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Am fost și ieri la 
Snagov, printre selec- 
ționabili, acolo unde 
se află ceea ce numim 
de obicei „cartierul ge
neral" al tricolorilor...

★
Aceeași, vijă D.

buza lacului, cocr.etind 
cu o iederă de culoar 
rea ruginei, robită de 
toamnă. Totul e cufun
dat în liniște. Pină ’.a 
ora meciurilor progra
mate după prînz, ju
cătorii se află 
mere... Deodată, 
răzbate vocea 
baritonală, a lui 
ducanu: „Hai.
băieți, scularea !“, 
după citeva clipe, por
tarul giuleștean apare 
pe terasa vilei. Ne fa
ce cu mina, agită un 
tricou — și toată sce
na aceasta seamănă

în ca- 
însă, 

caldă, 
Ră
mâi 

Și.

mirat. 
Fi aș- 
numai 
intre-

undeva cu o despărțire, 
intr-un port, cu Răcu- 
canu pe covertă. Ne 
apropiem și discuția e 
ca ți încinsă:

— Necula, spune-ne 
sincer, ți-e teamă pen
tru duminică ?

Ne privește 
de parcă s-ar 
teptat la orice 
la o asemenea 
bare nu:

— Nu, nu tni-e tea
mă ! Să nu mi-o luați 
în nume de rău și să 
ziceți mai știu eu ce. 
că sint ingimfat, că 
sint nerealist. La urma 
urmei, oricare om sim
te o temere înaintea 
unui asemenea meci— 
Cu toate astea, eu nu 
mă sfiescsă spun: Nu 
mi-e frică !

Și parcă pentru a-și 
susține cuvintele, face

dio mișcare largă, 
miini. ca și cum 
prinde o minge in 
bilă sau — simplă 
presie — ar dirija 
te orchestrării in 
nari.

— Care e jucâi 
in cane ai cea mai ’ 
încredere ? — îl 
trebăm.

— Ei, jucătorul 
care am cea mai mare 
încredere— sint doi: 
Dan si Dumitrache. 
Sint sigur că primul o 
să-l marcheze cum tre-
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Dumitrache se 
antrenează eu 
asiduitate.
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L urnea tribunelor, lumea celor 
pe care îi atrage irezistibil 
disputa sportivă a provocat — 
în ultimul timp — discuții 
ample și cu accente evident 
critice. S-au spus multe lucruri 

spectatorul obișnuit al întrece-

I
I

Campania pregătirilor pen- 
tru partida cu Portugalia a 
continuat ieri cu un nou joc- 
test, de data aceasta în com
pania echipei de tineret Steaua, 
îmbinînd caracterul . exami
nator cu atributele meciului- 
șooală (Angelo Niculescu a 
fost, «n teren, un al doilea 
...arbitru, care a sancționat, 
pe fază, greșelile de concep
ție ale tricolorilor), jocul a 
prezentat destule,repere inte
resante.

Mai ales în prima repriză, 
am apreciat: 1) cursivitatea 
acțiunilor, născute din jocul 
sijnplu, direct, fără artificii,

Lotul A —Steaua (tineret) 8-2 (4-0)
al balonului; 2) viteza superi
oară de acțiune, punctată de 
„ruperi" de ritm accelerante; 
3) omogenitatea blocului ofen
siv, în care mijlocașii Radu 
Nunweiller și Dinu s-au în
cadrat cu inteligență și efica 
citate; 4) registrul paselor lui 
Dobrin, la capătul cărora se 
găsea aproape întotdeauna un 
virtual realizator, într-atit 
geometria traiectoriei paselor 
descumpănea adversarii, ofe
rind coechipierilor

•«

ceea ce numim, uneori, „mingi 
pe tavă'.

Mai ales în repriza a doua 
— și critica noastră nu se 
vrea simetrică cu aprecierile 
pozitive — am deslușit aspec
te care pot fi pentru antre
norii lotului subiecte de re
flecție.

In afara „căratului' balo
nului, veche meteahnă stig
matizată în repetate rinduri 
de tehnicienii noștri, și care a 
apărut la un moment dat pe 
un fond de nejustificată au-

Maius POPESCU

'Continuare ia paj. < t-a!

Minutul 8; centrarea lui Lucescu este transformată — printr-o impecabilă săritură a .’ui 
Domide — in gol! Foto : THEO MACARSCHl

ARBITRII MECIULUI ROMÂNIA—PORTUGALIA
Partida ROMANIA—POR

TUGALIA, contînd pentru 
preliminariile C. M., va f; 
condusă, după cum am mai

anunțat, de o brigadă de ar
bitri din Iugoslavia.

Federația de fotbal din 
țara vecină a comunicat fo
rului nostru de specialitate 
numele celor trei caxaleri ai

fluierului delegați pentru 
meciul de la București: 
RATKO CANAC (la centru). 
IOSIF STREMSKI și MILOȘ 
CAJIC.

I

recti’, ă. care au tost 
frecventate de popu
lația orașului piuă 
prut 1535 rind, din 
raura. . . bătrineți: 
proprietarului, au fost 
mririse. trâgindu-ee 
astfel cortina peste 
ultima sală de acest 
8*=

Este lăudabilă. deci, 
inițiativa edililor de 
azi, de a păstra in 
nomenclatorul fostu
lui burg. o stradă ce 
se referă La un sport 
care a debutat in Si
biu încă dui secolul 
trecut. Și ce bine ar 
fi dacă, pe lingă acest 
omagiu, am afla și o 
înfloritoare activitate 
a gimnasticii sibîene. 
pe măsura frumoase
lor tradiții.

N. POSTOLACHE

11-le PORTUGALIEI PENTRU BUCUREȘTI?
NOU, 0 ..COMBINATĂ- BENFICA-SPORTING

- z
numai acești trei „senatori 
de crept" vor reprezenta 
pe fosta campioană conti
nentală. a cluburilor, care 
furnizează, de obicei, pe 
atacanțiî reprezentativei. 
Benfica că acum și apără
tori, pe fundașul central
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al de 
între 

foar.e

stmga al Vi tăriei Setubal, 
Josemaria, pentru care ple
dează și argumentul că a 
jucat recent La București, 
in partida cu Rapid, din 
cadrul .Cupei europene a 
tirguriiorf. Josemaria va fi, 
dec:, foarte probabil, singu
ra Întărire adusa din afară 
acestei „combinate” Benfi
ca - Sporting.

Rezumind. iată 11-le pro
babil pentru meciul cu Ro
mania, așa cam se contu
rează după ultimele ședin
țe de antrenament efectua
te de lotul portughez : DA
MAS - PEDRO GOMEZ, 
BATTISTA, UMBERTO, 
HILLARIO - TONI, JOSE
MARIA. PEREZ - TOR
RES. EUSEBIO, SIMOES. 
Dacă e z sâ dăm ascultare 
cortnu; specialiștilor, o 
schimbare in această for
ma; .e. pină duminică, ar fi 
o reală

Deci, 
proape. 
tit de 
București. de care fotbalul 
portughez 1—g* multe spe
rat, t-, O victorie ar reface 
șansele Portugaliei pentru 
calificarea mult dorită, a- 
•-jczr.c-o. din nou, în rin- 
dul celor 16 competitoare 
ir. turneul final al C.M.

Dar — știm prea bine — 
o vxnoc.e va fi greu de ob
ținut...

surpriză.
iotul clar, sau 
înaintea acestui 
dificil meci de

a- 
a- 
la

Carlos MIRANDA
Lisabsoa, 7 «ctombrie
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despre 
riior de pe stadioane sau < 
comportarea, reacțiile lui fiind -------  _
fie pe sub lupa unei analize moi adinei 
și obiective, fie prin filtrul omenesc al I 
înțelegerii, al apropierii de micile I 
drame ale unui suporter înfocat. Re
zultatele au fost aceleași sau < . 
aceleași, ier soluțiile propuse pentru 
corectarea abaterilor de la cunoscutul 
.fair-ploy' sportiv, îngrijorător de frec
vente în tribune, vizau o gamă largă 
de măsuri de natură educativă sau 
direct punitivă.

Cunoscut fiind caracterul eterogen al 
masei de spectatori, atît discuțiile, cît 
și concluziile lor au îmbrăcat în mod 
breșe o notă de generalitate, improprie 
acțiunilor ferme, directe, cu eficiență 
în curmarea definitivă a tarelor de 
comportare. In această direcție, a per
sonalizării .galeriei', care preocupă 
atent pe cei ce s-au aplecat asupra 
problemei, sensuri noi, inedite capătă 
relația sportiv-spectator. Sportivul, fot
balist, boxer, handbalist sau voleibalist, 
este și el un spectator, poate mai 
asiduu și mai multilateral decît majo
ritatea celor ce s-au obișnuit ca du
minica să-și petreacă citeva ore pe 
marginea unui teren de fotbal. Nu o 
dată au fost zăriți în tribune, la dife
rite competiții mari sau mici, specifice 
sau nu pentru ei, sportivi cunoscut;, 
transformați pentru două sau trei ore 
în spectatori. In jocurile sportive, cu 
deosebire, apariția în tribune a jucăto
rilor sau jucătoarelor este un fapt 
obișnuit. Turneele de baschet, volei, 
handbal sau hochei pe gheață, cu
plajele de rugby sau polo au de foarte 
multe ori ca masă principală de spec
tatori chiar pe sportivi, colegi sau 
prieteni cu eroii disputei de pe gazon, 
podium, gheață sau din apă.

Prezența acestor personalități ale 
lumii sportului nu trece neobservată. 
Sînt priviți, admirați, li se caută com
pania, tineretul îi înconjoară, îi urmă
rește cu curiozitate și dragostea sin
ceră a adolescenței. Gesturile lor nu 
scapă de privirile cercetătoare ole 
celorlalți spectatori, aprecierile pe care 
ei le fac stîrnesc rareori opoziție, fiind 
ascultate, în orice caz, cu aienție și 
respect. Cu atît mai gravă și mai șo
cantă apare în ochii tuturor atitudinea 
vreunuia din sportivii-speclatori care 
abdică de la demnitatea sa, care de
pășește normele de comportare civili
zată, situîndu-se prin gesturi sau ex
cese verbale la polul opus așteprărilor, 
de fapt la acela al huliganismului. 
Deseori, la patinoarul artificial, printre 
cei mai turbulenți spectatori se numă
rau chiar unii jucători de hochei, ier 
la diferite competiții în sala Floreasca 
cei mai activi, mai productivi în insulte 
sau trivialități au fost chiar unii jucă
tori de volei sau handbal. Nu mas 
departe decît săptămîna trecută, la 
turneul de handbal de la Cluj, cei 
prezenți au înregistrat jenați, cu amă
răciune, transformarea unor jucători în 
pseudo-spectatori, puși pe gîlceavă, de- 
bitînd glume ieftine, de un gust în
doielnic, la adresa altor sportivi, a 
unor arbitri sau oficiali.

Sincer vorbind, momentele au fost 
penibile. Dincolo însă de acest aspect 
trecător al impresiei de moment, ră- 
mine marea și chinuitoarea întrebare : 
chiar sportivii ? Da I Din nefericire, 
chiar unii dintre ei. Lor, celor care 
doresc să primească numai aplauze 
și felicitări, li se adresează aceste 
rînduri. Sportivul în posturq de spec; 
tator are un rol dificil. Acela de a fi 
el însuși. Așa cum îl dorim, cum ne 
place să credem că este, adică sobru, 
obiectiv, corect și demn.

Ca să fie un exemplu și să merite 
aplauze. Nu fluierături...

din săli, j 
d trecute I
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; pentru I
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Călin ANTONESCU

din Havana:

BRONZ PENTRU FLORETISTII ROMÂNI

I
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Citeva criterii de bază și. in plus.
al „șaselea simț- al antrenorilor

Este destul de greu pentru 
tehnicieni ca, din numărul 
mare de copii dornici de a se 
afirma în vreo ramură a jocu
rilor sportive, să selecționeze 
acele elemente care promit să 
devină sportivi de perfor
manță.

De cele mai multe ori, an
trenorii sînt nevoiți să se bi- 
zuie pe elemente subiective în 
aprecierea lor. Mulți antrenori 
s-au evidențiat însă tocmai 
datorită unui „al șaselea 
simț", care le permite să de
tecteze talentul debutanților 
>încă ■ din primele faze ale ca
rierei lor sportive.

Un colectiv de metodiști din 
R.D. Germană, dorind să vină 
în ajutorul antrenorilor, a sta
bilit citeva principii simple 
care permit tehnicienilor să 
se orienteze cu mai multă si
guranță în selecționarea cadre
lor ce merită să fie instruite 
în vederea practicării sportu
lui de performanță. Reprodu
cem aceste sfaturi, pe sciirt, 
în cele ce urmează.

Pot fi luați în considerație, 
după părerea autorilor acestor

sfaturi, următorii debutanți:
— care răspund favorabil 

la pregătire, care cresc ,.vă- 
zînd cu ochii" și ale căror 
performanțe se îmbunătățesc 
pe măsura progresului proce
sului de antrenament;

— cei care, supuși acelorași 
eforturi ca și colegii lor, ob
țin rezultate mai bune ;

— suportă bine solicitările 
din antrenament;

— âși însușesc cu ușurință

procedeele 
predau;

— aplică

tehnice ce li se

in 
la

conștiincios 
competiție cele învățate 
pregătire;

— cei care au o constituție 
fizică corespunzătoare necesi
tăților jocului modern.

