trist, recurgea la citate : „To
tul e să ciștigi un război ! A- 
tuiiei uiți de infrîngerea su
ferită într-o bătălie...”

Și iată că Argentina n-a cîș- 
tigat războiul ! La 31 august, 
la Buenos Aires, în fața a 
70 000 de spectatori și a... 15 000 
de steaguri cu culorile națio
nale ale gazdelor, a căzut ghi
lotina peste ultimele - don- 
quijoteștile — speranțe ale mi
ilor de suporteri : Argentina- 
Peru 2—2, și cu aceasta, marea 
echipă, căruia mulți îi acordau 
șanse la Mexico, părăsea umi
lită scena...

în seara ultimului meci, 
Buenos Aires-ul a căpătat haine 
de tăcere : teatrele și cinema
tografele au rămas goale, auto
buzele circulau fără pasageri, 
pină și mereu populatele res
taurante din buza oceanului 
păreau amenințate cu falimen
tul... Argentina își trăia drama 
fotbalului cu intensitatea spe
cifică paralelei : a doua zi, zi-

arele publicau cu litere de 
„manșetă” apelul cel mai stra
niu din întreaga istorie a fot
balului : ”
tru care 
semenea 
cizi !“

între 
trenorul 
echipei cu puține zile înaintea 
deplasării spre La Paz, dispă
ruse fără urme. Soarta celui 
care fusese un fotbalist încăr
cat de glorie, dar se dovedise 
un antrenor lipsit de glorie...

★
„Nu Pedernera este vinovat — 

scrie cunoscutul comentator 
brazilian, Alain Fontan în re
vista de specialitate, „France

Dincolo de asemenea expli
cații, așezate mai departe sau 
mai aproape de realitate, ade
vărul rămine trist pentru mi
ile de suporteri sud-americani: 
Argentina nu s-a calificat, pe- 
ruvienii lui Didi i-au concedi
at de la „mondiale" !

Era pentru prima oară cînd 
fotbaliștii argentinieni — recu- 
noscuți ca nedisciplinați, iras
cibili — nu dăduseră nici o do
vadă a vulcanicului lor tem
perament, eliminarea lui Ba- 
zile, in meciul cu Bolivia, fiind 
pusă mai degrabă pe seama ar
bitrului... Era pentru prima 
oară cînd nici un jucător nu 
fusese alungat din cantona
ment... Era pentru prima oară 
cind soccerul argentinian părea 
că-și clădește, cuminte, de
parte de scandal, drumul spre 
țara aztecilor. Dar n-a fost 

că Argentina a 
din picioarele u- 
Perfumo sau Rat- 
adversarii lor au

16
ÎN

DE

zile pre- 
amintit, 
ochelarii 
„mergem 
ca să ne

ECHIPE
TOUR

L AVENIR
4 (Agerpres).

INTERVIU TELEFONIC DE LA NEW YORK

HILLS

GHEORGHE COBZUC, căpitanul echipei

PARIS,
La 11 septembrie se va da 
startul din orașul Le Maus 
în cea de-a 9-a ediție a 
tradiționalei competiții ci
cliste de amatori „Tour de 
l’Avenir" organizată de zia
rele „l’EQUIPE” și „LE 
PARISIEN LIBERE”. Tra
seul măsoară anul acesta 
1913 km împărțiți în 10 e- 
tape. Concurenții vor tra
versa Normandia. Bretania, 
urmind să sosească la 21 
septembrie la Clermont- 
Ferrand. Vor participa la 
cursă 16 echipe între care 
selecționatele Belgiei, Ro
mâniei, Mexicului, Spaniei, 
Suediei etc. Fiecare forma
ție este alcătuită din 8 ci
cliști.

Ovidiu IOANITOAIA

MONDIALELOR DE SCRIMĂ

ALBRECHT, una din gloriile 
fotbalului argentinian

Fotball” - „.„El nu putea, cu 
o lovitură de baghetă, să mo
difice cursul lucrurilor

Despre ce lucruri este vor
ba ? La urma urmei, sezonul 
care a adus atîta amărăciune 
pe țărmurile Iui Rio de la 
Plata debutase sub cele mai 
favorabile auspicii : din 10 me
ciuri susținute sub conducerea 
lui Humberto Maschio, repre
zentativa Argentinei pierduse 
unul singur — 1-2 cu Chile 
la Santiago.

