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LA TELEFON LISABONA

Echipa Portugaliei sosește azi, la

Nelson, în plină acțiune...
L-am zărit la masa presei, 

în timpul partidei Rapid — 
Vitoria Setubal. îl cunoșteam 
din7 mai, de la Leipzig, unde

condusese echipa de juniori 
a Portugaliei în calitate de 
antrenor. Dr. DAVID SE- 
QUERRA. La București, la 1

ÎNAINTEA ANTRENAMENTULUI
DE SEARĂ

octombrie, venise în dubla sa 
calitate : de antrenor fede
ral (deci... observator la jo
cul cu Rapid, •' la care evo
luau doi internaționali) și de 
gazetar sportiv (titular al 
unei rubrici Ia ziarul „Mondo 
Desportivo" din Lisabona). 
După meci, am
schimb de păreri Și de in
formații pe care l-am reluat 
ieri, prin telefon.

avut un

• ••
i® „VA FI GREU, POATE MAI GREU DECTT TSI ÎNCHI
PUIE MULȚI !" • AZI SE DECIDE DACĂ DUMITRACHE 
VA JUCA SAU NU • GHERGHELI: „CTND VA FI NE
VOIE DE MINE, ÎMI VOI

S bazelor științifice

incisiv, rapid,

Marius POPESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

ale
au

îl aminteați 
în ce formă

D. S. — Deși n-a atins for
ma sa maximă, Eusebio este 
în vizibilă revenire.

Permiteți-mi și mie între-

în
ot

-ar putea afirma, fără peri
colul de a fi contraziși, câ 
„Jj mai importante consfă-că va mtilni echipa similară 

a Franței, Ia Paris. De ase
menea, „ll“-le pe care am să 
vi-l dictez acum are 99 la 
sută șanse să apară pe ga
zonul stadionul .,23 August" : 
DAMAS — PEDRO GOMEZ, 
BATTISTA, CALO. HILA- 
RIO, TONI, JOSE MARIA, 
GONCALVES, NELSON. EU
SEBIO, SIMOES. S-ar putea 
ca Torres să apară în locul 
lui Simoes sau Nelson, dar 
această ipoteză este exclușii) 
în funcție de... inspirația de 
ultimă oră a dr. ANTUNE3 
— selecționerul.

— Dacă prezența
Jose Maria nu ne surprin
de, judeeînd-o în raport 
cu evoluția sa din meciul 
cu Rapid, prezența atacan- 

. tului Nelson șochează prin 
caracterul său. inedit. 
Cine este acest fotbalist ?

D. S. — Multă vreme ju
cător al Benficăi, unde n-avea 
loc în atac, fiind rezerva Iui 
Eusebio, Nelson a trecut Ia 
Sporting, unde evoluția sa 
a fost înfloritoare. Este un 
jucător negru, de mare rafi
nament tehnic, 
bun șuteur...i

— Fiindcă 
pe Eusebio, 
se află mozambicanul ?

cele
tuiri internaționale, axate pe 
tema bazelor științifice 
sportului de performanță, 

avut loc anul acesta în România (e 
vorba de Simpozionul Științific Inter
național și de al ll-lea Congres Euro
pean de Medicină Sportivă). Varietate 
si profunzime, unghiuri de vedere sin
tetice și analitice în comunicări și dez
bateri, numeroase personalități științi
fice de aleasă ținută, spiritul de since
ritate și prietenie care au guvernat 
schimbul de informații, toate atributele 
enumerate au marcat atîtea zile de 
lucru fertil, amplificînd capitalul știin
țific al sportului de performanță din 
întreaga lume. Ceea ce părea, acum 
două-trei decenii, un simplu moft spi
ritelor vulgarizatoare, și anume necesi
tatea de a crea sportului o armătură 
științifică, a devenit astăzi o realitate, 
pe care nici cei mai retrograzi și 
chistati dintre antrenori nu mai 
curajul să o conteste.

Găzduind cele două manifestări, 
mânia și-a văzut recunoscute niște

FACE DATORIA!"

I
I
I
I
I
I
I
I
I

1 Siliștea Snagovului, 8 
octombrie... Apele bătri- 
nuliii lac, tresar ușor, 
imperceptibil, lăsîndu-ne 

pentru o clipă impresia că o 
inimă uriașă, halucinantă, pal
pită sub mantia lichidă... E 
trecut de patru după-amia ză 
și vila in care locuiesc fotba
liștii lotului reprezentativ pare 
o insulă de tăcere în această 
zi de toamnă, blinda, trezitoa
re de nostalgii.

Și astăzi — parcă e un fă
cut ! — vizita noastră e tim-

;,U“ IN PRAGUL
SEMICENTENARULUI
Manifestările prilejuite de 

împlinirea a 50 de ani de 
la înființarea clubului spor
tiv „U“ Cluj se vor des
fășura, pe arenele sportive, 
in amfiteatrele universita
re și pe scenele princi
palelor lăcașuri de cultură 
clujene, intre 22—26 octom
brie.