Desigur, detectarea precoce

N. BRAȘOVEANU

țGontinuar» tn pag. a t-a)

REPREZENTATIVA DE LUPTE GRECO-ROMANE
VICTORIOASĂ LA GOMEL

Reprezentativa de lupte greco-romane a 
țării noastre, care întreprinde un turneu 
în U.R.S.S., a evoluat luni seara în orașul 
Gomei, întîlnind o selecționată a R.S.S. 
Bieloruse. Luptătorii români, avînd o com
portare remarcabilă, și-au adjudecat victoria 
cu scorul de 6—4. Decizie de învingători

au primit, din echipa noastră: Gh. Ber- 
ceanu, Gh. Stoiciu, I. Baciu — la puncte, 
N. Martinescu — prin tuș. Au terminat la 
egalitate meciurile pe care le-au susținut: 
S. Popescu, M. Vlad, Gh. Popovici și N. Ne- 
guț iar I. Popa și L. Eizic au pierdut la 
puncte.

ț~ a fost net dominată 
de fioretișui sonetic:. care au 
ăxpus de echipa Polonie-; cu 
9-1. Pentru locurile 3-4. echi
pa Romanței a Întrecut — după 
o strinsă luptă — cvartetul 
francez .lipsit de aportul Lui 
Revemt) i 8-7. Țiu a evoluat 
excelent, obțmir.d 4 victor.: 
<5-1 Berrâa-.t . 5-3 Noel și
Diment. 5—4 Tahrard), Falb — 
2 ’.".ctoni (5—2 Dlmcnt, 5-3 
XoeU. Hatxkler - 2 victorii 
<5-2 Nori și Dimoci). Per—- 
bancezi au punctat Berolattl 
— 3 v (5-3 Drimbă și Haue- 
kler, 5—1 Falbi. Talrard — 2v 
(5-4 Drimbă. 5-3 Ha tickler). 
Nori — 1 v (5—3 Drimbă), Dt- 
moct — 1 v (5—4 Drimbă). în 
mecul pentru Locurile 5—6. 
floretiștu maghiari i-au între
cut pe cri vest-germani cu 9—1.

Reprezentantele noastre au 
terminat cu succes primul tur 
al probei individuale de flo
retă : Eeana Drimbă 5 v (gru
pa VI). Maria Vicol 4 v (gr. 
IX), Ana Ene 4 v (gr. VIII), 
Olga Szabo 4 v (gr. VII), Su- 
zana Ardelear.u 2 v (gr. I).

Turul II s-a soldat insă cu 
o serie de surprize : au ieșit 
din cursă patru floretiste din 
echipa maghiară, care au ob(i- 
nut locul n la J.O., ex-cam- 
pioana mondială Olga Szabo și 
experimentata Galina Zabeli
na (UJLS^.).

S-au calificai mai departe t 
Eeaaa Drimbă 4 v (gr. V), Ana 
Ene 3 v (gr. IV), Suzana Ar
dei eanu 3 v (gr. I), Maria Vi
col 3 v (gr. III).

în sferturi de finală. Ileana 
Drimbă a continuat seria suc
ceselor (4—0 cu

. Polonia. 4—2 eu Balon 
lonia și cu 
V.R.S.S., 4-3 cu Rodriguez —

Urbanska —
Po-

Novikova —

Trăgătorii români în spațiosul Centru de antrenament pentru 
scrimă de

&

Cuba) fiind învinsă numai de 
Ildiko Rejto — Ungaria (1—4). 
în această grupă campioana 
olimpică Novikova a terminat 
pe locul III. O bună compor
tare a avut și Maria Vicol care, 
intr-o grupă foarte echilibrată 
(5 din cele 6 componente ale 
grupei au totalizat 3 victorii), 
a reușit să obțină calificarea 
în semifinale (4-3 cu Loren-

la Havana
Foto : PRENSA-LATINA 

zoni — Italia și, Gorohova — 
U.R.S.S., 4-0 cu Franke — Po
lonia).

In semifinale vor evolua s 
gr. A : Drimbă (România); 
Cirkova și Gorohova (U.R S.S.), 
Ragno (Italia), Gapais (Fran
ța) și Palm (Suedia) •. gr. B : 
Vicol (România), Novikova șt 
Samușenko (U.R.S.S.), Rejto 
(Ungaria), Rodriguez (Cuba) și 
Eggert (R.F.G.),
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Am urmărit cu un mare 
interes primele păreri 
ale colegilor mei refe

ritoare la ancheta deschisă de 
ziarul „Sportul", 
să-mi exprim și eu 
în această chestiune.

în primul rînd, țin 
cizez că a deprecia practica 
antrenamentului științific tim
puriu la grupele de vîrstă 
este o mare greșeală. Unii se 
gîndesc însă la posibilitatea 
unui lucru mai puțin inten
siv cu copiii, dar în acest 
caz mai bine am abandona 
această meserie.

Observ că se caută unele 
justificări pentru cîteva re
zultate mai slabe obținute în

Doresc 
părerea

să pre-

mală, formarea unor deprin
deri morale, de voință și per
severență), copiii sînt supuși 
unui program neadecvat, care 
eventual le va putea aduce 
doi-trel ani o serie de rezul
tate bune, pentru ca apoi 
să-i plaseze iremediabil pe 
orbita mediocrității.

Experiența țărilor înaintate 
ne arată că majoritatea cam
pionilor olimpici și a 
manilor moiidiali au 
salturi impresionante 
vîrsta junioratului 
ani), și aceasta după 
giu îndelungat de 6—8 ani 
necesari formării sportivilor.

Fără o ‘ ~ -----
care nu

Succesul „Memorialului
Zeno Dragomir"

SĂ NU CĂUTĂM JUSTIFICĂRI CONTINUA SA PREDOMINE

record- 
făcut 

abia la 
(15—17 

un sta-

acest sezon, de către tinerii 
înotători- în fond, nu este 
vorba de rezultate mai slabe, 
ci de faptul că acești spor
tivi nu au progresat în rit
mul preconizat. Se știe însă 
foarte bine că de abia de cî
țiva ani (îndeosebi în cen
trul reșițean și la clubul Di
namo) a început să se lu
creze mai intens cu copiii. 
Iată de ce mi se pare de-a 
dreptul stranie căutarea u- 
nor justificări în metodele 
folosite astăzi în antrenamen
tul copiilor și nu în modul 
cum s-a 
mă, sau 
ză acum 
care se 
fonat.

In coloanele ziarului „Spor
tul" a apărut afirmația că 
unii copii de 11—13 ani fac 
antrenamente foarte grele și 
intense, la nivelul juniorilor 
și seniorilor. îmi permit însă 
să pun o întrebare : nu cum
va juniorii și seniorii sînt cei 
care se pregătesc cu un volum 
și o intensitate sub nivelul 
cerințelor actuale ? Am aflat 
în acest an că recordmanul 
lumii, Gary Hall, și ca el 
mulți alți tineri talentați îno
tători din S.U.A. sau R.D.

lucrat cu ani în ur- 
în felul cum lucrea- 
acești juniori despre 
spune că s-au pla

Germană, au ajuns să par
curgă pe zi aproape 15 ki
lometri, iar sportivii noștri 
nu înoată mai mult de 7— 
8 000 de metri. Nu cred că 
am putea copia ad literara — 
nici nu avem condițiile —an
trenamentele marilor perfor
meri, dar unele principii ge
nerale le consider absolut va
labile. Și unul dintre aces
tea se referă ia necesitatea 
continuității progresive a e- 
fortului în antrenament de 
la an la an.

Aș mai vrea să amintesc 
și de alte defecțiuni din ac
tivitatea internă, care au re
percusiuni mai mult sau mai 
puțin directe asupra creșterii 
performanțelor tinerilor îno
tători : numărul redus al îno
tătorilor de valori aproxima
tiv egale în grupa aceluiași 
antrenor ; slăbiciunile eviden
te din organizarea secțiilor 
existente (lipsa unor cluburi 
specializate) și întocmirea de
fectuoasă a calendarului com- 
petițional (problemă des cri
ticată în presă); plafonarea 
unor antrenori prin lipsa pu
blicațiilor de specialitate.

prof. Mihai MITROFAN
maestru al sportului

MUNCA LA INTIMPLARE
Una din cauzele neîmpli

nirii speranțelor puse 
de tehnicieni In copiii 

cu un talent deosebit trebuie 
căutată și în defectuosul sis
tem de organizare a secțiilor 
existente în țara noastră- In 
mod normal, un antrenor ar 
trebui să lucreze cu un lot 
cit de cit omogen in cadrul 
grapelor de vîrstă. aprecierile 
muncii sale uimind a fi fă
cute in funcție de sarcinile 
și scopurile procesului de an
trenament dictate de o pro
gramă pentru fiecare cate
gorie de vîrstă. Un asemenea 
lucru nu a existat insă, și 
munca la intimplare conti
nuă să cararterizEze activita
tea majorității antrenorilor, 

în asemenea condiții, un 
copil 
nează 
mind 
tor ; în loc să se urmărească 
premisele obținerii unei per
formanțe înalte, la vîrsta ju
nioratului (prin perfecționa
rea tehnicii la toate cele 4 
procedee, prin dezvoltarea po
sibilităților fiziologice propor
tional cu creșterea sa nor-

de 10—12 ani se antre- 
alături de juniori, ur- 
un program asemăn ă-

FARA PRETENȚIE
in loc de comentariu după campionatele

naționale de ciclism pe pistâ

Campionatele naționale de 
ciclism pe pistă s-au încheiat 
duminică la amiază pe velo
dromul Dinamo din Capitală. 
Programate de-a lungul a 20 
de zile (cu gîndul de a men
ține o perioadă mai îndelun
gată interesul spectatorilor și 
al cicliștilor pentru ovalul de 
beton), întrecerile pentru de
semnarea carâpionilor națio
nali de juniori și seniori n-au 
reușit să scoată din anonimat 
această ramură a sportului cu 
pedale altădată atît de iubită, 
astăzi aproape uitată. Lângă 
ea se mai agită cîțiva entu
ziaști incorigibili, cîțiva spor
tivi încă neatrași de mirajul 
fondului, cîțiva antrenori care 
și-au făcut un crez din ciclis
mul pe pistă. Nu-i vom numi 
pentru a nu le mări amarul, 
deoarece în cîteva rînduri de 
manuscris i-am cuprinde pe 
toți, chiar și pe spectatorii 
care din când în cînd vin In 
tribunele cu gradenele roase 
de vreme...

Velodromul — veche po
veste (vorbe multe, fapte pu
ține) — a format obiectul 
multor dezbateri în presă. 
„Sportul" a organizat o masă 
rotundă, în care specialiștii 
pistei și-au spus păsul, iar cel 
ai federației au notat de zor. 
în biroul federal, neobositul 
Octavian Amza pledează la 
bară. Spusele sale își găsesc 
ecou în sufletul cîtorva oa
meni care înțeleg rostul aces
tei activități. Totul este însă 
zadarnic. Nimic nu se urnește 
din loc. Lucrurile continuă să 
rămînă în același stadiu ru
dimentar. Chiar si stagnarea 
este o reușită — datorată ace
lorași entuziaști — pentru că 
dacă ar fi după sprijinul ofi
cial de mult s-ar fi 
porțile singurului 
din țară.

Campionatele din 
cu cele cîteva'

închis și 
velodrom

acest an,
performanțe

meritorii, cu succesul steliști- 
lor, cu inovația lui Octavian 
Mateescu, cu palpitantele 
dispute ale semifonduluî cu 
antrenament mecanic au In
trat în pasivul ciclismului de 
pistă. Peste vreo 7—8 luni de 
zile, cu prilejul tradiționalei 
deplasări peste hotare — la Raz- 
grad sau la Gabrovo, ne vom 
aminti din nou că există, 
vom scrie un reportaj cu fa
milia Negoieștilor, o notă cri
tică eu tardiva deschidere a 
velodromului o avancronică la 
„Cupa București". Și, din nou, 
se va scurge încă un sezon, 
entuziasmul unora va păli, nu
mărul cicliștilor migrați spre 
fond va crește, iar velodro
mul cuprins de verdele mur
dar al bălăriilor se va stinge 
ca o luminare...

Ne pare rău că trebuie să 
înfățișăm astfel lucrurile în 
sportul care i-a făcut celebri 
pe Sercu, Morelor.. Phakadze. 
Tren tin, în sportul care altă
dată umplea tribunele de la 
Dinamo la un concurs cu Io
ni ță, Navrea, Tache Petre, Re
mind roi u, Voicu. Acestea sînt 
însă perspectivele in condiți
ile în care F. R. Ciclism nu 
va înțelege că se impun o se
rie de măsuri. Le repetăm, 
fără pretenția de a mai fi lua
te în seamă :

— crearea unei competiții 
pentru juniori — gen „Cupa 
orașelor" — la care să parti
cipe reprezentativele unor 
secții din Capitală și din pro
vincie, competiție care să se 
dispute în 4—5 etape pe ve
lodromul Dinamo.

— organizarea uaor meciuri 
omnium ;

— inițierea „zilei recorduri
lor" ;

— organizarea tentacvelcr 
de doborire a recordului orei;

— obligativitate pentru fon- 
diști de a lua startul in mini
mum 5 competiții de velo
drom pe sezon ;

bază solidă de ple- 
vor putea fi nici

odată obținute 
marile rezultate, 
orjcît de talentat 
ar fi tînărul îno
tător, și oricît de 
intens ar lucra 
el într-o anumită 
perioadă.

i permit să
De a- 
fac șiceea, îmi 

cîteva propunerii
— este necesară o 

nizare a secțiilor, astfel ca 
fiecare antrenor să poată lu
cra cu grupe omogene, atit 
din punct de vedere al vîrs
tei, cit și din acela al dezvol
tării anatomice și fiziologice, 
ținind cont de cerințele con
crete ale fiecărei secții;

— stabilirea unor criterii 
mai juste de apreciere a 
muncii fiecărui antrenor, în 
așa fel ca aceasta să stimu
leze mai mult formarea unei 
mase de înotători cu reale 
perspective ;

— întocmirea unor progra
me orientative, la inceput.de 
pregătire pentru fiecare ca
tegorie de vîrstă ;

în felul acesta cred că vom 
putea crește mai bine o se
rie de tineri talentați avînd 
o largă bază de calități și 
deprinderi formate după un 
stagiu de 6—8 ani, capabili 
la virsta junioratului să ob
țină performanțe înalte, îm
plinind așteptările noastre.

reorga-

prof. Mihai CERCHEZ

Duminică, pe stadionul re- 
șițean din Valea Domanului 
s-a desfășurat una dintre cele 
mai frumoase competiții atle
tice : ..Memorialul Zeno Dra
gomir".

