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LA CLUJ, PRIMUL
TURNEU DE SALA
AL CAMPIONATULUI

DE HANDBAL
Ț Astăzi, ta sala Sporturilor 
din Cluj, începe turul de sală 
(al treilea) al campionatului 
masculin de handbal. Cu acest 
prilej în frumoasa bază spor
tivă clujană vor avea Ioc trei 
etape ale campionatului, pro
gramate azi, miine și dumini
că dimineața. Iată orele de 
începere și partidele ce vor a- 
vea loc în prima zi, adică azi: 
ORA 15 : Dinamo Brașov—Di
namo București, ORA 16,15 i 
Dinamo Bacău—Steaua Bucu
rești, ORA 17,30 : Minerul 
Baia Mare—Politehnica Timi
șoara : ORA 18,45 : Universi- 
itatea București—Universita
tea Cluj; ORA 20 : Voința 
București—Rafinăria Teleajen.

AL ll-lea CONGRES
EUROPEAN

DE MEDICINA
SPORTIVA CONTINUA
In cea de a 111-a zi a Congre

sului European de Medicină Spor
tivă, ieri dimineață participanțil 
au avut posibilitatea să viziteze 
Instituțiile medico-sportive și ba
zele sportive din Capitală.

Concomitent, la sediul C.N.E.F.S. 
a fost realizată de către comitetul 
de organizare, în colaborare cu 
ziarul „Sportul", o masă rotundă 
pe tema similitudinilor existente 
între aspectele biologice ale an
trenamentului sportiv șl pregă
tirea astronauților.

Au fost invitați de către prof, 
dr. Emil Ghibu, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., prof. dr. L. Morehouse 
(S.U.A.), prof. dr. S. Letunov și 
prof. dr. S. Zlmkin '
prof. dr. A. Venerando 
dr. A. Kerestzy (R. P. Ungară), 
alături de 
români : 
Șt. Mil cu, 
cu, conf.
conf. prof. Nicu Alexe, conf. dr. 
Andrei Demeter, dr. V. Ncștianu, 
dr. E. Popovicl, dr. I. Stănescu, 
dr. I. Drăgan, dr. G. Cherebețlu.

In ședința de după-amlază a 
lucrărilor a fost abordată tema : 
Gimnastica medicală In reedu
carea funcțională. Au comunicat: 
G. Hunebelle — Belgia ; N. Ro- 
bănescu, V. Ungureanu — Româ
nia ; S. Silvano — Italia ; R. 
Ludu, F. Ludu — România ; H. 
Bergman, E. Varnausltaos — 
Suedia ; L. Morehouse (S.U.A.) ; 
St. Hărăguș șl colaboratorii — 
România ; I. Kovalcikova — R. S. 
Cehoslovacia ; A. Bele, A. Boro- 
ghina — România ; E. Petrovi- 
ciu, T. Petroviciu — România : O. 
Crișan — România ; P. Radovici 
— România.

(U.R.S.S.),
(Italia),

un grup de specialiști 
academician prof. dr. 
prof. Leon Teodores- 
dr. Miron Georgescu,

Actualitatea in hochei

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI VA iNTlLNI 
DANEMARCA, NORVEGIA, IUGOSLAVIA, 

POLONIA Șl R. D. GERMANA
»

• Cupa Dunării, în decembrie la Budapesta • Cinci 
echipe române în Cehoslovacia • Un nou patinoar 
artificial • Poate găzdui jocuri patinoarul de la 

Poiana ? • Seminarul arbitrilor

Dminețile și-au pierdut blîndețea, iar buletinele meteo
rologice folosesc cifre tot ntai niici atunci cind anunță 
temperaturile medii. Sînt, după cum lesne este de bă

nuit, semne sigure că sezonul rece se apropie. în sport, 
acest sezon își vestește apropierea prin alte semne — spe
cifice —, dintre care cel mai sigur este cel al accelerării 
pregătirilor sportivilor din disciplinele caracteristice luni
lor de iarnă, printre care hocheiul se află Ia loc de frunte. 
Sintem azi în măsură să furnizăm numeroșilor iubitori ai 
hocheiului o serie de amănunte legate de activitatea de 
pregătire a echipelor noastre fruntașe, a selecționatei na
ționale, precum și referitoare Ia calendarul conipetițional 
intern și internațional.

PREGĂTIRI PESTE HO
TARE

FUNERALIILE
TOVARĂȘULUI

ALEXANDRU
MOGHIOROȘ

care al- 
a cam- 
sînt in 

perioadă

Cele cinci echipe 
cătuiesc categoria A 
pionatului republican 
aceste zile în plină 
de pregătire pe gheață. Cum la 
București patinoarul artificial

23 August suferă serioase mo
dificări în vederea apropiate
lor jocuri din cadrul grupei B 
a campionatului mondial, iar 
la Poiana Brașov patinoarul 
continuă să fie doar o simplă

(Continuare <n pag. e 2 a)

POST-SCRIPTUM LA SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFIC INTERNAȚIONAL

SPORTUL MODERN SUB LUPA
CERCETĂRII
tnire 18 și 20 septembrie 

au avut loc lucrările simpo
zionului științific internațio
nal cu tema „BAZELE ȘTIIN
ȚIFICE ALE SPORTULUI DE 
PERFORMANȚA" organizat de 
către Consiliul Internațional 
pentru Educație Fizică fi 
Sport de pe Ungă UNESCO, 
în colaborare cu Consiliul 
Național pentru Educație Fi
zică și “ • -
Oameni 
țări au 
testare 
ținută, 
prin temă și prin numeroa
sele incidențe din care ea a 
fost abordată. Desemnarea 
României drept țară gazdă, 
atestă respectul internațional 
de care este înconjurată, er- 
primă colaborarea îndelun
gată, fertilă dintre țara noas
tră si UNESCO, organism al 
O.N.U.. preocupat de tot ceea 
ce cultura, arta, ștllnfa, pro
gresul economic și social ar 
putea apropia popoarele de o 
civilizație planetară și de o 
înălțare spirituală.

Cele cinei zile Ce comunicări, 
dezbateri șl convorbiri, realizate 
într-un climat de prietenie și Sin

Sport din România, 
de știință din 23 de 
participat la o manl- 
științifică dfe înaltă 
o premieră mondială

PE VELODROMUL DINAMO

G. JURAVLE - M. NICULESCU (OLIMPIA) 
VICTORIOȘI LA SEMIFOND, 

CU ANTRENAMENT MECANIC
Campionatele de pistă ale mu

nicipiului București s-au Încheiat 
cu desfășurarea probei de semi
fond, cu antrenament mecanic.

Competiția a constat din trei 
manșe a cite 10 minute. In pri
ma, cuplul G. Juravle — M. Ni
culescu a parcurs 10 400 metri, o- 
cuptnd primul loc. Pe locurile 
următoare, în ordine : C. Gonțea 
— I. Gociman (Steaua) 10 140 m, 
P. Soare — C. Voicu (Steaua) 
9 950 m, C. Popescu — G. Negoes- 
cu (Voința) 9 510 m. In manșa a 
doua, victoria a revenit cuplului 
Mircea Virgil — I. Pomană 
(Steaua) cu 10 000 m, urmat de 
G. Juravle — M. Niculescu (9 920 
m), c. Popescu — G. Negoescu 
(9 800 m) și S. Suditu — Dan Ma
rin (Steaua) cu 9 524 m.

In ultima manșă, cuplul C. 
Gonțea — I. Gociman pornește 
In frunte și forțează cadența, dis- 
tanțtndu-se. G. Juravle șl M. NI-

de-culescu revin șl-1 taloneazi, 
pășindu-i apoi. In ultimele două 
minute, C. Gonțea se .rupe- de 
motociclistul său șt pierde teren. 
Manșa a fost clștigată de G. 
Juravle — M. Niculescu (10 400 
metri).

Adun!ndu-se distanțele parcurse 
În cele trei Încercări, a rezultat 
următorul clasament : 1. G. Jura
vle 
30 720 
fond 
— I. 
3. C. 
ința)
r 
p.

— M. Niculescu (Olimpia) 
metri — campioni de seml- 
pe anul 1969; 2. C. Gonțea 
Gociman (Steaua) 29 940 m; 
Popescu — C. Negoescu (Vo

ința, 29 530 m ; 4. M. Virgil — L 
Pomană (Steaua) 29 505 m ; " 

Soare — C. Voicu
28 900 m ; S. Suditu — 
rin (Steaua) 28 639 m.

Duminică, la ora 10, 
campionatul național de 
cu antrenament mecanic.

5- 
(Steaua) 

Dan Ma

sts loc 
semifond

•m. I.

Pauza de după prima oră de curs este folosită. Studenții fși 
notează programul de cursuri Foto : V. BAGEAC

VIITORII PROFESORI
V

DE EDUCAȚIE FIZICĂ-ÎN BĂNCI

ȘTIINȚIFICE
ceritate au reunit personalități re
marcabile care, prin cultură șl 
specializare, au străbătut toate as
pectele din care se compune fe
nomenul sportiv. Incepînd cu pro
blema selecției tratată de maghia
rul Ferenc Bakony, de belgianul 
Marcel Hebbelinck. de polonezii 
Jan Jaworski și Zenon Wazny ; 
continuind cu analiza principale
lor cerințe ale antrenamentului 
sportiv modern (Emit Ghibu — 
România) și a bazelor teoretico- 
metodlce ale sportului de mare 
performanță (L. P. Metveev — 
U.R.S.S.) ; cu abordarea laturilor 
anatomice, blomecanlce, fiziolo
gice. biochimice, histologlce. me
tabolice contingente cu problema 
performanțe) umane (L. Moor
house — S.U.A. Kurt Tlttel — 
R.D.G,,- lancu Gonțea, Miron 
Georgescu, A. Demeter, V. Ne- 
teanu, Anghel Voiculescu, Andrei 
Iliescu — România. M. Nemes- 
suri — Ungaria. Antonio Vene
rando, Antonto Dal Monte, Carlo 
Bracel — Italia. Hans Howald — 
Elveția, Adam Klimek, Edward 
Kozlinskl — Polonia, precum șl 
cu recente studii genetice între
prinse printre sportivi de către 
Alfonso Garay (Mexic), s-a î.n- 
treett din toate acestea o pro
blematică ccmn'exă diversă, dar 
sir.ergieă. stringent necesară 
atunci cind se urmărește o ati
tudine stllntlEcă față de spor
tivul de elită.

Sportul modem ■ ajuns în- 
tr-un stadiu de evoluție cfr.d re
clamă. de asemenea, o aprofun
dată analiză a laturilor de psâ- 
holcrie șl sociologie implicate în 
structura sa. Multitudinea de 
studii întreprinse pretutindeni 
pe aceste direcții atestă orienta
rea specialiștilor, preocuparea lor 
de a elucida planuri de însem
nătate cardinală, rimase mai în 
umbră datorită onul Interes năs
cut mai tirziu. Ferruccio Anto
nelli (Italia). Emms Gherev (Bul
garia). A. T. Pun! (U.R.S.S.), M!- 
roslav Vanek (Cehoslovida). 
Paul Pooescu-Neveanu, Mihai 
Epuran, ludlth Moscu, V atari u 
Ceaușu, Stefan Popescu (Româ
nia). L E. Hueiinc, A. J. Pou- 
ius (Olanda). Erwin Hahn (R.F. 
a Germaniei), Josi Ferrer —Hom- 
bravella (Spania) sînt eîțiva din
tre cercetătorii care au 
din unghiuri de vedere 
nale, șl tocmai de «ceea
sânte, 
turtle 
rostul

factorul psihologic, 
dintre el sl 
psihologului

ROfTWllM

DUPĂ ULTIMELE INSUCCESE

SA NU NE
Tristă a fost pagina scrisă 

ta istoria fotbalului nostru 
miercuri 1 octombrie, cind 
trei echipe de dub românești 
au părăsit împreună, de la 
primul act, scena competiții
lor europene la care partici
pau i „Cupa campionilor eu
ropeni” — 
pelor” — 
europeană 
Rapid.

Și de ce 
și U.T.A., învinse în ambele 
manșe ; prima umilită, literal
mente, la domiciliu, cea de a 
doua, formația textilistă, pusă 
k.o. în ultima jumătate de oră 
a meciului.

A fost, cum s-ar spune, o 
„ieșire in corpore", dar Stelei 
i se cuvine un alt tratament, 
deoarece, comparativ cu „su
ratele”, s-a comportat mai 
onorabil — și ca ținută ta te
ren și ca joc — în compania 
unui adversar, Glasgow Ran
gers. ceva mai bine cotat decît 
Legia și Vitoria Setubal în 
ierarhia fotbalului continen
tal.

U.T.A., „Cupa Cu-
Steaua, și „Cupa 
a tîrgurilor” —

manieră : Rapidul

★
Penibilele evoluții 

U.T.A.-ei și Rapidului nu cu
nosc precedent, cel puțin ta 
ultimii ani... ca să nu ne în
șele memoria. Nici Dinamo (cu 
Inter), nici Petrolul (cu Li
verpool), nici Rapid (cu Ju
ventus Torino) și nici Steaua 
(cu Spartak Trnava), repre
zentantele noastre din ultimii 
ani în „Cupa campionilor eu
ropeni” (ca să luăm etalon 
doar competiția aflată în cen
trul atenției), nu ne-au produs 
amărăciuni de tăria aceleia In- 
i-egistrată miercuri.

tra tat. 
p*rac 
late re- 
rapor-

performanță, 
etc.

BA LABAN

(Sontinuart In pag. a 2-a)

PIERDEM CUMPĂTUL!
Exoeptînd rezultatul Stelei 

la Trnava (0—4, In eeptembrie 
’68) toate celelalte, obținute 
în fața unor echipe celebre, 
ne vorbeau de o schimbare 
In bine (iată, de la 0—8 cu 
Inter în ’64, Dinamo era cît 
p-aci să elimine aceeași echi
pă un an mai tîrziu, acasă la 
ea, în infernul de pe San Siro) 
pe planul jocului propriu-zis,

ca *1  tn acela al pregătirii 
morale.

Și acum, deprimantele ex
hibiții ale U.T.A.-ei șl ale Ra
pidului ce repun, vrfnd-ne- 
vrînd, pe tapet o problemă

G. NICOLAESCU

(Continuare tn pag. a 3-a)

Poate nici o altă Instituție de 
Invățămînt superior din Capitală 
nu și-a legat atit de strîns nu
mele de cartierul în care este am
plasată ca Institutul de Educație 
Fizică șl Sport. De 47 de ani, ge
nerațiile de cetățeni din vecină
tatea istoricului Deal al Spirii 
știu că. o dată cu venirea toam
nei, se reintilnesc cu prietenii 
lor — studenții, știu, șl-1 așteap
tă cu drag.

Ieri, cind dinspre Podul Izvor 
urcau pe Uranus cei ce vor da 
viață din nou clădirilor din str. 
Maior Ene, mulți locuitori al 
cartierului și-au manifestat bucu
ria, parcă trăind ș! ei emoțiile 
începutului de an universitar. 
Desigur, cum este șl firesc, emo
țiile cele mai intense Je-au Încer
cat, în această zl de start, stu
denții înșiși, cu precădere... bo
bocii. Pentru .că, cel mal tineri 
dintre ucenici! educației fizice șl 
sportului, chiar dacă sînt fami
liarizați cu terenul viitorului lor

studiu, mulți dintre el fiind spor
tivi cu „diplomă", de-abla acum 
urmau să ia primul lor contact 
oficial cu atmosfera solemnă și 
laborioasă dlntr-o aulă universi
tară, cu sălile și laboratoarele 
Institutului, cu familiarele baze 
sportive, acolo unde au trăit, nu 
de mult, emoțiile examenului de 
admitere...