„Preliminariile" finalelor 
sportive, programate pen
tru data de 24 octombrie, 
au început Insă din ziua 
de 4 angajind, Ia mai mul
te discipline, studenții spor
tivi din întreg centrul uni
versitar Cluj.

în momentul de față se 
desfășoară etapa inter-fa- 
cultăți.

Competiția, dotată cu 
„Cupa semicentenarului", se 
anunță deosebit de dispu
tată, fiecare dintre parti
cipant dorind să cîștige 
prestigiosul trofeu jubiliar.

purie : la ora asta, băieții — 
abia reintorși dintr-o excursie 
fulger făcută in viile Seciului, 
undeva lingă Ploiești — se a- 
flă în camere, în așteptarea 
antrenamentului . „de seară”.

Pătrundem pe culoar și- 
surpriză ! Ceea ce ni se părea 
o liniște farmaceutică e sfișia- 
tă, ici, colo, la intervale a- 
proație ' regulate, de două... 
zaruri. Urmăm traiectoria zgo
motului și peste citeva mo
mente, în camera 77, ii des
coperim pe „infractori” : Lu
cescu și Deleanu. Alături, pe 
patul din dreapta, cu „Viața 
lui Cezanne" pe noptieră doar
me, nestinjenit, Dumitrache.

Trec citeva minute. Lucescu 
aruncă un „șase-șase" și Coco 
Deleanu se vede obligat să se 
predea. Sîntem informați că 
scorul final al partidei de ta
ble este 2—1 pentru extrema 
stingă a naționalei...

Apoi, 
începe 
despre 
Sîntem 
asupra 
București 
s-au 
„eind vin portughezii ?” — și 
abia intr-un tirziu rolurile se 
inversează :

— Ce părere ai, Mircea, cine 
bate duminică ?

Se vede că întrebarea a 
. avut darul să-1 prindă pe cum
pănitul Lucescu nepregătit... 
Citeva clipe și-a făcut de lu
cru cu ceasul, apoi a aruncat 
o privire îngrijorată spre pa
tul lui Dumitrache și cînd cre
deam că a renunțat să mai 
spună ceva, ne-a răspuns :

— Nu știu. Pentru noi va fi 
greu, poate mai greu decit iși 
închipuie mulți. Știți ce se 
intimplă ? Am impresia că am

— Vești diverse, unele 
contradictorii, ne-au sosit 
din Portugalia vis-â-vis de 
alcătuirea echipei lusita
ne, de stadiu] ei de pre
gătire etc. Ce ne puteți 
spune cu un coeficient 
superior de siguranță ?

D. S. — Sigur este rezulta
tul (4—0, Simoes — 2 goluri, 
Jose Maria și Eusebio — cîte 
un gol) cu care echipa MAKE 
a învins marți TINERETUL 
(sub 23 de ani), care dumini-

ETAPĂ
OBIȘNUITĂ

in cadrul campionatelor mondiale de floretă de la Havana |

ILEANA DRÎMBĂ A CUCERIT I
I

MEDALIA DE ARGINT I
(Citiți reportajul în pag. a 4-a) |

I

CARMEN CRIȘAN

lejeră, neprovocată, 
discuția despre fotbal, 
meciul cu Portugalia, 
întrebați, cu aviditate, 
ultimelor noutăți de la 

„e adevărat că 
vindut toate biletele?!”,

ÎN DIVIZIA C
Duminică, 12 octombrie, 

divizia C programează 
jocurile etapei a VIII-a. 
Echipele care vor juca în 
„Cupa României" urmea
ză să dispute partidele 
aminate miercuri 
tombrie-

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare in pag. a 3-a)

dublă campioană
balcanică la tenis de masă

CARMEN CRIȘAN

Intrecerile din cadrul probelor 
individuale ale Balcaniadei de 
tenis de masă s-au încheiat la 
Atena cu un frumos succes al 
tinerei jucătoare românce, Car
men Crișan. Ea a cîștigat proba 
ue simplu femei și împreună cu 
Eleonora Mihalca, și titlul balca
nic la dublu femei.