Se pare că toată nenorocirea 
a plecat, insă, de la o... fron
dă a generalilor. Un militar a 
devenit mai mare peste spor
tul argentinian, „secretar al di
fuzării și turismului”, și peste 
noapte a decretat, împotriva a- 
parențelor : treburile naționalei 
merg prost, Maschio trebuie 
schimbat ! Și rind pe rind. Ra
mon Ruiz, directorul naționa
lei, doctorul Pittaiuga, ce! care 
studiase condițiile adaptării la 
altitudine, au luat drumul des
tituirii sau demisiei.

Au urmat zile incerte, de 
contraziceri și influențe... Rulli 
a luat locul lui Rattin. Cocco 
a fost la 
Yazalde a 
toate sub 
Pedernera.

„Poate că nici Maschio n-ar 
fi realizat mai mult — conflic
tul dintre Estudiantes. River 
Plata, Bocea Juniors și fede
rația pare ireconciliabil — poa
te că și cu el argentinienii ar 
fi rămas acasă, dar oricum el 
avea dreptul să.încerce" — no
tează, nu fără justețe, ziarul 
italian „Corriere deilo Sport", 
lansînd o acuzare, voalată, la 
adresa conducerii federației 
argentiniene.

dispoziția clubului, 
devenit titular - 
mina nefericitului

TURNEUL DE TENIS DE LA ANKARA

MĂRCII SE AFIRMA
ANKARA, 4 (Agerpres). - 

In capitala Turciei au conti
nuat întrecerile turneului in
ternational de tenis rezervat 
juniorilor. In proba de simplu 
băieți, Traian Marcu (Româ-

nia) l-a
6—2, 3—6, 6—3 
Ambar. Polonezul 
învins eu 6—3, 1—6, 
6—8, 6—2 pe
Taroczy.

eliminat cu 6—3, 1—6. 
pe turcul 
Merez l-a 

6—3, 
maghiarul

PĂRTAȘI

(Urmare din pag. ti
dv tn Pamir s-a datorat, tn 
primul rind. unei amabile in
vitații a organizatorilor aces
tei acțiuni. Totuși, pentru un 
debut, credem că au tost și 
alte rațiuni...

— Așa este. Tn proiectele noas
tre figurează și escaladarea unu
ia din marile vîrfuri din Hima
laia, un „optmiar" cum spun al- 
piniștii. Mai Înainte de a între
prinde o asemenea acțiune tre
buia să cunoaștem care sînt 
condițiile pe care le pune un 
munte ceva mal mic. Cum vtr- 
ful Lenin din Pamir are 7134 m 
altitudine am dat curs invitației 
secției de alpinism a „Profsport- 
ulul" (de pe linsă sindicatele so
vietice). Totodată, experimen
tam un sac de dormit și un 
costum special, realizate In stră
inătate după indicațiile ing. So
rin Ciuli.

— Deci, tn ciuda faptului că 
activitatea sa profesională tl 
solicită foarte mult, ing. Ciu
li a rămas devotat muntelui.

— ...Șl un Înflăcărat susțină
tor al proiectelor noastre de a 
urca, intr-o zi. tricolorul româ
nesc pe un vîrf de peste opt 
mii de metri.

— Să revenim, insă, la acest... 
prim pas In care ați reușit să 
atingeți 7134 m. A tost un 
examen deosebit de greu 7

_ Fără-ndolală, n-a fost ușor 
dar, din moment ce am ajuns 
și noi pe vîrf, poate că n»ar fi 
cazul să spun că a fost deosebit 
de greu. In orice caz, in expe
diția noastră am avut alpiniști 
cu o bogată experiență, ca 
ghizii profesioniști din echipa 
Austriei, ca francezul Jean ver- 
net. vest-germanil Toni Hlebeler 
șl Michael Schneider, care nu au 
reușit să ajungă ptnă la vîrf.

— Ne-ați putea tace o mini- 
cronicâ a acestei ascensiuni 7

— Cu plăcere. In primul rind, 
trebuie să menționez că expe
diția din acest an a avut un ca
racter festiv. Ea a fost consa
crată centenarului nașterii iul 
v. I. Lenln, debutind. de altfel, 
cu o vizită la mauzoleul mare
lui dascăl al proletariatului unde

așa... Poate 
pierdut aurul 
nui Albrecht, 
tin, poate că 
ieșit din conul de umbră al 
anonimatului... Nu știm... Ne
îndoios, insă, fotbalul argenti
nian a fost martorul multor 
greșeli, între care cel puțin 
demiterea lui Maschio pare să 
fi atirnat greu în balanța ca
lificării.

Și în fotbal, ca peste tot, 
greșelile se plătesc...