Luînd cuvîntul la solemnitatea 
deschiderii anului de tnvățămînt, 
prof. unlv. Leon Teodorescu, rec
torul Institutului, a amintit stu
denților- prestigiul pe care l-a 
conferit Înaltului for de educație 
fizică din țara noastră faptul de 
a fi avut la catedră profesori e- 
minenți, savanți de renume.

interesantul „ghid al studentu
lui", editat de un colectiv de ca-

I. MITROFAN

(Continuare in pag. a 2-a)

JOCUL C.F.R. CLUJ
DINAMO BACĂU

SE DISPUTA ASTÂZI
Partida C.F.R. Cluj — Di

namo Bacău, din etapa a 
VTI-a a campionatului divi
ziei A, care urma să se dis
pute ieri la Cluj, a suferit 
o nouă aminare, fiind repro- 
gramată pentru astăzi.

Șt. Chițu și 0. Ștefani 
concurează în U.R.S.S

Joi au plecat în U.R.S.S. mo- 
tocrosiștii Șt. Chifu și O. Ște
fani. Ei vor concura în ziua 
de 5 octombrie la Lvov, iar 
peste o sâptâmînă (12 octom
brie) pe circuitul de la Ivaneo- 
francovslc. Sportivii noștri sînt 
însoțiți de arbitrul internatio
nal Andrei lliașcu.

Joi, 2 octombrie, au avut 
loc funeraliile tovarășului Ale
xandru Moghioroș, activist de 
frunte al partidului și statu
lui, vechi militant al mișcă
rii muncitorești revoluționare 
din România, luptător devo
tat pentru cauza socialismu
lui, pentru întărirea și pro
pășirea patriei. Instituțiile 
centrale, marile unități indus
triale și agricole au arborat 
în bernă drapelul Partidului 
Comunist Român și 
de stat al Republicii 
ste România.

Profund îndurerați, 
muncii din Capitală 
dus în această zi, pe ultimul 
său drum, pe tovarășul Ale
xandru Moghioroș, fiu cre
dincios al poporului, neînfri
cat luptător comunist, car» 
și-a închinat întreaga viată 
slujirii înaltelor idealuri de 
libertate și progres ale celor 
ce muncesc.

în cursul dimineții, mH ți 
mii de bucureșteni au venit 
la Palatul Marii Adunări Na
ționale, unde a fost depus 
sicriul cu corpul neînsuflețit 
al tovarășului Alexandru Mo
ghioroș, pentru a-și lua ră
mas bun de la acela, care, 
vreme îndelungată, ca mem
bru al Biroului Politic, iar a- 
poi al Comitetului Executiv 
și secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, ca prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialis
te România, a adus o valoroa
să contribuție Ia victoria re
voluției populare, la elabora
rea șl Înfăptuirea politicii 
partidului de edificare a so
cialismului, ta întărirea sta
tului nostru socialist, a mili
tat cu consecvență pentru în
făptuirea politicii naționale 
marxist-Ieniniste a partidului 
nostru. în acordurile marșu-

drapelul 
Sociali

oamenii 
au con-

•lui funebru, pelerinajul 
contenește ta tot cursul 
mineții. Trec, îndurerați, 
tr-o tăcere gravă, oprindu-se 
cîteva momente în fața cata
falcului, reprezentanții ano» 
instituții centrale și Organiza
ții obștești, activiști d.e par
tid și de stat, vechi militanți 
ai partidului — tovarăș) de 
luptă ai comunistului Alexan
dru Moghioroș tacă din anii 
ilegalității, generali și ofițeri 
superiori, oameni ai muncii 
din întreprinderile și institu
țiile bucureștene.

Fundalul holului Palatului 
Marii Adunări Naționale este 
drapat în negru. în mijlocul 
lui se află portretul îndoliat 
al lui Alexandru Moghioroș, 
încadrat de drapele roșii șl 
tricolore cernite. Lîngă cata
falc fac de gardă ofițeri al 
forțelor noastre armate. Pe 
perne purpurii sînt rînduite 
ordinele și medaliile Republi
cii Socialiste România ce i-au 
fost conferite pentru devota
mentul nemărginit față de 
popor și patrie, pentru marea 
sa contribuție la victoria 
cauzei partidului nostru.

Lîngă catafalc sînt așezate 
coroane de flori, ta semn de 
omagiu adus memoriei eelut 
dispărut. Au fost depuse co
roane de flori din partea Co
mitetului Centra] al Partidu
lui Comunist Român, a Con
siliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri; Comitetului foș
tilor deținuți antifasciști din 
Republica Socialistă Româ
nia ; Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție; Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate 
maghiară; Consiliului Supe
rior al Agriculturii; Consi-

ni 
di- 
în-

(«Jontinuar» fn pag. a 4-a)

deși Învinși de dinamo cu u-7

POLO1ȘLII DE LA VOINȚA CLUJ
APLAUDAȚI IERI IN CAPITALA

Cuplajul din Capitală, 
programat ieri ta cadrul 
campionatului național de 
polo, ne-a adus în față 
fruntașele clasamentului. 
In prima Intîlnire, de un 
modest nivel tehnic, Steaua 
și Rapid au terminat ne- 
decisi 2—2 (0—0, l—0,
1—0, 8—2). Militarii, e
drept, au atacat mal mult 
ta prima parte a meciului, 
reușind să Înscrie de două 
ori (cu om ta plus) prin 
Țărâna, în timp ce ferovi
arii
defensiva 
ai fructifice nid una iin 
cele 4 situații de superio
ritate Bumericâ. In ulti
mul „sfert”, Rapidul a ie
șit la atao |uctadu-ș! ulti
ma oarte și, pe rind, Rusa 
și Medianu — cu largul 
concurs al adversarilor — 
au restabilit egalitatea pe

punind accent pe 
n-au reușit

tabela de marcaj. In ulti
mul minut, Steaua putea 
ciștiga, dar jucătorii ei 
(deși aflați ta superiorita
te) nu au știut să găsea
scă un culoar de șut ta 
poarta lui Pavel Mureșan, 
ieri atent și mai întotdea
una pe fază.

Meciul vedeta a opus •- 
chipele Dinamo și Voința 
Cluj. Campionii — ulei 
nu se îndoia cineva — au 
cîștigat fără emoții eu 
11—7 (3—2, 3—2, 8—1, 8—- 
2), dar evoluția oaspeților 
a surprins pe toți cel pre- 
zențl ta tribunele de la 
Tineretului. De mulți ani 
nu am mai văzut o echi
pă provincială jucfnd ca 
aplombul clujenilor din 
partida de Ieri. Stăptatad 
destul de corect tehnlea 
paselor și — lucrul cel

mai lăudabil — șutind 
orice poziție la poartă 
înscris cîteva goluri unul 
mai frumos declt celălalt), 
elevii lui Sarkady au dat o 
replică frumoasă dinamo- 
viștilor. Rusu (mai bun de 
la un sezon ta altul) șl Fu- 
lop, alături de cel doi Szi- 
lagy și portarul Hilf ne-au 
demonstrat Ieri, cu • re
marcabilă ușurință, că pol 
deveni ta scurt timp u 
team redutabil pentru ori
ce echipă din țar*.

tai Arad, Vagonul a te- 
vins pe CiS.M. Metalul ro
șu Cluj cu S—4 (8—1, 2—1, 
2-1, 1—I).

MEMORIAL
ZENO DRAGOMIR"

GH. NICOLĂIȚĂ-coresp.

Meciul Progresul-I.E.F-S. 
va avea loc astăzi, de ta 
ora 17, la ștrandul Tine
retului.

I 
I 
I 
I
I 
I
I

I uo srirșirui acestei saptămini {5 oc- ’ 

Itombrie), la Reșița, din inițiativa Consi- I
Ii.ului județean pentru educație fizică I 
și sport Caraș-Severin, prin comisia de 
atletism, va avea loc un concurs atletic I 

I dedicat memoriei lui Zeno Dragomir. ■
Conhnînd probe atletice practicate, I 
studiate sau predate studenților de I

| «Ut***  —__ •___ •__ * «... ■

I
I
I

NOUL AUTOMOBIL ROMANESC DACIA 1300
PRINTRE EXPONATELE

LUI EREN '69

\

cu

amiaza 
s-a îmbo-
mea un

EREN 
gătit 
exponat: noul auto
mobil românesc Da
cia 1300. Din primele 
ore, cele două exem
plare au stîrnit inte
resul vizitatorilor. Li
nia lor elegantă im
pune. Ce calități, ce 
caracteristici și ce 
forță are noul auto
mobil românesc ? La 
aceste întrebări au

încercat sâ răspundă 
redactori ai ’ 
nostru cu 
specialiștilor 
U.A.P. și de 
rația de specialitate. 
Citiți ample relatări 
în numărul de dumi
nică al ziarului nos
tru în cadrul mate
rialului intitulat „TO
TUL DESPRE NOUL 
AUTOMOBIL ROMA
NESC DACIA 1300".

ziarului 
ajutorul 
de la 

la fedc-

Foto : M TUEO

I
I

eniul nu cunoaște moartea, 
iar numele său scapă de 
uitare*... . Sînt cuvinte extrase 
din meditația prin care Însuși 
marele Eminescu tși interpre
ta .Luceafărul*,  de care nu

ne-am fi amintit dacă ele n-ar fi fost 
trezite de o mare și pilduitoare ini
țiativă: aceea de a împiedica uitarea 
și _ de a cinsti memoria unuia dintre 
cei mai valoroși oameni pe care i-a 
avut atletismul românesc: Zeno Dra
gomir.

La șfîrșitul acestei săpțămîni (5 oc-

către Zeno Dragomir, primo ediție a ■ 
acestui concurs se va bucura, neta- I 
doios, de o largă participare. .Trofeul * 
Zeno Dragomir*  va fi tnmînat ctștigă- I 
forului probei la care, cu ani în urmă, I 
Zeno Dragomir depășea, primul de pe 
meleagurile . noastre, granița celor 
4 metri i săritura cu prăjina.
. Originar din Caransebeș, mare în-

IDOSÎt

I 

drăgostit de sport și neo&osit “propa- I 
gater al atletismului, Zeno Dragomir |

I
reapare — după doi ani de tăcere —, 
în universul zgurii roșii șî al pantofilor 
cu cuie.

Plecînd de. lingă cuptoarele tncinse 
ale Reșijei, ridieîndu-si mereu ștacheta 
pe toate coordonatele personalității, 
Zeno Dragomir a însemnat pentru atle
tismul românesc nu numai prima sări
tură peste 4 metri, nu numai campionul I țării, ci un OM valoros, un mare, 
neobosit și desăvîrșit pedagog. Extazui 
inevitabil în care au căzut atîtea ge-

I

I
I I
I I

I
I
I
I
I
I
I

neraiii de sludenji care i-au audiat 
cursurile de ta catedra de atletism a 
Institutului pentru educație fizică și 
sport, nu poate fi uitat. Persevererr 
militant al idealului armonizării virtu
ților morale cu frumusețea fizică, Zeno 
Dragomir întruchipa în contemporanei
tate ceea ce antichitatea elenă numea 
„kalokagathia”, iar cea latină .mens 
sana in corpore sano*.

Și, dacă lot în coloanele
ziar, i ’ J___  ____ ...
astfel de initiative aflarea unor noi 
forje, pilduitoare pentru tineret, pentru 
propagarea celor mai nobile idealuri 
ale universului nostru sportiv, pentru 
cunoașterea unor remarcabile și multi
laterale figuri ale istoriei sportului 
românesc, noi spunem mai mult: 
.memorialul Zeno Dragomir" va în
semna, cu timpul, pentru atletismul nos
tru, ceea ce es!e .memorialul Kuso- 
cinski" pentru sportul polonez.

------------ acestui
nu de mult, cineva anticipa în

I
I
I
I
I
I
I
I

I Gheorghe 1LIUȚA
I
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SPORTUL MODERN SUB LUPA
Seea ce urmează nu se 

vrea un studiu sociologic 
amplu, un bilanț, ci mai 
d» grabă o evidențiere a 
unui fapt, consemnat la 
Cluj, a cărui semnifica
ție reliefează sensul, di
namica și dimensiunile ' 
suprafeței de influență a 
educației fizice și sportu
lui asupra populației din 
vechea Napocă.

★
Deosebit mi se pare aici 

faptul că din marea fa
milie a activiștilor spor
tivi voluntari, a antreno
rilor, instructorilor și ar
bitrilor face parte un nu
măr însemnat de medici. 
Și, ceea ce este și mai 
interesant, toți au , fost 
sportivi de performanță.

Numărul celor ocupați 
tn mișcarea sportivă, tn 
profilaxia educațională și 
curativă, tn procesul de 
tnstruire șt antrenament
— asemenea unui triunghi 
ideal ale cărui dimensiuni 
SPORTIV, MEDIC, AN
TRENOR sînt înmagazina
te tn persoana unui sin
gur om, medicul — a de
pășit de mult douăzeci de 
cazuri. Iată cîteva exem
ple de înlănțuire armoni
oasă, in funcțiune, a aces
tor trei noțiuni:

Doctorii in medicină O- 
noriu Ghețeanu și Andrei 
Demeter (azi conferențiar 
la I.E.F.S.), medicii Gri- 
gore Pașca și Gabriel Ghe- 
rebețiu — toți sportivi de 
performanță pînă mai ieri
— care activează și azi ca 
activiști în mișcarea spor
tivă, stnt de aici, din 
Gluj. In plus, dr. Ghețea
nu, de la Dispensarul ju
dețean pentru sportivi 
(u.j.b.f — președintele 
Cabinetului metodico-știin- 
țific al O.S.M., ca și dr. 
Grigore Pașca — medicul 
complexului sportiv „Ba- 
beș-Bolyai", sînt șl pro
fesori de educație fizică, 
absolvenți ai A.N.E.F.-u- 
lui, calificați tn aceste

profesii car» „tră- 
împreună.

două 
iese"

Fostul baschetbalist de 
la „V" Sluj, Nicolaie Bug- 
nariu — medic la D.J.S.
— este astăzi și antreno
rul echipei tn care a ju
cat • dr. aonstantin Ră- 
dulescu, de la Spitalul 
(3.F.R., antrenează și el e- 
chipa G.F.R. Gluj (A); 
Mircea Ioanete — radio
log la D.J.S., fostul medic 
al echipei Medicina Gluj
— este calificat și ca an
trenor. Ghiar și directorul

OPINII
Dispensarului județean 
pentru sportivi — dr. Ti
tus- Șrișan, a fost sportiv 
de performanță, avînd ca 
specializare medicina ge
nerală și cea sportivă.

