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Partida cu Zelezniciar i

o bază de pornire
I 
I

DEMONSTRAȚIA

„SCÎNTEIA"
în sala'de marmură, a Ca

sei Scînteii, a avut loc joi 
dimineața adunarea festivă 
consacrată împlinirii a 25 
de ani de la apariția primu
lui număr legal al ziarului 
„Scînteia11, organ al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român.

La festivitate au luat par
te membri ai C.C. al P.C.R., 
activiști de partid și de stat, 
reprezentanți ai organizați
ilor de masă și obștești, oa
meni de artă și cultură. în 
sală se aflau un mare număr 
de redactori șefi și alte ca
dre de conducere ale publi
cațiilor, ziariști din presa 
centrală și locală, de la pu
blicațiile literare din întrea
ga țară, de la Agenția 
Română de Presă „Agerpres" 
ți Comitetul de Radio și 
^Televiziune.

Asistența a întîmpinat cu 
Vii aplauze, la sosirea în sală, 
pe tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion 
ghe 
fin, 
tru

al 
zia- 
fă- 
ac- 
co- 

zia- 
de

Gheorghe Maurer, Gheor- 
Rădulescu, Virgil Tro- 
Manea Mănescu, Dumi- 

Popescu.
Adunarea a fost deschisă 

'de tovarășul Alexandru Io-

nescu, membru al C.C. 
P.C.R., redactor-șef al 
rului „Scînteia11 care a 
cut o expunere despre 
tivitatea desfășurată de 
lectivul redacțional al 
rului în cei 25 de ani 
la eliberare.

în acești douăzeci și cinci 
de ani, continuînd cele mai 
frumoase tradiții ale presei 
noastre comuniste, ale Scîn- 
teii ilegale, a spus tovară
șul Al. Ionescu, „Scînteia11 
și-a făcut un titlu de 
onoare din deviza slujirii 
neabătute a cauzei partidu
lui. Ea a militat fără preget 
pentru înfăptuirea politicii 
partidului, care întruchipea
ză interesele fundamentale și 
cele mai înalte aspirații ale 
poporului român, cerințele 
de progres ale patriei, ideile 
nobțje ale socialismului și 
comunismului, ale păcii și 
progresului umanității. Iată 
de ce afirmăm cu tărie că 
ceea ce caracterizează acest 
ziar, ceea ce exprimă spi
ritul său, esența sa, este 
partinitatea —în cel mai ri
guros înțeles marxist-leni- 
nist al acestui cuvînt — par-

tinitatea ca sinteză a fideli
tății ziarului față de Par
tidul Comunist Român.

In încheiere dînd glas sen
timentelor care-i animă pe toți 
gazetarii „Scînteii", redacto
rul șef al ziarului a asigurat 
conducerea partidului, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că întregul colectiv va face 
tot ceea ce îi stă în putință 
pentru ca ziarul să-și înde
plinească cu cinste misiunea 
ce-i revine, să răspîndească 
larg în mase cuvântul, ideile 
partidului, să militeze pentru 
înfăptuirea lor, cu devota
ment profund față de partid, 
față de conducerea sa, de 
secretarul său .general, să de
vină o puternică Instituție a 
răspunderii sociale, preocupa
tă — așa cum spunea Marx 
— „să exprime cu glas tare 
gîndurile și sentimentele de 
fiecare zi ale poporului* și, 
adăugăm noi, ale poporului 
român angajat în opera de 
edificare a societății socia
liste, sub conducerea încer-

Deși considerăm — în 
divergență cu antrenorii 
lotului — că Zelezniciar 
Sarajevo n-a fost sparring- 
partnerul ideal pentru lo
tul național, prezentând 
doar tehnicitatea portughe
zilor. nu și dorința de gol 
(de victorie), care-i va ani
ma, fără îndoială, pe ad
versarii de la 12 octombrie 
ai echipei României, apre
ciem și noi — ce data a- 
ceasta în concordanță cu 
antrenorii — că partida- 
test de miercuri reprezintă 
o utilă bază de pornire 
pentru munca de pregătire 
(in faza ei finală) a meciu
lui cu Portugalia.

După jocul cu Zelezni
ciar, Angelo Niculescu ne 
spunea că mai ales evolu
ția echipei in repriza a 
doua — mulțumitoare, 
după părerea sa — i-a pri
lejuit concluzia că interva
lul care a mai rămas pină 
la 12 octombrie este sufi
cient pentru a finisa jocul 
reprezentativei.

— Ce socotiți că trebuie 
ameliorat? — l-am între
bat pe antrenorul Nicu
lescu.

— 1) jocul la mijlocul 
terenului; 2) orientarea
acțiunilor pe direcția por
ții; 3) viteza, care trebuie

sensibil crescută; 4) fina
lizarea, încă nesatisfăcă
toare, cu un procent încă 
prea mare de intlmplare; 
5) forma sportivă a lui Lu- 
cescu, Dumitrache, Delea- 
nu ș.a.

Departe de dorința de 
a-1 flata 
Niculescu, 
fără rezerve la observa
țiile sale critice, permi- 
țîndu-ne totuși observa
ția că sub raporul stării 
de fapte, situația căreia 
dînsul îi dă un diagnostic

pe antrenorul 
vom subscrie

Marius POPESCU

(Continuare tn pag. a 3-a)

(Continuare in pag. a 4-a)
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Plutonul este condus în 
turul 63 de către G. Ju- 
ravle (Olimpia) lider în 

acel moment.

Foto : M. FELIX

PE VELODROMUL DINAMO

Cursa cu adițiune de puncte 
nu se dezminte...

Meciurile internaționale ale
săptămînii viitoare la radio și LV.

A

Maestrul emerit al sportului Ion Tripșa (Dinamo), cîștigătorul 
probei de pistol viteză Foto : N. DRAGOȘ

Programul reuniunii cicliste 
de ieri, a cuprins o singură 
întrecere : cursa cu adițiune de 
puncte, din cadrul campiona

tului municipiului București, 
pentru seniori. întrecerea a fost 
viu disputată de la un capăt 

la altul, cu faze dinamice, 
atacuri și contraatacuri, prilejuite 
de duelul strîns dintre dinamoviști 
și cei de la Steaua. Duelul nu 
a fost clarificat decît pe linia 
de sosire, odată cu cel de al 
25-lea sprint (75 tururi ; 30 km). 
Cursa cu adițiune de puncte nu 
s-a dezmințit nici de data 
aceasta, ea rămînînd — indis
cutabil — cea mai atractivă din
tre competițiile pistarzilor.

La start s-au aliniat 33 de 
concurenți. Printre ei și o serie 
de juniori care s-au descurcat 
destul de bine alături de seni
ori. De pildă, P. Dolofan și P. 
Clmeanu de la Steaua, Gabriel 
Avram (Dinamo). I. Ajoghin 
(Sc. sp. nr. 2) și alții.

Chiar din plecare duelul Di
namo — • • -
o cadență vie. _________
evadare ale dinamoviștilor 
anihilate de către " '
Steaua, care — la 
sînt contracarați de 
De acest duel se 
Jura vie (Olimpia).

să acumuleze izz _l_____  r____
taj cu care, la sprintul al 21-lea, 
preia conducerea cu 22 p. Dar 
un contraatac conjugat Dinamo

Steaua imprimă cursei 
Tentativele de 

sînt 
cei de la 
rîndu-le — 
dlnamoviștl. 

folosește G.
. . El izbutește
un frumos punc-

Ion Tripșa (Dinamo) campion 
la pistol viteza pe 7969

Joi, în cadrul naționalelor 
de tir, s-a disputat eea mai. 
spectaculoasă probă, cea de 
pistol viteză care a reunit 
îa start 21 de concurenți, în
tre care 6 juniori. Titlul a re
venit cunoscutului pistolar 
dinamovist Ion Tripșa. El 
s-a distanțat din manșa I de 
ceilalți fruntași ai probei, 
cînd, din 300 de puncte po
sibile, a obținut 298, iar cei
lalți doi favoriți, M. Roșea 
și V. Atanasiu au punctat 
fiecare cite 295. I. Tripșa cîș- 
tigă astfel pentru a patra 
oară titlul de campion al ță
rii la pistol viteză.

La armă liberă calibru re
dus 3x40 focuri, după cum 
era de așteptat, au învins 
trăgătorii clubului Steaua, 
care au cîștigat toate locu
rile I pe echipe și trei din 
cele patru la individual. Din 
nou, cel mai bun pușcaș a 
fost Nicolae Rotaru care și-a 
completat panoplia de trofee
cîștigate de-a lungul anilor O 
cu încă două. Rezultatele, în 
general, nu sînt extraordina
re, cu toate că s-a tras pe un 
timp excelent (vizibilitate 
foarte bună, lipsă de vînt 
etc.) Unii dintre concurenți 
acuzau calitatea țintelor, re- 
ferindu-se la faptul că punc
tul negru de pe carton nu 
avea o culoare uniformă, ceea 
ce îi deranja la ochire.

Dintre juniori s-a remar
cat. în mod deosebit, I. Co- 
dreanu (Steaua) învingător 
în trei probe.

REZULTATE : pistol viteză 60 
focuri 5 1. I. TRIPȘA (Dinamo)

594 p (298 p în manșa I și 296 p 
în manșa a Ii-a) — campion re
publican pe 1969, 2. M. Roșea (Di
namo) 589 p (295—294), 3. V. Ata
nasiu (Steaua) 587 p (295—292), 4. 
D. Juga (Dinamp) 586 p, 5. M. 
Dumitriu (Steaua) 584 p, 6. St. 
Popa (Construcții) 582 p. Juniori: 
1. M. STAN (Olimpia) 570 p (287— 
283), campion național 
A. Tudorică (Dinamo) 
Corneliu (Steaua) 559 
liberă —~ 
cat :
397 p 
1969, ,.. _______________ r
(C.F.R. Arad) 397 p, 3. N. Rotaru 
(Steaua) _ * ~
(Steaua) 396 p,‘ 5. L. ________
(Steaua) 395 p, 6. I. Olârescu (Ar
hitectura) 395 p. Pe echipe : 1. 
STEAUA I 1572 p — campioană 
națională pe 1969, 2. Dinamo 1571 
p, 3. Steaua II 1559 p. Juniori : 1. 
L. IONESCU (Dinamo) 392 p — 
campion național pe 1969, 2. P. 
Șoporeanu (Arhitectura) 390 p, 3. 
Șt. Safta (C.F.R. Arad) 389 p. 
40 f. poz. în picioare: 1. P. ȘAN- 
DOR 373 p — campion național 
pe 1969, 2. N. Rotaru 369 p (17x10), 
3. Șt. Caban (Dinamo) 369 p 
(16x10), 4. M. Fereeatu (Dinamo) 
366 p, 5. Gh. Sicorschi (Dinamo) 
363 p, 6. Em. Âlsanyi (C.S.M.
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calibru redus 40
1. ȘT. CABAN 
— campion
2. Șt.

396 p,

pe 1969, 2.
564 p, 3. I. 
p. Armă 
f. poz. cul- 

(Dinamo) 
i național pe 
Alerhand-Tamaș

4. P. Sandor 
Cristescu

Cluj) 362 p. Pe echipe: 1. STEAUA 
I 1452 p — campioană națională 
pe 1969, 2. Dinamo 1451 p, 3.
Steaua II 1378 p. Juniori : 1. CO- 
DREANU (Steaua) 345 p — cam
pion național pe 1969, Șt. Safta 
342 p, 3. C. Manole (Steaua) 331 
p. 40 f. poz. $n genunchi : 1. N. 
ROTARU 390 p — campion na
țional pe 1969, 2. șt. Alerhand- 
Tamaș 389 p, 3. Gh. Vasileseu 
(Olimpia) 338 p, 4. I. Olârescu 337 
P, 5. Gh. Sicorschi 386 p, 6. T.
Ciulu (Steaua) 385 p. Pe echipe : 
1. STEAUA I 1529 p — campioană 
națională pe 1969, 2. Dinamo 1525 
p, 3. Arhitectura I 1504 p. Juniori: 
1. I. CODREANU 379 p — campion 
național pe 1969, 2. N. Coliban 
(Activul Brașov) 376 p, 3. Magda 
Borcea (Arhitectura) 375 p. 3x40 
focuri : 1. N. ROTARU 1155 p (la 
culcat 396, în picioare 369, în ge
nunchi 390) — campion național 
pe 1969. 2. P. Sandor 1151 p, 3. Șt. 
Caban 1147 p, 4. Gh. Sicorschi 
1142 p, 5. Șt. Alerhand-Tamaș 
1140 p, 6. Gh. Vasileseu 1140 p. Pe 
echipe : 1. STEAUA I 4553 p — 
campioană națională pe 1969, 2. 

. Dinamo 4547 p, 3. Steaua II 4443 p.
Juniori : 1. 1. CODREANU 1111 p, 
— campion național pe 1969, 2. Șt. 
Safta 1099 p, 3. p. Șoporeanu 
1091 p.

Întrecerile continuă.

Boxeri români la
Un numeros grup de boxeri din țara noastră va 

pleca în curînd în turnee peste hotare. Astfel, 
la Berlin se va disputa între 8 și 11 octombrie 
un mare turneu organizat cu prilejul celei de a 
XX-a aniversări a R. D. Germane, la care au 
fost invitați pugiliști din multe țări europene. Din 
România vor participa Aurel Mihai (semimuscă), 
C. Ciucă (muscă), C. Stanef sau M. Dumitrașcu 
(pană), P. Dobrescu (semiușoară), V. Silberman 
(semimijlocie), I. Monea (semigrea) și A. Iancu 
(grea).
In aceeași perioadă, federația vest-berlinezâ va 

organiza ‘
a 50 de 
panții la 
mâni C. 
Popa, și

un mare turneu, cu prilejul aniversării 
ani de la Înființarea sa. Printre partici- 
întreceri se vor număra și boxerii ro- 
Grulescu, A. Dumitrescu, N. Gîju, Al.

Gh. Chivăr.