Și, pentru că puținele cu
vinte care au constituit cro
nica acestui eveniment n-au 
cuprins o serie de amănunte 
— foarte semnificative, mai 
ales pentru atletismul nostru 
actual — simțim datoria de a 
reveni. La sfîrșitul întreceri
lor, purtînd în suflet senti
mentul că într-adevăr această 
manifestare sportivă a reușit 
să-și atingă scopul, acela de 
a cinsti memoria uneia dintre 
cele mai proeminente figuri 
ale sportului românesc, poate 
nefiresc, ne întrebam i prin 
ce ne-a impresionat acest con
curs ? Oare numai forța de 
semnificație pe care o poartă 
numele „Zeno Dragomir", sau 
prin ineditul său în atletis
mul românesc ? Sau, poate, 
prin faptul că organizatorii și 
inițiatorii lui, în frunte cu tî- 
nărul Dinu Doru Glăvan, au 
reușit să facă din el un mo
del de competiție sportivă, 
asigurîndu-i prin aceasta și 
dobîndirea unui loc de sea
mă intre cele mai mari com
petiții atletice autohtone?

Elemente de surpriză — le 
denumim astfel pentru că sînt 
cazuri foarte rar întîlnite în 
organizarea competițiilor in
terne — s-au produs încă din 
preziua concursului și n-au 
încetat pînă la sfîrșit.

începând cu urările de bun 
sosit găsite pe noptierele din 
camerele unde au fost cazați 
sportivii, cu biletele de intra
re la un frumos concert, și 
termini nd cu frumoasele al
bume care conțin fotografii, 
prețioase date referitoare la

personalitatea lui Zeno Dna- 
gomir, precum și toate ele
mentele informative referitoa
re ia concurs pe care le-au 
primit conducătorii delegați
ilor, antrenorii și invitații de 
onoare ai concursului, totul a 
cinstit, într-adevăr memoria 
lui Zeno Dragomir, și prin 
aceasta sportul căruia el se 
dedicase.

Faptul că un concurs de 
atletism, deși intern, s-a bucu
rat de prezența unor marcan
te personalități ale vieții 
sportive, că a fost prezidat 
de către I. Sfercocea, pri
marul municipiului Reșița, 
că federația și-a manifestat 
prezența la el prin per
soana antrenorului federal 
Gheorghe Ziîmbreșteanu au 
făcut ca „Memorialul Zeno 
Dragomir" să se ridice Ia ni
velul pe care îl solicita însăși 
rațiunea pentru care a fost 
inițiat. Așa cum a declarat 
Gheorghe Zîmbreșteanu, în 
scurta sa alocuțiune cars a 
deschis concursul, memorialul

Zeno Dragomir va deveni îrt 
viitor o mare sărbătoare a 
atletismului românesc. Dobîn- 
dind — probabil — un carac
ter internațional, întrecerea va 
avea posibilitatea propagării 
unor idealuri care au pătruns 
în atletismul românesc, și care 
au darul de a stimula și in
fluența toată viața sportivă 
românească.

Socotim, totuși, că desfășu
rarea concursului la o dată 
care nu ar solicita pe atleți 
la sfîrșitul sezonului compe- 
tițional, ci la mijlocul Iui, eli- 
minînd prin aceasta și posi
bilitatea manifestării caprici
ilor toamnei, ar fi o măsură 
deosebit de utilă.

Felicitînd inițial pe Inimo
șii reșițeni pentru ideea care 
au avut-o, astăzi, după I mate
rializarea ei, facem același lu
cru, fiind convinși că edițiile 
care vor urma se vor ridica 
la Înălțimea celei dinții, dacă 
nu o vor și depăși.

Gheorgha ILIUȚA

Mrreea Vi--'.1—fon Pomană (Steaua), campioni naționali la 
senufond cu antrenament mecanic, au impresionat prin 
omogenitate și constanță. Velodromul rămine insă (pină cînd ?) 

„marele anonim" al -ciclismului nostru...
Fcto: THEO MA(*ARSCHI

Timp de trei zile, sala Ar
matei din Brașov a găzduit 
campionatul național al ju
niorilor pe echipe la care par
ticiparea a fost foarte nume
roasă (18 echipe). Se poate spu
ne, după lecturarea rezultate
lor, că o dispută propriu-zisă 
a existat numai între primele 
10 echipe clasate, celelalte 
fiind doar prezențe modeste.

Sub acest aspect, nu credem 
că e lipsită de oportunitate su
gestia ca F. R. Haltere să stu
dieze în viitor posibilitatea in
troducerii unui barem indivi
dual pentru participanți sau, 
eventual, organizarea unei e- 
tape zonale pentru desemna
rea finaliștilor (angajarea u- 
nui campionat pentru echi
pe de cat a II-a) procedeu fo
losit și la probele individuale 
ale campionatelor naționale.

Mulți jamon au dovedit o 
tehnică bună, oeea ce arată 
munca rodnică în secțiile de 
performanță. Au fost însă și 
cazuri de ratări în concurs, 
ceea ce, bineînțeles, au avut 
efecte negative asupra rezul
tatului finaL O parte din con- 
curenți nu au evoluat la posi
bilitățile reale ca, de pildă, 
Ștefan Mathe, Olimpiu Pop, 
Ion Csete etc. De altfel, și 
numărul de recorduri națio
nale doborîte (4) a fost relativ 
redus față de pretenții și par
ticipare.

Ca aspecte 
putea reține, 
practica unor 
sită pentru completarea echi
pelor la categorii superioare 
cu sportivi din categorii infe
rioare (forțînd greutatea cor
porală), precum și comporta
rea neregulamentară a forma
ției Șantierului Naval Coa-

stanța (antrenor Lisias Iones- 
cu) care s-a prezentat Ia con
curs cu formele de legitimare 
incomplete, fără acte de iden
titate pentru a nu permite 
controlul vîrstei de juniorat! 
In plus, întreaga echipă con- 
stănțeană a sfidat caracterul 
oficial al premierii neprezen- 
tindu-se pe podium I în fine, 
corpul de arbitri și oficiali s-a 
dovedit prompt, corect și o- 
perativ sub bagheta antreno
rului emerit Ștefan Petrescu 
— vicepreședinte al F.R.H.

CLASAMENTUL PE ECHI
PE : 1. C.S.M. Cluj 47 p, 2. 
Steaua 53 p, 3. Șantierul Na
val Constanța 53 p. 4. Dinamo 
București 56 p, 5. Dunărea 
Galați 74 p, 6. Steagul roșu 
Brașov 79 p.

Iată și câștigătorii pe cate
gorii t CAT. 52 KG: 1. Cio- 
banu (Dinamo Galați) 260 kg, 
CAT. 56 KG: 1. Grigoras 
(Steaua) 275 kg, CAT. 60 KG : 
1. Kovaci (Dacia Oradea) 
315 kg, CAT. 67,5 KG: 1. Ha- 
bot (Ș. N. Oltenița) 332,5 kg, 
CAT. 75 kg: 1. Deușan 345 
kg, CAT. 82 KG : 1. Buhu
(Steagul roșu) 355 kg, CAT. 
90 KG: 1. Stoicescu (Steaua) 
360 kg, CAT. 110 KG: 1. Pop 
(C.S.M. Cluj) 390 kg, CAT. 
+ 110 KG: 1. Deac (Sibiu) 
342,5 kg.

negatlve s-ar 
de asemenea, 

antrenori folo- NOTA

Ciudata metamorfoză
de la Pitești5

Argeș și 
locale au

— impulsionarea activității 
la semifend cu antrenament 
mecanic;

— mărirea numărului com
petițiilor internaționale — in 
țară ți peste hotare — cu ad
versari de talie internațională;

— sprijin 
(material și 
secțiilor din 
provincie.

După cum
dus la minimum necesitățile 
începutului de relansare a ve
lodromului. Chiar și numai 
împlinirea acestui mic cuan
tum de deziderate ar face ca 
în anul olimpic 1972 ciclismul 
de pistă să-și reclame dreptul

efectiv și activ 
de îndrumare) 

Capitală și din

— grație performanțelor obți
nute — de a primi locuri în 
reprezentativa țării noastre 
care se va deplasa la Mun- 
chen.

Dar, așa cum spuneam, nu 
mai avem credința că cineva 
își va mai dedica timpul pen
tru rezolvarea necesităților ce- 
nușăresei ciclismului. Singurul 
care mai poate impune luarea 
unor măsuri este biroui fede
ral. în el ne punem și noi spe
ranța, pentru el de fapt am 
scris acest material. Fie ca 
măcar de această dată să nu 
ne vedem iluziile spulberate.

Hristache NAUM

ACTUALITĂȚI DIN:
POPICE

piste, ca de exemplu, la Tg. 
Mureș, Timișoara, Gluj, Bra
șov, Iași, Focșani, Galați, 
Buzău etc.

De multe ori lucrurile nu 
merg așa cum ar trebui nu 
din cauza unor obstacole, pen
tru moment greu de depășit, 
ci pentru că îndatoriri ele
mentare sînt ignorate — fie 
din comoditate, fie din falsa 
părere că experiența (și aceas
ta, de fapt, uneori relativă, 
limitată) este suficientă în 
munca actuală a antrenorului. 
M-a surprins și m-a întristat 
în egală măsură faptul că, de 
exemplu, la concursul Inter
național de .juniori România — 
R.D. Germană — disputat du
minică, la Snagov, în închi
derea sezonului oficial de ca- 
iac-canoe — în afară de teh
nicienii care au pregătit lo
tul nostru, nici un alt antre
nor nu a venit să urmărească 
o competiție, fără îndoială, 
plină de învățăminte (!)

Cum pot fi explicate, și, mai 
ales, cum pot fi calificate a- 
ceste absențe. De ce, oare, 
mai trebuie amintit un ade
văr atît de cunoscut și recu
noscut, dar — din păcate — 
uitat adesea (și nu fără efec
tele negative de rigoare) : ne
voia ob.iectivă a oricărui an
trenor de a învăța continuu, 
de a-și ridica permanent ni
velul cunoștințelor de specia 
litate ?

Printre altele, competițiile 
internaționale oferă antreno
rilor prilejul, extrem de util, 
de a verifica pregătirea pro
priilor elevi și, concomitent, 
de a învăța din experiența 
colegilor de peste hotare. Cu 
atit mai mult atunci cînd, așa 
cum a fost cazul duminică, 
este vorba di echipe pregăti
te la un nivel ridicat (se știe 
că formația de juniori a R.D. 
Germane a făcut în ultimii 
ani un spectaculos salt caii 

se impună 
internațio

tativ, reușind să 
autoritar pe pian 
nai).

Și, totuși, cum spuneam,

mulți antrenori au preferat să 
stea acasă, să nu cumva să-și . 
„strice duminica*. Așa nu se 
poate! Așa e foarte greu — 
dacă nu chiar imposibil — să 
se ajungă la performanțe de 
mare valoare. Există o oare
care motivare pentru antre
norii din provincie (federația 
a omis de data aceasta să le 
creeze posibilitatea de a ur
mări concursul), dar absolut 
nici una pentru antrenorii 
bucureștenl (care — prin fe
derația de specialitate — 
veau asigurat 
portul).

Se vorbește 
meiat, despre 
școli românești în sportul ca
iacului și canoei. Nu toți an
trenorii contribuie însă, pe 
măsura cerințelor, la înflori
rea acestei școli, nu toți se 
străduiesc să-i poarte mai de
parte tradițiile de frumusețe și 
valoare. Este încă o mare și 
de neingăduit diferență între 
preocupările specializate, la 
un nivel corespunzător, pen
tru selecția și pregătirea se
niorilor și cele manifestate în 
rîndul juniorilor — domenii 
în care este nevoie de aportul 
c-'nsistent al antrenorilor din 
toate centrele țării. Gu toate 
că unele performanțe interna
ționale ale juniorilor pot fi 
apreciate ca satisfăcătoare — 
aceasta nu întotdeauna ca re
zultat al contribuției tuturor

a-
pînă și trans

adesea, și înte- 
existența unei

factorilor tehnici din cluburi 
și asociații — este limpede că 
trebuie și se poate face mult 
mai mult (printre altele și 
pentru a se evita obținerea 
unor rezultate limită : victorii 
sau înfrângeri la 2—3 puncte!).

De 
respectivi stau acasă 
— timp de numai 
ore — are loc un concurs in 
ternațional de asemenea am
ploare ? Dimpotrivă, era de 
așteptat ca aceștia să nu con
sidere drept necesară doar 
propria lor prezență ci să so
licite cluburilor respective să 
organizeze excursii speciale 
pentru ca și elevii lor să poa
tă urmări competiția. Asta 
pentru cine iubește cu ade- 
vărat sportul caiacului și ca- 
noei și profesiunea de antre
nor ; pentru cine dorește sin
cer să pună umărul la propă
șirea acestui sport, la asigu
rarea acelor condiții care să 
permită intr-un viitor apropiat 
obținerea unor noi titluri și 
medalii în competițiile inter
naționale de amploare.