Fostul schior loan Mo- 
raru este astăzi medic la 
D.J.S.; gimnastul de odi
nioară — Eugen Duma, 
medic la D.J.S. — este și 
antrenor activ de gimnas
tică la G.S.M. Clujț dr. 
Victor Fulger este și an
trenor de volei, pregătind 
echipa G.F.R. Cluj din di
vizia B; farmacistul Vir
gil Popa — ter.isman de 
valoare, este și arbitru 
activ. După cum arbitru 
(de box) a fost pînă mai 
ieri și actualul președin
te al comisiei județene de 
box, internistul Iacob Ro- 
zenthal.

Și exemplele pot conti
nua cu fostul jucător de 
fotbal de la „U‘ Gluj și 
apoi antrenor — chirur
gul Mircea Luca, de la 
Glinica medicală nr. 2 
(ORL) — astăzi consilier 
al F.R.F., tar rugbystul de 
odinioară, de la același 
club — dr. Victor Sătă- 
nici, cel care azi face con
trolul medical al rugbyști- 
lor In cadrul D.J.S. — este 
caiijicat , și ca antrenor.

Sportiv — antrenor — 
medic, iată triunghiul ideal 
de care sportul are mare 
nevoie ca să se dezvolte 
pe baze științifice. In a- 
semenea exemplare, cu 
triple fațete, Clujul deți
ne de multă vreme șefia. 
Și nu numai medici care 
au fost sportivi, sînt as
tăzi antrenori, ci și pro
fesori, ingineri, juriști etc.

Tot la Cluj, un doctor 
tn științe juridice lucrea
ză de mulți ani cu o nor
mă întreagă ca antrenor 
de atletism la Clubul V- 
niversitatea. La bistrița, 
un medic, pe nume Tudor 
Vianu, fost și el sportiv 
de performanță, activează 
de 20 de ani, fără între
rupere, ca președinte al 
comisiei județene de fotbal.

Sportul are, Intr-ade
văr, mulți și vechi prie
teni tn rindul medicilor, 
dar parcă la Cluj are și 
mai mulți!

Ca fost sportiv, ca an
trenor șt ca medic, pe 
baza datelor culese din a- 
ceastă practică, este fi
resc ca latura calitativă a 
efectelor antrenamentelor 
și investigațiilor si 
meze.

CERCETĂRII ȘIllNJinCE
(Urmare din pag. I)

pri-

•ir
Sportul românesc 

nevoie 
meni, 
fost și 
manța 
ca cei 
mai sus — medicii spor
tivi rămîn cei care, pe 
baza datelor culese, ela
borează indicațiile și con
traindicatul» privind prac
ticarea exercițiilor fizice, 
rămin cei care veghează 
asupra sănătății sportivi
lor, pentru ca solicitările 
lor la efort să se desfă
șoare in conformitate cu 
potențialul fizic logic al 
acestora și cerințele spor
tului de performanță.

are 
oa-de asemenea 

Chiar dacă nu au 
sportivi de perfor- 
sau antrenori — 
de la Cluj, citați

prof. Nicolae POSTOLACHE

STUDENȚII BUCUPEȘII M CONDUC
IN INTILNIREA CU A. I. S VARȘOVIA•

kowsky 15,92 m : 1500 m — 
Jan Kondzior 3:51^; disc 
— E. Kirlts 46,10 tn; 5000 m 
— Henrik Tcczak 15:14.4; 
4X100 tn — CA.U. (AL 
Munteanu, M. Vcsminschh 
I. Mă ceată, M. Corueava) 
4231 femirân. — 100 tn pL 
—Sanda Anghelesea 12J s.; 
înăl^me — Doina Munteanu 
1A5 ta; 8Cu si .— Vțcnca 
Gabor 2:14.4; 130 is g — 
Sanda Angheiescu 143 a

Miercnrl, o data 
cu deschiderea 
noului an de tn- 
vătămint, pe sta
dionul Republicii 
din Capitală a în

ceput tradiționala Intllnire 
atletică studențească dintre 
Clubul atletic universitar Bucu
rești și omologul său polonez, 
A.Z.S. Varșovia.

Aflată ia cea de a treia 
ediție, competiția a fost 
inaugurată de o serie de re
zultate demne de remarcat 
Printre ele amintim timpul 
de 10,6 s. realizat de Ale
xandru Munteanu pe 100 m, 
precum și aruncarea de 15,92 
a studentului polonez St 
Roszkowsky la greutate. 
După prima zi de întreceri, 
avantajul s-a conturat In fa

voarea gazdelor. Concursul 
va continua astăzi, de la ora 
16, pe același stadion. Iată 
ți câștigătorii probelor desfă
șurate in prima zi i mascu
lin 110 m g Horia Cer- 
nescu 14,S s.; 100 m — Ale
xandru Munteanu 10A s.; 
suliță Zyg. Jaloszynski 
69,22 m; 400 tn pL Gheor
ghe Petronius 49,4 s.; lun
gime — Ștefan Lăzărescu 
7,29 tn; greutate — St Rosz-

CAMPIONATUL

Agendă giurgiuveană
La «firșitul acestei săptămini 

orașul Giurgiu găzduiește nu
meroase competiții sportive. 
Sîmbătă șl duminică pe baza 
sportivă Cetatea Giurgiu se va 
desfășura Cupa Dunării la po
pice. La această întrecere vor 
participa cei mal buni sportivi 
din județele Ialomița, Prahova,

Argeș, Constanța și Tjtsrr. Tot 
pe această bază vor avea *>c  
lntilniri bilaterale la teși» de 
masă cu participarea echipelor 
mixte Locomotiva București, 
Academia militară, D.R.TA, 
Comerțul Oltenița și Cetatea 
Giurgiu.

TR. BARBALATA - cores?.

REPUBLICAN

PE ECHIPE
în zilele de 8 și 9 octombrie 

va avea loc la Londra meciul 
dintre echipele reprezentative 
feminine ale Marii Britanii și 
României. Capetele de afiș le 
constituie întîlnirile dintre 
Lillian Board, campioană eu
ropeană pe 800 m și record
mana noastră Ileana Sitai, 
Viorica Viscopoleanu și Shei
la Sherwood la săritura în 
lungime.

Din cauza acestui meci, bi
roul F.R.A. a decis aminarea 
cu o zi a intilnirilor următoa
re din cadrul campionatului 
republican de atletism pe e- 
chipe, etapa a IlI-a: Argeș
— Brașov — C.A.IL, Rapid
— Dinamo — Cluj, Metalul
— I’rahova — Steaua (divizia 
A) și Neamț — Ilfov — Ș.S.A 
(divizia B, seria I). Partidele 
amintite se vor desfășura în 
zilele de 12 și 13 oct. Cele
lalte meciuri ale campionign- 
lui,vor avea loc la 11 și 12 
oct., conform programării ini
țiale.

ACTUALITATEA L\
(Urmare din pag. 1)

suprafață de gheață fără ves
tiare, fără anexele atit de ne
cesare unei astfel de baze spor
tive, fiind, in plus, și inutili
zabil în timpul ploilor sau nin
sorilor, formațiile NOAS
TRE FRUNTAȘE S-AU DE
PLASAT ÎN CEHOSLOVACLA 
PENTRU A SE PUTEA AN
TRENA PE GHEAȚA.

Astfel, STEAUA se aCă la 
Jiblava, Diaamo la Opava, A- 
viatu] 
vinov, _ 
sice și Petrol-Geologie la Ho- 
doain.

Din veștile primite am aflat 
că jucătorii români au efectuai 
doar antrenamente, URMtND 
CA PESTE 
EI SA IA 
JOCURI DE

UNDE 
CAMPIONATUL 7

In conformitate cu calenda
rul stabilit de federație, prima 
manșă, tur-retur, a campiona
tului trebuie să înceapă la 29 
octombrie, ea constituind unul 
dintre principalele teste în ve-

Miercurea Ciue la 
Agronomia Cluj ’-a

Lit- 
K«-

PUTINA VREME 
PARTE $1 LA 
VERIFICARE.

SE DISPUTA

START ÎN DIVIZIA
NAȚIONALA ȘCOLARA

va cuprindeO Duminică începe ediția a 
Il-a a diviziei naționale a șco
larilor și juniorilor, cu partici
parea a 95 de echipe de băieți 
și fete, împărțite in cite 6 se
rii, după criteriul geografic.

® In locul echipei de băieți 
a Liceului militar din Breaza, 
retrasă din campionat, a fost 
promovată echipa Liceului mi
litar din Cîmpulung Moldove
nesc, eare va activa în seria I.

® în orașul Arad va activa 
o singură echipă masculină de 
juniori — Voința —, echipa 
Constructorul fiind retrasă din 
campionat. In felul acesta, se-

REUNIUNE NAUTICA
La sfîrșitul săp- 

tămînii trecute, pe 
lacul Herăstrău, a 
avut Ioc întrece- 
rea de caiac-canoe

‘ dintre reprezenta
tivele -cluburilor Trakia Plov
div și Olimpia București. 
Competiția a programat un 
număr de 11 probe. Ea a fost 
cîștigată de către sportivii 
bucureșteni care, evoluînd cu 
multă dăruire, au reușit în fi
nalul reuniunii să înregistre
ze scorul de 63—56 
rea lor

RltZULlATF 
(uimii clasați) ; KI 
țRI jperlB Mitrea

Sociologia sportului nu se mal 
poate rezuma doar la aspectul 
Importanței Iul sociale, deși a- 
cesta nu va putea fl nlcloda’ă 
substituit de pe întîiul loc al 
ierarhiei motivației educației fi
zice și sportului. Argumentlnd 
despre baza sociologică a spor
tului, speclallștiil au început să 
dezbată cu 
tale 
unul 
elită.
egală ... . ...-r- - -
profesionale șl sociale a aces
tora. Ferruccio Antonelli (Italia). 
Valentin _ Costandache, Ovldlu 
Bădina, (jetavlan Neamțu. Nicu 
Alexe, S. Blumenfeld. Corneilu 
Răduț (România). Andrzej Wohl 
(Polonia) au contribuit prin cer
cetările șl Ideile lor la cuce
rirea unor noi parcele tn socio
logia sportului, domeniu prea 
puțin explorat prin comparație 
tu Importanța Iul generală.

Știința antrenamentului sportiv 
primește In ultimi! ani sugestii 
din ce In ce mal fertile din 
partea matematicii șl cibernetl- 

plnă acum cercetări 
Interesante, dintre 

aparținlnd Iul Leon 
(România), a fort

ci lăudabilă lucldi- 
necesltatea necunoașterii 

statut social sportivilor de 
alături de chestiunea cu 

Importanță a integrării

tui de sinceritate și prietenie In 
eare s-au desfășurat lucrările".

MARCEL HEBBELINCK (Belgia 
— secretar general al Comitetului 
de cercetări științifice al Consi
liului International pentru Edu
cație Fizică șl Sport de pe lin
gă UNESCO) : „Pentru prima 
bară s-a dezbătut intr-o reuniu
ne internațională, compusă din 
numeroși cercetători prestigioși, 
bazele științifice ale sportului 
de performanță. Ideile Unsafe 
sau adincite aici alnt de pătu
ră să susțină mai viguros toate 
speranțele noastre in legătură 
cu sportul. Felicit pe colegii șl 
Prietenii români pentru străda
niile lor*.
j, - ---------------

* ti , „ , , ___ .
fiectat dezvoltarea științei

P. MATVEEV (U.R.S S.) : 
„Lucrările simpozionului su re- 

■-1 2------E------ „E—,»1 an
trenamentului. deși «totem ine*  
In punctul cînd tirul nostra este 

șl

RÎSUL NERVOS

D

cil. Există 
șl realizări 
care una.
Teodorescu _____ . _
prezentată cu această ocazie cu 
titlul „Contribuții la teoria si 
practica utilizări’ metodei -mode
lării*  în Jocurile sportive*.

Desîgur, enumerarea noastră de 
autori ș1 direcții de cercetare nu 
are decît intenția de a tu «era 
fundalul pe care 
rat lucrările 
afara el maă 
contribuții șl 
merituoși.

Antrenamentul sportiv s-a eon- 
C3 d’.«e’pHni earn lent 

!n raport cu Imperativele obiec
tive a’.e domenltCul. ultimele 
două decenii adăuMfnd, de fap*.  
la an act de naștere mult mat 
vechi, o creetere șl o consoli
dare științifică de proDortti’e 
unu! salt. Dintr-un domeniu stl- 
pfnlt de esHpIrtsm opac. ve«*-  
fant sî Izolat față de munca de 
cercetare, antrenamentul sportiv 
a căpătat rao'd dimensiuni s! 
pref-rnzime prin Interesul «nor 
șttînte limitrofe, dar rmlt mai 
evoluate (anatomia. Crto’oe4». 
bkwh'rt.l*.  pedag-rt*.  pțlh- 
»odr'r>c"*  ete.l. eare *-  găsri ’- 
contact ca «Dorin! *< ’1 rattan’ 
șf Izvoare reere’ftnwrie.

Prin eforturile «peefafistfio» 
din lurr.ea totreaeă a-a atona 
etapa actuali, ctod șf'-*a  «n- 
trenart eritoto! sperfiv este pe 
cale să devină a- rtrtem coe
rent. sprtțtntt pe cercetări fun
da—en tale.

S’mnozlocul de la București ti 
Mama!» s-a soldat eu tote-eaa-- 
te achiziții pent-u această fini
ră si efervescență d’sctoîtoă. Tată 
rtteve cpln”. «fin partea oartie*-  
nentSor t LEON TEDDO^EACC 
rp-—tojat • .Rzun-upe d» -t- 
eelent*  valoare, prin eafitare» 
comunicărilor st a *•«*  «*rrB«r-  
Tratare eenremriea de pe »•«*-  
tii pluridisciplinare A Început 
a*  te reaBzeze din ee te re reat 
mult • eorelatie strive*  tetre 
eereesarea fxnAamental*  «i rea 
apllreuvă. Specialiștii aa terepen

fie interpretat drept • pu ime- 
litat» !-teșeai*,  eu team
Ușsmill »-a !Z atoic țștr-« 

de eăxr» fmr?» rit

s-au desfășu- 
Mmpozionului. în 
rărrdn numeroasa 

nume jle autori

Imprecis. Consumam timp șl 
mijloace In mare cantitate, fârâ 
s*  lovim precis In ținti. Selec
ția o efectuăm mal bine, dar 
nu stăplnim Incâ forma «portl- 
vă. La Olimpiada din Mexic nu
mai 10—Lf, dintre sportivi «u 
beneficiat de form*  maxim*,  
ceea ce dovedește precizia noas
tră Încă redusă. Lacuna provi
ne. după opinia mea, din slaba 
Investigare a ceea ee se nnmeț- 
țe structura antrenameotuluL 
Specialiștii acord*  toc*  o impor
tant*  derizorie construirii antre
namentelor. Știința «persului este 
Împovărau Inc*  de • viziune 
fte£s^- <^re
ncitățfle. Continuăm, de pilda, 
s*  vorbim detpre viteză to ge
neral, ci nd se știe doar e*  exis
tă < forme de vitez*  ;| nu una 
(de reacție, viteza mtorăril se
parate. viteza unu! ciclu de mK- 
cari. capacitatea de a doMndl 
rapid viteză maximi). aceeași 
«roare «e remite d to cazul ee- 
tortaite eabUH fie ce tfort*.  re- 
rtstrnț*).  Arcmulărue abținut» 
Prin cercetare științifică oferi, 

PosilwIiUd speria- 
Jl,|dor de a se ridtca deasupra 

vfzinaj uul^xerale, 
rA.i5n<>fA PeroculartAțile.’ Lu- 

. Ue shnpoz-onului au f61t frr- 
«Jlri facffiitod «pecia! tșzflor o t«- 
Îî™" ’’ schimb de Idei 
^țtrvm tetereoant. Aș «ubil- 
>u aceratetea o<<aniz*rE  și «pi- 
mLT, roIiborare' d» Prieteni» festa te permanent*.