:— Steaua, îl face pe lider să nu 
mai poată 
sprinturi
Disputa pentru titlu. 
Soare și C. Ciocan, 
abia la ultimul sprint, 
ment : T. -

obține în ultimele 
decît două puncte, 

între P. 
se decide 

Clasa- 
P. Soare (Steaua) 25 

puncte, 30 km în 42 min 5 
dia orară : 
Ciocan 
Juravle 
Leibner 
Selejan . , 
cea Virgil (Steaua) 

C. Gonțea (Steaua) 15 p 
Sofronie (Dinamo) 12 p 
Dolofan (Steaua) 1" 
Suditu (Steaua) 11 p.

Astăzi cu începere 
16,30, campionatul 
proba de 1 000 metri 
start de pe loc.

42,852 
(Dinamo) 
(Olimpia) 
(Dinamo) 

(Dinamo)

s. Me- 
2.
3.
4.
5.

C. 
. G.

St. 
. V. 
Mir- 
; 7.Al. 

p. 
s.

km ;
25 p :
24 p ;
21 p ;

19 p ; 6
— 19 p ;

8. 
9.

12 p ; 10.

de la ora 
național : 
individual

em. i.

Bogata săptămînă internațională ce ne așteaptă 
își va găsi o reflectare corespunzătoare Ia radio 
și pe micul ecran. Astfel, în timp ce ascultătorii 
vor putea urmări miercuri 1 octombrie, pe pro
gramul I, la ora 16,30, transmisiunea reprizei a 
doua a meciului Steaua—Glasgow Rangers (crai
nic reporter I. Ghițulescu), iar la ora 19,25, în 
transmisiune directă de Ia Varșovia, repriza a 
doua a întîlnirii U.T.A.—Legia Varșovia (crainic 
reporter N. Soare), telespectatorii vor putea vi
ziona, începînd de Ia ora 14, repriza a doua a 
meciului Rapid—Vitoria Setubai (comentator Ef. 
Ionescu) și meciul Steaua—Glasgow Rangers 
(comentator R. Urziceanu).

Iubitorii fotbalului au deci toate motivele să 
fie mulțumiți.

După eșecul voleibaliștilor români in „Cupa mondială"

Jaloane ale mediocrității (I)
înaintea „Cupei Mon

diale" eram tentați să cre
dem că seria pe care sor
ții au rezervat-o echipei 
noastre era dintre cele 
mai dificile, ca de altfel 
și pentru celelalte două 
pretendente la calificare 
în turneul final : R.D.G. 
și Cehoslovacia. în aceas
tă conjunctură, țara gazdă 
era avantajată nu numai 
de terenul propriu, ci și 
de o pregătire superioară, 
manifestată în ultima vre
me. Rămînea ca bătălia 
pentru încă un loc în tur
neul final să se dea în
tre Cehoslovacia și Româ
nia, echipa noastră fiind 
cotată, prin prisma rezul
tatelor precompetiționale, 
drept favorită. Intr-ade
văr, campionii mondiali 
n-au strălucit deloc în 
primele jocuri din serie, 
în această situație, seria 
de la ~ 
librat 
didați 
după 
lor — gazdele și românii. 
Și, totuși, 
voleibaliștii 
reușit acel 
mult decît 
anume'victoria în fața Ce
hoslovaciei — echipă des
pre care credem că nu a 
fost niciodată mai slabă

Berlin s-a dezechi- 
ca și celelalte, can- 
la calificare fiind — 
părerea specialiști-

în ultima zi 
noștri nu au 

minim — mai 
posibil — și

Berlin și Havana
Și reprezentativa de juniori se va deplasa în 

R. D. Germană, între 22 și 26 octombrie, unde va 
întîlni, într-o dublă confruntare, selecționata simi
lară a acestei țări. Răspunzînd invitației clubului 
T. S. K. Berlin, echipa Farul ~ 
la 22 octombrie în R. D. G. 
formația berlineză a evoluat 
Constanța.

In ultima decadă a lunii 
loc în Cuba un mare turneu, ___
mul criteriu- de verificare a boxerilor din această 
țară în vederea Jocurilor Pan-Americane. Fede
rația cubaneză a invitat și cîțiva boxeri din țara 
noastră, astfel că este posibil să facă deplasarea 
la Havana, P. Ganea, C. Gruiescu, P. Nedelcea,
A. Simion, M. Goanță, I. Dinu și M. Constanti- 
nescu.

Constanța va pleca 
După cum se știe, 
în luna august la 

octombrie va avea 
care constituie ulti-

ca în acest an. Infrîngerea 
neașteptată a jucătorilor 
noștri (a doua surpriză, 
după eșecul Japoniei în 
partida cu Brazilia) de 
către modestul team pre
zentat de campionii mon
diali și excluderea — fără 
precedent — a voleiului 
românesc din grupul elitei 
vin să confirme o serie 
de neajunsuri care-1 zbu
ciumă de la o vreme.

INCAPACITATEA PSIHICA...

...a fost elementul cel 
mai pregnant in jocul e- 
chipei noastre I L-au con
firmat comportările din 
setul secund al partidei 
cu R.D.G. și, în special,

întregul joc cu Cehoslova
cia. Lăsînd la o parte ne- 
dreptățirile datorate arbi
trajului. trebuie să subli
niem că setul decisiv al 
acestui meci a conturat o 
echipă română incapabi
lă să facă față unui șoc 
de natură psihică. îmi a- 
mintesc că, în asemenea 
situații, jucătorii japonezi 
(și ei victime ale unui ar
bitraj părtinitor) reluau 
lupta cu și 
dîrjire, în 
festă de a 
totuși, mai 
voleibaliștii

mai multă în- 
dorința mani- 
arăta că sînt, 
buni. Ei bine, 
noștri nu sînt

Aurelian BREBEANU

ricine cercetează istoria boxu
lui românesc, începe cu anii 
imediat următori primului 
război mondial. Cu acea 
epocă tn care, fii rătăcitori 
ai Franței și Angliei, aflați

la Brăila în popasuri maritime, 
explicau spectatorilor amuzați dar in
teresați în același timp, că jongleriile 
pe care ei le execută se cheamă box, 
sport ce a căpătat apoi o largă audien
ță printre tinerii de pe continent.

Divertismentul lor sportiv copiat cu 
fervoare și iute răspîndit de alți și 
elfi amatori, a făcut curînd din Brăila 
un 
de 
să 
ce 
de
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sediu al boxului românesc, leagăn 
unde sportul cu mănuși a început 
evadeze și să cucerească zone din 
în ce mâi largi și mai depărtate 
epicentru.

Pornit timid (răspîndit fiind prin forța 
demonstrației), dar atașîndu-și tineri 
devotați și conștienți, noul sport a fă
cut repede carieră, pulsînd — de-a lun
gul anilor — în ringurile mondiale ve
ritabile talente, reușind ca în '69 să-și 
aureoleze existenfa cu patru titluri con
tinentale.

De ce această incursiune tn timp și 
privind un sport care nu face obiectul 
consemnărilor de față ?

Am operat-o, considerînd-o necesară 
pentru a crea, prin forța exemplului, 
o motivație demonstrațiilor din. alt 
sport aflat acum (la noi) la primii săi 
pași: JUDO. Și de ce o motivație ? 
Pentru că, nu puțini sînt aceia care, 
aducînd ca argument epuizarea primu
lui campionat republican și a unei 
competiții internaționale de judo orga
nizată la noi — atribuind, deci, un 
nivel ridicat judo-ului românesc — so
cotesc inoportună demonstrația, „formă 
primară de manifestare a unui sport — 
spun ei — formă ce ține de copilăria 
lui".

Cu puțin simț practic și luciditate, 
acești avansafi în... teorie vor putea 
recunoaște necesitatea demonstrațiilor 
în judo, solicitate, într-adevăr, de o 
suită de factori.

1. Judo-ul, aflat la noi în perioada 
de împămîntenire, nu a căpătat peste 
tot aceeași răspîndire, motiv pentru 
care formațiile ce au și dobîndit o 
personalitate au misiunea de a pro
paga, și în locurile virgine, frumusețile 
și avantajele acestui sport.

2. Urcînd o treaptă, vom consemna
acele regiuni în care judo-ul, deși insta
lat, este practicat la un nivel empiric, 
stadiu ce presupune retușuri aprecia
bile, plusuri pe care le pot adăuga, 
pe lîngă specialiștii acreditați anume, 
acele formații ce au un bogat bagaj 
de cunoștințe și care se bucură de un 
prestigiu în lumea judoka. ■

3. Trebuie relevat, totodată, acelor I rv««eî Ir» • 11 Fi rVM tț ®
j — acela al | 
prestează (fără |

I 
I
I
I
I 
I 
I
I 
II 
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
i
i
i
i

romantici teoreticieni că și la ultimul ’ 
nivel (sau primul nivel) — acela al | 
echipei nationals — se prestează (fără | 
a fi declarată) o anume demonstrație: 
că prezenfa, pe saltelele noastre de I 
judo, a unor echipe străine cu palma* | 
resuri impresionante în judo-ul mon
dial, nu are ca scop o confruntare cu I 
sportivii noștri — ideea ar fi, în stadiul | 
actual, o pură utopie — ci urmărește 
să ne descopere nouă marile secrete I 
ale acestui sport care acaparează zone | 
din ce în ce mai largi în conștiința și 
preocupările tineretului.

4. Depășind problema pregătirii în | 
sine, urcăm la substratul — social, 
i-am spune — al demonstrației, arătînd I 
cît de mult poate corija ea și ce senă- | 
tos curent de opinie poate instaura.

Greșit se vehiculează ideea (în anu- I 
mite cercuri, bineînțeles) că judo-ul în- | 
seamnă, în fond, arta bătăii, metoda 
de a ști să ciomăgești științific. Sport I 
pus în slujba autoapărării, judo este, | 
o expresie a corectitudinii, loialității și 
preciziei, atribute derivate din coman- I 
dementele etice care-l dirijează : fer- I 
mitate, curaj, tărie de caracter. _

tată cîte sînt de propagat, iată pen- I 
tru ce judo-ul, deși a depășit vîrsta co- ■ 
pilăriei, mai are nevoie încă de un - 
însoțitor care să-i dirijeze, părintește, I 
pașii. •

Nușa MUȘCELEANU |

înfruntare cu I 
fi, tn stadiul |

Trei meciuri egale în campionatul

Citiți cronicile în pag. a 4-a
Simona Arghir (,,U“) trage la poartă 
peste blocajul jucătoarelor de la Pro- 

greșul ți înscrie.
Foto : THEO MACARSCHI(Continuare în pag. a 2-a)



A XVI-a EDIȚIE A CAMPIONATULUI EUROPEAN DE BASCHET
Incertitudini napolitane

tn Editura C.N.E.F.S. a apărut

„OLIMPIADA MEXICANĂ

Ț'X e mai bine de trei de- 
j J cenii, cu o regularitate 

întreruptă doar de răz
boi, campionatele europene 
de baschet reunesc cele mai 
bune reprezentative ale bă- 
trînului continent. La început, 
cu un număr destul de mic 
de echipe, întrecerea a stîr- 
nit, treptat, un interes tot mai 
mare și, pe măsura răspîn- 
dirii acestui joc sportiv, a 
crescut și numărul partici
pantelor, fapt care a deter
minat F.I.B.A. să organizeze 
turnee de calificare. Indife
rent de sistemul de desfă
șurare a competiției, întrece
rile au consemnat, în marea 
majoritate a cazurilor, supe
rioritatea baschetbaliștilor so
vietici. Din 1947, la Praga, ei 
au cedat o singură dată me
daliile de aur, în 1955, cînd, 
la Budapesta, echipa de aur 
a Ungariei, condusă de ma
rele Greminger, s-a impus cu 
autoritate. Printre protagonis

te au figurat mai întotdeau
na reprezentativele Ceho
slovaciei, Bulgariei, Iugosla
viei și, în ultima vreme cea 
a Poloniei.

Baschetbaliștii români se . 
pot mîndri cu faptul că au 
luat parte la ediția inaugu
rală, în 1935, la Geneva. în 
condițiile grele de pregătire 
existente pe atunci, ei au a- 
vut mai mult o participare 
simbolică și, în consecință, 
s-au clasat pe ultimul loc. 
Din 1947, echipa României va 
absenta o singură dată de la 
startul marii dispute, iar per-

0 echipă de ingineri, 
funcționari și profesori 

de educație fizică
Vă prezentăm datele perso

nale ale componenților lotu
lui nostru național.

MIHAI ALBU — maestru e- 
merit al sportului, funcționar, 
născut în 1938, înălțime 184 
cm, 137 meciuri Internațio
nale, joacă la Dinamo Bucu
rești.

RADU DIACONESCU — 
maestru al sportului, inginer,
1944, 186 cm, 75, Dinamo Bucu
rești.

GHEORGHF. NOVAC — 
maestru al sportului, funcțio
nar, 1945, 198 cm, 78, Dinamo 
București.

DRAGOȘ NOSIEVICI — 
maestru al sportului, inginer, 
1938, 186 cm, 148, Steaua Bucu
rești.

EKEHARD JEKELY — ma
estru al sportului, inginer,
1945, 194 cm, 89, Steaua Bucu- 
rești.

MATEI RUHRING — maes
tru al sportului, inginer, 1942, 
180 cm, 36, Universitatea Cluj.

CONSTANTIN DRAGOMI- 
RESCU — maestru ai sportu
lui, funcționar, 1943, 187 cm.
22, Dinamo București.

TITUS TARĂU — maestru 
al sportului, profesor de edu
cație fizică, 1946, 198 cm, 62, 
Steaua București.

MIHAI DIMANCEA — ma
estru al sportului, profesor de 
educație fizică, 1940, 178 cm, 
33, Steaua București.

ADOLF CERNEA — maes
tru al sportului, funcționar, 
1941, 196 cm, 51, Dinamo 
București.

FRANCISC DIKAY — teh
nician, 1943, 201 cm, 11, Poli
tehnica Brașov.

PETRU CZMOR — funcțio
nar, 1947, 196 cm, 32, Steaua 
București.