Cred că. întrucît asemenea 
absențe s-au mai înregistrat 
și cu alte prilejuri asemănă
toare, Comisia municipală de 
caiae-canoe și federația de 
specialitate trebuie sâ ia mă
surile necesare pentru a obli
ga pe toți antrenorii să-și ri
dice necontenit și multilateral 
nivelul pregătirii profesionale

ce. atunci, antrenorii 
cînd 

cîteva

și să controleze acest lucru, 
cu fermitate. Altfel, nu vom 
putea evita momentele și sur
prizele neplăcute de a con
stata — atunci când se pune 
problema alcătuirii diferitelor 
reprezentative — că numărul 
sportivilor de certă valoare 
este limitat!

Radu HUȚAN

84 de concurenți, reprezen- 
tînd 8 cluburi și asociații 
sportive din Capitală, și-au 
disputat, timp de două zile. 
„Cupa municipiului Bucu
rești" Ia judo (individual și 
pe echipe). întrecerea, exce
lent venită după o mare pau
ză competițională. se voia o 
repetiție generală a echipelor 
bucureștene, înaintea naționa
lelor programate 
la începutul lu
nii viitoare. Spu
nem, se voia, pen
tru că mai mul
te competitoare 
s-au dovedit încă 
nepregătite 
premieră, 
aflîndu-se abia la 
activității, 
vară, 
cazul 
(cu 
care au pornit la lucru — în 
totalitatea efectivelor — abia

în Capitală,

pentru această 
unele dintre ele 

reluarea 
după pauza de 

Este, în primul rînd. 
echipelor universitare 

excepția I.E.F.S.-ului).

• începi nd de vineri și 
pină simbătă arena Voința din 
Capitală va găzdui o nouă în
trecere finală, de data aceasta 
a senioarelor și juniorilor. Se
nioarele se vor întrece la 
două probe: individual și pe
rechi, iar juniorii numai la 
individual. Printre competi
toare se numără o serie de 
jucătoare experimentate, ca de 
exemplu Margareta Szemanyi, 
Elena Cernat, Cornelia Mol- 
doveanu. Elena 
campioană pe 
precum și două 
tinere, revelații 
lor preliminare,
na Clim (Metrom Brașov) și 
Ana Achim (Olimpia Satu 
Mare).

LUPTE

Trandafir — 
anul trecut, 

sportive mai 
ale întreceri- 
cum sînt Ele-

• Prima etapă a noului cam
pionat al diviziei A este pro
gramată pentru zilele de 18— 
19 octombrie. Cele 24 de for
mații (12 feminine și tot atî- 
tea masculine) s-au pregătit 
intens pentru competiție, une
le dintre ele urmir.d să joace 
pe arene reamenajate, cu pa
tru piste. în noul campionat 
următoarele echipe vor avea 
arene cu patru piste: Con
structorul și Gloria București. 
Olimpia Reșița și Rafinăria 
Teleajen — Ploiești. După cum 
sintem informați, într-o serie 
de localități, cu sau fără echi
pe divizionare, sînt în curs de 
construcție arene cu patru

• Duminică, divizionarele A 
vor lua parte la cea de a 
11-a etapă a returului. Reuni
unile se vor desfășura la Ti
misoara. Tulcea, Reșița. Bucu
rești (greco-romane). Tîrgo- 
viște, Lugoj, Tg. Mureș și 
Brașov (libere). Foarte echili
brate se anunță întrecerile de 
greco-romane de la Timișoa
ra și Tulcea, unde se întîl- 
nesc Dunărea Galați, Progre
sul București, C.F.R. Timișoa
ra, respectiv, Pescărușul Tul
cea, Metalul București și Stea
gul roșu Brașov. De la libere, 
atrage atenția, în mod deose
bit, meciul de la Brașov din
tre Steagul roșu și Steaua.

• Colegiul de arbitri, ana- 
lizind desfășurarea arbitraje
lor la etapa a IlI-a a campio
natului de calificare, a ajuns 
la concluzia că o serie de con
ducători de meciuri nu și-au 
făcut datoria cum trebuie, ig- 
norind regulile de arbitraj. 
Ca urmare, au fost suspendați, 
pe cite două etape următorii 
arb tri : A. Fiilop (Hunedoa
ra). T. Oană (Brașov) — pen
tru lipsă de opinie în acor
darea deciziilor, A. Seida- 
met (Tirgoviște) și A. Bunica 
(București) — pentru superfi
cialitate în conducerea meciu
rilor.

Clubul F.C. 
nele sportive 
ce au făcut și au pus la dis
poziția fotbaliștilor piteșteni, 
atit a celor din divizia A, 
cit și a juniorilor și copiilor, 
un teren de fotbal, cu zgură, 
bun pentru antrenamente, 
pentru jocuri-școală, mai a- 
les pe vreme rea, cînd tere
nul central, firește, trebuie 
protejat.

Bucuria jucătorilor și a 
antrenorilor a fost de scurtă 
durată. Nici n-au apucat să 
se obișnuiască cu terenul, 
amenajat pentru ei (rețineți: 
PENTRU EI !) și iată că acest 
loc de pregătire a sportivi
lor a... dispărut. Terenul 
există, desigur, el neputind 
fi transportat în altă parte, 
dar acolo s-a instalat, de-a 
bmelea, Circul de stat din 
București, care se află în 
turneu pe meleagurile arge- 
șene.

Cum s-a ajuns la această 
soluție ? După cum sintem 
informați, Consiliul popular 
al municipiului Pitești l-a 
delegat pe arhitectul Fănel 
Popa să găsească un loc pen
tru descinderea __ 12
circ, investit cu această mi
siune, arhitectul respectiv a 
găsit soluția imediat, fără 
nici o bătaie de cap : tere
nul de fotbal ! In consecința, 
ieri, au și început săpăturile 
pentru instalațiile nfecesare 
circului, inclusiv cuștile pen
tru animale.

Ce fac fotbaliștii ? N-au 
decit să învețe să sară de la 
trapez, să se urce pe frîn- 
ghle și, eventual, să intre în 
cușca leilor. Fiindcă pregă
tiri tot nu pot face ’

Lăslnd gluma la o parte, 
îi întrebăm pe cei în cauză 
dacă cunosc, măcar din au
zite, că există o hotărîre a 
Consiliului de Miniștri, care 
interzice dezafectarea bazelor 
sportive, iar in cazuri» cu to
tul excepționale, cînd aceas
ta este impusă de interese 
superioare, ea trebuie să fie 
urmată de punerea la dispo
ziție a altei baze. Dar în 
cazul circului, nici nu poate 
fi vorba de așa ceva.

în concluzie : terenul de 
sport din Pitești trebuie să-și 
recapete neîntîrziat destina
ția inițială. Să se renunțe la 
soluțiile comode, în dauna ac
tivității sportive !

B. A.

trupei de

o dată cu începerea noului an 
universitar. Și faptul a fost 
pregnant vizibil în cazul Uni
versității București, formație 
care, din 
subliniate 
putut prezenta în 
Remarcînd (și regretind tot
odată) absența din competiție 
și a Rapidului — echipa se 
află in fața întîlnirilor cu o 
formație omonimă din Ceho- 

CU GÎNDUL LA

cauză motivelor 
mai sus, nu s-a 

concurs.

slovacia — apreciem că, deși 
competiția nu s-a ridicat la 
un nivel valoric și spectacu
lar înalt ea a fost extrem de 
utilă pentru că â evidențiat 
din timp lacunele existente in 
pregătirea echipelor, puncte
le nevralgice pe care antreno
rii vor încerca să le amelio-

reze pină la gongul naționa
lelor.

Dar, să revenim la finalele 
întrecerilor. După „ușorii" de 
la 56 și 63 kg (ambele cate
gorii revenind sportivilor de 
la Politehnica : Ovidiu Cojo- 
caru, respectiv Ion Stoica), pe 
saltea s-au prezentat, la 70 
de kg, cei doi reprezentanți 
ai I.E.F.S.-ului, B. Tătărăscu 
și St. Vodă. De valori sensi-

NAȚIONALE
bil egale, cei doi colegi s-au 
studiat îndelung, fiecare în- 
cercînd cea mai favorabilă 
priză, cu care să-și supună 
adversarul. A cîștigat întrece
rea, după epuizarea întregului 
timp de luptă, B. Tătărăscu, 
ceva mai decis în atac. O par
tidă deosebit de dirză au ofeP

rit finaliștii de lp 80 de kg. 
Mai insistent în acțiuni. D. 
Csep (Straja) și-a revendicat 
trofeul în fața lui Mircea 
Dobrescu (I.O.R.). Cea mai 
scurtă finală a fost cea de la 
93 de kg, unde invincibilul 
I. Herman (I.E.F.S.) a rezol
vat întîlnirea cu V. Crețu 
(Politehnica) în numai 10 se
cunde. La +93 de kg. Gh. 
Boșcu (Straja), fără să de
monstreze diferență de clasă 
față de partenerul său %e Ia 
Politehnica, A. Neacșu, a 
cîștigat partida, ca urmare a 
avertismentului pe care arbi
trul l-a aplicat ultimului, 
pentru pasivitate în luptă.

Prin adițiune de puncte. 
„Cupa municipiului București" 
a revenit echipei I.E.F.S.. rea
lizatoare a 23 de puncte ; 2. 
Politehnica 21 p, 3. I.O.R. 17 
p. Arbitrajul excelent.

orga- 
făcut
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ÎN FAZA FINALĂ

început în primăvară, cam
pionatul republican de oină 
pe anul 1969 a angrenat în 
întreceri un număr mare de 
echipe, îndeosebi din mediul 
sătesc. După 7 luni de dispu
te aprige, au fost desemnate 
finalistele ce-și vor disputa 
titlul la Arad între 9—12 oc
tombrie : Drum Nou Radu 
Negru (jud. Ialomița), Avîn- 
tul Frasin (jud. Suceava), Via
ța Nouă Olteni (jud. Teleor
man), Energia Rîmnicel (jud. 
Buzău), Biruința Gherăești 
(jud. Neamț), Recolta Lucă- 
ceni (jud. Satu Mare), Drum 
Nou Boureni (jud. Dolj), Tor
pedo Zărnești (jud. Brașov), 
Dinamo București și Combi

natul poligrafic București — 
actuala campioană a țării.

Meciurile finale vor avea 
loc pe stadionul VagonuL Se 
va juca turneu, numai tur. 
iar întîlnirile vor fi conduse 
de arbitrii A. Tofan (las:;. 
A. Peter (Pitești), P. Istrate. 

'P. Ciolacu (Sibiu), C. Căpă- 
țînă (Buzău) și o sene de ti
neri .cavaleri ai fluierului*.

Sîntem informat, că pe
rioada, destul de apwiahili, 
care a trecut de la penulti
ma fază a campxtoaxuiuu a 
fost folosită din plia, echi
pele finaliste precătindu-* 
intens In vederea confruntă
rilor de la Arad.

Martori la o altă... prefață AM FOST
(Urmare din peg. 1)

Șl IERI LA SNAGOV

CÎTEVA COMENTARII
PE MARGINEA DERBYULUI 
DINAMO - GRI VIȚA ROȘIE
Confruntările directe dintre 

cele „trei mari“ ale rugbyului 
românesc au stârnit dintotdea- 
una un mare interes, nu nu
mai pentru public, ci și (poate 
chiar mai ales) pentru specia
liști ți în primul rînd pentru 
cei chemați să decidă asupra 
destinelor echipei naționale. 
In general, am putea afirma 
chiar că cele mai bune teste 
pentru selecționeri sint toc
mai meciurile dintre primele 
clasate, iar recent disputata 
întâlnire Dinamo — Grivița 
Roșie n-a făcut excepție. Iar 
dacă în ce privește spectaco
lul în sine, în linii mari chiar 
calitatea jocului, părerile au 
fost favorabile, rămîn totuși 
de pus sub semnul întrebării 
unele comportări individuale 
și arbitrajul.

Suma valorilor individuale 
nu reprezintă, din păcate, va
loarea concretă a echipei. E 
adevărat, tradiția joacă un rol 
de seamă în meciurile care 
decid, de fapt, campioana ță
rii, dar, oricum, nici un. pro
nostic lucid nu se putea în
drepta spre altă echipă deciît 
Dinamo. Circulă o butadă 
(încă înainte de începerea di
viziei A) conform căreia Di
namo nu poate fi învinsă de- 
cît... de Dinamo. Cit de ade
vărată s-a dovedit 1 Nu încer
căm sub nici o formă să scă
dem din meritele grivițenilor, 
care au intrat pe teren deciși 
să facă totul pentru o victorie, 
fie ea cit de nescontată, au 
luptat permanent cu binecu
noscuta lor forță morală și au 
profitat prompt și... conștiin
cios de orice eroare a adver- 
isarilor, așadar au aplicat o tac
tică fără cusur. Numai că di- 
namoviștii au comis greșeli 
care merită o analiză mai fin 
amănunt și care, după păre
rea noastră, trebuie să stea 
nu numai în atenția conduce
rii tehnice a formației din 
Ștefan cel Mare, ci și în aceea 
a selecționerilor.