X»A W Rț. -sssj
“ ^••angtu: lucrărilor

° Patere tofe—».
-l* ^*0*̂-*-  eajwbtl s*  stto- 

--‘rreml speetajșu ior
«profirUdarea’ «- 

«ecra'at» De a-eea

«-At^n^or” ne“*u-

ai-

espre ce să scriu, despre 
ce să vorbeso 7 Despre 
televiziune ? Ce-î aia 7

Dacă televiziunea e un apa
rat cu care ne uităm la oa
meni, Ia fotbal și 1? oamenii 
care joacă fotbal — nu văd 
de ce v-ar interesa, azi, vi
neri, după miercurea asta nea
gră, ce ș-a întâmplat alaltă
ieri pe micul ecran, sau cum 
dumnezeu se numește. Pe cine 
interesează cum șîpt redate, 
filmate sau comentate catastro
fele, nenorocirile sau, pur și 
simplu, neputințele ? Dacă voi 
„analiza" cum s-a filmat Ra
pid—Setubal, dacă îmi voi da 
cu presupusul la fazăle care 
s-au reluat și la alea care nu 
s-au reluat — ce mare brinză 
voi face 7 Bine filmat sau rău 
filmat, dezastrul Rapidului tot 
ăla rămîne, viu și natural. Pe 
cine interesează, azi, dacă Ur- 
ziceanu sau Eftimie Ionescu 
au cam calat bine sau rău 7 Au 
comentai bine (puțintel cam 
vorbăreți) - șl ce-i cu asta 7 
Ce importanță are ? Televiziu
nea e o artă, arta de a aduce 
aproape de tot, in casă, ce se 
latimplâ. — și fiind o artă e 
e merală. adică o chestiune de 
moral. Eu azi n-am moral — 
poate avefi d-voaskră... Neavind 
moral, nu am nici imagine, nici 
sunet. Am niște scoruri. Toa
tă televiziunea mea azi se re
duce la niște scoruri și să mă 
bată ăl de sus, să n-ajung să 
mai cale prin Giulești. să mă 
trăzneascâ Fănuș rapidistul cu 
ironiile lui — dacă știu ce să 
mal scriu după ce mă uit bine 
la scorurile astea : să pierzi 
acasă, mai rău decît în depla
sare... să fii echipă europeană 
ți să ai ca extremă pe Manea... 
doamne iartă-mă ! In cele din 
urmă, cu o înțelepciune bibli
că, zic că Încă am scăpat bine, 
ce ar fi fost dacă vedeam 
micul ecran l'.T A —Legia 7 
tunci nu mai făceam teorii, 
mai defineam televiziunea,
mai mă învirteam in jurul co
zii. artei și moralei, ci treceam 
de-a dreptei la desene animate. 
Eu despre desene animate vo
iam să scriu azi după miercu
rea venită din iad. Despre de
senele animale dintre pauze, 
dintre Rapid—Setubal șl Stea-

pe 
A- 
nu 
nu

HOCHEI

VIITORII PROFESORI
(Fm-ri din pdg fj

* prt-

ast-

* 
du- 
ta

ua-Rangers. Desene animate șt 
base-ball, dragi telespectatori. 
Nimic nu-i mai chinuitor pen
tru oamenii de bine decît să 
încerce să te amuze intre două 
nenorociri. Pieolo și Picolette 
după Setubal-Rapid — cineva 
a avut generozitatea sadică. 
Dar mă gindesc ce ar fi putut 
face altceva 7 Să ne fi dat un 
documentar despre pescărpși. 
cormorani sau elefanți 7 Dă-i 
naibii de cormorani !

In orice caz, cu meciuri ca 
Rapid-Setubaî, devine o pro
blemă serioasă pentru Topes- 
cu și comp, ce nl se poate da 
in pauzele dintre catastrofe : 
orice ți se dă — după ce vezj o 
repriză întreagă cum o echi
pă nu poate lega un, ^un-doi’’ 
ca Ițimea — orice ti se dă, te 
face să rizi nervos ; în pauză 
la Steaua-Rangers, de pildă, 
am văzut o echipă de base
ball sărbătorindu-șl victoria In 
cabină ; oamenii iși turnau pe 
cap gin, șampanie sau borviz, 
habar n-am... Dar m-a scuturat 
un riș homeric, ^omerte șt 
nervos. Asta ne lipsea Ia ora 
aceea — o echipă victorioasă 
de base-ball, după ce Manea 
Ia trei metri de poartă...

Or, eu cred că trebuie să 
evităm, în asemenea zile, rîsul 
nervos. Dacă putem, firește, 
căci oameni sîntem... Din rîs 
nervos ies sarcasmele, ofen
sele, vorbele grele, »,luările lg 
mișto”, demoralizantul nostru 
haz de necaz. Greu să ne în
treacă cineva în această artă — 
a hazului de necaz. Eu zic că 
măcar pînă la 12 octombrie să 
renunțăm Ia ea. Și dacă vrem 
să discutăm despre Tnfrîngert. 
să ne uităm și duminică la Ți- 
riac și Năstase pentru a ne re
genera curajul. Nu e deloc ve
sel Ia ceea ce mă gîndesc — 
dar toată suflarea noastră fot
balistică are nevoie azi de Ti
riac șl Năstase. Nu de bancuri, 
nu de mișiourl, nici de bleste
me, nici de bocete. Dacă nu 
altceva - măcar pudoarea să 
ne-o salvăm ! Uitați-yă la în
vinșii de la Cleveland și — 
cine știe cum — poate că voia 
birul amărăciunea de azi.

BELPHEGOR

ARBITRAJUL TREBUIE SA CONTRIBUIE
LA REDRESAREA POLO-ULUI ROMÂNESC

pri» cer» trece lo
de polo, pe plan

r-.za 
cui 
mondicl, est» binecunos- 

CUA ABt la J.O. de la Mel
bourne. Roma, Tokio, cit ți la 
Cutdad de Mexico, roci auto
rizate din mișcarea olimpică 
internațională au pus în dis- 
cuție oportunitatea menținerii 
ăowtui joc i» programul dis- 
ăpt:-ieior oi-—.pice. De-a lun
gul ezulor, f« diverse con
gres», s-a căutat ca prin dife
rite modificări ale regulamen
tului să te ofere polo-ului o 
ieșire din itr.paș. Fără prea 
mult succes. Există însd spe
ranțe ca după ce biroul 
F.l.N.A. va ratifica (în octom
brie, la San Remo) ultimele 
modificări aduse regulamentu
lui de către specialiști, mult 
așteptatul reviriment să se 
produci neîntîrziat.

Pornind de la două premise 
esențiale — existența, pe cit 
riai mult posibil, a unui echi
libru numeric în apă (7 contra 
7) și sancționarea promptă a

- riri.de regula
ment — noul cod va determi
na ta mod nemijlocit o îmbu- 
nătă;i-e a spectacolului spor
tiv, favorizînd jocul în miș- 
cc-e, superioritatea poloițtilor 
tsudeminatici, p-ecum și sche
mei» tehnico-tactic» variate.

în acest context, arbitrajul 
poa:e și trebuie să contribuie 
U impulsionarea polo-ufui din 
Mra noastră, mai ales acum 
in eond-.țM» rodirii unei noi 
fernitx-i pentru J.O. din 1972. 
Cere gr fi principalele mode’.i- 
tăți tn atingerea scopului pro
pus 7 în primul rînd, arbitra
jul t-ebuie si favorizeze pe 
jucătorii rapizi, buni înotători, 
buni cî.'efi, penalizând sever 
desele acroșirf, scufundări sau 
t-ugeri înapoi ale adversarului 
firi balon, care în realitate 
dac la împiedicarea ccncreri- 
zirA ur.ei faze de gol. Acor
darea unui simplu fault (în a- 
eeste condiții) nu ar favoriza

dectt echipa în culpă, căreia 
i se oferă posibilitatea unei re
grupări in fața butului, t)e a- 
ceea, optez pentru sancționa
rea severă a unor asemenea 
infracțiuni (prin eliminări 
temporare) tn cîmpul de joc Și 
lăsarea unui infim avantaj în 
lupta corp la corp din zona d» 
4 mțtrl. De reținut că cel mai 
sigur avantaj acordat la co
miterea unei infracțiuni grave 
in zona de 4 metri ește acor
darea loviturii de penaltl, fi 
nicidecum lăsarea avantajului 
jucătorului în atac la faza res
pectivă.

O altă problemă căreia tre
buie să i se acorde toată aten
ția este cea a faulturilor tac
tice (repetate) vizând scurgerea 
celor 45 de secunde și pierde
rea balonului de către adver
sar. Arbitrii trebuie să dove
dească promptitudine în sanc
ționarea unui număr de trei 
faulturi consecutive ale apără
torului asupra aceluiași ata
cant, dictînd eliminarea tem
porari a vinovatului.

Cu multă atenție va trebui 
aplicată legea avantajului, mai 
ales în lupta corectă corp la 
corp din fazele de gol; tn nici 
un caz însă ea nu va favoriza 
violenta sau brutalitățile. Gre
șelile din zona de 4 metri (ți
nerile, scufundările chiar cînd 
adversarul nu are mingea) 
merită a fi sancționate grav, 
cu lovituri de la 4 metri.

In ansamblu, se conturează 
un arbitraj relativ lejer, care 
sancționează prompt încălcă
rile de regulament din tere
nul de joc și ceva mai întârziat 
pe cele din zona de 4 metri, 
reprimind necondiționat bruta
litățile și actele nesportive.

în mod cert însă arbitrajul 
(fie el îmbunătățit) nu va pu
tea impulsiona singur activi
tatea din polo-ul românesc. 
Sini necesare, după părerea 
mea, restructurări profunde în 
ceea ce privește criteriile de 
selecție la echipele naționale si 
cele de club, în metodica de 
pregătire (generală și specială), 
în ponderea ce trebuie acor
dată , factorilor antrenamentu
lui (cel psihologic mi se pare 
mult neglijat), și aceste obli
gații revin în primul rînd co
legiilor de antrenori și colecti
vului care pregătește lotul re
prezentativ.

Prin colaborarea strînsă a 
celor doi factori (instruire și 
arbitraj) am credința că se vor 
găsi resurse pentru ca noua 
generație de jucători, care bate 
la poarta afirmării, să se poată 
înscrie din nou tn familia ma
rilor formații de polo din lu
me. Pînă acolo însă maț ește 
un drum destul de lung...

derea definitivării lotului de ju
cători pentru echipa națională.

Programai acestei Importan
te întreceri ar fi următorul : 
29 X—2 XI turul și $ XI-I XI 
returul.

Singurul amănunt asupra că
ruia planează un mare (emu 
de întrebare este locul de des
fășurare. Inițial, s-a prevăzut 
ca jocurile să aibă loc pe pa
tinoarul dia Poiana Brașov, 
dar, după cum spuneam mai 
înainte. ACEASTA BAZA 
SPORTIVA ESTE ÎN PREZENT 
IMPROPRIE PENTRU A GĂZ
DUI JOCURI OFICIALE. Să 
sperăm că. măcar acum in cea
sul al 12-lea. Oficiul National 
de Turism iși va respecta O- 
bligațiile și va dota patinoarul 
eu tribune și vestiare. Nu de 
alfa, dar spectatorii — In fond 
turiști — nu pot sta în jurul 
mantinelelor (este extrem de 
periculos 3 și nici prin noroi 
sau zăpadă, iar jucătorii no se 
pot dezbrăca afară. A venit 
toamna și este prea frig...

BOGAT PROGRAM IN
TERNAȚIONAL

După consumarea jocurilor 
din prima manșă a campio
natului (avem credința că ele 
se var consuma, totuși la 
Poiana, altă soluție neexis- 
tind...) LOTUL REPREZENTA
TIV SE VA AFLA ÎN FAȚA 
UNUI ÎNCĂRCAT CALENDAR 
COMPETIȚIONAL. al cărui 
principal scop este acela de a 
contribui Ia pregătirea și veri
ficarea echipei în vederea cam
pionatului

Intre 18 
lecționata 
un turneu 
marca și Norvegia, iar la sfir- 
șitul acestei luni (29 și 30) va 
primi vizita reprezentativei Iu
goslaviei, aceste două intilniri 
urmind să se dispute tot la Po
iana Brașov.

pefi-.:

fiecare

CONSILIU SLPERIOR AL AGRICULTURII

DEPARTAMENTUL FONDULUI FUNCIAR
AL GOSPODĂRIRII APELORSEMINAR DE ARBI

TRAJ I.A BUCUREȘTI 
începind de astăzi, V- Capita- 

lă. va avea !oc un seminar de 
arbitraj organizat de federația 
de specialitate cu scopul de a 
îmbunătăți pregătirea cavale
rilor Eu-erul-jî din țara noas
tră, pe care îi așteaptă dificila 
misiune de a funcționa la cam
pionatul mor.dial. Pentru o cit 
mal bună reușită a acestui curs, 
a sosit la București dl. KURT 
HAUSER (Elveția), președintele 
comisiei de arbitraj a L.I.H.G. 
o veche cunoștință a oficiali
tăților noastre, deoarece el a 
mai fost invitatul federației 
române cu doi ani în urmă. 
Oaspetele elvețian va explica 
modul de interpretare a noilor 
modificări ale regulamentului, 
seminarizind apoi pe cei mai 
buni arbitri români.

$1 ÎMBUNĂTĂȚIRILOR FUNCIARE

Inspectoratul de stat al apelor

în favoa-

mondial.
și 25 noiembrie se
tării va întreprinde 
de 5 jocuri în Dane-

i < UNICE 
(i>)-10U0 

(Olimpia)

IAITER

DE LA „DINAMO“

ria a Vl-a băieți 
doar 7 echipe.

• Liceul nr. 3 Brăila va par
ticipa sub numele de Școala 
sportivă Brăila.

• Datorită desființării sec
ției de volei a Grupului școlar 
profesional „23 August” Bucu
rești, in seria a Il-a masculi
nă va participa echipa „Tină- 
rul dinamovist" (antrenor Jean 
Săvuiescu).

• Noile legitimații pentru 
sportivii participant! la divizia 
națională a școlarilor și junio
rilor vor fi eliberate de co
misiile județene de volei.