Antrenor: prof. ALEXANDRU 
POPESCU

Medic i
dr. TEODOR MINESCU

Prezentare de
Dumitru STANCULESCU 

formanțele se vor ridica une
ori la un nivel apreciabil. La 
Sofia, de pildă, ocupă un o- 
norabil loc 5, iar la unele din 
edițiile următoare doar ghi
nionul și acel fatal joc al ci
frelor și al clasamentelor o 
împiedică să realizeze o per
formanță pe măsura calității 
jocului practicat și care i-a 
atras unanime aprecieri din 
partea specialiștilor. Nu ace
lași lucru se poate spune des
pre evoluția echipei Româ
niei la ediția din 1965. de la 
Moscova, cînd, datorită com
portării slabe, a ocupat lo
cul 13, la fel ca în 1953, tot 
la Moscova. Acum doi ani, 
însă, s-a petrecut reabilita
rea mult așteptată prin victo
riile decisive asupra Iugosla
viei și Finlandei și clasarea 
pe locul 5.

Ce se va petrece acum. în 
grupa de la Neapole ? Sor
ții au fost vitregi cu baschet- 

baliștii noștri, aruneîndu-i în 
aceeași grupă cu selecționata 
țării gazdă și cu formațiile 
Cehoslovaciei, Poloniei, Spa
niei și Israelului. Dintre a- 
cestea, primele trei au o va
loare recunoscută pe plan 
mondial, iar Spania, întot
deauna o adversară incomo
dă, se prezintă acum cu un 
lot întărit prin acordarea 
dreptului de joc celebrului 
Luyk, de origine americană. 
Cum se va comporta echipa 
noastră in compania unor 
parteneri atît de valoroși ? 
Vor fi în stare jucătorii noș
tri înalți să țină pasul cu gi- 
ganții celorlalte selecționate ? 
Unele rezultate din ultima 
vreme (victoria asupra Bulga
riei și pierderea la limită, 
după prelungiri, a partidei cu 
Iugoslavia Ia Balcaniada de 
la Salonic, înlrîngeriie la 
diferențe mici înregistrate în 
fața Italiei și Poloniei în tur
neul de la Palermo) ne dau 
speranțe. Vor fi ele împlini
te ? Pentru aceasta trebuie 
să așteptăm zilele fierbinți de 
la Neapole, decisive pentru 
performanța finală a repre
zentativei României la cea 
de-a XVI-a ediție a campio
natului european.

MIHAI ALBU
Maestru emerit al sportului, 

căpitanul echipei naționale șl 
al campioanei țării, Dinamo 
București, conducătorul de 
joc al reprezentativei, unul 
dintre cei mai tehnici și ex
perimentați baschetbaliști ai 
României. Practică acest joc 
sportiv din 1950, ci rid, la Si
biu, s-a inifiat sub suprave
gherea binecunoscutului an
trenor Sigismund Ferencz, A

- -Șț:?'

debutat In selecționata Româ
niei în anul 1957, clnd nu 
Împlinise 19 ani, in partida de 
la Atena dintre echipele Gre
ciei și României. A înscris 
6 puncte și de atunci a fost 
nelipsit din națională, cumu- 
lînd pînă acum 137 de întii- 
niri internaționale. Datorită 
comportării sale excepționale, 
Mihai Albu a tost selecționat 
în reprezentativa Europei, al
cătuită din cei mai buni ju
cători al formațiilor partici
pante Ia „Cupa campionilor 
europeni". Baschetbalist teh
nic, sobru, lucid, Albu a de
venit cu timpul un excelent 
coordonator de joc și un spri
jin moral al team-ului ro
mânesc.

Turneul cadeților
Cu ocazia cele! de a XVI-a 

ediții a campionatului euro
pean, federația italiană de 
specialitate organizează Tur- 

i neul cadeților, dotat cu trofeul 
„Ennio Nociti". Competiția este 
rezervată Jucătorilor născuți 
în 1952 și mal mici. întrecerile 

| se vor disputa în localitatea 
I Nocera, situată lingă Napoli,
■ cu participarea reprezentative
lor Austriei, Cehoslovaciei,
R. F. a Germaniei, Poloniei,
Spaniei șl Italiei. Jocurile au 
loc intre 24 ți 29 septembrie.

■ -------------- J-------------------------

Cum s-au calificat; programul meciurilor 
din grupe pînă la finale

Dintre cele 12 finaliste, se
lecționatele U.R.S.S. și Italiei 
s-au calificat direct, prima ca 
deținătoare a titlului european, 
cealaltă ca reprezentantă a ță
rii organizatoare. Celelalte 10 
formații finaliste au susținut, 
in prealabil, meciuri de califi
care in cadrul a 5 grupe, pri
mele două clasate in fiecare 
grupă obținind cinstea de a 
participa la etapa finală a com
petiției.

Iată rezultatele și clasamen
tele grupelor :

MATARO : Spania : 93-52
cu Elveția, 78—64 cu Belgia, 
91-42 cu R.A.U.. 72-68 cu Bul
garia ; Bulgaria : 77-61 cu
R.A.U., 93-60 cu Elveția, 88-67 
cu Belgia ; Belgia : 70—62 cu 
R.A.U., 79-48 cu Elveția ;
R.A.U. : 77-61 cu Elveția. Cla
sament : 1. Spania, 2. Bulga
ria, 3. Belgia, 4. R.A.U., 5. El
veția. S-a retras Maroc.

HAARLEM : Iugoslavi»! 
114-69 cu Anglia, 108-47 cu 
Scoția, 69—55 cu România, 81-65 
cu Olanda ; România : 80-69 
cu Olanda, 98—44 cu Scoția, 
91—61 cu Anglia ; Olanda : 87—72 
cu Anglia, 103-76 cu Scoția ; 
Anglia : 71-53 cu Scoția. Cla
sament ; 1. Iugoslavia, 2. Româ
nia, 3. Olanda, 4. Anglia, 5. 
Scoția.

SALONIC : Israel : 69-52 cu 
Finlanda, 85-63 cu Austria, 
76—50 cu R.F.G.. 66—70 cu Gre
cia ; Grecia : 69—55 cu R.F.G., 
63—62 cu Finlanda, 60-66 cu 
Austria ; Austria : 82—75 cu
R.F.G., 63-53 cu Finlanda ;
R.F.G. ; 74—60 cu Finlanda.
Clasament : 1. Ixrael. 2 Gre
cia, 3. Austria. 4. R.F.G., 5. Fm- 

t landa.
BUDAPESTA : Polonia: 91—57 

cu Albania. 75—6a cu Turcia, 
66—61 cu Franța, 84—74 cu Un
garia ; Ungaria : 69-58 cu Tur
cia, 69—62 cu Franța- 61—54 cu 
Albania; Turcia : 72—67 cu 
Franța, 81—56 cu Albania ; 
Franța ; 71-59 cu Albania. Cla
sament : 1. Polonia, 2. Ungaria, 
3. Turcia, 4. Franța, 5. Albania.

GAZDA CAMPIONATULUI

DRAGOȘ NOSIEVICI
Despre Dragoș Nosievici s-a 

spus întotdeauna că este lip
sit de calități fizice. Și, to
tuși, în ciuda detentei reduse 
și a taliei destul de modeste 
pentru un baschetbalist (1,86 
m), el s-a remarcat de-a lun
gul anilor nu numai prin si
guranța cu care a înscris co
șurile, deseori în momentele 
cheie ale unei partide, ci și 
prin capacitatea de a recupe

ra, alături de parteneri sau 
adversari evident mai înalți. 
Inițiat în baschet din 1951 de 
către prof. Stela Rusu, - de
butat In națională in 1958, In 
sal Floreasqa,' cind România 
a învins Iugoslavia, pe atunci 
cu o formație de aur (regre
tatul Koraci, Dațieu, Djurici, 
Djerdja, Gordici etc.). Des
pre Nosievici spune pe 
bună dreptate cȘ a fost unul 
din factorii determinanți ai 
ol. Arii României pe locul 5 
la ultimul campionat european, 
fapt reliefat de altfel ți de 
ziarul finlandez „UI1ȘI SUO
MI" după victoria de la Hel
sinki asupra Iugoslaviei : 
„Dragoș Nosievicf și publicul 
finlandez au condus România 
la victorie".

STOCKHOLM : Cehoslova
cia: 82-55 cu Danemarca. 123—63 
cu Islanda. 78—64 cu Suedia ; 
Suedia ; 79-51 cu Islanda.
82—70 cu Danemarca ; Islan
da : 51—49 cu Danemarca. Cla
sament : 1. Cehoslovacia. 2.
Suedia. 3. Islanda. 4. Danemar
ca. S-a retras R.D.G.

X PROGRAMUL
GRUPA A — NEAPOLE

27 septembrie

ora 19,00 : ceremonia de des
chidere

ora 19.30 : Italia — Spania 
oca 21,15 : Israel - Polonia 
ora 23,00 : Cehoslovacia - Ră

mân ia
28 septembrie

ora 17 : Cehoslovacia - Israel 
ora 19 : România — Italia 
ora 21 : Polonia - Spania

29 septembrie

ora 18.30 : România - Israel 
ora 20,30 : Italia — Polorua 
ora 22,30 : Spania - Cehoslova

cia
M septembrie

zi de odihnă
1 octombrie

ora 1830 : Romăn-a — Sparua 
era 28J0 : Isra-'l - Itala 
ara 22 » : Rrior. a — Cehoslova

cia

2 octombrie

ora 1830 : Polonia — România 
ora 20.30 : ItaLa - Cehos.ovacia 
ora 22.30 : Spama - lead

GRUPA B - CASERTA
27 septembrie

ora 19,00 : ceremonia de deschi
dere

In fotografie, interiorul sălii Palazzo dello sport „M. Ar- ; 
gento" din Neapole, cu o capacitate de circa 12 0Q0 de \ 
locuri, unde se vor desfășura meciurile grupei A fi, in ! 
continuare, semifinalele și finalele pentru locurile 1—6 
Partidele grupei B, semifinalele ți finalele pentru locurile 
7—12 vor avea loc la Caserta (un orășel situat lingă Nea- | 
pole), intr-o sală care va fi inaugurată cu prilejul campio- j 

natului european

Anunț

Școala de specializare postliceală 
de antrenori

Secție serala Secție fără frecvență

Durata 2 ani

Concurs de admitere
5-10 octombrie 1969

CLASAMENTELE EDIȚIILOR ANTERIOARE
1935, la Geneva : Letonia, 

Spania, Cehoslovacia, Elveția, 
Franța, Belgia, Italia, Bulgaria, 
Ungaria. România.

1937, la Riga ; Lituania, Ita
lia, Franța, Polonia, Estonia, 
Letonia, Cehoslovacia, Egipt

1939, la Riga : Lituania, Le
tonia, Polonia, Franța, Esto
nia, Italia, Ungaria, Finlanda.

1916, la Geneva : Cehoslova
cia, Italia, Ungaria, Franța, El
veția, Olanda, Belgia, Luxem
burg. Polonia, Anglia.

1917, la Praga : U.R.S.S., Ce
hoslovacia, Egipt, Belgia, Fran
ța, Polonia, Ungaria, Bulgaria. 
Italia, România, Olanda, Aus
tria, Iugoslyia, Albania.

1949, la Cairo : Egipt, Fran
ța, Grecia, Turcia, Olanda, Si
ria. Liban.

1951, la Paris : U.R.S.S., Ce
hoslovacia, Franța, Bulgaria, 
Italia, Turcia, Belgia, Grecia, 
Finlanda, Olanda, Austria, 
R.F.G., Elveția, Danemarca, 
Portugalia, Scoția, Luxemburg.

1953, la Moscova : U.R.S.S.. 
Ungaria. Franța. Cehoslovacia. 
Israel, Iugoslavia. Italia. Egipt. 
Bulgaria, Belgia, Elveția. Fin
landa, România. R.F.G., Liban, 
Danemarca, Suedia.

1955, la Budapesta : Ungaria. 
Cehoslovacia, U.R.S.S.. Bulga
ria, Polonia, Italia. România, 
Iugoslavia, Franța, Finlanda. 
Turcia, Anglia. Austria, Elveția, 

ora 19,30 : Iugoslavia — Grecia 
ora 21JO : Ungaria — U.R-SS. 
ora 23,30 : Bulgaria — Suedia

U septembrie

ora 18 : Bulgaria — Ungar-a 
ora 20 : Suedia — Iugoslavia 
ora 22 : Grecia — U-R.S.S.

29 septembrie

ora 18 : U R.S5. — Suedia 
ora 20 : Grecia — Ungaria 
ora 22 : Iugoslavia — Bulgaria

38 septembrie 
zi de odihnă
1 octombrie

era 18 : Ungara - Iugoslavia 
ora Î0 : URS S — Bulgara 
cea 22 : Grecia — Sued-a

2 octombrie
ora 18 : Bulgaria - Grec-a 
ora 20 : Suedia — Ungaria 
ora 22 : U.R-S.S. — Iugoslavia

CUM SE VA JUCA 
MAI DEPARTE. 

PÎNĂ LA MECIURILE FINALE

După desfășurarea jocurilor 
din cadrai celor două grupe, 
echipele participante se vor in- 
tîlni in semifinale, după siste
mul numii în cruciș. Adică, pri
ma clasată din grapa A va juca 
cu a doua clasată din grupa B, 
prima clasată din grupa B. cu a 
doua clasată din grupa A. Apoi 
învingătoarele vor jbea ?r.t#e 
ele țsentra stabilirea clasamen
tului final. Evoluția participan
telor in grupele de Ia Napoli și 
Caserta va fi decisivă, deoarece 
clasamentele vor stabili locurile 
pentru care se va lupta mai de
parte. Adică, reprezentativele 
■iasate pe locurile 1—2 In grupe 
au șanse să ocupe locurile 1—4 
tn clasamentul final, cele cla
sate pe locurile 3—4 se vor În
trece pentru locurile 5—8, iar 
celelalte vor decide ocupantele 
locurilor 9-12.

EUROPEAN

Luxemburg, Suedia, R.F.G., Da
nemarca.