Rezultate tehnice, SIMPLU FE-

MEI turul II : Lesai - Marinou 
(Grecia) 3—0. Mihalca — Ghiu- 
leoglu (Turcia) 3—0, turul III : 
Crișan — Louka (Grecia) 3-0, 
Mihalca — Skrivanou (Grecia) 
3—0, Resler (Iugoslavia) — Lesai 
3—0, semifinale : Mihalca — Sr- 
beț (Iugoslavia) 3—2,, Crișan - 
Resler 3—1, FINALA : Crișan — 
Mihalca 3-0 (16. 21, 14) ; SIMPLU 
BĂRBAȚI, turul I : Doboși - 
Dianoisis (Grecia) 3-0, Sivacev 
(Bulgaria) — Luchian 3-1, Teo
dor — Zoidis (Grecia) 3—1, turul
II : Doboși — Konov (Bulgaria) 
3-0, Giurgiucă — Gheorghiev 
(Bulgaria) 3—0, Karakașevici (Iu
goslavia) — Teodor 3—0, turul
III : Diakakis (Grecia) - Giur
giucă 3—0, Vecko (Iugoslavia) — 
Doboși 3-1, semifinale : Korpa - 
Vecko 3—1, Karakașevici — Dia
kakis 3-0, FINALA : Korpa - 
Karakașevici 3—1 ; DUBLU FE
MEI, semifinale ; Crișan, Mihal
ca — Skrivanou, Louka 3-0, 
FINALA : Crișan, Mihalca — 
Resler, Srbeț 3-1 ; DUBLU BĂ
IEȚI, turul I : Doboși, Luchian- 
Itostoglu, Varitar (Turcia) 3—0, 
Giurgiucă, Teodor - Ghencev, 
Terziev (Bulgaria) 3—2, turul II: 
Gheorghiev, Konov — Doboși, 
Luchian 3—1, Korpa, Vecko — 
Giurgiucă, Teodor 3—0, FINALA : 
Korpa, Vecko - Gheorghiev, 
Konov 3-0.

CONCURSUL DE SELECȚIE
DE TENIS

Ă LOTULUI REPUBLICAN
DE MASĂ

ȚIR1AC Șl NĂSTASE
ÎNVINȘI

EA EAS VEGAS
In Turneul internațional de 

tenis de la Las Vegas, în pri
mul tur al întrecerilor, jucă
torii australieni au repurtat 
o serie de succese. Newcombe 
l-a eliminat pe Năstase cu 1-6, 
6—3, 6—3 iar Emerson pe Ți- 
riac cu 6—3, 6—4. Alte rezul
tate: Laver—McManus 6—3, 
6—0, Roche—Higgins 6—2. 
6—3, Rosewall—Holmberg 6-2, 
6-1, Okker—Crealy 6—2, 6—3, 
Ashe—Mayo 6—1, 6—4.

Azi, la Brașov
LOTUL OLIMPIC-ST. ROȘU

Lotul olimpic de fotbal al tării noastre, care se pre-care se pre-Lotul olimpic de fotbal al țării noastre, 
gătește In vederea meciului cu Polonia, va susține astăzi 
la Brașov, pe stadionul Tineretului (ora 15,45), o par
tidă de verificare in compania echipei Steagul roșu.

I

F 
. - r' rite solide, obținînd alteie roi în C( 

tate de jară ce contribuie ia orge 
zarea unor contacte între specialîș'- 
Europa și din alte continente, la 
tuirea unor dialoguri care vehicu 
date științifice și sentimente prir’ 

în urma lor a rămas un 
abundent, în mare parte inedit,' 
de soluții și de sugestii, idei 
bilitate imediată, sau care 
nevoie de verificări și inti 
nuanțate. Specialiștii noștri au 
la dispoziție o bibliografie mai 
o literatură mai vastă, excelent 
tru confruntări, pentru soluții c> 
dament sporit, pentru adaptări. U 
niment științific nu trebuie să s< 
mine o dală cu cuvîotul de închide 
se cuvine prelungit în conștiința c 
interesați, urmat de meditație și | 
lucrări creatoare, de decantări subh 
de asimilări depline. Tocmai de aceea, 
așteptăm acum' o serioasă operațiune 
de inventariere și selecționare a tutu
ror ideilor valoroase, lostite Ic cele 
două sesiuni. Un profit științific deplin, 
care să compenseze eforturile organiza
torice și financiare ale C.N.E.F.S.-uiui, 
și să se repercuteze favorabil asupra 
calității lucrului, în toate compartimen
tele activității sportive. Operațiunea 
n-ar trebui lăsată doar pe seama unor 
inițiative individuale, previzibile ori nu. 
Ea ar trebui să fie girafă, să înceapă 
imediat, să aibă amploare și să meargă 
pînă la capăt, adică pină la măsuri 
de difuziune generală a tot ce s-a 
adunat în planul ideilor. După ce vor 
cunoaște cele mai recente acumulări, 
specialiștii noștri au datoria să arunce 
cu disc’ernămînt punți de legătură în
tre teorie și practică. Conducerea 
C.N.E.F.S.-ului a cerut un travaliu de 
selecție și de sinteză pentru valorifi
carea si circulația acestui capital știin
țific. Sperăm că va fi efectuat cu 
promptitudine si seriozitate deplină.
H H ' Romulus BALABAN

DUPĂ CEI DE AL XXVII lCâ
CONGRES AL EJ.R.A.