Vom mai aduce în discuție 
un alt element important, mai 
ales în asemenea partide — 
arbitrajul. 11 cunoaștem pe V. 
Cișmaș ca pe un corect cavaler 
al fluierului, de regulă colec
ționar de „stele". Nu i-am a- 
cordat decît trei pentru me

ciul de duminică și iată de 
ce: mai întii, pentru că tracul 
cu care ți-a făcut apariția pe 
teren s-a răsfrint asupra am
belor echipe, și așa destul de 
încordate din cauza mizei. 
Apoi, pentru că. tot sub im
periul emotivității, a hotărî t 
să-și creeze o autoritate ad- 
hoc cu ajutorul măsurilor ex
treme, din teama de a nu ve
dea izbucnind incidente : eli
minarea de pe teren a jucă
torilor Pop (Grivița Roșie) și 
Iorgulescu (Dinamo) conside
răm că a fost nejustificată, 
mai exact că a fost exagerată 
ca * măsură. în arbitrajul in
ternațional o asemenea deci
zie are o gravitate extremă 
și se recurge foarte rar la ea. 
cu atît mai mult dacă nu a 
fost precedată de avertisment 
Indiscutabil, antrenorul dina- 
moviștilor a greșit nelnscriind 
pe foaia de arbitraj o rezer
vă de trăgător la un aseme
nea meci, dar se poate spune 
că echipa sa a fost cea mai 
dezavantajată : 30, poate mai 
mult, de mingi de atac au fost 
astfel pierdute ! Pe lingă (mai 
bine spus după) această exa
gerată decizie, din dorința de 
a favoriza cursivitatea jocu
lui, V. Cișmaș a ignorat o 
multitudine de infracțiuni (de 
ambele părți) în momentele 
fixe ale jocului: absența cu
loarului, prezența a doi mij
locași și sprijin ilicit în tușe ; 
introduceri ți tatonări neregu
lamentare în grămezile ordo
nate ; ofsaiduri multe și mul
tiple în „loose-maul“-uri. Or. 
atunci cînd echilibrul de for
te din teren este ca acela de 
duminică, duelul transformă
rilor de lovituri de pedeapsă 
este logic cel care trebuie să 
decidă I

Și cite și mai cîte nu s-ar 
mai putea scrie pe marginea
acestui derby.. . (g. r.-ș.J.

CLASAMENTUL IN DIVIZIA I

1. Grivița Boșie «510 135— » 17
2. Steaua 6 5 1 0 71— 32 17
3. Dinamo 6 5 0 1 133— 2S 16
4. Universitatea 6 4 0 2 53— <2 14
5. Știința 6 3 1 2 52— » 13
6. Politehnica 6 3 1 2 25— 16 13
7. Farul 6 3 0 3 71— 41 12
8. Rulmentul 6 2 13 30— 44 11
9. Vulcan 6 1 4 4 26— 70 9

Î0. Agronomia 6 1 4 4 30— 73 9
11. C.S.M. 6 0 1 5 18—108 7
12. Progresul 6 0 0 6 18—143 6

Fază aprig disputată (și elocventă în ce privește neregulari- 
tățile...) la tușă: în echipament alb, Grivița Roșie (meciul 

Dinamo — Grivița Iioșie)
Foto ’. V. DRĂGAN

LOTO - PRONOSPORT
Tragerea excepțională LO

TO din 23 septembrie 1969, 
la care s-au atribuit apar
tamente și premii în bani, a 
constituit succesul colective
lor care au participat la a- 
ceastă tragere.

Astfel, două colective de 
participanți din Ploiești au 
obținut la această tragere ex
cepțională două premii repre- 
zentînd apartamente cu 3 ca
mere (confort gradul I). plus 
diferența pînă la 100 000 lei 
fiecare.

De notat că aceste colec
tive au jucat mai multe bi
lete repetînd de două ori 
formația care le-a adus câș
tigul maxim și anume : 53 — 
70 — 78.

De altfel, participanții din 
Ploiești au mai obținut im
portante premii în autotu
risme și bani, după curn ur
mează ! cite un autoturism 
DACIA 1100 Brebeanu Ion 
și Grigore Elena la Loz în 
plic ; 1 autoturism SKODA 
loot)

la concursul excepțional Pro- 
noexpres din 7 septembrie; 
52 173 lei Moga Constantin la 
Loto din 5 septembrie a.c. ; 
cite 20 000 lei la Loz în plic 
au obținut: Icnescu Ion și 
Drăgulinescu Nicolae, iar 
10 000 lei Enache Constantin.

După cum se vede, partici
panții din Ploiești au obținut 
și obțin în continuare succe
se remarcabile la sistemele 
de joc LOTO-PRONOSPORT.

Tragerea concursului 
special Pronoexpres de astăzi 
va avea loc la București in 
sala Clubului Finanțe Bănci, 
cu începere de ia ora 18,45. 
Tragerea va fi radiodifuzată. 
După tragere va urma un 
film artistic. Intrarea liberă.
PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT NR. 40 DIN 5 OCTOM

BRIE 1969

CATEGORIA I : (12 rezultate)
4,5 variante a 15.080 lei;

CATEGORIA a II a : (II rezul
tau-) 72.5 variante a 1.123 lei;

CATEGORIA a 111-a : (io reaul- 
iSSfy KftFiaețe a 17? lei,

— am asăaat U a-ibwT mfo-
rea fundașului nostru din ta

xi. Cam ti fața Iui Deăeanu 
se p.-ezer.» tioinil X.v.or t. 
au Josemar.a sau Ferea, «m 
încerca: emoii prf-
vindu4 pe fundașul nostru ci: 
ăe „Ure* și de zees-g-jr»! «e 
d-jce U atacui adveraaruiu 
și cft de ușor este evitat k 
scos din dispoc^v de câse 
ei.

A doua observație critic* 
vizează enraiu^a lui S*tm*- 
reanu, fundașii dreepu al 
națiocaief, care, i a E de
păși: de adversarul său di
rect, ne-a da: senze^a c* face 
e deseori Incrun de prisos 
Scăpa: liber, in aripă. Săună- 
reanu a repea: cu frecvență 
metronomic* uc adevărat ri
tual ai inefxhenței: curs* In 
prof joaime. înaltă și
mingi culese cezir.wlt de por
tar (ia speță. Răducaau Ib re
priza a donai sau respinse e- 
legant de Ciugarin sau Der.e- 
leanu. Nu ne propunem ata
carea tecăcilor de joc preec- 
nizate de antrenorii lotului 
nostru, dar văzând ineEdeoța 
acestor acțiuni ofensive num?-' 
prin tendință șl gîndindu-ne 
la „demarajul de motocicle
tă" (cum Q caracterizează ga
zetarii străini) al lui Simoes. 
parcă am opina penuru ma. 
mult realism și mai multă s:- 
guranță in sarcinile de joc 
ce i se vor da lui Sătmărea- 
nu. Să nu uităm că și la 
Steaua atacurile sale au pur
ta: multă vreme pecetea spec
taculosului gratuit Fără a 
ne speria prematur de con
traatacurile de care este in 
stare (șl este, realmente. în 
stare) Sîmoe6. credem că tre
buie cântărită cu răspundere 
și această... dat* a problemei, 
pentru a nu avea surprize.

Revenind la „formele* jocu
lui de ieri, vom consemn a 
golurile înscrise de lot (mln. 
8 — Domide, min. 20 — Nub- 
weiller VZ, min. 30 — Dobrin, 
min. 31 — bucescu, mm. 48
— Dembrovschi, min. 52 —
Lucescu. min. 77 — Lucescu, 
mm. 87 — Lucescu, din
penalty) și cele ale spa- 
ring-partenerului (min. 53 — 
Gabriel autogol și min. 55 — 
Manea), ca și faptul că, 
minutul 87, lovitura de la 
m a fost transformată pe rînd
— ca exercițiu — de Lucescu,

In
11

ne

RAI

al cărei cap 
Dumitracbe c 
nou*, imacui 
sting. Am b 
norii au c*

— Va juca sau nu Dumi- 
trscfie duminică ?

Primim un răspuns ferm, 
parcă dinainte pregătit:

— Dumitracbe urmează în 
prezent un tratament fizio
terapie si sper că intr-o zi- 
două va fi in deplinătatea 
forțelor-. Ce mai, sint șanse 
mari ca el să-ți ocupe locul 
in formație !

Parcă am 
grijă...

scăpat de o

ma urmei, l-am avut atita 
timp jucător la Bacău... Cre- 
deți-mâ, am mare încredere 
în băieții ăștia... Cu toate 
greutățile meciului, sper să 
batem, trebuie să batem...-*.

★
Meciul s-a terminat. Rînd 

pe rînd. jucătorii părăsesc 
cîmpul de joc, schimbînd în
tre ei primele impresii, glu
mind, sau, pur și simplu, tă- 
cind, cu fețe îngîndurate, 
marcate de efort. Ultimul tre
ce Radu Nunweiller... Face 
un semn de salut, apoi zim-

Discuție, Ia 
ului, cu doi

★
marginea gazo- 
dintre cei mai

Cinci dintre purtătorii speranțelor noastre— Foto; V. BAGEAC
VI, DEMBROVSCHI, DOMI- 
DE. DOBRIN, LUCESCU.

Dumiirache. care s-a antre
na: cu rezervele echipei, va 
conduce 
partida 
joi.

Astăzi.
o excursie In cursul dimineții 
și un antrenament ușor după- 
amiază.

atacui tricolorilor in 
de antrenament de

lotul are în program

oarecare durere în urma unei 
entorse-contuzii la genunchiul 
sting, dar cu toate acestea 
neliniștea ne dădea tircoale... 
Așadar, ne-am zis, utilizarea 
.corsarului* contra lui Torres 
și compania pare incertă...

îl căutăm pe medicul lotu
lui pentru a scăpa de bănu
ieli și îl întrebăm așa, prin 
surprindere:

După dubla intilnire de juniori cu echipa R. D. Germane

reputați antrenori români, 
Ștefan Covaci și D. Nicolae- 
Nicușor.

— îmi place nespus ambi
ția — ne declară Șt Covaci. 
Toată lumea e calmă, bine 
dispusă, băieții se ajută în 
teren, se simte că sint prie
teni. In ceea ce privește jo
cul, aș face o singură obser
vație : se înghesuie mingile 
pe centru și, ca urmare, ac
țiunile de atac sint puține la 
număr... Poate că n-ar strica

bește; timid, parcă nițel du
reros, amintindu-ni-1 pe 
Hardy Kruger în „Un taxi 
pentru Tobruk"...

— De ce zîmbești, Radule ? 
Ești mulțumit de joc ?

PRIMELE EXAMENE AO FOST TRECUTE,
DAR

Dupâ cum, la timpul respec
tiv, am menționat la pag.n e 
noastre, la mijlocul săptârrZr'. 
trecute — miercuri, pe raC.- 
nul „Vogtant- din Plauen, tar 
joi pe stadionul 
scher- din Karl 
reprezentativa de 
mâniei, aflată în 
gâure In vederea _ 
celei de-a XXrn-a ediții a Tur
neului U.E.F.A. (Scoția, 15—ÎC 
mai 1979), a susținut o dublă 
intilnire-test cu echipa si mi Ară 
a R.D. Germane,

In duda faptului că meciurile 
amintite nu s-au desfășurat in
tre cele mai fericite coordonate 
ale „punerii la încercare-? a 
cătoriior selecționați — ș: 
gîndim, deopotrivă, la faptul 
partidele s-au consumat In 
tervalul a numai 24 de ore. 
tr-o ambianță vitregă (frig. viat, 
ploaie. ’ L
faptul că fotbaliștii români iș- 
apărau 
călătorii __ . _
așteptare pe aeroport, 8 ore de 
drum neîntrerupt) — considerăm 
că din evoluția juniorilor noștri 
se pot trage anumite concluzii, 
pentru a constitui un Îndreptar 
al activității imediate. Aceasta 
ni se pare cu atit mai necesar, 
cu cit in fața reprezentativei de 
juniori a României, pregătită 
actualmente de antrenorii Gn. 
Ola, Iile savu și N. Gorgoria, 
stă. obiectivul calificării între 
cele 16 competitoare U.E.F.A.. 
calificare care anul acesta pre
zintă dificultăți sporite, nema.- 
fiind vorba, ca altădată, de un 
med de baraj, d de un verita
bil turneu „în trei-, alături de 
echipa română figurtnd reduta
bilele team-uri ale Uniunii So
vietice și Poloniei.

„dr. Kurt Fl- 
Marx-stad: — 
Juniori a Bc- 
regim de pre- 
preUmfnarulof

lu
ne 
câ 

tn- 
in-

teren moale), ca și la

șansa la eapărjt unei 
surmenante (8 ore de

ATACUL —
PUNCTUL NEVRALGIC.

Simpla parcurgere a rezulta
telor obținute In R.D. Germana 
(0—1 la Plauen și 0—0 la Karl 
Marx-Stadt), conduce spre con
cluzia de mai sus, pe parcursul 
celor 160 de minute de joc ata
cul juniorilor români nereuș:r.l 
să marcheze nici un goL.. Ba. 
mai mult chiar : exceptind una 
dintre fazele reprizei secunde 
a ultimului meci — excelentă 
centrare Vlad, excelentă reluare, 
cu capul, la cîtiva milimetri de 
bară, Atodiresel — ne-ar fi 
foarte greu, oridt am căuta, sâ 
selecționăm o altă fază in care 
atacanții români să fi rezolvat 
în favoarea lor acțiuni decisive, 
în sensul creării UNEI ALTE 
OCAZII DE GOL.. .

Dacă juniorii noștri s-au apă
rat Îndeobște bine, dacă ei au 
pasat cu acurateța la mijlocul 
terenului, relevind virtuți tehnice 
incontestabil superioare acelora 
ale adversarului, atunci trebuie 
menționat că atacanții, cu o 
notă specială pentru Vlad, He'.- 
vei și Gherghell, au pierdut ma
rea majoritate a atacurilor di
recte, renunțînd cu ușurință la 
lupta pentru balon și complăcfr.- 
du-se in atacuri Individuale, ne
susținute și, in consecință, sor
tite eșecului__

Lăsîndu-1 deoparte pe Atodire- 
sei — jucător echilibrat, tocmai 
datorită mai bogatei experiențe 
competiționale 
In _„_1 ___
cel puțin mulțumitoare, trebu.e 
să .
vitalitatea actualei linii _ _
a naționalei nu prezintă In n-d 
un caz garanția calificării echi
pei în Turneul U.E.F.A.