1957, Ia Sofia : U.R.S.S., Bul- 
garia; _ Cehoslovacia, Ungaria, 
România, Iugoslavia, Polonia, 
Franța, Turcia, Italia, Finlanda, 
Belgia, R.F.G., Austria, Scoția, 
Albania.

1959, la Istanbul : U.R.S.S., 
Cehoslovacia. Franța, Ungaria, 
Bulgaria, Polonia, Belgia. Ro
mânia, Iugoslavia, Italia, Israel, 
Turcia, Finlanda, R.D.G., Spa
nia. Austria, L-an.

1961, Ia Belgrad : U.R.S.S., 
Iugoslavia, Bulgaria, Franța, 
Cehoslovacia, Ungaria. Româ
nia, Belgia, Polonia, Turcia, 
Israel, R.D.G., Spania, Fin
landa, Olanda, R.F.G., Grecia, 
Suedia, Anglia.

1963, Ia Wroclaw : U.R.S.S., 
Polonia, Iugoslavia, Ungaria, 
Bulgaria, R.D.G.. Spania. Bel
gia, Israel. Cehoslovacia. Româ
nia, Italia, Franța, Finlanda, 
Turcia, Olanda

1965, Ia Moscova : U.R.S.S., 
Iugoslavia, Polonia. Italia, Bul
garia, Israel, Cehoslovacia. Gre
cia, Franța, R.D.G., Spania, 
Finlanda, România, R.F.G., Un
garia. Suedia.

1967. Ia Helsinki șj Tamnere : 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Polonia. 
Bulgaria, România, Finlanda, 
Italia, Israel, Iugoslavia, Spa
nia. Franța,' Grecia. Ungaria, 
R.D.G., Bel ;ia, Olanda.

MEXICO — MERI
DA — ACAPULCO 
— un volum de 
peste 400 de pagini, 
bogat ilustrat.

O evocare palpi-
tantă a ultimei edi-
ții a Jocurilor Olim-
pice — un amplu
reporta) din țara
„Șarpelui cu pene"

Olimpiadă 
mexicană

Jaloane ale mediocrității (1)
(Urmare din pag. 1)

educați în acest spirit, le este 
total străin acel „macte ani
me' indispensabil. Deși re
sursele fizice ți replica ștear
să a adversarului le puteau 
permite un randament su
perior, ei au abandonat pur 
și simplu lupta, stirnind 
compătimirea publicului. Cei 
ce pregătesc pe sportivii 
noțtri au neglijat, se pare, 
elementul psihologic care, 
deseori, poate fi hotărîtor în 
obținerea victoriei. în nici 
un caz o nedreptate de arbi
traj nu poate fi suficientă 
pentru explicarea ițnor în- 
fringeri, eu atit mai mult cu 
cit acestea vin din partea 
unor adversari mult infe
riorii

MAI MULTE... MOAȘEI

Se știe că o mare impor
tanță în volei o are condu
cerea echipei de pe margine. 
Prin inspirația (mai bine zis. 
prin priceperea) antrenoru
lui de a da indicațiile cele 
mai potrivite de pe marginea 
terenului, de a face schim
bările ce se impun în anu
mite momente, de a cere 
.timpul de odihnă" atunci 
cînd se cuvine, echipa poate 
să-și redreseze jocul și să-și 
sporească randamentul. Am 
observat cu regret că, în ce 
privește formația noastră, a- 
cest lucru se face în._ con
tradicție. După ce antrenorul 
Tănase Tănase dădea indi
cații tactice (bune sau rele), 
echipa urma cu totul altele, 
impuse de jucători! Este 
vorba de neîncredere în a- 
ceste indicații, de lipsă de 
autoritate a antrenorului ? 
Poate și de una și de alta. 
Altfel nu se întîmplau situa- 
ții care — sincer vorbind — 
frizează comicul. Și, bine
înțeles, rezultatele nu pot fi 
altele. Dacă antrenorii Mat- 
sudaira, Jenter și toți cei
lalți își impun cu fermitate 
punctul de vedere, interven
țiile lor fiind totdeauna sa
lutare, la noi, în schimb, ju
cătorii au latitudinea să apre
cieze ca nepotrivită tactica 
prescrisă de conducătorul 
echipei t

înscrierile se primesc zilnic în perioada 26.IX—4.X-196S), 
între orele 10—13, la sediul C.N.E.F.S-, Sectorul pregătirea 
cadrelor, str. Vasile Conta 16, București, telefon 1179 70 
interior 186.

Pentru anul școlar 1969/1970 se primesc înscrieri după 
cum urmează :

— LA SECȚIA SERALA pentru disciplinele : fotbal și 
atletică grea (se primesc candidați numai din București)-

— LA SECȚIA FĂRĂ FRECVENȚĂ pentru disciplinele i 
atletism, box, fotbal, haltere, judo, lupte, scrimă și tir.

Actele necesare i

— cererea candidatului j

— certificat de naștere — copie legalizată;

— diploma de bacalaureat sau certificatul de absolvire
— în original;

— adeverință de clasificare sportivă minimum categ. 
a Il-a ;

— buletin de analiza sîngelui și rezultatul examenului 
radiologie;

— certificat medical eliberat de circumscripția medieo- 
sanitară ;

— 2 fotografii 4/6.
Concursul de admitere va consta din următoarele probe :

— lucrarea scrisă la antomia și fiziologia omului (mate
ria cuprinsă în programa liceelor de cultură generală);

— probe practice Ia specializare.
Informații suplimentare se primesc cu ocazia înscrierii

Cînd se va ajunge și în 
cadrul lotului național mas
culin la stabilirea unei con* 
duceri unice a echipei ?

REZERVELE
i

La „Cupa Mondială’1 au fost 
prezenți 12 voleibaliști ro
mâni. Cîți dintre ei își me
ritau cu adevărul locul 7 Pu
țini ! Aproape că, socotindu-i, 
nu am putea înfiripa un 
sextet. Pentru ce atunci au 
fost purtați pe drumuri (și 
pe cheltuială) jucători pe 
care nu s-a pus de la în
ceput bază 7 Am văzut echi
pa R.D.G. folosind pe toți 
cei 12 jucători și nescăzînd 
valoric, prin aceasta, pe par
cursul partidelor. De aseme
nea. formațiile japoneză și 
sovietică, Orice rezervă in
trodusă în teren aducea, dacă 
nu un spor calitativ, cel pu
țin un plus de energie, ds 
prospețime. în schimb, la 
noi, utilizîndu-se în meciu
rile importante doar 2—3 re
zerve (mereu aceleași și mult 
sub valoarea titularilor), 
schimbările nu constituiau 
decît un prilej de odihnite 
a unuia dintre jucătorii de 
bază, iar valoarea echipei 
scădea simțitor. Corbeanu ți 
Tănăsescu au fost duși la Ber
lin mai mult pentru a face 
încălzire în Sportforum decît 
cu conștiința că ei pot fi 
cindva sau cumva folositori 
echipei. Am remarcat că, de 
fapt, rezervele echipe noastre 
sînt fără excepție complexate 
de situația lor, nu știu cit 
de hotărîtoare pot fl într-un 
meci. De pildă, Tirlici — 
ajuns în această postură — 
nu mai este cel pe care îl 
știam, Rauh, Vraniță și cei
lalți trăiesc, de asemenea, 
complexul rezervei pentru că 
nu înțeleg și nu au fost tă
cuți să înțeleagă că, în ma
joritatea cazurilor, de ei de
pinde soarta unui meci, că 
victoria sau înfrîngerea stau 
mai mult pe umerii lor de
cît pe cei ai titularilor, Și 
poate că n-au înțeles acest 
lucru nici antrenorii lotu
lui. Acum însă s-au convins, 
probabil, că nu întîmplător 
pe foile de arbitraj sînt tre
cut! mai mult de șase ju
cători.
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REVANȘA...
specia' 
lîstului FORMAȚIA PROBABILA PENTRU MECIUL CU PORTUGALIA

Să jucăm 
simplu!

Conferința de presă de la F. R. F

Este o invitație cunoscu
tă în rîndurile fotbaliș
tilor pe care, chiar la a- 
ceastă rubrică, a făcut-o și 

antrenorul federal Dincă Schi- 
leru.

Jocul de fotbal, pe care toa
tă lumea îl cunoaște și îl co- 
imentează într-un fel sau 
altul, este greu datorită — 
paradoxal — cerințelor de 
simplitate...

Un jucător de valoare, cu 
o mare experiență și un bogat 
bagaj de cunoștințe, ne va 
surprinde tocmai prin sim
plitatea jocului său, prin felul 
simplu în căre rezolvă situații 
dificile (exemple sînt destule ; 
Ia noi în țară tipuri de ju
cători de valoare care s-au 
caracterizat prin jocul lor 
simplu au fost Constan
tin și Petru ,Emil; în 
străinătate pot să-1 amintesc 
pe Di Stefano).

Trecînd la polul opus, voi 
afirma că un jucător lipsit de 
pregătire, un jucător medio
cru, nu va găsi Imediat cea 
mai bună soluție, va întîrzia 
execuția, complicîndu-se, pen
tru ca de cele mal multe ori 
să greșească.

In antrenamentele desfășu
rate cu copiii și juniorii, cînd 

l-jucătorul poate fi modelat u- 
■șor, vom căuta ca, în cele 
4—5 antrenamente săptămîna- 
!le, din care 2 sau 3 vor fi 
I jocuri-școală, să introducem 

■— în vederea cultivării jocu
lui simplu — anumite sarcini 

,pe care jucătorii, respectîndu- 
l-le la antrenamente, le vor 
aplica în jocuri, adăugind fan
tezia proprie fiecăruia.

| Să învățăm jucătorii: 
f a) să nu conducă mingea 
Inutil, o pasă dată la timp re- 

’ zolvînd superior situația res
pectivă ;

b) înainte de a primi min
gea, să privească unde trebu
ie s-o transmită, evitînd pre
luările inutile ;

I c) să caute să preia balonul 
pe spații libere și nu în cele 
aglomerate;

d) să știe că pasa trebuie 
să întrunească anumite condi- 

i ții și anume : „cui o dăm 
ț„unde o dăm 1“ și „cînd o 
’ dăm ?"

Referitor la punctul „d“, 
.vom arăta că pasa se trans- 
rtnite neîntîrziat partenerului 
cel mai bine plasat, în par
tea opusă adversarului și în 
momentul cînd partenerul es
te liber-

Drumul pe care trebuie să-l 
parcurgă jucătorul pentru a 
ajunge să poată executa per
fect anumite procedee este 
deosebit de lung și dificil. 
Chiar anumite procedee teh
nice pe care credem că le stă- 
pînim bine trebuie să conti
nuăm a le perfecționa, a le 
finisa, ajungînd ca executarea 
lor în joc să nu mai ridice 
nici o dificultate.

Volumul mare de lucru în 
antrenamente (mă refer în 
special la învățare) este cel 
care poate rezolva această 
problemă.

Antrenamentele făcute de 
î—3 ori săptămînal, mai ales 
la juniori, nu vor putea face, 
cred eu, ca valoarea junioru
lui să crească, în schimb 5 an
trenamente săptămînal, în 
timpul vacanței chiar de 2 ori 
pe zi, vor da rezultate mari. 
Avînd cunoscute și putînd e- 
xecuta ușor anumite proce
dee de joc, tinerii fotbaliști 
vor putea rezolva în mod e- 
ficace și rapid situațiile din 
teren.

în concluzie, jocul simplu 
nu implică o cunoaștere mi
noră a procedeelor, ci, dimpo
trivă, așa cum am arătat, un 
număr mare de cunoștințe

Vasile BALUȚIU 
antrenor coordonator la cen
trul de copii și juniori Univer

sitatea Cluj

Ieri la sediul Federației ro
mâne de fotbal a fost organi
zată o conferință de presă cu 
prilejul căreia a fost prezen
tat planul de pregătire al e- 
chipei naționale în vederea 
meciului de la 12 octombrie 
cu echipa Portugaliei, la 
București, în preliminariile 
campionatului mondial.

Astfel, antrenorul Angelo 
Niculescu, pornind de la apre
cierile făcute pe marginea 
comportării lotului reprezen
tativ în meciul cu Zelezniciar 
Sarajevo (considerat drept 
promițător față de ultima e- 
voluție, de la Belgrad, in spe
cial în decursul reprizei a 
doua cînd cuplul de fundași 
centrali Hălmăgeanu—Dan 
Coe a evoluat bine și colabo
rarea iui Dobrin eu Dumi-

trache ca și integrarea pri
mului jucător în concepția de 
joc a echipei au fost mulțu
mitoare) a prezentat lotul: 
RĂDUCANU, GHIȚĂ (por
tari), SATMAREANU. LUPES- 
cu, iialmageanu, D. COE, 
DELEANU, MOCANU (fun
dași), GHERGHELI, DINU, 
RADU NUNWEILLER (mij
locași), DEMBROVSCHI, DO- 
MIDE. DUMITRACHE. DO
BRIN. TUFAN, LUCESCU, C. 
RADU (înaintași).

Și un lucru demn de rele
vat, acela că s-a anunțat și 
formația probabilă cu trei 
săptămini înaintea meciului cu 
Portugalia. Aceasta este cea 
care a început meciul cu Ze
lezniciar, adică : RADUCA- 
NU — SATMAREANU, H.ĂL- 
MAGEANU, D. COE, DELEA-

NU. DINU. NUNWEILLER VI, 
DEMBROVSCHI. DVMITRA- 
CHE, DOBRIN, LUCESCU.

La 28 septembrie lotul re
prezentativ va fi convocat la 
București cu excepția jucători
lor care vor evolua în compe
tițiile europene. Pe lingă an
trenamentele ușoare, efectuate 
cu acest prilej, se va viziona 
miercurea viitoare cuplajul 
internațional de pe ,.23 Au
gust’. Joi tot lotul se va de
plasa la Poiana Brașov unde 
se va afla pînă la 6 octombrie. 
Aici se vor desfășura antrena
mente zilnice, la 5 octombrie 
fiind prevăzut un meci-școâlă 
cu Steagul roșu. între 6 și 12 
octombrie lotul va reveni la 
Snagov, la 7 și 9 octombrie 
desfășurlndu-se două meciuri- 
școală.