După cum s-a mai anunțat, 
campionatele mondiale de 
scrimă vor avea loc între 1 
și 13 octombrie Ia Havana, 
în prima zi se va desfășura
festivitatea de deschidere. Fi
nala probei de floretă (mas
culin) este programată Ia 3 
octombrie. O zi mai tîrziu, se 
va disputa finala la sabie. 
Iată datele celorlalte finale: 
6 octombrie (floretă mascu
lin echipe): 7 octombrie (flore
tă feminin); 9 octombrie (sa
bie pe echipe); 10 octombrie 
(spadă individual); 12 octom
brie (floretă feminin echipe); 
13 octombrie (spadă echipe).

Deoarece știrile cu 
Ia Forest Hills se 
iar ecourile „senzației 
tase** dispăreau și ele de pe 
textele agențiilor de presă, 
am luat din nou calea tele
fonului. căutînd noi amănun
te asupra șederii tenismani- 
lor noștri dincolo de Ocean. 
Mai ales câ zilele pînă la 
Challenge-round sînt tot mai 
puține și emoțiile așteptării 
mai mari. Aveam, în plus, 
un loc liber printre rezultatele 
probei de mixt din open-ul 
new-yorkez, unde Ilie Năs
tase cu simpatica sa parte
neră de la antipozi, blonda 
australiancă Kerry 
trebuiau să joace 
doi.

La toate semnele 
bare, ne-a răspuns 
capătul celălalt al 
căpitanul echipei române, an 
trenorul 
Cobzuc, 
la Hotel

— Dar la 
cat 7

mixt, s-a mai Ju-

Melville, 
in turul

de între- 
— de la 
firului —

emerit Gheorghe 
din camera sa de 

McAlpine, New York.

— Cunt 
leți 7

i-ai găsit pe bă-

aci duminică, i-am— Sosind 
găsit pe toți cu un moral foarte 
bun — ne-a spus Gh. Cobzuc. 
Motivul, firește, era frumoasa 
victorie a lui Ilie asupra cam
pionului american Stan Smith, 
despre care vorbea toată lumea. 
Comentariilor laudative din pre
să II se adăugau aprecieri de 
culise foarte favorabile, din gura 
unor specialiști reputați. Cred 
că, Indiferent de ce a mai ur
mat, putem considera „exame
nul" de la Forest Hills ca tre
cutcu succes I

— Năstase n-a 
ge mai mult 
sewall 7

de
putut smul- 
la Ken Ro-

de
multă ambiție.

spus. Iliuță— Asta e greu 
a jucat bine, cu
Dar Rosewall e Rosewall... Pre
cizia loviturilor sale de pe fund, 
timing-ul extraordinar, ca și pla
samentul la voie sînt, toate, 
de-a dreptul uluitoare. Cred, to
tuși, că marele australian putea 
fi învins, dacă Năstase ar fi 
fost ceva mai mult ajutat de 
șansă în setul doi, cînd a con-

Întrecerile celei de a Xl-a
(Urmare din pag. I)

(3-0, 4-1, 1-1, 1-1) in favoa
rea dynamoviștilor. Realiza
tori: Lange 3, Rund 3, Hermans 
3 pentru formația germană, 
respectiv Szemel 3 pentru cea 
poloneză.

Mult mai echilibrată ni s-a 
părut întrecerea dintre echi
pele Dozsa (Ungaria) și Ruda 
Hvezda (Cehoslovacia). Supe
riori din punct de vedere teh
nic și tactic, avind in Domotor 
un excelent organizator, polo- 
iștii maghiari aveau după 3 
reprize un avantaj suficient 
(5-2), pe care sportivii ceho
slovaci, cu toată revenirea lor 
puternică din ultimul „sfert”, 
nu au putut să-l refacă decit 
in parte. Scor final 6—4 (1-1, 
2-0. 3-1, 0-2) pentru Dozsa. 
Au înscris : Csapo 3, Pinter, 

Csaszar de la învin
și Tkac, Kalinka, 

laRienowski de
Seh
in-

I-a con- 
meciul

Borzsi. 
gători 
muck, 
vinși.

Clou-ul programului 
stituit fără îndoială
dintre Dinamo București și 
combinata cluburilor Dinamo 
din U.R.S.S. Campioana Ro
mâniei, serios handicapată de 
faptul că majoritatea jucători
lor au sosit in Capitală abia 
ieri dimineață, a luptat cura
jos în fața unui team mult 
superior din punct de vedere 
fizic, masivii Cikvanaja, Kar- 
tasev și Grișin reprezentînd la 
poarta lui Sestemev un zid 
foarte greu de trecut Mai in
ventivi și mai incisivi, bucu- 
reștenii s-au impus la începu
tul partidei. Blajec, la capătul 
unui splendid contraatac, a des-