Acordîndu-le, in continuare, 
credit Iul Gherghell (ale cărui 
capacități, dincolo de o exce
lentă „plecare- tip Dumltrache. 
credem că antrenorii lotului exa
gerează), lui Vlad — care tre
buie edtizat. cu asprime. »n spi
ritul renunțării ia modul le.-er 
de a privi jocul, mod ce l-ar 
putea metamorfoza cu repezldu-

R.D.
care a făcut

Germană două partide

menționăm.' cu regrete, câ
............... ,de go.-

CO... NOTE MINIME!
parele Internaționale — un re- 
gretatal regres.

Credem câ antrenorii cluburilor 
tn care achveazâ Jucăawîi cu 
petdna smt principalii vinovați 
ai stării de fapt reclamată de 
prof. Gt. Ola. deoarece ei. în 
tae să-1 suptmâ pe cd In dis
cuție unm program mai riguros 
de pregăure. Ii taxează (și tra
tează ta consecință) drept vede
te. drept— internaționali !3

Di.-, cite știm, la Cărei șl Cris- 
tar. Helvei și. respectiv. Gher- 
gheli. sint un fel de „copii te- 
r.bCi-, cărora antrenorul nu în
drăznește nid sâ le dea un sfat 
— iar la steaua, aid, ta imedia
ta aproptere a antrenorilor fe- 
derau. pregătirea lui Deheiea- 
au. Saaieș sau Vlad. nu se în
cadrează cerințelor impuse de 
preaeigB lor ta tarul reprezenta- 
• r. Or, calificarea la Turneul 
U F- F-A. este — sâ nu se uite 
acest-.. amănunt — pregătită 
ce facto nu ta cele 5 săptămini

țiuniie de atac sînt puține la 
număr... Poate că n-ar strica 
ca jocul să fie „lărgii--...

— Ce părere aveți de even
tuala utilizare a Iui Dan ?

— Eu unul aș merge, în 
orice caz, pe mina lui Dan.

Ca întotdeauna, antrenorul 
dinamoviștilor bucureșteni, 
D. Nicolae-Nicușor, e laconic : 
„îmi place echipa. Joacă fru
mos, cu tragere de inimă. Am 
o singură reținere: aș începe 
meciul cu Ghiță în poartă... 
Mi se pare mai serios, mai 
sigur. Poate subiectiv: la ur-

5s.V

D AR CLUBURILE î !

capa?
acum

o

cred câ aș pune pe 
o veritabilă ectupă ■ -* 
jucători care. în ut mă 

, luni, etalau In gazon 
WdHeutbWle. vădesc 

tocmai ia cadrul unor

ca jocul să fie „lărgit-
— Ce părere aveți de even

tuala utilizare a Iui Dan ?
— Eu unul aș merge, 

orice caz, pe mina lui Dan.
în

Ca întotdeauna, antrenorul 
dinamoviștilor bucureșteni,
D. Nicolae-Nicușor, e laconic : 
.îmi place echipa. Joacă fru

mos, cu tragere de inimă. Am
o singură reținere: aș începe
meciul cu Ghiță în poartă...
Mi se pare mai serios, mai
sigur. Poate subiectiv: la ur-

Azi, in Capitală

DINAMO BUCURFȘII

cele 47 de utilizare a
In cadrul echipelor

se uite acest amă-

O». IQAhUȚOAIA

got

Decontractat, Răducanu ne 
privește de sus...

Stadionul Dinamo din Ca
pitală va găzdui azi, cu în
cepere de la ora 16, întîl- 
nirea amicală internațională 
dintre echipele de fotbal DI
NAMO BUCUREȘTI și DU- 
NAV RUSSE.

Partida va fi 
centru de C. 
(București).

In deschidere,
14,15 i Dinamo Obor 
namo (juniori).

arbitrată la
Ghemigean

de la ora 
Di-

Zîmbetul se stinge brusc, 
buzele se crispează :

— Știu eu... n-am jucat rău, 
am alergat cît în două me
ciuri. Dar parcă — nu parcă, 
ci sigur — am alergat mai 
mult decît mingea... Și asta 
nu-î bine, nu-i bine deloc...

Devenise serios, grav. Soa
rele cufundat în apa Snago- 
vului, ni-1. arăta parcă mai 
serios, mai îmbătrinit...

★
Am fost și ieri la Snagov, 

printre selecționabili, acolo 
unde se află ceea ce numim, 
de obicei, „cartierul general-1 
al tricolorilor...

«FI

COLȚUL STATISTIC

FOTBALUL PORTUGHEZ
Iatâ-ne în fața celui mal greu examen din aceas

tă toamnă : meciul de fotbal cu Portugalia, de al 
rt—r rezultat depind in mare măsură biletele 
ce av.on cu destinația Mexico.

-eunts -nj» cu naționala Portugal.d au înce
put In anul 1M3. șl tot In preliminariile Cupei 
,'.es Bimet. Din cele patru meciuri ce au avut 
ioc, trei s-au disputat In cadrul acestei compe- 
: al patrulea avtad caracter amical, în 1966,
„ Perm, po- g» s fiind proa^tăta ocupantă a 

locului 1 la „Mondialele* din Anglia.
Cîteva date ia legătură cu fotbalul portughez, 

eâ sint interesante. acum în preajma 
taCBnfzfi dn cadrai paMminariilor C. M.
• Deșt pri"»*e dubiul au depășit vlrsta de 60 

de aat (Urnii~a a fost înființată în anul 1994. 
Sporting Lisabona și P.C. Porto în 1906. F.C. 
Leixces tn 19T7. Iar Federația de fotbal a înce
put șl ea atfltiutea ta U14, campionatul — în 
sisaeai cupă — a fost inițiat abia în sezonul 
mus {tittal minimi lid F.C. Porto, urmat la 
data de U iii i ladala mi șl de debutul repre-

.tattvet portugheze — firește — ta compania 
*c mior (1—3 cu Spania la Madrid)]. Campionatul 

dtatzlonar mtează dm anul 1935, însă abia din 1938. 
dșmtooarea acestuia este recunoscută drept cam- 
ț.titt tț-_. ce e S- ce ce campioană a!i

anal r***"8* de numai 7 echipe : Benfica 
a c.rerit 21 (din care 8 în ultim!l 10 ani), Spor- 
dm M. FjC. Porto 9, OS Belenenses 4.
• Medul de Ia București va purta numărul 159

-- Pm.ra Iată și un bilanț al
partidelor disputate ptaă ta prezent, mai modest 
dedt ne putem Închipui.

159 54 2» 79 235—m (cu 33 de țări)
r-e ~.ra- ..e campionatului mondial a ob

ținut următoarele rezultate : 1934 cu Spania 0—9, 
1—2 ; 19M cu Elveția 1—2; 1950 cu Spania 1—5.

-JS4 cu Austria 1—9 șl 0—0; 1958 cu Irlanda 
de Nord 1—1. 0—3 șl cu Italia 3—0, 0—3; 1962 cu 
Anglia 1—1. O—2 șl cu Luxemburg 6—0 și 2—4; 
:-t« cu Cehoslovacia 1—0, 0—0. România 2—1, 0—2 
ș cu Turma 5—1. 1—0; iar în ediția actuală 0—2 
cu Sveția. 3—0 cu România, 2—4 și 2—2 cu 
Grecia.

A strâludt o singură dată. In 1966 în Anglia, 
3—i cu Ungaria și Brazilia, 3—0 cu Bulgaria, 5—3 
cu RJ».D. Coreeană. 1—2 cu Anglia și 2—1 cu 
U.R.S.S.. E iseblo cu cele 9 goluri înscrise deve
nind golgeter.

In cele trei ediții ale Campionatului european 
taterțări a înregistrat tot rezultate contradictorii: 
1958—60 : cu R.D. Germană 2—0, 3—2 și cu iugo- 
s'av-a 2—1. 1—5: 1962—64 • eliminată în primul
tur de Bulearia cu I—3. 3—1 și 0—1; 1966—68 : în 
grapa a Il-a a ocupat locul secund în urma Bul- 
șa"d. nereușind sA se califice în sferturi.
• Nj-1 secret că fotbalul portughez a devenit 

cunosc.;; nu datorită echipe; naționale, si com-

portăril echipelor de club, In special a Benficăi, 
care în 1950 a cucerit Cupa Latină (rezervată for
mațiilor campioane din Spania, Italia, Franța și 
Portugalia), in 1957 a pierdut ilnala disputată cu 
Real Madrid (0—1), in 1961 și 1962 a ciștigat Cupa 
campionilor europeni, fiind încă de trei ori in 
finala acestei competiții (1963. 1965. 1963). cu o 
echipă în care au făcut epocă jucători ca Ger
mano, Jose Augusto, Aguas, Coluna, Eusebio, 
Torres, Simoes. Mai trebuie să amintim că în 
1964 Sporting Lisabona a intrat in posesia Cupei 
cupelor. Naționala portugheză a cunoscut scur- 
ta-i perioadă de glorie cu înaintarea (strălucită) 
de la Benfica și cu apărarea (de multe ori ano
nimă) de la Sporting.
• Cîteva spicuiri din palmaresul Portugaliei : 

9 meciuri cu Elveția și numai două victorii, în 
1942 la Lisabona și în 1964 la Ziirich; 4—9 cu Un
garia în luna ianuarie 1938 la Lisabona (Ungaria 
avea să devină peste cîteva luni vlcecampioană 
mondială 1); două înfringeri în fața R.F. a Ger
maniei în tot atîtea meciuri; șase partide cu 
Bulgaria in perioada anilor 1962—67 (5 în Campio
natul european șl unul în C.M.) soldate cu două 
victorii și trei înfringeri ; trei victorii și o în- 
fringere cu Turcia ; intre 1947—59 cinci înfringeri 
consecutive în fața Franței (2 la Lisabona și 3 
la Paris) ; 3 victorii cu Norvegia ; 26 de partide 
— cele mai multe — cu Spania, bilanțul fiind de 
5—6—15, iar la goluri 31 la 65. Intre 1947—66 au 
avut loc 10 întîlniri cu Anglia soldate cu o sin
gură victorie (în 1955 la Porto cu 3—1) șl 7 în- 
tringeri, din care prima cu scorul de 0—10, chiar 
la Lisabona. Tot 10 meciuri s-au jucat în com
pania Braziliei. Față de 7 înfringeri portughezii 
au realizat două victorii (1—0 în 1963 la Lisabona 
și 3—1 în 1966 la Liverpool). Mai amintim o vic
torie și patru meciuri pierdute la Argentina.
• Lista jucătorilor cu cele mai multe selecțio

nări arată astfel : 58 — Coluna, 46 — Jose Au
gusto, 43 — Eusebio, 39 — Virgilio, 35 — Țravas- 
sos, 34 — Hilario, 33 — Simoes, 31 — Jose Carlos, 
29 — Torres, 23 — Hemani, 27 — Matateu, 26
M. Vasques, 25 — Aguas.
• Și cîteva motive de mîndrie : Travassos a 

făcut parte din acea selecționată a Europei care 
în 1955 a întrecut cu 4—1 formația Marii Britanii 
mareînd și un gol. Eusebio, perla din Mozamblc, 
unul dintre cei mai talentați jucători ai Portuga
liei din toate timpurile, a jucat de 4 ori în ase
menea selecționate continentale sau mondiale : in
1963 contra Angliei, în 1964 contra Scandinaviel 
4—2 (a marcat un gol, a jucat și Augusto), în
1964 contra Iugoslaviei 7—2 (Eusebio a înscris 4, 
Augusto 1 goi. a jucat și Simoes) și în 1967 contra 
Spaniei 2-0 (f.u‘.efrlo a marcat un gol).

Ftederîc MOISES 
gțipea



Turneele zonale

FL. GHEORGHIU
ÎN FRUNTE!

La Veselina Morave, româncele
au debutat cu victorii

Interviu cu dl. KURT HAUSER (Elveția), președintele comisiei de arbitri a L.I.H.G.
La invitația federației noas

tre de specialitate, dl. Kurt 
Hauser a avut amabilitatea 
să ia parte, și să transmită 
din experiența sa, arbitrilor 
care au urmat cursul, de per
fecționare, organizați pe pa
tinoarul artificial de la Poia
na Brașov.

Profițînd de pauza interve
nită între cursul teoretic și 
demonstrația de pe patinoar, 
dl. Hauser, unul din cei mai 
prestigioși arbitri internațio
nali de hochei, a răspuns cu 
bunăvoință întrebărilor noas
tre

— Apropierea iernii ne 
face să ne gîndim din ce 
în ce mai mult la hochei. 
Cine credeți că va obține 
titlul suprem în , 1970 ?

— Fără îndoială, ' tot o 
echipă din Europa. Sovieticii 
și cehoslovacii sînt foarte pu
ternici, au jucători maturi, 
cu o mare superioritate teh
nică și tactică. Probabil că, 
împreună cu suedezii, iși vor 
disputa titlul.

— Dar... Canada ?
— Hocheiul canadian este 

superior celui european prin 
folosirea jocului cu corpul 
(bodicekul) pe tot terenul Și 
prin forța șutului la poar
tă. Deși viitoarea națională 
canadiană va fi întărită cu 
9 jucători profesioniști . (din 
liga a 11-a și a Iii-a), ei nu 
vor alcătui o echipă capabilă 
să obțină supremul titlu.

— Dar Elveția, țară cu 
tradiție în hochei și cîști 
gătoare altădată a...?