Dintre întrebările și discu
țiile purtate pe marginea lo
tului prezentat, amintim doar 
propunerea care a vizat intro
ducerea jucătorului Neagu 
(Rapid) în iotul reprezenta
tiv.

După expunerea prof. An
gelo Niculescu, antrenorul 
Emerich Vogi, membru in co
misia de selecție, a prezentat 
cîteva din concluziile sale pe 
marginea vizitei recente in 
Portugalia cu care prilej a vi
zionat cîteva partide in care 
au evoluat echipele Benfica, 
Sporting Lisabona și Vitoria 
Setubal. Interesant de subli
niat opinia lui Emerich Vogi, 
precum că : „Nu există o cri
ză a fotbalului portughez 
după părerea mea, doar 
echipei Benfica".

ei.
a

Partida cu Zelezniciar-o bază de pornire
(Urmare din pag. 1)

atît de precis, poate fi — în 
bună măsură — reproșată an
trenorului lotului... Știm. în 
numai 48 de ore, cît a fost 
reunit lotul, nu se pot face 
minuni, dar parcă aveam pre
tenția ca măcar o parte din

Încredere In Dobrin. Dumi
trache și Dobrin pot alcătui 
un cuplu de vîrfuri de atac 
valoros, cu condiția „ca Do
brin să nu facă acea fentă in 
plus, care mă aruncă in of
said" (l-am citat pe Dumitra
che).

Reintroducerea lui Dobrin

mai multe rinduri capitolului 
eficacitate. Victoria Împotriva 
Portugaliei, drumul spre Me
xic, in ultimă instanță, de
pind — in primul rind — de 
eficacitatea acțiunilor ofensi
ve ale echipei noastre.

O ultimi idee : antrenorul

cedează in mai toate țările cu 
fotbal avansat :\ echipa pre
conizată se știe din timp, ur
nind ca ea să fie adusă In 
dispoziție optimă de joc.

După cite am aflat lotul 
reprezentativ va părăsi Capi
tala joi 2 octombrie, depla- 
sindu-se la Poiana Brașov — 
ur.de se va antrena pini du
minică. cind va susține un 
mec: 
roșu, 
veni 
tepU 
ăul cu Portugalia.

Am intrat, așadar. în cen
sul al 12-lea.

in fotbalul continental con
tinuă, după un debut cu și 
fără surprize, cursa „Cupelor’ 
— competiții de tradiție, și 
prestigiu în evidentă creștere. 
Evenimentul este plasat la loo 
de cinste în panoramicul spor
tiv european, ceea ce ni se 
pare absolut firesc chiar da
că ar fi să facem doar simpla 
lectură a listei echipelor în
scrise în actuala ediție a „Cu
pei campionilor europeni’, 
„Cupei cupelor’ și „Cupei eu
ropene a tîrgurilor'.

La această oră, tripla între
cere europeană oferă și echi
pelor românești de club prile
jul unui mare examen. Se știe, 
desigur, că — fragil încă — 
fotbalul nostru a fost repre
zentat la aproape toate ediții
le celor trei mari întreceri, 
urmărindu-se mai puțin rezul
tatele spectaculoase (uneori a- 
proape imposibil de realizat) 
și mai mult lărgirea unei ex
periențe fără de care progre
sul valoric este de neconceput. 
De aceea — în condițiile amin
tite — cu toată dorința de a- 
firmare a jucătorilor și antre
norilor, cu două excepții (Pe
trolul — ediția 1962 >'63 și Di
namo Pitești — ediția 1965/66, 
in „Cupa europeană a tîrgu
rilor’) nici una din formațiile 
noastre n-a reușit să facă mai 
mult deci: un modest act de 
prezență. E drept, uneori sor
ții nu au fost prea binevoitori, 
programi nd echipelor româ
nești — deseori din start — 
adve.-sari de talia lui Interna- 
zîonale Milano. Borussia Dort
mund, Fenerbahce Istanbul, 
Ferencvâroa Budapesta sau 
F.C. Liverpool. N-au lipsit nici 
discuțiile, uneori întemeiate, 
despre arbitraje care au decis 
sau au influențat unele rezul
tate. Dar, trebuie recunoscut 
că nu existau motive obiecti
ve pentru a năzui la mai mult 
aecit s-a obținut. Lipsit de va
loare, deseori practicat rudi
mentar, fără busolă și fără 
.marinar.’ destoinici și cura
joși pe acea agitată mare a 
performanțelor autentice, fot
balul românesc avea doar me
ritul — de altfel remarcabil — 
de a nu abandona!

Ceva s-a schimbat, Insă, în

ultima vreme în fotbalul nos
trum și nu este vorba doar de 
faptul că, în meciuri oficiale, 
echipa națională n-a cunoscut 
înfrîngerea în acest an (deși 
a întîlnit adversari redutabili), 
manifestînd o constanță va
lorică de la care are acum 
curajul să îndrăznească mai 
mult. Acest CEVA trebuie — 
pentru confirmarea unui pro
gres structural, nu de supra
față — să se reflecte și In evo
luțiile echipelor românești de 
club în aceste trei mari com
petiții europene. S-ar arăta 
astfel mai convingător că fru
moasele rezultate ale „tricolo
rilor’ au fost clădite pe cu to
tul alte temelii decît cele ale 
laboratorului sau hazardului.

Sincer vorbind, debutul e- 
chipelor noastre fruntașe în 
cele trei competiții europene 
a însemnat un insucces : o sin
gură victorie, în fața unui ad
versar modest, și trei înfrîn- 
geri (doar Steaua părea total 
lipsită de șanse la Glasgow), 
care au făcut să se risipească 
multe din speranțele califică
rilor.

Nimic n-ar fi însă mai gre
șit ca U.T.A. (în ciuda deza
vantajului pe planul tehnicii 
individuale), Rapid și Steaua 
să se considere de pe acum 
eliminate din competiții! Pen
tru oricare din cele trei for
mații (Dinamo Bacău n-are, 
desigur, prea multe emoții) 
meciul revanșă poate însemna 
un strălucit succes internațio
nal. Și U.T.A., și Rapid au 
pierdut jucînd slab, mult sub 
posibilități. Nu este vorba, 
deci, de ceva imposibil, ci da 
ceva foarte greu, de un obsta
col care poate fi trecut, cu 
condiția ca echipele noastre 
să joace la potențialul lor 
maxim, să simtă întreaga răs
pundere de a reprezenta fot 
balul românesc de azi și să 
lupte cu toată energia de care 
sint capabili jucătorii.

înaintea celor patru Jocur; 
din „tupe“, o urare, poate o- 
bișnuită, dar profund sinceră! 
succes, fotbaliștilor de la 
U.T.A., Steaua, Rapid și Di
namo Bacău în meciurile- 
retur. Și mai departe...

i. cind va
de verificare cu Steagul 
Luni 6 octombrie, va re
ia Snagov. unde va aș
— antreniadu-se — se

Dan G1RLEȘTEANU

De vorbă cu Otto Gloria, antrenorul Benficăi

Minutul 20 al jocului Lotul A — Zelezniciar Sarajevo : o frumoasă 
brovschi-Dumitrache, este încununată, de ultimul, prin gol: 1—0

„punctele" incriminate, mai 
sus să fi căpătat o soluțio
nare mai timpurie.

— Cum ați notat evoluția 
jucătorilor noștri de miercuri?

— Răducanu 8 —^Sătmă- 
reanu 9, Hălmăgeanu 8, D. Coe 
8, Deleanu 6, Dinu 8, Nun
weiller 
Dobrin 
Lucescu

■'excepția 
brovschi 
turor celorlalți 
scădea nota cu

Referitor la
Dobrin și la neutilitatea lui 
Ghergheli, antrenorul Nicu
lescu ne-a dat următoarea ex
plicație : „Deși Ghergheli este 
în formă, i-am preferat pe 
Dinu și pe, Nunweiller, care 
au o orientare mai ofensivă. 
Dobrin a fost introdus pe post 
de virf“. Relativ la jocul lui 
Dobrin, și la intențiile care îl 
vizează, antrenorul lotului a 
spus că este mulțumit de ori
entarea nouă a piteșteanului, 
fiindcă acum joacă pentru e- 
chipă, care, la rindul ei, are

8,
8,

6
lui

Și

Dembrovschi 7, 
Dumitrache 7, 
(N.N. — cu
Dobrin, Dem- 
Lucescu, tu- 
jucători le-am 
un punct).
folosirea lui

în lot, a cărui (posibilă) rein
trare în partida cu Portugalia 
ar avea și caracterul unei 
coincidențe, (ultimul meci in- 
ter-țări la care el a participat 
a fost jocul Portugalia—Ro
mânia, de anul trecut) ni se 
pare oportună și justificată 
(ținînd seama de ultimele evo
luții ale piteșteanului), dar ea 
se va dovedi și fericită numai 
cu condiția exploatării paselor 
decisive servite de el. Or, șu
tul la poartă rămîne, deocam
dată, pentru noi o... speranță 
pe care scrie (mare) doar Du
mitrache. Mai precis, nici Du
mitrache nu este tip de șuteur, 
dar el ajunge frecvent — a- 
cesta este marele său atu — 
în situația de gol, fie că ease 
petrece Ja 14, 10 sau 3 me
tri. De dorit este ca nu nu
mai Dumitrache, ci și Dem
brovschi, Radu Nunweiller, 
Dinu să fie in măsură să ex
ploateze decisiv „dispeceratul-1 
lui Dobrin, care și el poate 
„scoate din cutie11 golurile sale 
de la 25—30 m.

Nu întîmplător consacrăm

Mîine, la Arad: U.T.A.—„U“ Cluj

acțiune Dinu-Dem- 
Foto: A. NEAGU

Niculescu ne spuneaAngelo
că „11 “-le care a început jo
cul cu Zelezniciar va înțepe 
(dacă nu vor interveni acci
dente) și partida cu Portuga
lia. Hotărîrea antrenorului lo
tului reprezentativ — surprin
zătoare, poate, pentru unii — 
ni se pare, profesional vor
bind, întemeiată. Așa se pro-

F. C. Argeș -
Homenetmen (Liban)

3-1 (3-0)

Școli generale 
cu program de educație 

fizică - fotbal
Inspectoratul școlar al mu

nicipiului București, în cola
borare cu Federația română 
de fotbaj, organizează selecții 
pentru admit^țea în școlile 
generale cu program de edu
cație fizică — fotbal — nr. 69 
(fostul liceu nr. 39) în secto
rul IV, și nr. 178 în sectorul 
VIII.

Selecțiile se fac pentru-ele
vii claselor V, VI și VII, în 
zilele de 27, 29 și 30 septem
brie, 1—4 octombrie, de la ora 
8 la 10 și 16—18, la stadionul 
23 August, teren VIII și la te
renul C.P.B. (Casa Scînteii). 
Elevii trebuie să aibă echipa
ment de picior.

Cei selecționați vor fi trans
ferați din acest an. la școlile 
generale respective. ,

După exli 
țat, în urma 
tervenite între

im am mai anun- 
înțelegerii in- 
secțiile de fot-

CLENCIU
DOMIDE 

văzut de AX.

mai puțin adevărat că și clu
jenii, care au suferit dumi
nica trecută prima înfringere 
din campionat, vor să se rea
biliteze. în perspectivă, deci, 
un Joc foarte atractiv.

PITEȘTI. — In continua
rea turneului pe care îl în
treprinde în țara noastră, 
echipa Homenetmen, cam
pioana Libanului, a jucat cu 
divizionara A, F. C. Argeș. 
Cei peste 4000 de spectatori 
au asistat ia un joc frumos. 
Prima repriză a aparținut în 
întregime piteștenilor, care 
au marcat trei goluri prin 
Nuțu (min. 37 și 41) și M. 
Ionescu (min. 39). După pau
ză, antrenorii F. C. Argeșu
lui au introdus în formație 
majoritatea rezervelor. în fi
nal, oaspeții au redus din 
handicap, prin Apo (min. 89). 
A arbitrat foarte bine V. Du
mitrescu — București.

I. FEȚEANU 
coresp. principal

Septembrie, sîmbătă, 20.-. 
Dimineață plăcută de toamnă 
lisaboneză, intr-unui din cafe- 
barurile metropolei portughe
ze, undeva lingă Tajo. mareie 
fluviu ce-și leagănă apele spre 
Atlanticul din imediata apro
piere.

Lui Otto Gloria, al cărui in
vitat sînt, la această oră ma
tinală, li face o nedisimulată 
plăcere să audă (in timp ce-și 
soarbe cafeaua, desigur... bra
ziliană) din gura unui ziarist 
venit de la mii de kilometri, a- 
mănunte din fișa sa biogra
fică: înainte de fotbal ați în
drăgit baschetul... ați făcut 
școala de antrenori la Vasco 
da Gama, cu Flavio Costa... 
ați ajuns la Benfica, în 1954, 
cu prilejul turneului efectuat 
în Europa de „America" din 
Rio..- in 5 ani, echipa pregă
tită de dv a cucerit nici mai 
mult nici mai puțin de patru 
trofee — două cupe, două 
campionate... între anii ’59 și 
’66, intre „perioadele Benfica", 
ați antrenat echipele Belenen- 
ses. Sporting, Olympique Mar
seille, F.C. Porto...

Știu aproape tot despre dv, 
un singur lucru, de neînțeles, 
îmi scapă, sau mai bine zis 
l-aș dori lămurit de însuși 
Otto Gloria :

— în 1966, la Londra, ați 
condus pe... podium o echi
pă fără soccer reprezenta
tiv. De ce ați părăsit na
ționala imediat după prima 
victorie a Portugaliei în 
preliminariile pentru Me
xic ?

— Benfica, aflată intr-un 
conflict cu federația, m-a o- 
bligat să aleg: ori la naționa
lă, ori la club. Din două una.-.