chis scorul, iar Zahan, primind 
o minge ideală de la Kroner 
a mărit avantajul echipei sale 
(2—0). Disputa promitea să de
vină extrem de interesantă. A 
fost suficientă însă o greșeală 
a lui Novac, care i-a permis 
lui Cikvanaja, cu un șurub, 
să reducă din handicap (2—1), 
pentru ca in continuare jocul 
sâ devină confuz, nervos. Cei 
care și-au stăpinit mai bine 
nervii au fost poloiștii sovie
tici ; ei au reușit să egaleze 
prin Grișin (4 m) și chiar să 
preia conducerea. Mai erau 
două minute de joc și șansele 
surideau selecționatei sovieti
ce. Aceiași Kroner insă a fost 
inițiatorul unui contraatac 
surprinzător, care nu a putut fi 
oprit de adversari decit prin 
fault Căpitanul bucureș-
tenilor a executat calm și pre
cis lovitura de penalitate, res
tabilind egalitatea pe tabela 
de marcaj. Scor final : 3—3 (1— 
0, 1-1, 0—2, 1-0)

REZULTATE TEHNICE _ 100 m 
liber (b> : E. SPIRIDONOV
(U.K.S.S.) S53. L. Cnger (R.D.G.) 
36J). M. Herzog (R.D.G.) 56,4,
C. Csatlos (Ung.) 5S.4, G. Risko 
(Ung.) 54,8, Z. Oprițescu (Româ
nia) 573 ; 200 m liber (f) : K.
KRAUSE (R.D.G.) 2:19,2, M. Tor- 
zs (Ung.) 2:1M, Z. Dus (U.R.S.S.) 
2ri0g, C. Kabelitz (R.D.G.) 2:20,8,... 
7. G. Sovago (România) 2:30,9, 8. 
G. Gonos
m spate 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.)

(România) 2:31,3 ; 100 
(b) : I. GROMAK

633, V. Dvorkin 
643. T. Șerban (Ro

mânia) 66.0. P. Tankov (Bulg.) 
64,1. T. Martoufy (Ung.) 66.8 ; 
200 m spate (f) : T. LEKVEIȘVILI 
(UJLS.S.) 2:34.2, T. Savelieva 
(U.R.S.S.) 2:36.7, J. Barany (Ung.) 
2:373, P. Perko (Ung.) 2:39,8, C. 
Bal a ban (România) 2:39,9,... 8. C.

LA O ASCENSIUNE In pamir

— Ilie Năstase și Kerry Mel
ville au ca adversari. în turul 
doi. perechea Dick Creaiy (Aus
tralia)—Virginia Wade (Anglia). 
Englezoaica, anul trecut învin
gătoare la simplu, este foarte 
bună. Partida a început sub sem
nul egalității, dar Creaiy—Wade 
au luat conducerea cu 4—3. în 
acest moment a survenit o ploa
ie torențială care a întrerupt 
Dartida. Nu știu dacă ea va mal 
fi reluată, fiindcă noi trebuie să 
plecăm neîntîrziat la Cleveland, 
unde sîntem așteptați. începem 
antrenamentele pe ciment, aco
modare foarte necesară pentru 
finala „Cupei Davis".

— Cum se simte Țiriae, 
după accident 7

— L-ara găsit intr-o stare sa
tisfăcătoare. Sper că leziunea 
sa va fi vindecată complet Îna
inte de jocurile cu americanii. 
El reia antrenamentele joi (n.r.

la
ar

ieri) și va merge treptat ptnă 
intensitatea normală. Fără el, 
fi greu...

— Ce știi despre echipa 
mericană 7

la Santana, 
sigur Arthur 
juca șl du

că Graebner, 
va fi folosit.

— După victoria 
a devenit titular 
Ashe. El ar putea 
bluî. Am impresia 
după accident, nu 
Ar juca totuși Smith, sau chiar 
Pasarell. Au șl el probleme des
tul de dificile, după cum se 
vede. Dar, in cîteva zile, lucru
rile se vor lămuri și vom avea 
noutăți.

...Pe care le dorim, cit mai 
bune.

Rd. V.