3:33,4; CI—1000 m: Panclov 
Cipilski (Trakia) 4:06,4 ; K1 
(f)—500 m : Dragana Iachimo- 
va (Trakia) 2:20,2 ; K2 (b)— 
1000 m: Olimpia (D. Galan — 
D. Mitrea) 3:14,0 ; C2—1000
m : Trakia (P. Cipilski—V. 
Cipilski) 3:36,8 ; K4 (b)—1000 
m : Olimpia (Galan—Mitrea— 
D. Ton—Ciutara) 2:55,0 ; K1 
țb)—500 m : D. Galan (Olim
pia 1:56,0 ; Cl—500 m : I. Mah- 
mudiev (Trakia) 2:17,4 ; K2 
(b)—500 m : Olimpia (D. Galan 
—1). Mitrea) 1:45,0; C2—500 
m: Trakia (V. Cipilski—P. Ci
pilski) 2:00z’; K.| 4x51!O ni :
Olimpia (Mitrea—Galan—D. 
Ion—Ciutaru) 8146,0,

__________

înainte de a pleca în orice drumeție luați o măsura 
de prevedere. Incheiați la A.D.A.S, o asigurare „Turist 
Se plătesc 15 lei, asigurarea fiind valabilă o lună.

dr. Ion DRAGAN
arbitru F.I.N.A.

GALA DE ATRACJIE
PE RINGUL

Clubul sportiv 
Dinamo București 
a rămas consec
vent în organiza
rea unor gale de 
box cu numeroa
se capete de afiș. Pe ringul in
stalat pe terenul de handbal 
din șos. Ștefan cel Mare se va 
disputa duminică 5 octombrie 
cu începere de la ora 10,30 o 
atractivă reuniune pugiliștieă, 
In cadrul căreia vor evolua 
unii dintre cei mai buni pu- 
giliști de la Dinamo și Metalul 
București i Vasile Ivan, Nico
lae Păpilău, Antoniu Vasile, 
Gheorghe Ene, Constantin 
Ghiță, Ion Covaci, Ion Gyorffi 
(Dinamo), Ștefan Constantin, 
Iulian Lungu, Ion Hodoșan, 
Nicolae Tudor și Nicolae 
Enciu (Metalul).

riri.de
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SCOR ALB LA KARL MARX - STADT
KARIS MARX-STADT, 2 

(prin telefon, de la trimisul 
nostru). Intr-o atmosferă au
tumnală r— frig, ploaie mă
runtă, vînt necruțător —, re
prezentativele de juniori ale 
R. D. Germane și României 
și-au disputat joi, pe stadio
nul „Dr. Kurt Fischer**  din 
localitate, revanșa partidei de 
miercuri, adjudecată de gaz
de cu «corul limit| de 1—0.

1NTILNIRI INTEKȚARI
• La Tel Aviv, in meci re(ur 

pentru preliminariile campiona
tului mondial, echipa Israelului 
a învins cu scorul de 2—0 (2—0) 
echipa Noii Zeclande. Fotbaliștii 
echipei Israelului care cîștigase- 
ră primul joc cu 4—0, s-au ca
lificat pentru turul următor.
• La Bristol : Anglia — Țara 

Galilor (echipe de tineret) 2—0.

Trebuie ță menționez, de 
Ia bun început, că, în ciuda 
condițiilor vitrege de joc, în- 
tîlnirea de Ia Karl Marx- 
Stadt a dat naștere unei 
dispute atractive, cele două 
echipe căutînd să etaleze toa
te cunoștințele. Prima mare 
surpriză ne este oferită îna
inte de fluierul inaugural de 
antrenorul gazdelor, dr. Ru
dolf Krause, care ne anunță 
o echipă complet schimbată 
față de cea aliniată cu 24 
de ore înainte la Plauen! 
Intr-adevăr, din lotul celor 
26 de jucători pe care an
trenorul Krause îl rodează în 
vederea turneului speranțelor 
olimpice (16—26 octombrie în 
R.P.D. Coreeană) au apărut 
pe teren 11 (de fapt 12) „nou
tăți" — ceea ce, evident, a 
îngreunat sarcina reprezenta
tivei noastre, plecată cu 16 
jucători. Cu toate acestea, e- 
chipa care a dominat mai 
mult impunîndu-si tactica de 
joc a fost cea antrenată de 
Gh. Ola ți Ilie Savu, grație 
jocului bun făcut la mijlo
cul terenului de Gligorie și 
Gh. Sandu, secondați cu brio 
de apărarea imediată, în care

LOTUL NATIONAL - STEAGUL ROȘU
BRAȘOV, 2 (prin telefon). 

Duminică LOTUL NATIONAL 
core se pregătește în vederea 
jocului cu Portugalia, din ca
drul preliminariilor C.M., va 
susține un meci de verificare 
avînd ca partener formația lo
cală STEAGUL ROȘU.

In jurul acestei partide exis
tă un deosebit interes, scon- 
tîndu-se pe participarea unui 
număr mare de spectatori, 
caro vor avea prilejul să vadă 
la lucru pe cei care ne vor 
reprezenta în jocul de la 12 
octombrie.

Numeroase afișe anunță 
meciul de duminică, iar ju
cătorii Steagului roșu sînt pre
gătiți pentru a da posibilitate 
lotului să sț verifice la un 
bun nivel.

k

BIROUL F. R. F.
VA ANALIZA ASTĂZI 

COMPORTAREA 
ECHIPELOR NOASTRE 

IN MECIURILE 
DE MIERCURI

Biroul Federației româ
ne de fotbal, manifestîn- 
du-și profunda nemulțumi
re față de evoluția echi
pelor noastre de fotbal în 
competițiile europene, în 
special in meciurile dis
putate miercuri la Bucu
rești și Varșovia, a hotărît 
să întreprindă o exigentă 
analiză a cauzelor care au 
determinat această evoluție 
complet nesatisfăcătoare în 
vederea adoptării unor mă
suri corespunzătoare.

Astă-seară (la ora 17), 
Biroul federal □ convocat, 
pentru analizarea acestei 
situații, reprezentanții clu
burilor U.T.A., Rapid și 
Steaua. La ședința biroului 
federal, sînt invitați să par
ticipe, de asemenea, re
dactării de specialitate ai 
publicațiilor centrale.

CAMPIONATUL 
AL JUNIORILOR
Duminică, în cadrul e- 

tapei a V-a a campiona
tului republican al junio
rilor și școlarilor, se vor 
disputa următoarele me
ciuri :
• STADIONUL DINA

MO, ora 13: Dinamo 
București — Caraimanul 
Bușteni ;
• STADIONUL 23 AU

GUST (terenul II), ora 
13; Șc. sp. Energia — Du
nărea Giurgiu ;
• TERENUL LARO- 

Mf£T, ora 12.45: Laromet 
— Delta Tulcea; ora

LOTO — PRONOSPORT
APARTAMENTE, AUTOTURISME, EXCURSII Șl BANI

LA CONCURSUL SPECIAL PRONOEXPRES
DIN 8 OCTOMBRIE 1969

Ne aflăm in plină vînzare a 
biletelor pentru concursul 
special Pronoexpres din 8 oc
tombrie la care pentru prima 
dată șe atribuie apartamente, 
autoturisme, excursii. și bani.

La acest concurs puteti par
ticipa pe trei feluri de bilete : 
6 lei, 15 lei și 30 lei.

Cu 30 lei participați la toate 
extragerile cu șanse mari de 
cîștig. ,

ReținețiI Lg oricare din ex
trageri se cîștigă și cu 3 nu
mere. f

Marti, 7 octombrie, este 
ULTIMA ZI pentru procura
rea biletelor.

Tragerea Loto de astăzi va 
avea loc la București în sala 
Clubului Finanțe Bănci din 
strada Doamnei nr. 2 cu înce
pere de la ora 3 9. Ea va fi ur

„lateralii**  Dobrău șl Stoica 
au jucat aproape fără gre
șeală. Dacă reprezentativa 
noastră nu a reușit să-și ia 
revanșa, aceasta se datorea
ză cvartetului ofensiv care a 
făcut o partidă timidă, refu- 
zînd angajările și nereusir.d 
să se descurce în „capcana" 
marcajului individual practi
cat de defensiva germană. în 
care „libere" Rohde a fost 
imbatabil. Deși posesorii li
nei tehnici evident superioa
re celeia a adversarilor di- 
recți, Vlad, Ghergheli. Helvei 
și mai puțin Atodiresei n-au 
putut să penetreze prin ac
țiuni individuale, pierzînd 
marea majoritate a atacuri
lor corp la corp.

Și acum, cîteva cuvinte des
pre filmul partidei. După un 
prim sfert de oră echilibrat, 
juniorii români preiau iniția
tiva și în decurs de două 
minute, cei 1000 de specta
tori trec prin mari emoții : 
min. 17 — la o centrare ex
celentă a lui Gligorie, Gher
gheli ratează de puțin in
tercepția ; min. 19 — un șut 
violent expediat de Sătmă- 
reanu din marginea careu
lui mare „mîngiie**  bara... 
Fină la pauză carnetul nos
tru de însemnări va rămine 
alb, marea majoritate a fa
zelor consumindu-se Ia mij
locul terenului, încercările, 
lipsite de vitalitate, ale ata- 
canților noștri, neputînd să 
străpungă o defensivă bine 
organizată. Imediat după re
luarea jocului juniorii, ro
mâni ratează cea mai mare

De joi, componenții lotului 
național se află în Poiana 
Brașov, unde își continuă pre
gătirile.

Partida de duminică se va 
desfășura pe stadionul Tine
retului (nu este exclus să aibă 
loc pe stadionul Municipal, e-

ACTUALITĂȚI
LOTUL OLIMPIC—POLITEHNICA

IAȘI. 2 (prin telefon). Antreno
rii Politehnicii doresc si foloseas
că pauza survenita In campionat 
pentru a corecta jocul echipe:, 
care in etapele disputate pini 
acum s-a comportat destul de 
slab.

Pentru jocul de duminica cu 
leiecțtenata olimpica jucătorii 
ieșeni a-au pregătit intens. Antre
norul Șerban Iustin va alinia ur
mătoarea formație : Constantines- 
cu — Pal, lanul, Lupea, Sofian 
(RomUă), Andrioalei, Cont ard o. 
Incze IV, Marica (Ailoaiei), Cu- 
perman, Simionaș (Goliac).

V. DIACONESCU - coresp.
ARBITRI SANCȚIONAȚI

Colegiul ețntral al arbitrilor de 
fotbal a hotărit, In ultima sa șe
dință, sancționarea următorilor 
grbitri :
• Cristian Teodorescu (Buzău)

— sancționat cu suspendarea pe 
o lună pentru aplicarea eronată 
■ regulamentului de joc la me
ciul Daca Pitești — Sirena Bucu
rești :
• Ludovic Kiss (Tg. Murea) — 

suspendat pe o lună pesttru ne- 
prezentarea la parr.da Soda Ocsa 
Mureș — Metalul Alud ;
• Gbeergbe Botezata (Galați)

— suspendat pe o lună pemru a 
nu s-a prezentat să ccrstacă -u 
mțcl din campionatul reputțucs". 
de juniori și școlar:. în ziua de 
14 septembrie :
• Nicolae Florea (Deva) — 

suspendat pe două săp-A-.tm 
pentru că s-a prezentat cu echi
pament r.ecorespuzrâtcr la me
ciul Metrom Brașov — Spcrrul 
studențesc ;
• Virgil Radian (Pitești) — 

suspendat pe două săptămlnl 
pentru Întocmirea incompletă a 
raportului de arbitraj la parttua 
Caraimanul Buftea: — T-UuG- 
București ;
• Ion Vețan (Petroșani) — 

suspendat pe o iunâ pentru că 
nu s-a prezentat Ia meciul CTA 
Caransebeș — Metalul Topiet ;

• Zaharia Drăghici (Constanța)

DE LA COMISIA CENTRALĂ DE JUNIORI
Comisia centrală de juniori 

a F.R.F. comunică i
• Incepind cu ziua de 12 

octombrie a.c. nici o echipă 
de juniori nu va mai putea 
juca in campionat pe baza 
buletinelor de identitate, ci 
numai cu legitimații.
• Dat fiind faptul că la

REPUBLICAN
Șl ȘCOLARILOR

14,10: Tehnometal — Fa
rul Constanța ;
• TERENUL GHEN- 

CEA, era 10: Steaua — 
Electronica Obor ;
• TERENUL SIRENA, 

ora 13: Sirena — I.R.A. 
Cimpina ;
• TERENUL VOINȚA, 

ora 8,30 : Șc. sp. București 
— T.U.G.; ora 13: Vo
ința — Comerțul Alexan
dria :
• TERENUL AUTOBU

ZUL, ora 13: Autobuzul 
— Progresul Balș.

mată de un film artistic. In
trarea liberă.
PREMIILE TRAGERII EXCEP
ȚIONALE LOTO CU ATRIBUIRE 
DE APARTAMENTE DIN 23 

SEPTEMBRIE 1969

CATEGORIA I : 3 apartamente 
cu 3 camere plus diferența în 
numerar pînă la 109 009 lei ;

CATEGORIA A II-A : 2 apar
tamente eu 2 camere plus dife
rența in numerar pînă la 15 000 
lei ;

CATEGORIA A Ht-A : 
riante a 10 000 lei ;

CATEGORIA A IV i U 
te a 5 OHO lei ;

CATEGORIA A V-A : 
riante a 1 000 Iei ;

CATEGORIA A VI-A : 
riante a 500 lei ;

CATEGORIA A VII-A : 
riante a 100 lei ;

CATEGORIA A Vili-A : 745 va
riante a 50 let 

11 va-

varlan-

45 va-

247 va-
/

554 va

ocazie de a deschide scoruli 
Vlad „evadează**  pe dreapta
— din păcate unica acțiune 
mai îndrăzneață a acestui 
atît de dotat atacant — cen
trează din viteză și Atodire
sei deviază balonul cu capul 
la cîțiva centimetri de stil- 
pul porții lui Brick. In con
tinuare, juniorii germani fac 
eforturi de a echilibra jocul, 
dominat la centrul terenului 
de adversari ți evenimentele 
se consumă în zona neutră, 
încercările antrenorilor de a 
activiza atacul, prin schim
barea a trei jucători „de 
vîrf“ rămîn însă nemateria
lizate pe tabela de marcaj. 
Finalul găsește echipa noas
tră în atac, în fața unor ad
versari care, neavind n’ei o 
ocazie de gol pe parcursul 
a 80 de minute, s-au mulțu
mit cu scorul alb. Din pă
cate, în ciuda unui joc su
perior, de nivel tehnic mul
țumitor, juniorii români n-au 
reușit să-și ia revanșa mult 
dorită.

ROMANIA: Stana — Do
brău, Deheleanu. Sătmărea- 
nu, Stoica, G. Sandu, Gligo
rie, Vlad (min. 69 M. Sandu), 
Helvei (min. 67 Dănilă). 
Ghergheli (min. 65 Sameș), 
Atodiresei.

R. D. GERMANA: Brick
— Porgozelski, Rohde, Krebs. 
Filorhn, Schmidt (min. 53 
Decker), Robke, Kehl, Goskh, 
Braun, Richter.

A arbitrat Di Carlo (R. D. 
Germană).

Ovidiu IOANIȚOA1A

ventuala schimbare o vom 
comunica în- timp util), Înce
pi nd de la ora 16.

Tr deschidere, meciul de ju
niori (din campionatul najto- 
-on Steagul roșu — Minerul 
Bălan.
C. GRCIA-ccresp. principal

— suspendat pe două săptă—tm 
pentru inteemurea incompletă a 
raportului de arbitraj la parada 
Universitatea Craiova — Bastd.