— Regretați mult ?
— Știu eu ce să spun ? Cu 

Benfica am mai luat un loc I

în campionat — juctnd acum 
din nou tn C.C.E. —, pe cind 
cu naționala... Vedeți și du 
rezultatele ei-

— Totuși, ați plecat după 
un 3—0, cu România, ac
tuala șefă a seriei 1

— Echipa dv, aflată, la acea 
dată, intr-o altă alcătuire, a 
jucat foarte slab, dind o mină 
de... ajutor la realizarea acelui 
3—0. Sincer să fiu, încă de pe 
atunci, de la meciul cu Româ
nia, atn simțit că Portugaliei 
fi va fi tare greu în actualele 
preliminarii.

— îi mai acordați ceva 
șanse ?

— Mici, foarte mici. Va tre
bui să învingă, în primul rind, 
România, o echipă care s-a 
lansat cu hotărire în cursa 
spre Mexic. Și-apoi, eu știu 
bine cum joacă tricolorii ro
mâni acasă la ei. l-am văzut 
in ’65, la 2—0 (n.n. — cu Por
tugalia, în preliminariile C.M., 
ediția engleză).

— Să poposim acum pa- 
țin în țară la dv, al cărei 
fotbal îl cunoașteți perfect. 
Ce ziceți de „noua Brazi- 
lie“? de Saldanha ?

— li cunosc bine pe Sal
danha. Am jucat împreună, în 
tinerețe. A fost un fotbalist 
bun, apoi un ziarist excelent, 
acum — un antrenor cel puțin 
inteligent. De ce? Pentru sim
plul motiv că s-a gîndit să al
cătuiască echipa pe scheletul 
lui Santos, arătînd, astfel, că-l 
interesează, in egală măsură, 
vedeta — adică valoarea indi
viduală — și echipa — adică 
valoarea de ansamblu, coeziu
nea. Această „nouă Brazilie", 
cum i-ați spus dv, va fi în 
Mexic port-drapelul fotbalului 
sud-american în pasionantul 
duel ce se anunță cu Europa-

— Dați-mi, vă rog, și fa
voritul dv. european.

— Anglia.' De departe... Ah, 
ce revanșă se anunță în Mexic 
— a mai spus Otto Gloria, 
sorbindu-și ultima picătură de 
cafea...

G.

La fotbal, in Cupa

T.U.G. —Dinamo
După Steaua și Progresul, 

iată că a venit și rîndul e- 
chipei Dinamo să încerce să 
remonteze greul handicap de 
două goluri cu care echipa 
divizionară C T.U.G. a fost, 
de la începutul meciului, a- 
vantajată. Dinamo, fără 6 ti
tulari în formație, a încercat 
timp de aproape o oră de 
joc să înscrie, însă Sălceanu 
și Sandu au ratat ocazii ex
trem de clare. în repriza a 
doua, T.U.G. joacă foarte cu-

NICOLAESCU

T.U.G.,

5-1

bal U.T.A. și „U“ Cluj, me
ciul dintre aceste echipe, din 
etapa a Vll-a a campionatu
lui diviziei A, se va disputa 
mîine.

Elevii antrenorului Dumi
trescu s-au pregătit cu multă 
seriozitate în aceste zile, do
rind să depășească perioada 
critică pe care au traver
sat-o in ultima vreme. Nu-i

Pe vremuri Timișoara avea 
Maracana ei — celebrul cîmp 
al Mehalei. O suprafață ge
neroasă care putea cuprinde 
cîteva terenuri de fotbal. Azi 
pe netezim'ea ei sălășluiește un 
cartier nou și cu greu îți poți 
imagina că pe aceste locuri a 
crescut și și-a făcut ucenicia 
pepiniera fotbalului timișo
rean în perioada interbelică, 
cei care aveau să dea stră
lucire echipelor de club „Chi
nezul", apoi „Ripensia" și 
echipei noastre naționale.

La început a fost o minge 
de cirpă și o droaie de băieți 
gălăgioși, ale căror litigii de 
joc se transformau în încăie
rări trecătoare. A fost apoi o 
minge de hîrtie at ir nat ă de 
o creangă pentru învățarea lo
viturii cu capul. Tot felul de 
ștrengării, cățărările în copaci, 
înotul în Bega, alergările

sau patinajul intr-un părculeț 
inundat decuseară de băieți, 
prin cele patru guri de apă in 
timp ce paznicul își bea cin
zeaca la circiuma din colț,

cu handicap:

(2-0)

Știința Bacău va
Comisia centrală de compe

tiții și disciplină a Federației 
române de fotbal a analizat in
cidentele petrecute după me
ciul Știința Bacău — Politeh
nica Galați și a luat următoa
rele măsuri :

— secția de fotbal Știința 
Bacău este sancționată cu ri

buieții vor renunța la leul pen
tru bomboane...

Și așa intr-o zi băieții au 
ajuns Ritter, Hoksari, Steiner, 
Tănzer, Vogi, Kilianovici,

Ștefan Dobay
împlinește azi 60 de ani

toate astea le-am numi azi 
pregătire fizică.

Osteniți de joacă, băieții 
urcau treptele visului în care 
ii aștepta în flecare noapte o 
zînă frumoasă, îndepărtată și 
zglobie în anvelopa ei galbe
nă d: piele. Această zînă va 
pogorî din vis pe întinsul Me- 
halei abia după ce multe zile

Freeh, Raffinsky, Beke, 
Biirger.

Și printre aceste stele — 
o stea de primă mărime: Ște
fan Dobay, o vreme Calul și 
temutul „tunar" de acum mai 
bine de treizeci de ani al 
„Ripensiei" și al naționalei Ro
mâniei, apoi o vreme idol al 
sportului-rege, omul căruia ii

juca pe alt teren!
dicarea dreptului de organiza
re pe teren propriu pe timp 
de trei etape ;

— jucătorii Goea și Pelea 
(ambii de la Știința Bacău) au 
fost suspendați pe cite 2 etape;

— secției de fotbal Știința 
i se dă un ultim avertisment.

datorăm amintirea frumoasă 
a atîtor recitaluri fotbalistice, 
eroul care — pentru cei mai 
mulți dintre noi — a creat le
gendele copilăriei cu bare rup
te, maimuțe omorîte în poartă, 
picior sigilat, și plase străpun
se cu mingea.

Acest veșnic îndrăgostit de 
zina intilnită pe timpul Meha- 
lei a ridicat disciplina și prie
tenia în fotbal la rang de 
principiu, pe care, de o buca
tă de vreme, l-a transformat 
în ștafetă pentru tinerii săi 
ciraci.

Dobay, Calul, „tunarul", e- 
roul — compun aureola unei 
glorii. Se zice că gloria în fot
bal face cît toate celelalte 
glorii pentru că o poți privi 
din „posteritate". Ștefan Do
bay împlinește azi 60 de ani. 
Să-i urăm cu toții „la mulți 
ani!".

Corneliu IROD

rajos
gur minut (56), două goluri, 
prin același jucător — extre
ma stingă Toma. Tot T.U.G. 
majorează scorul, după o ex
celentă fază de fotbal, prin 
Mihai (min. 79). Dinamoviștii 
reduc din handicap după nu
mai un minut prin Frățilă. 
Trebuie să arătăm, însă, că 
gazdele au jucat extrem de 
dur, iar o parte dintre cei 
aproximativ 6000 de specta
tori a avut o comportare ne
sportivă. Foarte bun arbitra
jul lui
GRAUR).

și înscrie, într-un sin-

A. Miinich. (D.

MECIURI AMICALE
ROȘU - ME-STEAGUL ROȘU — ME

TROM BRAȘOV 1—1 (1—0)
BRAȘOV. — Cîteva sute de 

spectatori au asistat la me
ciul de pregătire dintre for
mațiile locale Steagul roșu 
și Metrom. Golurile au fost 
realizate de Florescu (min. 
15) pentru Steagul roșu și Ol- 
teanu (min. 72, autogol) pen
tru Metrom.

C. Gruia, coresp. principal
A

A. S. ARMATA TG. MUREȘ 
— A.S.A. SIBIU 7—0 (2—0)

TG. MUREȘ. — Utilă par
tidă de verificare a divizio
narei A, A. S. Armata Tg. 
Mureș. Au marcat i Macai 
(min. 11, 75, 90), Trăznea (min. 
31 și 60), Caniaro (min. 59) 
și Ciutac (min. 08).

S. Albu, coresp.

GAZ METAN MEDIAȘ — 
FARUL CONSTANȚA 2—1 

(0-1)
MEDIAȘ. — Echipa locală 

a dominat, în special în re
priza secundă. Au înscris t 
Dodu (min. 37, aut rol) pen
tru Farul, Pascal (min. 62) și 
Barna (min. 79) pentru Gaz 
metan.

Z. Rîșnoveanu, coresp.

ur.de
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1MP11NIRIIA 25 DE ANI DE EA APARIȚIA in lume
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Campionatele mondiale și europene de haltere
(Urmare din pag. 1)

cu 
de

cată a Partidului Comunist 
Român.

Intr-un cadru solemn, se dă 
citire Decretului Consiliului 
de Stat prin care se conferă 
ziarului „Scînteia". ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I, pentru con
tribuția deosebită adusă la 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a Partidului Comu
nist Român, la opera de edi
ficare a socialismului în Ro
mânia, pentru activitatea de 
educație socialistă a maselor 
de oameni ai muncii, 
prilejul împlinirii a 25
ani de ia apariția primului 
său număr legal.

în aplauzele puternice ale 
asistenței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România a înmînat 
înalta distincție redactorului- 
șef al ziarului „Scînteia".

în numele redacției, tova
rășul Alexandru Ionescu 
a mulțumit pentru dis
tincția conferită ți a asi
gurat conducerea de par
tid și de stat, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că zia
rul va milita cu și mai mul
tă perseverență pentru trans
punerea In viață a politicii 
interne și externe a partidu
lui.

în continuare au luat cu- 
vîntul tovarășii Ada Petrescu, 
șef de secție în redacția 
Scînteia, Martin Cioc, repor-

ter fotograf și Mircea Ar.ge- 
lescu, redactor șef adjunct al 
ziarului.

Primit cu îndelungi și pu
ternice aplauze a luat cu- 
vîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului 
de Stat.

Cuvîntarea a fost subliniată 
în repetate rînduri cu puter
nice aplauze, care nu au 
contenit minute în șir.

Festivitatea a luat sCrșit 
într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, printr-o caldă ma
nifestare a dragostei și ata
șamentului ziariștilor co
muniști față de partid și 
secretarul său general, a ho- 
tărîrii lor nestrămutate de a 
milita și în continuare prin 
scrisul lor pentru 
sarcinilor 
cel de-al 
P.C.R.

VARNA, 25 (prin telefon). 
Pentru a patra oară, cel mai 
feminin dintre sporturi — 
cum este denumită gimnas
tica artistică — îi reunește 
pe cei mai reprezentativi soli 
ai săi la o nouă ediție a 
campionatului mondiaL Este

lot numeros da foarte bune 
gimnaste, 
autoritar 
naționale 
cele mai

Palatul 
calitate,

care au dominat 
competițiile later
ale anului, își pun 
mari speranțe, 
sporturilor din lo- 
sală modernă cu

mărețe 
X-lea

înfăptuirea 
trasate 

Congres
de 
al

★
Cu prilejul împlinirii a 

de ani de la apariția primului 
număr legal al ziarului Scln- 
teia a avut Ioc solemnitatea 
înmînării de ordine și meda
lii ale Republicii Socialiste 
România unor redactori ți 
tehnicieni ai ziarului.

★
Ziarele de azi publică cu- 

vîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul qeneral 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
rostită la adunarea festivă 
consacrată împlinirii a 25 de 
ani de la apariția primului nu
măr legal al ziarului Scînteia.
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Franulovici

învins la Opatja

OPATJA, 25. Pentru a doua 
oară în mai puțin de o săptă- 
mînă, tenismanul iugoslav Ze- 
liko Franulovici a suferit o în
frîngere surprinzătoare. învins 
de cehoslovacul Koukal la Bel
grad, el a fost acum eliminat 
de modestul Herdy (Austria) 
în turneul internațional de Ia 
Opatja. în optimile de finală 
el a cedat eu 6—3, 5—7, 2—6. 
Alte rezultatei Ivanovici-Taiș- 
ner 7—5, 6—2, Koukal—Ivan- 
cic 6—3, 6—1, Rodriguez — 
Frisclci 6—0, 6—r3.

Ghelier învins de un 
debutant în finală!

în runda a 13-a a campio
natului unional masculin de 
șah a fost înregistrată o mare 
surpriză: tînărul debutant A- 
verkin, originar din Sverd
lovsk, l-a învins pe marele 
maestru Efim Ghelier. Alte re
zultate: Zaițev—Savon 1—0; 
Furman—Vasiukov 1—0; par
tidele Petrosian — Tumakov, 
Gufels—Smislov, Gipslis—Tai- 
manov și Liberson—Holmov 
s-au încheiat remize.

4000 de locuri, dată în folo-

O concurentă redutabilă: Alla Zasuhina, care a cucerit anul 
acesta „Cupa U.RS.S.' deși are doar 17 ani

Foto : TASS

Severa înfrîngere
a pugilișlilor francezi

✓
în localitatea Lahr (landul 

Baden) s-a disputat întîlnirea 
internațională de box dintre 
selecționatele de amatori ale 
R.F. a Germaniei și Franței. 
Net superiori, pugiliștii vest- 
germani au obținut victoria cu 
scorul de 17—3. Punctele echi
pei franceze au fost realizate 
de „cocoșul" Cosentino, care 
l-a învins la puncte pe Steger, 
și de Khaloufi (cat. muscă), 
care a terminat la egalitate cu 
Schubert, 
cat. grea 
schemann 
de Alain
box a Franței va 
noiembrie, la St. 
mația României.