Dinamoviade
Kokai (România) 2:43,4 ; 400 m 
mixt (b) î M. BORLOY (Ungaria) 
4:53,8, A. loachlmidi (U.R.S.S.) 
5:01.3, R. Hradetzki (R.D.G.) 5:07,1, 
G. Davidov (U.R.S.S.) 5:07,2,... 9. 
L. Copcealâu (România) 5:30,3 ; 
100 m bras (f) : L. RUSANOVA 
(U.R.S.S.) 1:19,0, N. Petrova
(U.R.S.S.) i:3i,o. C. Solsky
(R.D.G.) 1:21,4. A. Svobodova (Ce
hoslovacia) 1:21,6, S. Markova
(Cehosiov.) 1:33.0 ; 4x100 m liber
(b> : DYNAMO (R.D.G.) 3:453,

Dinamo (U.R.S.S.) 3:46.5. Dozsa 
(Ung.) 3:48,4. K. Hvezda (Ceho
slovacia) 3:58,6, Dinamo Buc. 
3:59,2, Gwardia (Pol.) 3:59,4, Spar
tak Lewski (Bulg.) 4:104.

Clasament după probele 
mei zile : 1. DINAMO (U.R.S.S.) 
67 p. 2. Dynamo (R.D.G.) 42 p, 
X Dozsa (Ung.) 39 p, 4. R. Hvez
da (Cehoslovacia) 12 p, 5. Dina
mo Buc. ii p, 6. Spartak-Lewski 
(Bulgaria) 3 
lonia) 2 p.

Buc.

pri-

p, 7. Gwardia (Po-

★
de astăzi : de la ora 
Gwardia și R. Hvez-

Programul 
9 : Dozsa — 
da — Dinamo (U.R.S.S.) la polo; 
de la ora 11.45 : serii Ia 100 m 
liber (f), 200 m liber (b), 100 m 
spate (f), 200 m spate (b), 400
m mixt (f), 100 m bras (b), 4x 
200 m liber (b) și 4x100 m liber 
(O ; de la ora 16 : Dynamo.
(R.DG.) — Dinamo Buc. șl Gwar
dia — R. Hvezda la polo ; de 
la ora 19; finalele Ia înot.

TURUL
SLOVACIEI

Turul ciclist al Slovaciei 
luat sfirșit la Bratislava cu 

alergătorului ceho- 
Soucek ur-

a 
victoria 
slovac Bretislav 
mat de compatriotul său La
dislav Bilo la 5:14.

Iată-l pe Ilie Năstase in timpul memorabilei sale partide cîș- 
tigată in fața campionului ame rican Stan Smith

Telefoto : A. P. — Agerpres

ÎN CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TENIS ALE S.U.A.

PLOAIA A ÎNTRERUPT TOATE JOCURILE
NEW YORK, 4 (prin tele

fon). — Din cauza unei ploi 
torențiale care continuă să ca
dă de 48 de ore, organizatorii 
turneului „open” de tenis de Ia 
Forest Hills au hotărit amîna- 
rea tuturor meciurilor zilei. 
Programul întrecerilor urmea-

ză să fie prelungit pină luni, 
cind vor avea loc finalele.

Printre meciurile întrerupte 
se află și importanta partidă 
din optimi de finală care opune 
pe australianul Tony Roche, 
cap de serie nr. 3, veteranului 
american Ricardo Pancho Gon
zalez (nr. 13).

T

Balcaniada de baschet a seniorilor

ROMÂNIA ÎNVINSĂ DE GRECIA: 65-80
SALONIS, 4 (prin telefon). 

In ziua a treia a Balcaniadei 
de baschet a avut loc, în fața 
a 7000 de spectatori veniți 
să-și susțină echipa, întîlnirea 
dintre formațiile Greciei și 
României. Scor : 80—65 (40— 
34). Jocul a fost Ia început 
echilibrat, însă, apărarea om 
la om a grecilor, agresivă și, 
uneori, dură, a incomodat ata
cul nostru care a ratat nume
roase situații clare. In min. 
9 scorul era 20—12 pentru 
Grecia. Apărarea presing a- 
piicată de echipa română, în 
alcătuirea: Dimancea, Jekely, 
Czmor, Tarău și Nosievici, nu 
a mai permis adversarilor să 
atace și a reușit ca, în minu
tul 18, să ajungă la un singur 
punct diferență. Dar. în aceas
tă situație, Nosievici a ratat 
două aruncări cînd se afla sin
gur sub coșul advers ! In re
priza a Il-a, baschetbaliștii 
noștri au Jucat sub posibili
tăți și au permis echipei Gre
ciei, care a avut în Krysto- 
foru un realizator deosebit 

(28 puncte), să se distanțeze. 
Antrenorul Alexandru Popes
cu a folosit tot lotul, mai pu
țin Riihring — ușor accidentat 
Au marcat: Nosievici (8), 
Albu (2), Dimancea (5), Dra- 
gomirescu (3), Jekely (8) 
Czmor (10), Diaconescu (8), 
Chivulescu (1), Novac (2), Ta
rău (14), Georgescu (4) pentru 
România, respectiv, Kolokitas
(7) , Tronzos (14), Gumas (7), 
Zupas (4), Barlas (2). Parisis
(8) , Peppas (2), Amerikanos 
(8), Krystoforu (28). Au_ arbi
trat Cameo 
(Ungaria).