VOB JUCA PE ALTS
TERENURI

Comisia centrală de competiții 
și disciplină a f ederației remits 
de fotbal, in ședința pauli asea
ră, a analizat unele incidența pe
trecute ia ultima etapă și a luas 
următoarele măsuri :

• Secția de fotbal C S AL Re
șița a fost sancționată cu ridica
rea dreptului de orgaauare a 
partidelor oficiale pe teren pro
priu pe trei etape, deoarece ta 
timpul meciului c.SAL Re$4a — 
Vagonul Arad s-a aruncat cu • 
piatră in arbitrul de linie, iar la 
sfirșitul jocului un grup de spec
tatori au intrat Ln inciztta tere
nului, unde au lovit pe arbitri;
• Secția de fotbal Chimia oraș 

Victoria a fost sancționau eu 
ridicarea dreptului de organizare 
pe teren propriu pe o etapă, de
oarece in timpul partidei c- r a 
oraș Victoria — VTtroetetan Me
ttas an spectator a amcat ca • 
piatră latr-ua arbitra de itaăz.

TURNEUL 
ECHIPEI FARUL 
^la perioodq ^6—-15^ ocfem 

ța va întreprinde un turaea «■ 
t. F. a Germaniei, Ofanca 
șt Belgia. Ia acest interval, 
constențenii vor susține pa* *rv  
meciuri.

Consiliul clubului Farul duce 
tratative pentru crgan’rzorea □ 
două partide cmiccle in Bul
garia intre formația de ti
neret a clubului cu echipe din 
orașele Tolbubin și Vama

fiecare dintre cele patru e- 
tape ale campionatului na
tional de juniori, care s-au 
disputat pini in prezent, s-au 
înregistrat numeroase elimi
nări se cere secțiilor de fot
bal să întărească munca e- 
ducativă in cadrul cluburi
lor și asociațiilor sportive.
• Toate cererile de modi-

ficare de program trebuie fă
cute cu cel puțin zece zile 
inainte de programare.
• Se reamintește Comisi

ilor Județene pentru Edu
cație Fizică și Sport că 
au datoria să populari
zeze, prin toate mijloace
le (afișe, presă etc), jocurile 
din cadrul campionatului na
tional de juniori, care se des
fășoară pe teritoriile respec
tive. De asemenea, consiliile 
județene au obligația de a 
delega arbitrii de linie pen
tru toate jocurile din campio
natul național al juniorilor și 
școlarilor care se desfășoară 
în județ.

S-a încheiat primul tur al com
petițiilor europene de fotbal. A- 
cum urmează etapa a doua, după 
ce formațiile mai slabe au zis 
adio acestor Întreceri, care con
centrează cele mai bune forma
ții de pe continent. Să vedem 
ce surprize ne-a oferit primul 
tur, care sînt echipele cele mal 
valoroase rămase în cursă.

in C.C.E. nici unul dintre fa- 
voriți n-a ieșit din competiție, 
așa cum de altfel era și de aș
teptat, deoarece primul tur, cu 
foarte mici excepții, a opus for
mații de valoare diferită. Milan, 
Real Madrid, Benfica Lisabona, 
Steaua roșie Belgrad, Leeds Uni
ted au obținut calificarea în 
urma unor scoruri categorice. 
Dintre meciurile mai echilibrate 
notăm pe cele dintre Ferencva- 
ros și Ț.S.K.A. Sofia ca și cel 
dintre Dinamo Kiev și F. C. 
Austria. în care formația ma
ghiară și cea sovietică s-au do
vedit mai bune. Din păcate, re
prezentanta țării noastre U.T.A. 
a ieșit din competiție după o 
înfrîngere neașteptat de severă 
(scor general 1—10 !), scor care 
concurează ca proporție cu in- 
frîngerile campioanelor din Is
landa, Norvegia, Luxemburg, Ir
landa și Cipru.

Iată acum alte rezultate din 
partidele revanșă ale primului 
tur : Lyn Oslo — Leeds United 
0—6 ; F.C. Lienfield — Steaua 
roșie Belgrad 2—4 ; B.K. Copen
haga — Benfica Lisabona 2—3 ; 
Celtic Glasgow —F.C. Basel 2—0 ; 
Oesters (Suedia) — Fiorentina 
1—2 17 Nandorl Tirana — Stan
dard Llfege 1—1 ; St. Etienne — 
Bayern Miinchen 3—0 ! ; Dina
mo Kiev — Austria Viena 3—1 ;

SĂ NU NE PIERDEM CUMPĂTUL!

CL toată insistența lui Voința. portarul Xeef c* reține 
i>-L-.uă Foto : THEO MAC ARSCHI

(fri-c-r di* peg f)

ka. veche. Și aamat aoees 
« nice&ca acicW os fncic fi
lm protți.-jl ia diriaa A (deci 
F cempLoifii se cocaporig asu 
fel—), ca toate aobpunctele 
care Q dete.-m.nl t un procea 
de instruire totalmente neco
respunzător (la nivel de 
instr-jctori), un condamnabil 
dezinteres (invers proporțio

SINCOPA ARĂDENILOR Șl MAI MDLTE „DIAGNOSTICE"
VARȘOVIA, 2 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
Periodic, atunci cînd compor
tarea fotbaliștilor noștri pare 
a se apropia de limanul per
formanței internaționale, cite 
un rezultat catastrofal vine a 
reteza brutal speranțe și nă
zuințe. După atitea alte ex
periențe triste pe care ultimul 
deceniu fotbalistic ni le-a a- 
dus. iată că U.T.A. a debutat 
în „C.G.E.**  într-o manieră 
dezonorantă, în totală contra
dicție. cu cartea sa de vizită, 
cu climatul moral de încre
dere pe care fotbalul româ
nesc și-l dorește.

Pentru noi, martori îndu
rerați ai unei reprize haluci
nante, în care în locul unui 
1—0, după primele 50 de mi
nute, apare în final, pe tabela 
de marcaj, un incredibil 
0—8, comportarea jucătorilor 
arădeni are o singură expli
cație : incapacitatea lor totală 
de a gindi în teren, de a găsi 
rapid resursele și mijloacele 
împotriva degringoladei ce a 
cuprins întreaga echipă, ca și 
conducerea sa tehnică, în

FOTBAL^ MERIDIANE
• S-A ÎNCHEIAT PRIMUL TUR 1N CUPELE EUROPENE • ÎN PRELIMINARIILE C, M.
Watterlord (Irlanda1 de Nord) — 
Galatasarai 2—3 ; Panathinalkos 
— Vorwarts Berlin 1—1.

In Cupa cupelor, Glasgow Ran
gers, Roma, Manchester City, 
Dinamo Zagreb își continuă 
cursa în fitrul al doilea. în a- 
ceastă Întrecere s-a Înregistrat 
o surpriză de mart proporții : 
deținătoarea trofeului, Slovan 
Bratislava, a fost eliminată de 
Dinamo Zagreb. Singura partidă 
care a necesitat prelungiri a
fost aceea dintre F.C. Magde
burg șl M.T.K. Budapesta. în
primul Joc au învins gazdele cu 

1—0, apoi, în cel de al doilea, 
după scurgerea timpului regu
lamentar, avantajul era de partea 
formație1 maghiare. în prelun
giri, F.C. Magdeburg a egalat șl 
a obținut calificarea. în alte în- 
tllnlri din turul I (retur) s-au 
înregistrat rezultatele : Cardiff 
City — MJondalfen (Norvegia) 
12—2 ; Clympique Marseille — 
Dukla Praga 2—0 ; U. S. Luxem
burg — GBztepe Izmir 2—3 ; P. 
S. V. Eludhoven — Rapid Viena 
4—2 ; A. S. Roma — F. C. Ards 
(Irlanda de Nord) 3—1 ; St. Gali 
— Frem Copenhaga 1—0 ; Gor- 

nal ca pretenții», marfes- 
tax de căi mai mxți dintre 
țatăaorii noștri divizionari. Nj 
este In intenția noastră să le 
ââsun forhaiișător rapidiști 
dr- Tnstante atennan» (ca ți 
pe al# cofegi de a; lor. de la 
alte eiiLpe. li știm destul de 
abili atunci cfnd Își Justifică 
comportările Lamentabile), dar 
cele declarate de ei, nu de 
mult, sînt de natură să ne 

urma șocului primelor două 
goluri.

Antrenorul Nicolae Dumi
trescu ne spunea, la cîteva ore 
după meci, că DOAR ACESTE 
GOLURI AU CONTAT. Bi
neînțeles că golul lui Blaut 
I (din fază fixă) și mai ales 
cel al lui Gadocha (ca urmare 
a unei grave erori a lui Le- 
reter) au năruit ultimele spe
ranțe ale calificării de care 
(în paranteză fie spus) mai 
erau artificial animați jucăto
rii din Arad. Dar de aici și 
pînă la sincopa arădenilor, la 
abandonarea a însăși ideii de 
replică, este o diferență uriașă, 
măsurată doar prin etalonul 
lipsei de răspundere.

Pentru că aseară, mai mult 
de o repriză, U.T.A. a deținut 
frinele jocului în fața unui 
adversar, multă vreme nu 
prea în largul Iui. Și cu atît 
mai gravă apare penibila evo
luție a scorului în ultimele 20 
de minute ale meciului, cînd 
pe teren n-a mai existat decit 
Legia. care a înscris nu mai 
puțin de 7 goluri!

nik Zabrze — Olympiako» Pi
reu 5—0 ; Manchester City — 
Atletico Bilbao 3—0 ; Schalke 04 
— Shamrock 3—0.

Iată șl alte rezultate din Cupa 
europeană a tirguriior :

Malmă—F.C. Stuttgart 1—1; Bor
deaux — Dunfermline 2—0 ; O- 
dquse — Barcelona 0—2 ; Cole
raine (Irlanda de Nord) — Jeu- 
nesse Esch 4—0 ; Southampton — 
Kosemborg Trondheim 2—0 ; F.C. 
Bruges — Sabadell 5—1 ; Sparta 
Fraga — Internazionale Milano 
0—1 ; Hertha — Las Pglmas 1—0 ; 
Newcastle — Dundee United 1—0 ; 
Lokomotiv Plovdiv — Juventus 
Torino 1—2 ; Napoli — F.C. Meti 
2—1 ; A.S.K. Linz — Sporting Li
sabona 2—2 ; Valencia — Slavia 
Sofia 1—1 ;' Altay Izmir — Karl 
Zeiss lena 0—0 ; Cagliari — Aris 
Salonic (s-a Întrerupt In minutul 
75 Ia scorul de 3—0 tn favoarea 
gazdelor ca urmare a unul scan
dal provocat de Alexiadis, care 
a bruscat pe arbitrul elvețian Des- 
pland). s-au calificat formațiile : 
F.C. Stuttgart, Dunfermline, Bar
celona, Coleraine, Southampton, 
F.C. Bruges, Internazionale Mi
lano, Hertha, Newcastle, Juven

pună pe gînduri i Cum S3 nu 
jucăm slab (n.n. — în pofida 
poziției bune în clasamentul 
diviziei A) cînd, la noi la Ra
pid, antrenamentele se com
pun din miuțe. Mereu ți me
reu, programul nostru e cam 
același: o scurtă încălzire la 
început, și apoi o joacă la 
două porfi".

Devine atunci firească în
trebarea : „Cum se poate pro
gresa, în aceste condiții, la 
toți factorii jocului — fizic, 
tehnic, tactic, psihic — pe mă
sura saltului care se înregis
trează, de mult, la eșalonul 
internațional, adică la echipe
le pe care le întîlnim in 
„C.C.E.,‘. „Cupa cupelor", ..Cu
pa europeană a tir gurilor" 
șA.m.d. ?

Exista un frumos obicei Ia 
federația de specialitate, pa- 
re-se abandonat în momentul 
de față din nu știm ce motive i 
antrenorii federali circulau 
parcă maj mult pe teren, la 
echipe, îndrumînd pe colegii 
lor întru meserie (care mai 
au nevoie de un asemenea 
sprijin) și controlînd modul 
în care se desfășoară proce
sul de instruire. Pentru ce 
s-a renunțat la aceste metode? 
După cum se vede, autonomia 
acordată de către F. R. Fot
bal cluburilor divizionare — 
numai pe acest plan, al mun
cii de instruire — nu se do
vedește utilă. Ne-a arătat-o, 
de altfel (cum semnalam si 
în comentariul nostru de 
marți), și nivelul scăzut al 
majorității partidelor desfășu
rate sîmbătă și duminică cu 
prilejul etapei a Vil-a.

Curios, dar real i în loo să 
se înregistreze o creștere a 
formei sportive, âcum la ju
mătatea turului, foarte mulți 
jucători marchează o scădere, 
aproape de indicele startului 
de campionat-. Avem de-a 
face, desigur, cu probleme „, 
nerezolvate, ținînd atît de pre
gătirea propriu-zisă a fotba
liștilor noștri, cît și de an
trenamentul lor invizibil, a- 
dicâ de modul în care se rea
lizează, în genere, recupera
rea de după efort.

★
Nu poți avea fotbal bun 

— nu-i un secret pentru ni

CE SA ÎNTÎMPLAT CU DAN?
La cîteva minute după scoa

terea din teren o lui Dan, 
deci foarte ,pe fază’, am 
discutat cu fundașul rapidist 
despre... el, despre evoluția sa 
în partida Rapid — Vitoria 
Setubal. Iată transcrierea spu
selor sale : „Ce să fac ? M-a 
făcut mama nervos! N-am 
rezistat greșelilor pe care 
le-au comis unii dintre co
legii mei de echipă, iar nepă- 
sorea, lipsa de angajament a 
altora m-au exasperat. De □- 
ceea mi-am ieșit din fire, de
venind principalul coautor al 
uitnngerii noastre. Acum re
gret, bineînțeles, dar rămîn la 
părerea că nu se poate ciș- 
hga un meci important an- 
ga|indu-te in joc de ochii lu-

Par desigur evidente cota 
parte de dreptate și cea de 
eroare din raționamentul lui

Antrenorul N. Dumitrescu 
spune că, aseară, LEGIEI I-A 
REUȘIT TOTUL IN ATAC.

De ce, însă ? Pentru că în 
repriza secundă n-a mai întil- 
nit nici o opoziție organizată, 
pentru că marcajul și plasa
mentul, dublajul, intercepția 
și presingul dispăruseră total 
din arsenalul jucătorilor ară
deni, de parcă aceștia ar fi 
sperat ca pronia cerească să 
le aducă redresarea.

Este greu de presupus că la 
un asemenea scor s-ar putea 
căuta și circumstanțe atenuan
te. Și totuși, la cîteva ore după 
ce tragi-comedia se încheiase, 
în holul Grand Hotel-ului, 
unde se aflau „împuterni<?iții“ 
celor 120 de suporteri arădeni, 
veniți să-și încurajeze echipa, 
destui erau aceia care afirmau 
că arbitrajul a fost părtinitor, 
că presa și radioul au năruit 
moralul jucătorilor, că fede
rația n-a sprijinit întărirea e- 
chipei. Ziariștii sportivi să fi 
fost de vină că Lereter i-a ser
vit pe tavă lui Gadocha golul 
decisiv, sau că Gornea lîși a- 
runcă singur mingea în plasă ?

tus Torino, Napoli. Sporting Li
sabona, Slavia Sofia și Karl 
Zeiss lena. 