De remarcat că la 
vest-germanul Ko- 
a dispus la puncte 
Victor. Echipa de 

întîlni la 22 
Brieuc, for-

ediția programată aid, la 
Varna, în renumita stațiune 
a litoralului burgar, este edi
ția ce succede celor de la 
Budapesta (1963). Praga (1965) 
și Copenhaga (1967), este edi
ția în care gazdele noastre 
de astăzi, dispunînd de un

Campionatele mondiale de pentatlon modern
Echipa de juniori a României pe locul 6

Budapesta 25 (prin tele
fon). în «apitala Ungariei 
s-au încheiat joi întrecerile 
campionatelor mondiale de 
pentatlon modern pentru se
niori și juniori. La capătul 
unei dispute sportive de toată 
frumusețea titlul la individual 
a revenit sportivului maghiar 
Andras Balczo care a tota
lizat 5515 p. El se afla pe 
locul secund după patru 
probe, dar a alergat excepțio
nal la cros asigurîndu-și un 
punctaj cu totul deosebit 
1387 p! Pe locurile urmă
toare ! Onisenko (U.R.S.S.) 
5467 p și Ferm (Suedia) 
5221 p. Pe echipe victoria a 
revenit formației Uniunii 
Sovietice cu 15730 p. S-au 
clasat în continuare 2. Unga
ria 15622 p, 3. R. F. a Ger
maniei 14735 p, 4. S.U.A. 
14374 p, 5. Suedia 14016 p, 
6. Finlanda 13963 p etc.

întrecerea juniorilor a re
venit reprezentanților țării 
gazde. La individual a cîști
gat Pethd 5127 p. El a fost 
urmat de Togobjecki (U.R.S.S.) 
5060 p și Borna (Ungaria) 
5036 p. Tinerii noștri pentat-

loniști au ocupat locurile 
15. Cosmescu 4497 p, 23. Spir- 
lea 4123 p. 25. Moraru 4015 p. 
Clasamentul pe echipe: 1. 
Ungaria 15210 p, 2. U.R.S.S. 
14877 p, 3. Franța 13950 p, 
4. Bulgaria 13676 p, 5. Suedia 
12764 p, 6. România 12678 p. 
în continuare s-au clasat re
prezentativele R, F. a Ger
maniei, Finlandei, Angliei. 
Poloniei, Cehoslovaciei și 
Austriei.

Considerăm ca mulțumitor 
locul șase ocupat de juniorii 
români. '

sință în septembrie trecut, 
este gata să-și primească dis
tinsele și grațioasele oaspete. 
Și-au anunțat participarea, 
la ceea ce specialistele nu
mesc de pe acum cea mai 
interesantă ediție a mondia
lelor de gimnastică artistică, 
150 de sportive din 18 țări 
ale lumii, printre care și Ro
mânia, Aproape 50 de concu
rente vor evolua în întrece
rile individuale.

Dacă pentru marele public 
aceste cifre nu spun prea 
mult, pentru cei ce îndră
gesc și urmăresc dezvoltarea 
acestui sport-artă, ele repre
zintă recordul și au semni
ficația unei depline afirmări 
a ramurii sportive ce s-a 
născut acum nouă ani dar 
care, în ciuda tinereții, ame
nință serios familia sporturi
lor olimpice. Poate că tocmai 
din aceste motive și folo
sind momentul startului de 
la Varna, ar fi foarte utile 
cîteva date din scurta isto
rie a gimnasticii artistice. 
Spațiul nu ne îngăduie însă 
o investigație amplă și ne 
vom mulțumi de aceea cu 
menționarea doar a cîtorva

date importante din biogra
fia gimnasticii artistice. Ca 
soră (unii se încumetă s-o 
numească chiar „mamă") a 
gimnasticii sportive, artistica 
a avut mult de luptat pînă 
s-a creat pe ea însăși, pînă 
și-a creat propriul profil, 
propria linie de dezvoltare. 
Se consideră că întîlnirea 
triunghiulară găzduită de 
orașul Sofia în 1960, între 
gimnaste din Bulgaria, Ceho
slovacia și UJUS.S. este pri
ma manifestare internaționa
lă care a pus, de fapt, ba
zele noului sport. Trei ani 
mai tirziu, la Budapesta, are 
loc primul campionat mon
dial cu participarea a 11 țări. 
Apoi, în 1965, din inițiativa 
federației bulgare, a fost or
ganizat primul turneu uni
versitar sub egida F.LS.U. în 
același an, la Praga. avea 
loc cea de-a doua ediție a 
mondialelor, iar în 1967, In 
capitala Danemarcei, cea de-a 
treia ediție, numărul țărilor 
reprezentate fiind în fiecare 
an în creștere.

Și, iată-ne Ia 
fața nu numai a 
record de țări 
disputa pentru 
a altor aspecte inedite.' Pen
tru prima oară vor participa 
la întreceri sportive din Ja
ponia și R.P.D. Coreeană, de 
altfel primele sosite la fața 
locului pentru a cunoaște și 
a se acomoda cu sala de con
curs.

în urma deciziei luate re
cent de F.I.G., a patra edi
ție de la Vama va fi prima 
în care va apare noua denu
mire oficială dată acestui 
sport, cea de gimnastică mo
dernă.

Sîmbătă, în prima zi a 
mondialelor, programul pre
vede proba de ansamblu cu 
minge, la care vor evolua cîte 
șase gimnaste din fiecare 
țară participantă: deci 17 
ansambluri, deoarece la a- 
ceastă probă federația ita
liană nu va fi reprezentată. 
Duminică și luni intră în con
curs gimnastele individuale i 
mai întîi cu exercițiul im
pus cu minge și exercițiul 
liber ales cu cerc, apoi cu 
exercițiul liber fără obiect și 
cu coardă.

Luni seara, laureatele în
trecerii, împreună cu sporti
ve fruntașe din cîteva orașe 
ale Bulgariei, vor oferi spec
tatorilor un bogat program 
demonstrativ.

Constantin MACOVEI

Viktor Kurențov
in afară de concurență

Trei meciuri egale in campionatul
feminin de

Varna, In 
unui număr 
prezente în 
medalji. d

VARȘOVIA (prin tele
fon). — întrecerea mondială 
și europeană a halterofililor 
de categorie semimijlocie (75 
kg) s-a încheiat cu succesul 
categoric (și de altfel scon
tat) al sovieticului Viktor 
Kurențov, același care a tri
umfat la Jocurile Olimpice 
din Mexic. Uimește poate 
maniera categorică în care a 
obținut victoria, diferența 
astronomică de kilograme cu 
care l-a întrecut pe al doilea 
clasat, ungurul G. Szarvas. 
Și totuși, pentru că nu există 
roze fără spini, Kurențov a 
avut și o picătură amară în 
cupa dulce a succesului săui 
la stilul smuls, francezul A. 
Terme, un atlet care nici nu 
a contat la triatlon, i-a smuls 
liderului titlul mondial și 
continental, spre marea stu
pefacție a spectatorilor.

Iată rezultatele tehnice:
TRIATLON (mondial) t 1. 

V. KURENȚOV (U.R.S.S.) 
467,5 kg, 2. G. Szarvas (Un
garia) 440 kg, 3. T. Mursu 
(Finlanda) 437,5 kg. 4. L. Jen
sen (Norvegia) 435 kg, 5. I. 
Sunami (Japonia) 430 kg, 6. 
M. Kolarik (Cehoslovacia) 
425 kg; in clasamentul eu
ropean, Kolarik figurează pe 
locul 5, iar U. Kliche (R.F.G.) 
pe locul 6.

ÎMPINS (mondial și euro
pean): 1. KURENȚOV 152,5 
kg, 2. Mursu 145 kg, 3. Jensen 
14W kg.

SMULS (mondial și euro
pean): 1. TERME 140 kg, 
2. Kurențov 137,5 kg, 3. Szar
vas 135 kg.

ARUNCAT (mondial): 1. 
KURENȚOV 177,5 kg. 2. Szar
vas 175 kg, 3. Sunami 165 kg; 
în clasamentul european, pe 
locul 3 figurează Mursu cu 
165 kg.

CU BOB HOFMAN 
LA ANTRENAMENTUL 
LUI BOB BEDNARSKI

Este cert faptul că echipa 
de haltere a S.U.A. nu mai 
este acum ceea ce era cu ani 
în urmă, cînd în rîndurile 
sale se numărau asemenea 
supercampioni ca Paul An
derson, Tommy Kono, Isac 
Berger, Charles Vinci, Nor
bert Schemanski...

Reprezentativa americană, 
prezentă la Varșovia cu un 
efectiv complet, este alcă
tuită din sportivi tineri, lip
siți de experiența marilor 
concursuri, și care — cu ex
cepția lui Bob Bednarski — 
nu vizează locuri fruntașe. 
Acesta din urmă va parti
cipa la întrecerile categoriei 
grea (pină la 110 kg), avînd 
cele mai mari șanse să de
vină campion al lumii, deși 
printre concurenții săi se nu
mără și faimosul Ian Talts.

L-am urmărit pe Bednarski 
la antrenament. Ceea ce im
presionează de la început 
este superba sa carură. De
parte de a fi gras, cum sînt 
de obicei „greii", Bednarski 
întruchipează probabil tipul 
ideal al atletului moderni 
1,90 m înălțime, mers ușor, 
suplețe și mobilitate uimitoa
re. Bob seamănă mai de gra
bă cu un discobol elin.

Antrenamentul său nu du
rează mult, în schimb, inten
sitatea și viteza cu care lu
crează (folosind o bară de 
aproape 200 de kilograme) 
sînt impresionante.

Bob Hofman, socotit părin
tele halterofililor 
(cu o statură 
cu o energie 
ciuda celor 72 
îl urmărește 
Nu-i spune decît rareori cîte 
un cuvînt, pentru că Bed
narski știe dinainte ce tre
buie să facă, cunoaște per
fect programul ce i-a fost 
fixat.

Iată o scurtă declarație a 
lui Bob Hofman: „Am venit 
Ia Varșovia cu o echipă tî- 
nără. Majoritatea echipierilor 
noștri au fost recrutați din 
masa enormă a practicanților 
culturismului, exercițiu foar
te popular în S.U.A. Și Bed
narski a practicat culturis
mul, tocmai de aceea, are un 
trup construit atît de armo
nios. El deține recordul mon
dial cu 550 kg — o perfor
manță uimitoare pentru un 
halterofil de greutatea sa. 
N-am venit aici pentru a cu
ceri locuri fruntașe. Despre 
elevii mei de astăzi veți auzi 
însă cu siguranță în următo
rii ani“.

americani 
herculeană și 
tinerească, în 
de ani ai săi), 

îndeaproape.

Ion OCHSENFELD

FOTBAL - MERIDIANE
• Surprize in meciurile amicale internaționale

• Continuă competițiile continentale

IUGOSLAV1A — U.R.S.S.
1—3!

BELGRAD, 25 (prin tele
fon). — O nouă experiență a 
lui Rajko Mitic pare sortită 
eșecului. Introducînd 7 nume 
noi în echipă, selecționerul u-

„La București am obținut cel mai mare
■ •succes sportiv din viața mea“!•

Interviu cu campionul european de box Valeri Tregubov

Campionatul feminin de 
handbal, categoria A, a pro
gramat ieri jocurile etapei a 
IV-a. Dintre rezultatele înre
gistrate menționăm „remizele” 
obținute de Progresul (ultima 
clasată) în compania Universi
tății București, de I.E.F.S. în 
partida cu „U“ Timișoara și de 
C.S.M. Sibiu în fața Confecției. 
Iată amănunte 
rea partidelor :

din desfășura-

ticat un joc modern, în viteză, 
remarcîndu-se în mod deosebit 
Doina Băicoianu. Meritul ei e 
că a reușit să-și mobilizeze ti
nerele coechipiere chiar și a- 
tunci cînd totul părea pierdut: 
8—5 pentru Universitatea. Dar 
numai 3 minute au fost de a- 
juns ca bucureștencele să răs
toarne rezultatul în favoarea 
lor : 9-8 !

Universitatea 
(6-7). Partida, 
modest a fost 

________ r evoluția scoru
lui". Universitatea lipsită de a- 
portul lui Șramco (suspendată) 
și Furcoi (accidentată) a căutat 
în permanență finalizarea nu
mai prin Simona Arghir (a în
scris 7 goluri) în timp ce Pro
gresul a pasat prea mult, evi- 
tînd șutul la poartă. Handbalis
tele de la Progresul puteau ob
ține victoria dacă arbitrii Gh. 
Popescu și M. Ionescu nu tre
ceau cu vederea, în ultimul mi
nut de joc, un fault clar co
mis asupra Ilenei Săceanu, care 
pătrunsese excelent la semicer
cul advers. (Gh. R.)

Progresul — 
București 10—10 
de nivel tehnic 
interesantă prin

Constructorul Timișoara — 
Voința Odorhei 11—9 (6-5). Ti- 
mișorencele au realizat prima 
victorie in actualul campionat 
la capătul unei partide în care 
au fost mai bune și au dominat 
mai mult. (P. Arcan — cores
pondent principal).

I.E.F.S. — Universitatea Ti
mișoara 9—9 (4—6). Noua pro
movată, I.E.F.S., a fost pe 
punctul de a produce o mare 
surpriză, victorie asupra cam
pioanei, Universitatea Timișoa
ra. Și dacă acest lucru nu s-a 
întîmplat de vină a fost numai 
arbitrul Adalbert Albu (Bra
șov), care în ultimul minut de 
joc, la scorul de 9—8 pentru 
bucureștence, a fluierat, eronat, 
intrarea forțată împotriva a- 
cestora, pentru ca în faza ime
diat următoare să acorde un 
„7 m“ imaginar în favoarea ti- 
mișorencelor, din care acestea 
au și egalat. Pînă atunci eleve
le antrenorului I. Bota au prac-

Rulmentul Brașov — Rapid 
București 10—9 (5—3). Intr-un 
final dramatic Rulmentul a cu
cerit o prețioasă victorie. Gaz
dele au condus majoritatea 
timpului cu unul sau două go
luri dar, cu trei minute înainte 
de final, erau conduse cu un 
gol (8—9). în această parte a 
jocului ele s-au concentrat mai 
mult și în ultimele cinci secun
de au înscris golul victoriei. 
Principalele realizatoare au 
fost Stamm (2) — Rulmentul și 
Diaconu (3) — Rapid. Au con
dus bine arbitrii M. Telman și 
E. Reiter. (C. Gruia — cores
pondent principal).