Iugoslavia

(36—28). După o repriză în 
care echipa Turciei a evoluat 
bine, iar iugoslavii sub va
loare, în partea a doua a jo
cului diferența de talie și teh
nică a echipei iugoslave a dus 
la o victorie categorică a aces
teia. Au marcat Rajkovici (9), 
Ciosici (6), Maroevici (3), Je- 
lovac (5), Tvetkovici (12), Ka- 
picici (19), Cermak (9), Simo- 
novici (7), Kristie (10) și Ple- 
kas (9), pentru Iugoslavia, res
pectiv Kaplanoglu (8), Bocos 
(2), Poyrazoglu (8), Kozluka 
(2), Erdenay (9), Tahir (6), 
Guney (12), Toșin (4), Kute 
(6), DCdeoglu (2), Alp (6). Au 
arbitrat Chiraleu (România) ți 
Gologanov (Bulgaria).

prof. Drago; HADIRCA
conducătorul lotului

NONA

GAPRINDAȘVILI

LA LUBLIN

(Italia) și Cziffra

— Turcia 89—65

Campioana mondială de 
șah Nona Gaprindașvili îm
preună cu» maestrele Alia 
Kușnir și Nana Aleksandria, 
au părăsit Moscova plecînd 
spre Lublin (Polonia) pentru 
a lua parte la cea de-a 4-a 
ediție a olimpiadei feminine 
de șah pe echipe. Antrenorii 
echipei sînt maeștrii B. Gur- 
ghenidze și A. Konstantino- 
polski.

Cu prilejul Congresului balcanic, a fost ales noul secretar 
permanent în persoana lui DIMITRI ARiSTOVULOS (Grecia). Au 
fost aprobate, de asemenea, rapoartele campionatelor balca
nice la baschet desfășurate în anul 1968, precum și raportul fos
tului secretar, Alexandr Boșkov (Bulgaria), asupra activității de
puse.

Au fost stabilite datele campionatelor balcanice pentru anal 
1970, după cum urmează : junioare : 20—22 august (în Bulgaria), 
senioare : 27—29 decembrie (în Bulgaria), juniori : 22—25 iulie 
(în Iugoslavia), SENIORI : în România, la o dată ce va fi sta
bilită ulterior.

pârtiei panții la expediție au de
pus o coroană de flori.

De la Moscova am fost trans
portați cu avionul pină la Oș. 
un oraș extrem de pitoresc din 
valea Ferganel, unde am făcut 
cunoștință cu un climat torid 
dar și cu ospitalitatea de neuitat 
a localnicilor.

De ta Oș ne-am continuat dru
mul in autobuze special constru
ite șl amenajate pentru această 
clima și pentru drumurile în pan
tă accentuată, tn mica așezare 
Teopli Kliuci, am înnoptat într-o 
tabără amenajată pe un teren 
atît de frămintat înclt corturile 
au fost montate pe platforme 
sprijinite pe picioare de diferite 
mărimi, în funcție de denivelă
rile terenului.

A doua zl, ne-am îmbarcat In 
camioane cu dublă tracțiune 
care ne-au purtat mal departe, 
către Pamir. Am călătorit o zl 
Întreagă prin pustiuri in care 
predomina fie culoarea roșie, 
fie un cenușiu rece, selenar, tn 
locul numit Acik Taș, la 3 600 m 
altitudine, ne-am instalat tabăra 
de bază, de plecare în asaltul 
asupra muntelui.

— Era un toc propice pen
tru organizarea unei tabere 7

— Da. Avea o deschidere mal 
mare șl cuprindea nu numai ta
băra noastră cu un număr Im
punător de corturi ale partici- 
panților. cu alte corturi mai 
mari care găzduiau sufrageria, 
clubul, serviciul de prim-ajutor, 
bucătăria șl magazia de alimen
te, dar și taberele altor expedi
ții, precum și un teren de ate
rizare pentru elicoptere.