— Știu ce vreți să spuneți! 
Elveția nu mai este o „mare 
putere" în hochei. Conjunc
tura vieții moderne împărțită

între activitatea profesională 
și atstracțiiie compensatorii 
— o muzică, un film, mași
na, o țigară, un pahar de 

alcool, o fată, etc. îndepărtea
ză din ce în ce 
retul de la 
sportului de
Deși avem 64 de patinoare 
din care 18—19
toate că avem jucători indi
viduali valoroși... nu avem o 
echipă. Am fost campioni 
europeni, cînd aveam numai 
două patinoare... azi cu 65 
nu mai putem spera.

— Știm că ați arbitrat 
la 11 campionate mondia
le, la 4 Olimpiade (înce- 
pînd cu 1948 — St. Moritz) 
și la nenumărate alte jocuri 
internaționale, fiind un 
adevărat „cavaler al fluie
rului". Care credeți că sînt 
principalele calități pe 
care trebuie să le aibă 
arbitrul de hochei ?

— In primul rînd. cunoaș
terea perfectă a regulilor de 
joc. Apoi să patineze exce
lent, la fel ca jucătorii, pen
tru a fi mereu prezent pe 
fază; să fie obiectiv, impar
țial, uitînd pentru moment 
cine joacă și importanța jo
cului ; să fie curajos și sever, 
dictînd măsurile ce se im
pun chiar dacă publicul sau 
jucătorii transformă siadio 
nul... în infern. De fapt, nu
mai arbitrii severi sini res- 

. pectați. Cei care arbitrează 
„în compensație", sperînd să 
mulțumească pe toți, enervea
ză pe toată lumea. Ca ar
bitru, trebuie să ai caracter, 
personalitate.

— Pînă la ce vîrstă poa
te activa un arbitru... ?

mai acut tine- 
constrîngerile 
performantă.

acoperite, cu
iu-

cu 
te
ta 
De

marele
Florin

ATENA, 7 (Agerpres). — 
După 4 runde, în turneul 
zonal de 
pionatul 
Atena, 
maestru
Gheorghiu cu 2>/2 puncte și 
o partidă întreruptă, ur
mat de Olafsson, (Islanda), 
Pedersen _ (Danemarca), 
Hort (Cehoslovacia), Forin- 
tos (Ungaria) și Spiridonov 
(Bulgaria), toți cu cîte 
2’/i puncte. In runda a 4-a, 
Gheorghiu l-a învins (cu 
piesele negre) pe turcul 
Sijer, după ce în runda 
precedentă cîștigase la ma
rele maestru islandez 
derick Olafsson.

ir
Șahistele românce 

luat un start bun în 
neul zonal de la Veselina 
Morave (Cehoslovacia). 
Margareta Teodorescu a 
învins-o, în prima rundă, 
pe cunoscuta șahistă iugo
slavă Milunka Lazarevici, 
iar Suzana Makai a dis
pus de maghiara Szadai.

șah (pentru cam- 
mondial) de la 

conduce
român «Ute -Z > ’ ,Z

Mils

w V
— In jur de 50. Peste a- 

ceastă vîrstă... patinajul este 
mai lent, viteza de reacție 
mai scăzută, așa că... e bine 
să ia loe in tribună.

— Credeți că noile mo
dificări ale regulamentu
lui vor schimba aspectul 
jocului ? (E vorba de mo
dificările adoptate la Con
gresul din Elveția — 
lie—august 1969).

— Practicarea jocului 
corpul (bodicekul) pe tot 
renul (adică și in atac) 
face jocul mai bărbătesc,
altfel, hocheiul într-un secol 
în care femeile ne-au egalat 
și întrecut în multe domenii 
profesionale și sportive — 
rămîne un sport bărbătesc. 
Arbitrajele vor trebui să fie 
mai severe spre a evita ac
cidentele.
re a așa 
terzise' 
cursiv, 
contraatacului, i 
alte modificări, 
esențiale pentru 
cului.

— Știți că 
veția și România luptă în 
aceeași grupă pentru cali
ficare. Cine credeți că are 
prima șansă ?

— Desigur, România. Dar 
mai întîi meciurile trebuie 
jucate. Și noi am crezut — 
mai ales după acel, 7—1 — 
că jocul acasă cu românii va 
fi o formalitate. Și n-a fost...

— Ce credeți despre 
hocheiul românesc, despre 
perspectivele sale ?

— Dacă veți continua să 
consrrutți patinoare, veți avea 
jucători. Avînd jucători, veți 
avea și echipă. Totul trebuie 
făcut cu răbdare. In hocheiul 
de înaltă clasă nu există ge
nerație spontanee. Drumul pe 
care ați pornit este bun și 
fără îndoială veți avea suc
cese, Eu v-o doresc din toa
tă inima.

Discuția, noastră a conti
nuat îndelung, dar spațiul nu 
ne îngăduie să relatăm pe 
larg plăcuta și interesanta 
conversație cu acest reputat 
și sever ^judecător' al spor
tului bărbăției...

I-am mulțumit pentru tim- 
afectat nouă, mai ales 
făcut promisiunea să re
in țară — la deschide- 
campionatului mondial 

cînd vom

Noua reglementa
relor „degajări in

ia face jocul mai 
înlesnind eficacitatea 

Mai sînt și 
dar nu sînt 

: aspectul jo

Faza din meciul-retur V .f.L. 
Gummersbach — Tatran Pre- 
șov din C.C.E. la handbal, 
învingătoare la limită (14—13 
și 10—9), prima formație a 
obținut calificarea. In foto
grafie. Keller marchează al 
4-lea punct pentru învingători

Telefoto : A.P.-AGERPRES

la fotbal El-

DIN BtRLINUL OCCIDENTAL
POPA, GRUIESCU Șl CHIVĂR ÎNVINGĂTORI ÎN PRIMA GALĂ

/

Mihai BÎRA

Ntno Benvenuti continua antrenamentele...

Corespondență specială pentru SPORTUL

PARIS, 7. — 12 000 de pa
rizieni, prezenți în tribunele 
velodromului Vincennes din 
Paris, și-au luat adio de la 
cunoscutul ciclist Jacques 
Anquetil, care a participat 
pentru ultima oară la o cursă 
în Capitala Franței, înainte 
de a se retrage din activi
tatea competițională

Anquetil a concurat în pro
ba clasică de toamnă „Roata 
de aur" (cursă cu antrena
ment meCanic). cîștigată la 
actuala ediție de tînărul ru
tier francez Daniel Salmon

AMERICANII DOMINĂ
C.M. DE GOLF

SINGAPORE, 7

Gi-
lo-

in fața italianului Felice 
mondi. Anquetil a ocupat 
cui patru.

La sfirșitul întrecerii, 
cadrul unei festivități, 
Jacques Anquetil i-a fost lu
minată Medalia „Verme*î" 
a orașului Paris. în săptămî- 
nile ce urmează. Anquetil. 
de 5 ori învingător în Turul 
Franței, va mai lua startul 
în cîteva curse pe Coasta de 
Azur.

BERLINUL OCCIDENTAL, 
7 (Agerpres). — In Berlinul 
Occidental a început un tur
neu internațional de box la 
care participă pugiliști 
mai multe țări, printre 
și România, 
niune boxerii români au 
o comportare remarcabilă 
obținind trei victorii. în li
mitele categoriei semimijlocie, 
Alexandru Popa a realizat o 
victorie fulgerătoare prin k.o„ 
in primul rund, în fața olan
dezului Van Schaik. Constan
tin Gruescu (cat muscă) a 
dispus la puncte de japone-

din
care

în prima reu- 
avut

zul Niibori, iar Gheorglie 
Chivăr (cat. mijlocie) l-a în
trecut la puncte pe englezul 
Wallington.

Iată alte rezultate Înregis
trate, în gala inaugurală: 
cat. muscă : Machida (Japo-. 
nia) dispune la puncte de 
Mwaura (Kenya) ; cat. pană t 
Mbogwa (Kenya) învinge 
prin descalificare în repriza 
a 3-a pe Wallace (Anglia); 
cat. semimijlocie : Attan (Ke
nya) cîștigă prin abandon în 
repriza a 3-a la Stuck (R. F. 
a Germaniei).

9
5
4
9

După acest 
grupei se prezintă

9—7
5—6
2—9

joc, clasamentul 
astfel :PRIN TELEX, DE LA PRAGA

ADVERSAR COMOD PENTRUNINO
Deținătorul centurii mondia

le a „mijlociilor”, Nino Ben
venuti (totodată, de curînd, 
actor de cinema), n-a avut 
dreptate afirmînd, acum trei 

, săptămîni, prin intermediul 
presei italiene, că studentul 
american Frazier Scott este 
un challenger sută la sută. In 
meciul disputat pe. ringul co
chetei arene din Neapole, cu 
care prilej și-a făcut reintra
rea, Nino n-a avut un adver
sar pe măsura talentului său. 
Putem afirma, cu mina pe ini
mă, că Scott n-a fost nici 
măcar un sparring-partener 
activ pentru un pugilist care 
urca treptele ringului înconju
rat de admirația și atenția ce
lor 40 000 de suporteri prezenți 
în tribunele de la „San Pao
lo".

Atunci cînd federația inter
națională de box i-a atras a- 
tenția lui Benvenuti că este re
comandabil ca acest meci să nu 
se dispute oficial, deoarece 
Scott nu are încă o „carte de 
vizită” remarcabilă pentru cei 
21 de ani ai Săi, managerii 
italieni au argumentat că ame
ricanul nu a pierdut nici un 
meci din cele 18 susținute și 
că este un adevărat „rege ne
încoronat- al k.o.-urilor. Ast
fel, Scott, boxer de mina a 
treia, care nici nu figurează 
in clasamentul mondial al pri
milor 10 boxeri (pe care-1 în
tocmește, cu regularitate, bă- 
trînul Nat Fleischer, directorul 
revistei „Ring Magazine”), a a 
încasat o sumă frumușică. Mai 
mult încă, peste noapte, și-a 
văzut numele înscris pe afiș 
cu litere de-o șchioapă, fiind 
și investit cu titulatura pom
poasă de challenger oficial.

Adevărul este că Benvenuti 
nu a acceptat să-și pună cen
tura în joc în fața primului 
său rival, Rodriguez, fost cam
pion al lumii la semimijlocie, 
în al cărui palmares figurea
ză chiar și o victorie asupra 
redutabilului Emile Griffith. 
Ca întotdeauna, în asemenea 
situații, publicul a fost mare
le păcălit, plătind biletele de 
intrare între 2 000 și 18 000 de 
lire italiene. Campionului 1 s-a 
atras însă atenția de către fo
rul internațional că, dacă în 
decurs de trei luni nu-1 va în- 
tîlni pe „puncherul" Rodriguez, 
va fi deposedat.de centură.

de la Neapole a fost 
valoare tehnică. Ben- 
trebuit să lupte cu 
neregulamentare ale 
Scott, avertizat în 

rindurj de directorul 
pentru că lovea cu

Meciul 
de slabă 
venuti a 
acțiunile 
novicelui 
repetate 
de ring 
capul. La rîndul său, Benve
nuti nu a mai excelat în re
glarea tirului directelor de 
stingă, oferind faze confuze. 
Specialiștii consideră că Scott 
trebuia descalificat încă din re
priza a doua de către arbitrul 
italian Gillardi. Lipsit de expe
riență și avînd un bagaj limi
tat de cunoștințe tehnice, ame
ricanul a fost de-a dreptul sub 
orice critică. Din cele 6 run- 
duri, el a cîștigat numai unul 
(al treilea), cind s-a impus în 
lupta corp la corp. După mai 
multe avertismente, Gillardi 
i-a atras atenția lui Scott pen
tru ultima oară. In rundul al 
7-lea, Scott a alunecat și a 
căzut la podea, apoi s-a ridi
cat și a provocat un clinei, lo- 
vindu-1, din nou, cu capul, pe 
Benvenuti. în această situație, 
Gillardi a oprit lupta, trimițîn- 
du-1 în colț pe Scott.

Directorul de ring a lichidat, 
astfel, o întilnire penibilă, care 
pune într-o lumină nefavora
bilă lupta boxerilor „mijlocii” 
pentru centura supremă.

Paolo BIANCHI
Neapole, prin telefon.

pul 
că a 
vina
rea
grupa B și C — 
relua discuția întreruptă.

(Agerpres).
— A 17-a ediție a „Cupei 
mondiale de golf" s-a termi
nat cu victoria americanului 
Lee Trevino, care în ultimul 
parcurs s-a comportat exce
lent, întrecîndu-1 detașat pe 
argentinianul Roberto de Vi- 
cenzo, unul din marii favo- 
riți. Pe echipe, a cîștigat 
S.U.A. La acest concurs au 
participat și doi jucători de 
golf români : Dumitru Mun- 
teanu și Paul Tomiță.

CEHOSLOV MH&-IRL.M4DA 3-0
IN PRELIMINARIILE C. M

Aseară s-a desfășurat meciul 
dintre reprezentativele Cehoslo
vaciei și Irlandei, contînd pen
tru grupa a Il-a a preliminariilor 
campionatului mondial de fot
bal. Victoria a revenit echipei 
cehoslovace cu scorul de 3—0 
(3—0) prin punctele marcate de 
Adamec (în minutele 9, 39. 45).
In fața celor 30.000 de spectatori

arbitrul Lo Bello (Italia) a condus 
echipele: CEHOSLOVACIA :
Viktor — Pivarnik — Migas 
(Hrivniak), Horvath, Hagara, 
Kvasnak, Kuna, B. Vesely, Jur- 
kanin (Johl), Adamec, Kabat. 
IRLANDA : Fitzpatrick — Bran
nan, Caroll, Finncane, Mulligan, 
Kinear, Conway, Cinnay, Gi
vens (Pullman), Halle, Conny.