C.S.M. 
București 
disputat, 
parcursul jocului cu 3-4 goluri, 
bucureștencele au fost egalate 
în final cînd gazdele au atacat 
dezlănțuit. După aspectul jocu
lui rezultatul este echitabil. 
Cele mai eficace jucătoare : 
Brezoaie (3) pentru sibience și 
Ilie (5) pentru Confecția. Au 
condus satisfăcător D. Purică 
și V. Erhan (Ploiești). (G. To- 
pirceanu - corespondent)

Sibiu — Confecția 
9-9 (3-5). Joc viu 
Deși au condus pe
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Valeri Tregubov — un nume 
ce s-a impus cu autoritate în 
boxul amator de pe continen
tul nostru. Spectatorii campio
natelor europene de la Bucu
rești își mai amintesc, proba
bil, cu plăcere de boxerul ace
la brunet, din echipa Uniunii 
Sovietice, care s-a dovedit a 
fi unul dintre cei mai compleți 
și mai redutabili pugiliști pre- 
zenți pe ringul de '' ’
„23 August".

Am avut ocazia 
nim pe Tregubov 
prilejul turneului 
cadrul Spartachiadei armatelor 
țărilor socialiste. L-am văzut 
din nou boxînd excelent, dar... 
l-am cunoscut și în alt fel. Știe
— și a dovedit-o cu prisosință
— atît de mult box, dar este 
și un mare îndrăgostit de acest 
sport. La Kiev, de pildă, stă
tea în sală ore întregi, privea 
atent, îi urmărea pe toți cei ce 
urcau în ring în dorința de a 
mai descoperi ceva nou. Am 
profitat de 
du-1 să ne 
întrebări:

— Cu 
înapoiat 
europene găzduite în Româ
nia 7

— Dintre cele mai frumoase. 
La București am cucerit pri
mul meu titlu de campion al 
continentului. De aceea îmi voi 
aminti întotdeauna cu plăcere 
de frumoasa dv. capitală, de 
acele campionate organizate 
ireproșabil. M-am bucurat că 
am fost atunci într-o formă 
bună, ceea ce mi-a permis — 
cred eu — să fac meciuri fru
moase, pentru care am fost, 
de atîtea ori, aplaudat de spec
tatori. Pentru un sportiv este 
o

la patinoarul
să-1 reîntîl- 
la Kiev, cu 
de box din

împrejurare, 
răspundă la

rugîn- 
cîteva

v-ațice impresii 
de la campionatele

mare satisfacție acest lucru.
— După cîte știm, a fost 

prima competiție 
anvergură la care 
ticipat...

— Da. Am cîștigat 
campion al U.R.S.S., 
scăpat printre degete biletul de 
avion pentru Mexic. Cine Știe, 
poate acolo. . . Mă pregătesc 
însă intens ca să fiu prezent 
la Olimpiada de la Munchen. 
E visul fiecărui sportiv și. de
sigur, și al meu. După aceea 
voi abandona boxul.

— Ce motiv vă determină 
să stabiliți cu exactitate 
data cînd veți pune mănu
șile în cui ?

— Virsta: am 27 de ani Și 
practic acest sport de 13 ani. 
de pe vremea cînd eram elev

de mare 
ați par-
titlul de 
dar am

în orașul meu natal, Krasno
dar. De atunci au urmat ani de 
muncă asiduă. Poate n-am fosț 
un mare talent, dar am muncit 
mult, am dus o viață sportivă. 
Numai așa se poate ajunge, și 
vedeți după cîți ani, în vîrful 
piramidei. Toate sacrificiile au 
merttat, dar trebuie să vină 
și vremea despărțirii. Și vreau 
s-o fac cu fruntea sus.

— La București ați dove
dit excelente calități de 
puncheur. Cîte victorii ați 
obținut înainte de limită ? 

— Peste 100 din 211 meciuri 
susținute. Dar să știți că sînt 
adeptul unui box curat, tehnic. 
Nu urmăresc lovitura decisivă 
decît după ce-mi cunosc bine 
adversarul. Sînt 
bătăii în ‘ ring, 
trebuie să vadă

— Apropo 
nic, spectaculos: ce impre
sie v-au făcut sportivii ro
mâni ?

— Sînt foarte buni. La „eu
ropene" au fost o revelație. 
Alături de consacrații Ciucă și 
Monea, boxul românesc a ridi
cat mulți tineri cu mari pers
pective — Cuțov, Dumitrescu, 
în special — dovedind resurse 
remarcabile. Acești băieți tre
buie să persevereze, pentru că 
au un viitor frumos.

— După abandonarea ac
tivității competiționale veți 
îmbrățișa meseria de an
trenor ?

— Încă nu m-am decis. In 
prezent apăr culorile clubului 
Ț.S.K.A. Volgograd, 
perspectivă J.O. din 
în plus, sînt student
111 la Institutul de cultură fi
zică din orașul de pe Volga.

un dușman al 
Spectatorul nu 
doar... pumni. 
de boxul teh-

am in 
1972 și. 
în anul

• La Paris se desfășoară un tur
neu de tenis Ia care participă 
jucători din mai multe țări eu
ropene. Iată cîteva dintre rezul
tate înregistrate în optimile de 
finală ale probei masculine de 
simplu : Buding (R. F. a Germa- 

Castanon (Spania) 4—6, 
Goven (Franța) — 
(Bolivia) 3—6. 6—4.
(Franța) — Homber- 
6—3, 6—2 ; Contet 

Royer (Franța) 6—2.

nleij
6—4, 6—2 ; 
Gorsostiaga 
6—1 ; Proisy 
gen (Belgia) 
(Franța) — 
6—4.

• In proba de simplu masculin 
din cadrul turneului internațional 
de tenis de la Los Angeles, Gon
zales l-a învins cu 6—t, " 
7—5 pe RosewMI. iar Ashe a dis
pus cu 6—0. 6—0 de Loyo Mayo. 
tn turneul femmlr, Billie — Jean 
King a intrecut-o cu 6—0, 6—2
pe Lesley Hunt, Nancy Richey a

11—13,

I

VALERI TREGUBOV 
desen de AL. CLENGIU

Abia după ce voi obține diplo
ma de stat am să mă hotărăsc: 
antrenor, sau profesor !

am să mă hotărăsc:

I-am mulțumit lui Tregubov 
pentru cele cîteva minute acor
date. înainte de despărțire, 
însă, campionul european ne-a 
rugat să transmitem boxerilor 
români un salut din partea lui 
și noi succese. După care s-a 
așezat, din nou, în tribună, 
alături de medicul Valentina 
Tregubova, soția sa, care de 
fiecare dată îl urmărește cu 
înfrigurare si ține pumnii 
strînși cînd Valeri pășește în 
ring...

Constantin ALEXE

THlX-mSC
cîștigat cu 6—2. 6—4 la Barbara 
Weigan, iar Franțoise Durr a în
vins-o cu 6—2, 6—2 pe May Strut
hers.

• In „Palatul Sporturilor" din 
Nocera a început un turneu Inter
național masculin de baschet re
zervat echipelor de cădeți (jucă
tori pînă la 17 ani). In prima zi a 
competiției, selecționata Italiei a 
învins cu scorul de 71—55 (38—20) 
formația R. F. a Germaniei, iar 
reprezentativa Spaniei a dispus 
cu scorul de 81—60 (45—31) de e- 
chipa Cehoslovaciei.

nic al Iugoslaviei a sperat să-i 
poată conferi acea forță de 
șoc ce-i lipsise în meciul cu 
România. Dar adversarii din 
partida amicală de miercuri 
seara s-au arătat net superiori 
tocmai în această privință. E- 
chipa U.R.S.S. a marcat de 
trei ori, prin Osianin <21*), 
Modia (37‘) și Bîșeveț (37‘), 
după ce Djaici (din acțiune 
personală) deschisese scorul 
(17‘) pentru gazde. în plus, so
vieticii au știut să lege jocul 
mult mai bine; s-au mișcat 
foarte judicios în teren, de- 
mareîndu-se în permanență. 
Formația lor, cuprinzînd de a- 
semenea noi titulari, se arată 
mai bine pregătită pentru par
tidele oficiale din programul 
viitor.

Circa 15 000 de spectatori au 
urmărit partida condusă de 
brigada de arbitri români (la 
centru Andrei Rădulescu), for
mațiile fiind urmtăoarele: IU
GOSLAVIA : Djurkovic (Dau- 
begovic) — Gracianin, Jevkic 
(Bloșkevic), Borțkevic, Pau- 
novic, Pavlovic, Cercek (Pet- 
kovic), Musemic, Lazarevic, 
Belin, Djaici ; U.R.S.S.: Ruda
kov — Dodiașvili, Lovcev, Ka- 
plicinîi, Șesternev, Serebrian- 
nikov, Muntean, Osianin, Bî
șeveț, Modia.

Ivo GORAN
Selecționatele secunde ale 

U.R.S.S. și Iugoslaviei s-au în- 
tîlnit Ia Moscova. Gazdele au 
cîștigat cu 4—2 (2—1).
SUEDIA — UNGARIA 2—0!

Numai 6 000 de spectatori au 
urmărit pe stadionul „Solna" 
din Stockholm, meciul amical 
Suedia—Ungaria. Fotbaliștii 
suedezi au obținut victoria cu 
scorul de 2—0 (0—0), prin 
punctele înscrise de Axelsson 
și Grahn. Johansson, conside
rat cel mai bun atacant sue
dez, a fost înlocuit în repriza 
a doua cu Lindman. Echipa 
Ungariei nu a jucat la ade
vărata sa valoare, cu toate e- 
forturile depuse de Meszoly și 
Juhasz. Fotbaliștii maghiari au 
arătat lipsuri mai ales la ca
pitolul condiție fizică, codind 
presiunii din finalul meciului.

La Debreczen s-au intîlnî' c- 
chipele de tineret ale ctlor

• Antrenorul echipei masculine 
de baschet a Iugoslaviei, Ranko 
Zeravtca, a selecționat 12 jucători 
care vor face deplasarea la cam
pionatul european programat in
tre 27 septembrie și 5 octombrie 
la Neapole. Din echipă fac par
te. printre alții. Rajkovici, Clo- 
sici. Jelovat, Csermak, Simono- 
vici și Maroevici.
• Cîteva rezultate înregistrate Ia 

Veroda. in campionatele de tenis 
ale Italiei : Di Matteo-Castigllano 
7—5, 6—4, 12—14, 4—6, 6—3 ; Pal
mieri — Di Domenico 6—2, 7—5, 
6—1 ; Di Maso — Croita 6—2, 6—2, 
6—0 : Pietrangell — Bartoni 6—0. 
6—1, 4—6, 7—5.
• A început campionatul 

hochei pe gheață ~ ~ ‘ 
eiei : T. E. Gottwaldov ■ 
Bratislava 2—3 ; H. z.
— SONP Kladno 2—5, V.S.J. Kosi
ce — Dukla Jihlava 2—2.

de 
al Ceiioslova- 

- Slovan 
Litvinov

I

două țări. Au cîștigat cu 2—0 
(1—0) fotbaliștii maghiari.
TURCIA — ELVEȚIA 3—0-

Peste 35 000 de spectatori 
au urmărit la Istanbul întîlni
rea amicală dintre Turcia și 
Elveția. Victoria le-a revenit 
gazdelor cu 3—0 (2—0) prin 
golurile marcate de Metin 
(17‘), Nihat (37‘) și Can (50‘).

Formații: TURCIA: Sabri — 
Ayban, Ergiin, Muzaffer, Ej- 
can, Kamuran, Metin, Cant, 
Nihat Sânii, Ender ; ELVE
ȚIA: Kunz — Ramsier, Mi
chaud, Weibel, Tacchella, 
Kuhn, Balmer, Odermatt, Vui- 
leumier, Bossou, Quentin.

DISPUTA ECHIPELOR 
DE CLUB EUROPENE

în marile competiții conti
nentale s-au disputat mai mul
te partide: în Cupa Campio
nilor Europeni: Avenir Beg- 
gen (Luxemburg) — A.C. Mi
lan 0—3 (în primul meci au 
cîștigat cu 5—0 tot fotbaliștii 
italieni); Real Madrid—Olym- 
piakos Nicosia 8—0 (tur); în 
Cupa Cupelor: Lierse S.K.— 
Hapoel Nicosia 1—0 (în tur 
Lierse a cîștigat cu 10—1); în 
Cupa europeană a tîrgurilor; 
F.C. Zagreb—Charleroi 1—3 
(în tur cîștigaseră tot belgie
nii cu 2—1); Ajax Amsterdam- 
Hannover 96 3—0 (în tur cîști- 
gase Hannover 96 cu 2—1); 
Hvidovre Copenhaga — F.C. 
Porto 1—2 ; Sporting Lisabo
na — A:S.K. Linz 4—0 (me
ciuri tur).
ÎN CAMPIONATUL U.R.S.S.

Rezultate înregistrate în 
campionatul unional de fotbali 
Spartak Moscova—Zaria Lu
gansk 1—0 ; Dinamo Kiev— 
Torpedo Kutaisi 3—0; Zenit 
Leningrad—Ț.S.K.A. Moscova 
1—2 ; Dinamo Tbilisi—Dina
mo Moscova 3—1; S.K.A. Ros
tov pe Don—Șahtior Donețk 
0—1.

Concurs
in Berlinul Occidental

unui concurs 
desfășurat în

Cu prilejul 
internațional 
Berlinul Occidental, proba 
feminină de 400 m i-a reve
nit campioanei olimpice Co
lette Besson (Franța) în 52,9. 
Proba de 110 mg a fost cîș- 
tigată de Nickel (R. F. a 
Germaniei) în 18.6. Alte re
zultate : lungime (m) Ross 
(R. F. a Germaniei) 7,38 m ; 
disc (f) Liesei Westermann 
(R. F- a Germaniei) 61.02 rn ; 
800 m (m) Lewis (Anglia) 
1:48,8: înălțime (f) Ilona Gu
senbauer (Austria) 1,74 m; 
200 m (m) Kartunnen (Fin
landa) 20,9 ; prăjină Papani- 
colau (Grecia) 5,10 m.

40368