— Cum v-ațl organizat asal
tul asupra muntelui 7

— Să știți că Tn expediția noas
tră, termenul asalt desemna ie
șirile succesive, prin care ne-am 
apropiat de vidai Lenln. Ulti
ma parte a escaladei, tn care 
am atins vlrful, s-a numit atac. 
Aș vrea să subliniez faptul că 
expediția noastră n-a avut as
pectul unul lung monom care 
urma cu strictețe o călăuză ver
sată. Nu. Ne-am format grupuri 
(cel ce eram mal puțini la nu
măr) și fiecare grup a abordat 
masivul pe unde 1 s-a părut mal 
lesnicios urcușul. Noi, cel doi 
români — de exemplu — am 
alcătuit un grup cu doi alpi-

niștl maghiari, cu un tînăr ne- 
palez și un experimentat alpi
nist sovietic. Italienii au for
mat o echipă cu alpiniștii fran
cezi, în schimb, bulgarii sau ja
ponezii care veniseră cu cite 5 
alpiniști au acționat singuri.

— Și ați Început asalturile...
— încă nu. Am făcut mal întii 

o recunoaștere. Fiecare compo
nent al echipei a plecat într-n 
direcție stabilită de comun acord. 
Revenind, seara. în tabără, ne-am 
confruntat observațiile culese și 
ne-am hotărit traseul. Noi am 
ales un traseu ce trecea prin 
pasul Razdelnaia.

— Acum, putem vorbi des
pre primul episod al ascen
siunii ?

— Da. Grupul nostru șl-a luat 
echipamentul șl alimentele ne
cesare și a pornit, peste morena 
unui mare ghețar, ureînd apoi 
pînă la partea superioară a ghe
țarului. Aici, la 4 200 m. am 
instalat, pentru o noapte, mica 
noastră tabără, iar a doua zl am 
continuat urcușul alungind la 

5 200 m. Aici am săpat o grotă 
în gheață, am depozitat alimen
tele și, apoi, ne-am retras la 
tabăra de bază. Timp de trei 
zile am stat in refacere șl după 
un control medical minuțios am 
pornit In al doilea asalt. Ne-am 
oprit la grota noastră de la 5 200 
m unde ne-am instalat corturi
le pe o avalanșă înghețată. A 
doua zi, am prelungit asaltul 
nostru pînă la 5 300—6 000 de 
metri...

— N’u aveați altimetru ca sâ 
puteți stabili precis cota la 
care ați ajuns ?

— Ba da. Dar altimetrele noas
tre nu funcționau decît pînă la 
5 000 m... Aid am săpat o nouă 
grotă, pentru un depozit de 
alimente mai serios (avea să fie 
utilizat șl de grupul franco-ita- 
lian). Am coborît, din nou. la 
bază unde am stat mai mult de
cît plănuisem căci sus, pe vjrf, 
a izbucnit o furtună electrică, 
fenomen destul de rar întîlnit, 
care a produs o panică serioasă 
printre cel surprinși în perete.

Cum a revenit vremea bună 
am și început al 3-lea asalt. Am 
înnoptat, rînd pe rind, la popa
surile noastre de la 5 200 m și 
de la cea 6 000 m, iar în a 3-a zi 
am mai înălțat o dată cortul, la

6 500 m. A fost, de altfel, cor
tul Instalat la cea mai înaltă 
cotă. Aici am petrecut două 
nopți pentru ca, în ziua urmă
toare, să trecem la ultimul epi
sod al ascensiunii : atacul vîr. 
fulul.

Porțiunea de drum care a ur
mat a fost extrem de dificilă. 
Nu pentru că ne-ar fi pus pro
bleme tehnice. Din acest punct 
de vedere, traseul era echivalent 
cu unul de gradul III din Car- 
pați. înaintam însă foarte greu 
din cauza pufoaicelor, a panta
lonilor groși, dar mai ales da
torită atmosferei rarefiate care 
ne impunea să respirăm de 5—6 
ori la fiecare pas...

Vîrful ni s-a înfățișat ca un 
mic platou înclinat, acoperit de 
gheață eternă șl avînd, într-una 
din margini, un grup de stînci. 
Aid se aflau și bustul șl un 
basorelief reprezentîndu-1 pe V. 
I. Lenin. Am făcut fotografii, 
ara fost filmați și am început 
coborîrea căci se apropia în
serarea.

— O dată țelul atins, greul 
escaladei trecuse, nu ?

— Nu. Greul nu trecuse încă. 
Și iată de ce : aproape toți ne 
dozaserăm eforturile numai pen
tru urcuș, iar coborîrea care nu 
era de loc ușoară, traseul cu- 
prinzind numeroase treceri pe
riculoase, ne solicita la maxi
mum și ne-a impus să mergem 
asigurați.

Atunci s-a produs alunecarea 
unuia din alpiniștii bulgari care, 
în urma loviturilor primite, a- 
vea să înceteze din viață peste 
noapte. Transportul lui pînă la 
bază s-a făcut cu prețul unor 
eforturi supraomenești, cu emo
ționanta contribuție a tuturor 
membrilor.