Fază din meciul Sparta Praga — Internazionale Milano 
(0—1) desfășurat la Praga în cadrul Gupei europene a tîrgu- 

rilor. In imagine o acțiune la pohrta milanezilor 
JTelefoto A. P. — AGERPRES

meni 1 — la echipa națională, 
atîta vreme cît treaba seîr- 
țîie pe la cluburi. E o regulă 
cu ... excepția ei (ca Ia toate 
regulile) valabilă și în cazul 
sportului cu balonul rotund 
de la noi. Prin „generație 
spontanee**  (sau prin altceva) 
au apărut și la no'l în ultimii 
ani o serie de jucători talen- 
tați, cum sînt o bună parte 
dintre cei care alcătuiesc, la 
ora actuală, echipa noastră 
reprezentativă. Datorită fru
moaselor rezultate realizate 
anul acesta — în companii 
dintre cele mai selecte — cro
nicarii străini au scris mult 
și laudativ despre fotbalul ro
mânesc, aflat, după turul de 
forță din primăvară, la un 
scurt pas de Mexic.

Nici 10 zile nu-i mai des
part pe tricolorii români de 
meciul cu Portugalia, un joc 
dificil în orice situație, cu 
atît mai mult azi (de ce s-o 
ascundem ?) cînd „miercurea 
neagră1* din fotbalul nostru
— cu implicațiile ei (vezi, de 
exemplu, comportarea lui Dan)
— a creat tuturor o nedorită 
psihoză. Dar, „tot răul spre 
bine", s-ar fi potrivit acum 
un proverb de a cărui învă
țătură ar trebui să țină sea
ma și antrenorii și jucătorii 
echipei noastre naționale. 
Scurta istorie a evenimentelor 
petrecute anul acesta, la ni
vel de formație reprezenta
tivă, ar pleda pentru liniști
rea spiritelor. S-a pierdut, iată
— sg ne aducem aminte — ca 
5—0 la Standard Lifege, după 
care tricolorii au realizat 1—1 
pe Wembley; s-a pierdut cu 
2—1 la Istanbul, în partida cu 
Fenerbahce, și din nou cu 
2—1, la Timișoara, cu Vojvo- 
dina și apoi, Dumitrache et. 
comp, au obținut „egalul**  cu 
Grecia, la Atena ; s-a pierdut 
cu 1—0 la Paris, în fața spe
ranțelor Franței, după care a 
urmat succesul de la Lau
sanne.

Să-i lăsăm, așadar, pe an
trenorii și jucătorii naționalei 
să pregătească cu calm im
portanta partidă de la 12 oc
tombrie, cu Portugalia. Sâ-i 
lăsăm și să le acordăm, în 
continuare, încrederea noas
tră.

Dan. Avînd dreptate atunci 
cînd vorbește de pasivitatea 
colegilor, Dan greșește cînd 
își face din nervî un scut I 
Pierzîndu-și cumpătul, valoro
sul fundaș feroviar — căci 
este, totuși, o valoare, fiind de 
numeroase ori jucătorul nr. 1 
al victoriilor rapidiste — nu 
numai că și-a anulat propriul 
randament, dar l-a diminuat 
și pe cel al celorlalți (așa slabi 
cum erau), contribuind direct 
la'dezarticularea echipei.

Nu vrem să-i punem lui 
Dan în spinare eșecul Rapi
dului, o echipă care miercuri 
a parodiat jocul care se chea
mă fotbal, dar așa cum i-am 
recunoscut, la victorii, parlea 
leului, i-o recunoaștem (ca și 
el, de altfel, ți spre unicul 
lui... merit) si la această în
frîngere amară ca fierea.

M. P.

Arbitrul să fi fost oare de vină 
că toți jucătorii din apărare 
au evoluat ca niște diletanți ? 
Sau federația poartă răspun
derea exasperantei inefica
cități, a nenumăratelor greșeli 
făcute de Axente, Petescu, FI. 
Dumitrescu, la pasa decisivă, 
la șuturile spre poartă ?

Ciudată optică de a privi lu
crurile. pe câre noi nu ne sfi
im să o asociem lipsei de răs
pundere cu care au acționat 
în acest meci jucătorii și an
trenorii echipei U.T.A. Cu 
singura diferență că în timp 
ce suporterii se aflau în pos
tura de turiști, ceilalți repre
zentau fotbalul românesc în
tr-o competiție oficială de an
vergură. Dar atît jucătorii și 
antrenorii, cît și suporterii 
(care, de altfel, și-au susținut 
cu multă căldură în timpul 
jocului favoriții) au obligația 
morală de a privi adevărul în 
față și nu de a încerca să a- 
runce răspunderea unei com
portări dezonorante pe umerii 
altora.

Paul SLAVESCU



FUNERALIILE
TOVARĂȘULUI

4*'i ALEXANDRU
MOGHIOROȘ

(Urmare din pag. I)

liului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Ro
mânia ; Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Co
munist și Consulului Uniunii 
Asociațiilor Studențești din
România; Consiliului Na
țional al Femeilor; Comitetu
lui municipal București al 
P.C.R. și Consiliului popular 
municipal; Comitetului oră
șenesc Salonta al P.C.R.. și 
Consiliului popular orășenesc; 
a unor ministere, insti
tuții centrale și mari 
treprinderi bucureștene 
unități socialiste din i 
cultură, din partea 
celui dispărut.

Fac de gardă, rînd pe rlnd, 
membri ai C G. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat, Consiliu
lui de Miniștri și Consiliului 
Național al Frontului Unită
ții Socialiste, vechi militanți 
ai partidului, ai mișcării mun
citorești din țara noastră, 
activiști de partid și de stat 
și ai Organizațiilor obștești,

In
și 

agri- 
familiei

/

reprezentanți ai unor Institu
ții centrale, generali și ofițeri 
superiori.

în semn de înaltă prețuire 
dată activității revoluționare 
îndelungate a lui Alexandru 
Moghioroș, devotamentului său 
față de cauza socialismului, 
de stimă profundă pe care 
partidul, întregul popor o a- 
cordă memoriei sale, din 
ultimele gărzi fac parte 
tovarășii Nicolae Ceaușeșcu, 
Ion Gheorghe Maurer, 
Niculescu - Mizil, 
Pană, Gheorghe

Paul 
Gheorghe 

Rădulescu, 
Virgil Trofîn, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Florian Dă- 
nălache, Constantin Drăgan, 
Emil Drăgănescu, Janos 
zekas, Petre Lupu, 
Mănescu, Leonte 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîl- 
cu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Petre Biajovici, Mihai Gere, 
Ion Iliescu, Vasile Patilineț. 

Conducătorii partidului și 
statului prezintă apoi condo
leanțe membrilor familiei ce
lui dispărut

(Agerpres)

Fa-
Manea 
Răutu,

EMANUEL FANTANEANU transmite din Tallin:

ECHIPA DE VOLEI (juniori) A ROMÂNIEI

CONTINUĂ TRÂDIIIĂ
SPARTACHIADTLOR

NAJIONALE
II R. S. CEHOSLOVACA

Spartachiadele naționale din 
R. S. Cehoslovacă au ajuns 
Ia cea de-a IV-a ediție. 
„Anul viitor — scrie organul 
Comitetului olimpio din Ce
hoslovacia, revista „SPORT" 
— va începe un nou ciclu, 
pe o perioadă de 5 ani, al 
Spartachiadelor naționale, or
ganizate în cinstea aniversării 
eliberării țării. Ca și prece
dentele, a IV-a Spartachiadă 
cehoslovacă va fi atit o ex
cepțională demonstrație a rea
lizărilor culturii fizice, cit și 
un minunat spectacol sportiv".

întrecerile finale se vor des
fășura Ia Praga în două eta
pe i în perioada 25—28 iunie 
1970 se vor sărbători „Zilele 
tinereții sportive’, iar între 
2—5 iulie — „Zilele veteranilor 
sportului*.  Finalele vor fi pre
cedate de întreceri în clu
buri și școli, de spartachiade 
raionale și regionale. în pro
gram sînt incluse întreceri în 
diferite ramuri sportive, de
monstrații, întîlniri turistice, 
seri internaționale închinate 
gimnasticii, la care vor par
ticipa sportivi cunoscuți. Timp 
de trei zile, în cadrul festivi
tății de deschidere, pe stadio
nul „Strachov*  își vor etala 
măiestria peste 80.000 de gim- 
naști. Frumoasa tradiție a 
spartachiadelor naționale ce
hoslovace continuă.

D. STANCULESCU, transmite din Ne a pole;

PETROSIAN

CAMPIONATUL DE ȘAH 

AL U.R.S.S.

ȘI SAVON
ÎN FRUNTE
MOSCOVA, 2. — în runda 

a 17-a a campionatului unio
nal masculin de șah, marele 
maestru Tal (cu albele) l-a 
învins pe A. Zaițev. Petro
sian (cu negrele) a cîștigat la 
Furman, iar Gufeld a pierdut 
la Platonov. Partidele Gipsli»
— Tukmakov; Averkin — 
Balașov; Eiberson — Gheller, 
Holmov — Savon șl I..Zaițev
— Taimanov s-au încheiat re
miză. Restul partidelor «-au 
întrerupt

în clasament conduc Petro
sian și Savon cu cîte 101/» p 
fiecare.

PERFORMANTE atletice
• Suedezul Bruch aruncă discul la 66,77 m

• Sieglinde Amann (Elveția) — 6,64 m

la lungime

ÎNVINSĂ DIN NOU

.

in lume

© Nici o aruncare de la distanța

• Victoria Spaniei pe deplin meritata
• Ăsearâ,

în capitala 
au continuat 
drul turneelor 
campionatelor europene 
volei (juniori). în turneul pen., 
tru locurile 7—12, echipa fe
minină a României a dispus 
azi-dimîneață (n. r. ieri) In 
sala Kalev, de formația 
R.F.G. cu 3—0, după un joa 
în care învinsele au opus — 
așa, cum era de așteptat — 
o rezistență palidă, mai ales 
că din sextetul prezentat de 
ele au lipsit și trei dintre ti
tulare. Avînd un adversar net 
inferior, voleibalistele noas
tre au obținut destul de ușor 
victoria, așa că o apreciere 
asupra jocului lor (în turneul 
de consolare) nu-și are rostul. 
Atenția noastră este reținută 
în special de echipa de juni
ori care participă în turneul 
pentru locurile 1—6 și deci, 
în lupta pentru medaliile eu
ropene.

Astăzi (n.r. ieri), ei au avut 
adversari pe voleibaliștii din 
R.D.G.

Jocul debutează surprinză
tor de slab din partea Jucăto
rilor români, care comit nu
meroase greșeli la preluare și 
în atac (multe mingi fiinckex- 
pedîate afară, peste blocaj), 
iar coordonatorul Oros se vă-

R.S.S. Estone 
jocurile din ca- 

finale ale 
de

dește total neinspirat. Aceas
ta permite adversarilor să se 
detașeze, conducted cu 8—1 
și cîștigînd categoric setul la 7. 
Un start bun In setul urmă
tor (8—4, 9—5, 12—9) .ne dă
dea speranța unei reintrări în 
mină a echipei române. Sfîr- 
șitul lui găsește însă din nou 
pe adversarii noștri în mare 
vervă, atacurile formidabile 
ale lui Hagen și Mayboom 
neputînd fj parate de firavul 
blocaj advers. Și 2—0 pentru 
R.D.G. Setul următor aparți
ne integral voleibaliștilor no
ștri, care evoluează mai aproa
pe de valoarea lor. Dar în se
tul patru, voleibaliștii români 
au revenit la greșelile inițiale, 
cedînd din nou categoric.

Așadar R.D. Germană clș- 
tigă partida cu 3—1 (7, 12,-6, 
6.

CELELALTE REZULTATE i 
Tallin: Bulgaria—Italia (m) 
3—0, Spania—Suedia (m) 3—1, 
Italia—Belgia (f) 3—0, Olan
da—Iugoslavia (f) 3—2, Fin
landa—Turcia (m) 3—0, 
U.R.S.S.—Cehoslovacia (m) 
3—0. Riga: Bulgaria—R.D.G. 
(f) 3—1, Cehoslovacia—Unga
ria (f) 3—2, Iugoslavia—Bel
gia (m) 3—2.

Cu prilejul unui concurs 
desfășurat la Malmo atletul 
suedez Richard Bruch a con
firmat din nou forma excelen
tă în care se află de la în
ceputul acestui sezon. El a 
aruncat discul la 66,77 m, per
formanță realizată din cea de 
a patra încercare. De remar
cat că în primele trei arun
cări Bruch obținuse 66,30, 
65,30 și 65,70 m. La 48 de 
ore după încheierea campio
natelor europene de la Atena, 
Bruch, care reyenise la Mal- 
md stabilise noul record euro
pean al probei cu un rezultat 
de 68,06 m, record ce urmează

să fie omologat de forul in
ternațional de specialitate.

★
în cadrul unui concurs in

ternațional atletic, care a avut 
loc In localitatea Maria En- 
zersdorf (Austria), sportiva el- 
vețiancă Sieglinde Amann a 
terminat învingătoare în pro
ba de săritură in lungime cu 
o performanță remarcabilă t 
6,64 m. Pe locul secund s-a 
clasat austriaca Liesel Prokop 
(campioană europeană Ia pen
tatlon) cu o săritură de 6,48 m, 
rezultat ce reprezintă un nou 
record al Austriei.

TELEX- TELEX' TELEX- TELEX
TERENUL DE LA PALERMO— 

SUSPENDAT

Duminică după meciul din
tre Palermo și Lanerossj Vi
cenza, încheiat Vu rezultatul 
de 3—1 în favoarea oaspeți
lor, publicul a invadat tere
nul molestind arbitrul și pe 
jucătorii echipei din Vicenza.

Luînd în discuție incidente
le, Federația italiană de 
specialitate a hotărît suspen
darea terenului din Palermo 
pentru două etape.

2—0), prin punctele marcate 
de Tamminen (3) și Peltonen 
(2). Pentru oaspeți a înscris 
Nickel.

Selecționatele de hochei pe 
iarbă ale Franței și Pakista
nului s-au întîlnit într-un 
meci amical la Paris. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate i 0—0.

de 
a 

continuat la Palma de Mal
lorca cu desfășurarea regatei 
a 3 a. A cîștigat Roland 
Schwarz <R. D. Germană). El 
conduce acum detașat în cla
samentul general.

Campionatul mondial 
yahting, clasa „Dragon",

La Milano s-au desfășurat 
campionatele europene de 
patinaj pe rotile. La femi
nin, titlul a revenit sportivei 
vest-germane Christine 
Kreutzfeîd cu 1561 puncte 
urmată de Petra Hauser 
(R. F. a Germaniei) — 1502 
puncte. Anul trecut, la cam
pionatele mondiale, Christine 
Kreutzfeîd s-a clasat pe lo
cul 3.

Instantaneu din recenta intilnire atletică R.F.G. — Anglia, 
desfășurată la Hamburg i britanicul David Jenkins (crono
metrat in 47,2) întrece pe vest-germanul Ingo Roper in fi

nișul cursei de 400 m plat.

Echipa de rugby a Scoției 
și-a încheiat turneul în Ar
gentina, Jucînd eu reprezen
tativa aceste! țări. Rugbyștii 
scoțieni au obținut victoria 
cri scorul de 6—3 (6—3). De 
remarcat că In primul Joc 
gazdele ciștigaseră cu 20—3.