La Praga, de vorbă cu Sir Alt Ramsey

DACA ROMÂNIA VA JUCA LA FEL CA PE WEMBLEV... kt

egala

Cehoslovacia 
Ungaria 
Danemarca 
Irlanda %

Echipa Ungariei „ _
punctajul formației Cehoslovaciei 
numai dacă va învinge pe Da
nemarca și 
jocuri sînt 
pesta).

pe Irlanda (ambele 
programate la Buda-

Jan SOKOL

PRIN
DE LA

ECHIPA

TELEX,
BERLIN

POLONIEI
VICTORIOASĂ CU 2-1

> Programul englezilor pînă la C.M. • Numeroase meciuri de pregătire • Tostao 
ce nu joacă ~Greaves ?

O simplă întîmplare a fă
cut să-1 întîlnesc în foaierul 
hotelului „Paris" din Praga 
pe Sir Alf Ramsey, celebrul 
manager al echipei Angliei. 
Sir Alf Ramsey venise din 
Londra în mod special pen
tru a viziona meciul de fot
bal Cehoslovacia — Ungaria 
din preliminariile C. M. în 
acele zile, el era extrem de 
solicitat, conferințele de pre
să, Interviurile cu gazetarii, 
discuțiile cu antrenorii ceho
slovaci și maghiari determi- 
nîndu-1 să-și drămuiască cu 
multă chibzuință timpul. Și 
totuși, cînd a auzit că
ziarist român îl solicită. Sir 
Alf a trecut peste planifica
rea riguroasă pe care și-o 
prevăzuse, arătîndu-se dornic 
de a oferi cititorilor ziarului 
nostru cîteva amănunte pri
vind pregătirile campionilor 
mondiali pentru marele e- 
xamen din Mexic.

matizare. Apoi vom juca la 
18 și 20 mai la Bogota cu 
Columbia, și la 24 mai cu 
Ecuador la Quito. Vom face 
deplasarea au 26 de jucător), 
și, de aceea, vom susține în 
aceeași zi cîte două meciuri 
cu reprezentativele respective 
(A și B). După aceste jocuri 
se va definitiva lotul de 22 
pentru mondiale, iar ceilalți 
patru jucători se vor înapoia 
în țară.

— Eu personal n-am nimic 
cu Greaves. Dacă aveți oca
zia, ar fi mai bine să-l în
trebați pe dînsul de ce nu se 
acomodează el cu sistemul 
meu de antrenament. Greaves 
crede că a fi selecționat în 
lot, însemnează să și joace în 
echipa națională. Cine joacă, 
asta e o chestiune care de
pinde de mine și nu de ju
cători ’

— Ce părere aveți des
pre șansele de caliiicare 
a României în turneul fi
nal din Mexic ?

in meci amical, ieri la Berlin, 
echipa de tineret a R.D. Germane 
a întUnit prima reprezentativă a 
Poloniei, care se pregătește pen
tru meciurile restante din preli
minariile C.M. în fața celor 10.000 
de spectatori, fotbaliștii polonezi 
au repurtat victoria cu 2—1 <2—0>.

Punctele 
Lubanski 
(min. 41), 
(min. 60).

au fost marcate de
(min. 9) Stachorski 

respectiv Nowotny

H. G. ANDERS

un

—Care va fi adver
sarul cel mai peri
culos pentru Anglia?

— Ce program ați pre
văzut pentru lotul englez 
aflat în pregătire pentru 
G.M. ?

— In linii mari, pregătiri 
le noastre se împart în trei 
etape. Prima cuprinde urmă
rirea evoluției selecționabili- 
lor în meciurile de campio
nat și cupă, cit și în jocurile 
oficiale din competițiile eu
ropene. Etapa a doua include 
meciurile amicale pe care le 
susținem în primăvara anu
lui viitor cînd se va defini
tiva lotul pentru Mexic. Și, 
in fine, ultima etapă cuprin
de un turneu în America de 
Sud și aclimatizarea în Me
xic.

— Vă rog să ne spuneți 
ce meciuri sînt prevăzute 
în aceste ultime două e- 
tape ?

— Cu plăcere. Vom juca 
împotriva Belgiei, Olandei, 
Austriei și Portugaliei — la 
Londra, iar cu Olanda în 
deplasare. La 4 mai, lotul en
glez va pleca în Mexic unde 

. va sta 12 zile pentru ac'li-

— înaintea ultimelor 
jocuri din preliminarii, 
credeam că Iugoslavia 
se va califica cu sigu
ranță și că va fi una 
dintre echipele favori
te in Mexic. Acum, în
să, Iugoslavia iese din 
calcul și optez pentru 
Brazilia. Cel puțin la 

ora actuală, ea este in
tr-o formă extraordina
ră, poate mai bună de- 
cit la C.M. din Suedia 
și Chile. Tostao este un 
tafont excepțional și, 
după părerea mea, mai 
bun decit Pele! In ce 
privește șansele Angliei, 
pot să vă spun că în 
Mexic misiunea noas
tră este cu mult mai di
ficilă decit în 1966. Vă 
asigur însă că ne vom 
vinde greu pielea...

— Apropo de per
sonalități. De ce nu-1 
selecționați pe Jim
my Greaveș, despre 
care ziarele engleze 
scriu că deține de 
anî de zile o formă 
foarte bună ?

IN TURUL

ALF RAMSEY, managerul nr. 1 
al soccerului

DETECTAREA PRECOCE A TALENTELOR
(Urmare din -pag. 1)

a talentului este un lucru de
licat și complex. Poate că nici 
nu este nevoie ca debutantul 
să corespundă tuturor condi
țiilor arătate mai sus. Dar. 
tocmai aci intervin intuiția, 
rutina, experiența. într-un cu- 
vînt „talentul" antrenorului.

Nu este lipsit de interes să 
arătăm că metodiștii din 
R.D.G. recomandă ca prima 
selecție a elementelor pregă
tite pentru sportul de perfor
mantă să se facă cel mai tir- 
ziu la vîrsta de 10 ani.

Ehiar dacă ne declarăm de

acord cu metodiștii din R.D.G., 
vom remarca, totuși, că în ca
zul în care vom merge ân a- 
cest ritm cu scăderea vîrstei 
de începere a selecției pentru 
sportul de performanță, nu 
este departe timpul cînd va 
trebui să efectuăm această 
triere încă din grădiniță !

De altfel, pentru înot se 
pare că acest lucru a și fost 
pus în practică. Dar iată cine 
poate deveni un mare cam
pion de înot.

Doctorița SIGRID WAHL- 
STAB este fiica unui binecu
noscut medic sportiv ■ ! n Leip
zig. Ea lucrează, in prezent.

la Institutul de cercetări spor
tive din Budapesta. Această 
t'înără și-a făcut, în ultima 
vreme, o mare faimă prin reu
șitele avute în selecționarea 
unor înotători care, în scurt 
timp, au reușit să stabilească 
performanțe deosebite.

întrebată fiind care sînt. 
criteriile principale pentru se
lecționarea timpurie a viito
rilor înotători de performan
tă, ea a sintetizat aceste cri
terii in cîteva puncte ;

— «tatură înaltă : cit mai 
puține depuneri ie grăsime :

— centura s>-ap'ilată și ab
dominală relativ înguste :

— palma și laba piciorului 
relativ mari ;

— capacitatea vitală mare 
în proporție cu înălțimea ;

— greutate specifică 
zută, aflată între 
1,00—1,02.

După indicația 
Wahlstab, greutatea 
se calculează în felul urmă
tor : greutatea corporală pe 
uscat se împarte 
dintre greutatea 
greutatea în apă 
goliți de aer).

Aeu-n. rămîne să găsim mai 
multe elcmen'e care să cores- 
.j..r,dă acestor condiții.

scă- 
limitele

doctoriței 
specifică

la diferența 
pe uscat si 
(cu plămînii

5?inaraîf.’?.„Infarinatia,‘. sir. Btezaianu cu. 23—25, Uueutfcșu

— Am studiat clasamentul. 
In lumina cifrelor, România 
are in prezent cea mai bună 
poziție, mai cu seamă că sus
ține acasă ultimele două me
ciuri. Dar, aceasta nu consti
tuie o certitudine. Să nu spui 
niciodată hop... pînă nu sări 
șanțul! îmi aduc aminte că 
în 1950, cînd mă aflam in lo
tul Angliei pentru C. M. din 
Brazilia, ne consideram în 
turneul final! Dar în preli
minarii ne-a învins S.U.A.... 
Iată, deci, că pentru a fi si
guri că veți avea un loc în 
Mexic trebuie să cîștigați am
bele meciuri. Pot să vă asi
gur însă 
mână va 
iarnă pe 
ceri cele
resc succes !

ECHIPA GRECIEI ÎN 
CANTONAMENT

Selecționata Greciei va' întîl- 
ni la 15 octombrie la Salonic 
echipa Elveției. în cadrul preli
minariilor campionatului mondial. 
In vederea acestui meci selec- 
ționabilii greci se află în can
tonament de 4 săptămîni. In a- 
ceastă perioadă, jucătorii nu au 
avut dreptul să primească nici 
vizita membrilor familiei !

CUPA AFRICII DE EST'

„Cupa Africii de est“ a fost 
cîștigată de selecționata (Jgan- 
dei. Fotbaliștii ugandezi au ter
minat neînvinși turneul. întrecînd 
în ordine cu 3—0 Tanzania, cu 
7-0 Zanzibarul și cu 1-0 Kenya.

ACȚIUNE PENTRU STlRPIREA 
IIU LIG ANISMU LUI

că dacă echipa ro- 
juca la fel ca astă 
Wembley, ea va cu- 
4 puncte. Eu vă do-

Ion OCHSENFELD

30 de spectatori prezenți la 
meciul dintre echipele Derbv 
County și Manchester United 
(prima ligă a campionatului en
glez) au fost nevoiți să urmă
rească jocul desculți, întrucît la 
intrarea în stadion, încălțămin
tea respectivilor (bocanci cu col- 
tari și crampoane metalice) a 
fost confiscată din motive cie 
prudență, de către, organele de 
pază. Măsura se înscrie în vasta 
acțiune de stîrpire a huliganis
mului de pe arenele de fotbal 
din Anglia.

SITUAȚIE NESCHIMBATA

SOFIA, 7 (Agerpres). — 
După 10 etape, în Turul ci
clist al Bulgariei continuă să 
conducă italianul Poloni, ur
mat de Knispel (R. D. Ger
mană) — la 2:24 și Ladoha 
(Polonia) — la 3:40.

Etapa a 10-a, Gabrovo — 
Vrața, a revenit rutierului

BULGARIEI
bulgar Koțev, cronometrat 
pe distanța de 224 km în 
•3 h 04:44, urmat de Wag
ner (R, D. Germană) — la 
30 sec și Suriani (Italia’» — 
la 45 sec. Primul sosit din
tre cicliștii români a fost 
F. Gera. clasat pe locul 6, 
la un minut de învingător.

TELEX- TELEX- 7OEX- TELEX
La Palma de Mallorca (Spania) 

au luat sfirșit întrecerile cam
pionatului mondial de yachting 
- clasa „Dragon". Titlul de 
campion al lumii a revenit spor
tivului american Robert Mos- 
bacher. urmat de John Cuneo 
(Australia) și de Roland Schwartz 
(k. d. Germană).

In campionatul unional mascu
lin de șali, după 20 de runde, 
în clasament conduc marii maeș
tri Petrosian, Smîslov șl Polu- 
gaevski cu cite 12 puncte, ur
mați de Gheller — 11V« puncte, 
Savon, Holmov — 11 puncte etc.

Intilnirea internaționalii de a- 
lletism Polonia—Bulgaria, desfă
șurată la Bydgoscz s-a încheiat 
cu victoria gazdelor cu scorul 
de. 119—94 puncte. Cîteva rezul
tate : 400 m g. : — Weinstand
(P) 52,0 ; 800 m — Wardak (P) 
51.8 ; disc - Kurawicz (P) 58,40
m ; triplusplt - Stoikovskl (B) 
16,21 m : 200 m — Ganeev (B) 
21,6 : 5 000 m - Tihov (B) 14:04.4; 
înălțime - Golebiowski (P) 2,07 
m.■s

Proba de obstacole în concursul 
internațional de călărie de la Li
sabona a revenit concurentului

portughez Henrique Calado, ur
mat de cunoscutul campion Ita
lian Raimondo d’înzeo.u

Campiopul european ele box- la 
categoria semimijlocie (clasa !u- 
niori), italianul Bruno Arcan, 
l-a învins prin K. O. tehnic in 
repriza a 6-a pe americanul T. 
Roger Evans, în meciul desfă
șurat la Roma.

Proba 
turneului 
(Arizona)

simplu bărbațide ....... ..
de tenis de la Tucson 

a ___ - T__
Tony Roche, care l-a învins 
9-7, 6—1 pe Tom Okker. In par
tida pentru locurile 3-4. Rlessen 
a dispus cu 6-3, 6-1 de Pilici. 
Finala probei de dublu masculin

Riessen—Ok- 
5-7. 7-5. 6-4 
Roche-Taytor.

fost cîștigată de 
eu

a revenit cuplului 
ker învingător eu 
în fața perechii

După disputarea 
miu automobilistic 
cîștigat de austriacul ____ ..
Rindt, în clasamentul campiona
tului mondial al pilotllor con
tinuă să conducă scoțianul Ja
ckie Stewart cu GO p urmat de 
Jacky Ickx (Belgia) - 31 p.
Bruce McLaren (Noua Zeelandă)
— 26 p, Jochen Rlpdt (Austria)
- 22 p, Graham Hill (Anglia) - 
19 p.

„Marelui pre- 
al S.U.A.", 

Jochen

40JV3

deposedat.de