...La capătul expediției, am 
primit mica mărturie care ates
tă că am ajuns la 7134 metri : 
insigna cu chipul lui Lenin, pe 
care scrie, în rusă, „Pik Le
nina" și care este numerotată 
pe verso.

— Ce număr are ?

— N-am reținut exact, iată... 
890 1

— Așadar, aveți satisfacția de 
a vă număra printre primii o 
mie de oameni care au pășit pe 
acest vlrf..x

FOTBAL-MERIDIANE
• Jocuri pentru „C.O.T.** • Eusebio nu renunță la transfer...

• Glasgow Rangers in formă Intilniri internaționale

• In „Cupa orașelor tîrguri", e- 
chipa belgiană Sporting Charle
roi, jucind pe teren propriu, a 
invins cu scorul de 2—1 (2—1) 
formația iugoslavă F. C. Zagreb. 
In aceeași competiție, Munchen 
1860 și Skeid Oslo au terminat 
Ia egalitate : 2—2 (1—0).

• După șase etape, în cam
pionatul Franței conduce St. 
Etienne cu 11 p, urmată de 
Angers și Red Star cu 8 p. 
Cîteva rezultate din etapa a 
șasea : St. Etienne — Stras
bourg 3—0 ; Sochaux _ An
gers 1—1 ; Ajaccio — Red 
Star 2—2 ; Nîmes — Sedan 
5—1 ; Nantes — Rennes 6—1.

• în primul meci al turneului 
Internațional de la San Sebastian 
s-au Întîlnit formațiile Dynamo 
Zagreb și Real Sociedad. Victo
ria a revenit fotbaliștilor iugo
slavi cu scorul de 2—0 (1—0).

• După o vacanță de trei 
săptămînl, petrecută în Mo- 
zamblc, celebrul jucător de 
fotbal Eusebio s-a înapoiat 
ta Lisabona. După cum se 
știe, contractul său cu echi
pa Benfica a expirat la 31 
iulie și Eusebio a refuzat 
să-l reînnoiască, Intrucît con
ducerea clubului nu-i satisfa
ce pretențiile financiare. Eu
sebio a declarat ziariștilor

că speră ca diferendul său cu 
clubul Benfica să fie rezolvat 
în sensul aprobării unui trans
fer la un club din Italia sau 
Olanda.

® La K81n s-a disputat 
meciul Internațional amical 
dintre echipa Israelului și se
lecționata de amatori a R. F. 
a Germaniei. La capătul unui 
joc echilibrat scorul a rămas 
egal : 1—1 (0—0).

• tn campionatul scoțian. e- 
chipa Glasgow Rangers a învins 
cu scorul de 2—0 pe Aberdeen în 
vreme ce Kilmarnock a pierdut 
cu 2—4 (pe teren propriu) în fața 
lui Celtic.

NICOLA P1ETRANGELI 
VREA (DIN NOU) SA 
ABANDONEZE

ROMA, 4. — Multiplul cam
pion italian de tenis Nicola 
Pictrangeli (35 ani) și-a făcut 
cunoscută intenția de a aban
dona definitiv sportul, pentru 
a se consacra cinematografului. 
Ei iși va începe cariera de ac
tor intr-un film inspirat din 
lumea tenisului. Ultima sa apa
riție in concurs va avea loc cu 
prilejul campionatelor Italiei 
programate intre 21-28 septem
brie la Verona.

Cum. insă Pietrangeli a a- 
nunțat și anul trecut că se re
trage...

BASCHETBALIȘTII „ALL 
STARS" ÎNVINȘI IN 
POLONIA

VARȘOVIA, 4. - Selecționata 
masculină de baschet a Polo
niei a întrecut cu scorul de 
71-68 (39-27) formația ameri
cană „AII Stars", intr-un meci 
desfășurat la Katowice.

ATZOR1 Șl-A PASTRAT
CENTURA

COSENZA, 4. — Boxerul ita
lian de categorie muscă Fer
nando Atzori și-a păstrat titlul 
de campion european învtngîn-

du-I Ia puncte in 15 reprize pe 
francezul Karama Diop.

SULIȚA LUI NEVALA
ATERIZEAZĂ LA 87,44 m!

HELSINKI, 4. — Cu prilejul 
unui concurs internațional de 
atletism desfășurat la Imatra 
(Finlanda), recordmanul mon
dial in proba de aruncarea su
liței, finlandezul Panii Nevala, 
s-a clasat pe primul loc cu re
zultatul de 87,44 m. Proba de 
5 000 rn s-a încheiat cu victoria 
Iui Juha Vaetainen (Finlanda) 
cronometrat cu timpul de 
13:50,0.
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