La Tampere s-a disputat în- 
tîlnirea Internațională de ho
chei pe gheață dintre selec
ționatele Finlandei și R. O. 
Germane. Ilocheiștii finlan
dezi au obținut victoria cu 
scorul de 5—2 (2—2, 1—6,

Încă nu «-ou stins e- 
courile marii eom- 

pugilistiee 
desfășurată

TURUL
BULGARIEI

petiții 
continentale, 
tn capitala țării noastre, la 
începutul acestei veri, tn- 
tr-unul din ultimele sale 
numere, revista sovietică 
„Les Nouvelles de Mos- 
con“, care apare în limba 
franceză, publică sub tit
lul de mai sus un inte
resant articol semnat de 
N. Deonov. Extragem din 
cuprinsul articolului, pa
sajele cele mai impor
tante i

antrenorii noștri cel mal 
buni nu au negat eldodati 
Importanța punch-uluî care, 
este Inutil sl mai spunem, re
prezintă chintesența boxului. 
Ei sin» împotriva Încăierări
lor, împotriva schimburilor 
confuze de lovituri dar nu 
Împotriva loviturii în sine. 
Această atitudine a fost con
firmată în numeroase ocazii, 
pe ringul olimpic din Tokio, 
în campionatele europene de

ta plasa manevrelor înșelă
toare dar atacul Iul este lent 
Iar Judecătorii ezită să-1 de
semneze învingător. Greul 
Alexandr Vaslușkln posedă o 
tehnică destul de bună, nu 
este un tactician slab și 
dacă meciul lui din cadrul 
campionatului european con
tra lui Hassing (R.F.G.) ar fi 
fost urmărit de un compu
ter, boxerul sovietic ar fi 
cîștigat căci l-a întrecut pe

Primul dintre cicliștii
români - V. BUIILÂCU

(locul 16)
SOFIA, 2 (Agerpres). — 

După 4 etape, în Turul ciclist 
internațional al Bulgariei pe 
primul loc în clasamentul -ge
neral individual se află Knis- 
pel (R. D. Germană) cu 18 h 
13 : 57 urmat de Labocha (Po
lonia) la 1 î 32 și Benvenuti 
(Italia) la 2! 27. Primul din
tre cicliștii români este V. 
Burlacu, care se află pe locul 
16 cu timpul de 18 h 20i04. 
Pe echipe conduce Bulgaria. 
Reprezentativa României ocu
pă locul 11. Etapa a 4-a, dis
putată între Kirdjali și Sliven 
(186 km), a revenit polone
zului Szurko în 4 h 52 i 39.

Cea de a XVUI-a ediție a 
campionatului european de 
box cdfre s-a desfășurat la 
București n-a precizat numai 
actuala 
dar a 
norilor 
mit să 
rală a 
pentru Jocurile Olimpice de 
la Miinchen.

De pe acum se poate pre
vede caracteristica viitorului 
turneu olimpic i virilitatea. 
Aceasta va fi determinată nu 
numai de vreuna din șco
lile naționale dar șl de ten
dințele arbitrajului care, 
așa cum a arătat campiona
tul european, preferă boxul 
viril celui tehnic.

Ce concluzii se impun în 
acest caz 7 Să ne întoarcem 
la boxul viril ? Da și nu.

Opunînd tehnica virilității.

repartiție de forțe 
dat, totodată, antre- 
reperele care le per- 
schițeze linia gene- 
pregătirii boxerilor

la Moscova și Berlin. Amin
tiți-vă de victoriile înainte de 
limită ale lui Valerii Popen- 
cenko, Boris Lagutin, Stanis
lav Stepașkin, Alexei Kis- 
selev, Dan Pozniak I

Așadar, punchul nu este 
exclus. Atunci, unde este di
ferența între boxul viril și 
boxul tehnic ? în primul caz, 
lovitura decisivă este un 
scop în sine, în timp ce în 
al doilea, el constituie un 
mijloc pentru atingerea sco
pului. Popencenko nu lovea 
prea des dar fiecare din di
rectele Iui erau executate cu 
precizie și în momentul In 
care adversarul nu mai pu
tea să le evite.

Este o calitate pe eare nu 
o posedă încă toți cei ce 
au luat locul veteranilor. Va
leri Frolov este foarte teh
nic. El își prinde adve. sarul

adversar la numărul de lo
vituri date. în schimb, lovi
turile lui Hassing erau mai 
puternice și an produs mai 
multă impresie asupra jude
cătorilor.

Vladimir Mussalimov este 
un boxer tînăr dar are deja 
trei titluri de campion al 
U.R.S.S. Din păcate, arcade
le lui sînt ușor deschise de 
boxerii cu punch.

Pregătirea pentru viitoa
rele Jocuri Olimpice are loc 
nu numai în cadrul lotului 
selecționat Ci în întreaga 
țară. S-a și făcut mult în a- 
cest sens. Se lucrează, de e- 
xemplu, la un proiect de 
regulament care va contri
bui la formarea calităților 
volitive necesare. Se inten
ționează să se introducă în 
noul regulament oer.tru bo
xerii juniori no;i .-.ea de

Iekeli și Novac, imbatabili sub

Foto: A.

stabilească 
superioară 

semnificativ i

panou, în partida cu Israelul,

NEAGU

România — Polonia 95—63 I

Previzibila cădere morală a 
echipei noastre s-a petrecut, 
și din păcate tocmai In par
tida cu Spania, absolut deci
sivă pentru obținerea locului 
IV în grupă și în continuare 
pentru ocuparea unui loc în 
prima jumătate a clasamen
tului final. Cum s-a ajuns 
la cele 15 puncte (63—78) ? 
De la început, mai precis 
prin coșul înscris de Luyk, 
baschetbalistii spanioli au 
luat conducerea pe care nu 
au mai cedat-o, meciul ne- 
avînd istoric ca evoluție a 
scorului. Cu Buscato, Rodri- 
guez și Ramos excelenți în 
aruncările de ia distanță și 
semidistanță, în crearea (prin 
intercepții) și concretizarea 
contraatacurilor, avted In 
Luyk un excepțional recupe
rator și totodată marcator din 
voleibolări, reprezentanții 
Spaniei au dominat autoritar, 
obținînd o victorie netă, pe 
deplin meritată. Realizatorii 
celor 141 puncte: Ramos 17, 
Codin 1, Margal 4, Rodri- 
guez 14, Luyk 18, Sagi - Vela 
4, Buscato 20 de la învingă
tori și, respectiv, Dikai 2, 
Nosievici 12, Dragomirescu 6, 
Iekely 8, Diaconescu 7, No
vac 18, Tarău 8, Dimancea 
2 de la învinși.

Desigur, pe cititori fi in
teresează mai mult amănunte 
asupra jocului formației ro
mâne. Mai Intîi cîteva cifre. 
Românii au aruncat la coș 
de sub panou de 12 ori și 
au marcat de 6 ori, au în
cercat coșul de la semidistan
ță de 45 de ori, înscriind de 
17 ori (la acest capitol spa
niolii au avut un procentaj 
de 57»/t) și nu au aruncat 
niciodată la coș de la dis
tanță (!?), deși au avut te 
față în permanență o apărare 
în zonă. Jucătorii români au 
recuperat de 7 ori In atac 
și doar de 10 ori te apărare, 
fiind net depășiți de adver
sari și la acest capitol.

Sînt date care ilustrează o 
comportare nesatisfăcătoare, 
rezultate ale unei evoluții 
șterse, sub posibilitățile reale 
ale sportivilor noștri, mani
festate In jocurile cu Ceho
slovacia și Italia. Miercuri 
seara, departe de a se mo
biliza, de a lupta din răs
puteri pentru un succes cu 
urmări favorabile nouă în 
configurația finală a clasa
mentului, eî au părut apa
tici chiar din primele minute. 
Au avut cîteva momente în 
care au încercat, parcă, să 
se dezmorțească, dar au fost 
simple focuri de paie, resem
narea făcîndu-și tot mai mult 
Ioc. Ce poate fi mai elocvent 
în privința combativității de- 
cît faptul că la repriză to
talul greșelilor personale co
mise de baschetbaliștii ro
mâni era de 6 (șase) I ? Poa
te fi vorba de o apărare se
rioasă ? Din păcate, faptele 
s-au consumat și nu ne mai 
rămîne decît să constatăm cu 
regret că s-a ratat posibilita
tea reeditării unei perfor
manțe bune. Așadar, ne a- 
flăm pe locul 5 în grupă și 
doar o (dublă) minune ne-ar 
mai putea „sălta11 pe locul 
4: România să învingă Po
lonia, iar Israel să întreacă 
Spania...

Mult mai interesant a fost 
meciul Cehoslovacia — Po
lonia, unul dintre cele deci
sive pentru desemnarea pri
melor două clasate în grupă, 
întrecerea a fost extrem de 
disputată și se părea că în- 
vingătoarea va fl cunoscută

de-abia în ultima clipă. în 
ultimele 5 minute, însă, bas- 
chetbaliștii cehoslovaci au a- 
plicat o excelentă apărare 
„pressing", determinîndu-și 
adversarii să greșească în re
petate rînduri. Cu multă 
promptitudine, Konopasek, 
Bobrovsky, Zednicek, Zidek 
și Konvicka au profitat, în
scriind coș după coș și ob- 
ținînd un 
puncte: 75—60. 
constituie 
tare, ci 
Datorită 
greu de 
slovacia 
clasarea ț 
mele două 
chiar dacă 
de Italia, cu care joacă joi 
seara. în schimb, o nouă în- 
frîngere a „squadrei azzur- 
ra“ ar aduce echipa gazde
lor pe locul al treilea, în 
urma Poloniei...

La Caserta, U.R.S.S. și Iu
goslavia își continuă șirul 
victoriilor, rămînînd ca parti-

avantaj de 15 
Surpriza o 

: nu victoria ca a- 
diferența de scor, 

acestui rezultat e 
presupus că Ceho- 
ar 
pe

mai putea rata 
unul dintre pri- 
locuri în grupă, 
va fi întrecută

da dintre ele să 
ierarhia în partea 
(un amănunt 
în partida cu Ungaria, Da- 
neu a înscris 16 puncte). 
Foarte interesantă în schimb 
este întrecerea pentru locu
rile 3—4, la care candidează 
reprezentativele Bulgariei, 
Ungariei și Greciei. Meciul 
Bulgaria — Grecia este de
cisiv în această privință.

REZULTATE TEHNICE J 
Italia — Israel 79—66 (47— 
26); Cehoslovacia — Polonia 
75—60 (32—30); U.R.S.S. — 
Bulgaria 85—62 (46—27);
Grecia — Suedia 88—76 
(42—33); Iugoslavia — Unga
ria 85—56 (35—30).

La închiderea ediției a luat 
sfîrșit partida dintre echipele 
României și Poloniei. Baschet
baliștii români au jucat ex
cepțional, cîștigînd cu cate
goricul scor de 95—63 (45— 
29) și calificarea lor în pri
mele 4 locuri depinde acum 
de partida Spania—Israel.

In cupa europeană a tîrgurilor

k.o., mal alea cel tehnic, 
ceea ce va ajuta le perfec
ționarea apărări! șl a atacu
lui Pentru turneele de se
niori ie va prevedea eli
minarea celor ee au referit 
două înfrîngeri.

Toate acestea — repet — 
nu contrazio tendința princi
pală a școlii sovietice.

Poate că, unora, aceste ino
vații li se vor părea pericu
loase. Dar să ne referim la 
statistica pe care ne-o oferă, 

xie exemplu, ultimul campio
nat european: din 169 de 
meciuri disputate pe ringu
rile de la București, 26 s-au 
terminat înainte da limită; 
trei din ele prin k.o. iar ce
lelalte prin k.o. tehnic, prin 
abandon sau oprire din cau
za rănirii. 26 din 169 nu sînt 
prea multe mai ales cînd 
știm că luptele au fost des
tul de dure.

Punch-ul este periculos 
pentru boxerul care nu știe 
să se apere. în consecință, 
boxerii trebuie să se obiș
nuiască cu metodele „virile11 
și, în paralel, să învețe să 
țină sus drapelul în fața 
puncheurîlor.

Pregătirea boxerilor pentru 
ediția a XX-a a J.O. este o 
sarcină destul de dificilă dar 
care poate fi dusă la bun 
sfîrșit de școala sovietică, ea 
posedînd bogate tradiții, an
trenori bunj Și boxeri de ta
lent.

Aseară, la Roma a avut loc 
tragerea la sorți a partidelor 
din turul al doilea al Cupei 
europene a tîrgurilor la fotbal. 
Dinamo Bacău va întîlni for
mația norvegiană Skeid Oslo. 
Primul joc va avea loc fn ca
pitala Norvegiei.

Partidele tur șl retur trebuie 
disputate plnă la 26 noiem
brie. lată alto meciuri din tu
rul II i Hansa Rostock — ln- 
temaztonale Milano, Sporting 
Lisabona — Arsenal Londra, 
Vitoria Sotubal — Liverpool,

Ajax Amsterdam—Ruch Chor- 
zow, V.f.B. Stuttgart — F. C. 
Napoli, rorto — Newcastle 
United, F.C. Bruges — Ujpestî 
Dozsa, Dunfermline — Gwar- 
dia Varșovia, Hertha Berlinul 
Occidental — Juventus Tori
no, Vitoria Guimaraes — Ba- 
nik Ostrava sau Southampton, 
Kilmarnock — Slavia Sofia, 
Vaza» Gy6r — F.C. Barcelo
na, Charleroi — Rouen, An- 
derlecht — Coleraine (Irlan
da do Nord}.

Corespondentul Agerpres, V. STAMATE, 
transmite din Havana:

JOI SEARA AU FOST INAUGURATE
CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMĂ

Marți a sosit la 
tovarășul Vasile 
membru supleant al 
P.C.R., președintele 
ției române de scrimă, 
ducătorul 
noastre la ediția de anul a- 
cesta a campionatelor mon
diale de scrimă. La aeroport 
tovarășul Vasile Ionescu a 

. fost întîmpinat de Jose Lanu- 
sa. membru al C.G. al P.C. 
Cuban, ministrul educației,

w

Havana
Ionescu, 
C.C. al 
federa- 

con- 
reprezentativei

NOU RECORD AL POLONIEI 
LA DECATLON

La un concurs de decatlon 
care a avut loc la Varșovia 
atletul polonez Ryszard Katu 
a obținut un nou record al 
țării sale totalizînd 7401 
puncte. Vechiul record apar
ținea lui Jaczenko cu 7399 p 
și a fost realizat în acest an.

Secundino Guerra, membru 
al C.C. al P.O. @uban, Jorge 
Garcia Bango, președintele 
Institutului cuban pentru cul
tură fizică și sport (inder). 
Marți seara, comitetul orga
nizator a oferit la Tropicana 
o recepție în cinstea parti- 
cipanților la campionate. Joi 
seara a avut loc deschiderea 
festivă a campionatelor mon
diale de scrimă.

IN CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI LA HANDBAL

în C.C.E. la handbal mas
culin echipa Honved Buda
pesta a eliminat pe campioa
na Danemarcei, H.G. Copen
haga. în primul meci au cîș
tigat danezii cu 26—20, iar la 
Budapesta a învins formația 
maghiară cu 25—16.