Interviu cu secretarul general

I
I
I
I
I
I
a s

I

în sala Floreasca din Capitală 
au început ieri, întîlnirile din 
cadrul unui concurs de selecție 
a fruntașilor tenisului de masă 
masculin de la noi. Participă 12 
jucători.

Iată primele rezultate : Giur- 
giucă cu Stelian 3-0, Bozga 3-0, 
Macovei — Teodor 3-2, Dumitra 
ep Bodea g-li Teodor 3-1; Co

vaci
3-2.

cu Macovei 3-0, Ovanez 
. Luchian cu Bodea 3—0, O- 

vanez 3—1, Ovanez — Bodea 3—0, 
Rethl cu Dumitriu 3-1, Stelian 
3-1, Covaci 3-1, Teodor - Stelian 
3-0. Bozga - Macovei 3-1, Do
boși cu Giurgiucă 3—1, Luchian 
3-2, Bozga 3-1.

Competiția continuă joi de la 
, ora 9 și 17,

Atenție! ? Mircea Lucescu a demarat, irezistibil
poartă imaginară... Ii dorim duminică cit mat multe asemenea 
curse! Foto: THEO MACARSCHI

De curind a avut loc, la San 
Sebastian (Spania), cel de-al 
XXVII-lea Congres al F.I.R.A. 
(Federația Internațională de 
Rugby Amator). Țara noastră 
a fost reprezentată de secre
tarul general al federației de 
specialitate, Ion Isvoranu, care, 
•după terminarea Congresului, 
a mai participat, ca invitat, și 
la ședința Comitetului Director 
al federației franceze, cu care 
prilej a completat test-turneul 
echipei naționale în Franța, 
în luna decembrie a acestui 
an. I-am solicitat tov. Isvora
nu cîteva amănunte în 
tură cu activitatea 
tărîm.

— Ce ne puteți 
pre lucrările 
F.I.R.A. T

— Partea cea mai importantă 
pentru noi a constituit-o re
uniunea Comisiei Tehnice, în 
care s-au omologat rezultatele 
„Cupei Națiunilor — F.I.R.A.", 
atît pentru seniori — locul I 
România, cit și pentru juniori 
— locul I Franța, locul III Ro
mânia. Apoi, s-a hotărît defi
nitivarea sistemului de dispu
tare a acestor competiții. Se
niorii se întrec în așa-numita

sa pe
legă- 
acest

des-spune 
Congresului

al F.R.R., ION ISVORANU

Vi-

Ion Isvoranu, secretarul ge
neral al F.R.R. și vicepre

ședinte al F.I R.A.

„Cupa Națiunilor — FIR./*. , 
trofeu a cărui ultimă ediție 
a fost cîștigată de echipa 

României

grupă finală, din care fac par
te, pentru ediția 1969—1970, 
România, Franța, Italia și Ce
hoslovacia, precum și in două 
grupe secunde, A și B : in 
grupa A vor juca Spania, Bul-

garia, Polonia și Iugoslavia ; 
in grupa B, se vor întrece Ma
roc, Olanda și Portugalia. Cîș- 
tigătoarele celor două grupe

vor susține un, meci de baraj, 
invingătoarea urmînd a pro
mova în grupa finală, la edi
ția următoare, în locul ulti
mei clasate din această grupă. 
In Întrecerea juniorilor, care 
va avea loc între 22 și 29 mar
tie 1970, în Franța, Ia 
chy (cel mai probabil),' sau 
la Clermont-Ferrand, vor par
ticipa, ca și la prima ediție, 
8 formații : Franța, Maroc, Ro
mânia, Italia, Cehoslovacia și 
Spania în mod cert ; mai este

G. RUSSU-ȘiRIANU

(Continuare in pag. e 2 a)

la închiderea ediției
MECIUL ATLETIC MAREA BRITANIE
Miercuri seara, în nocturnă, 

a început la Londra întilnirea 
internațională de atletism din
tre echipele feminine ale Marii 
Britanii și României și meciul 
masculin M. Britanie' — Fin
landa. Timpul rece a constituit 
un impediment serios 
obținerea unor cifre de

pentru 
valoa-

re. Pină la închiderea ediției 
ne-au parvenit doar următoarele 
rezultate: greutate: 1. Sălăgean 
(R) 15,04 m. 2. Bedford (MB) 
14,81 m, 3. Manoliu (R) 14,42 
m, 4. Porter (MB) 12,68 m ; 
100 mg : 1. Perera (MB) 14,3 s. 
2. Hayward (MB) 
gelescu (11) 14,6

14,4 s, 3. An- 
s, 4. Enescu

ROMANIA
(R) 15,5 s ; 1 500 m : 1. Gabor 
(R) 4:25,9, 2. Perry (MB)
4:27,2, 3. Linca (R) 4:34,2, 4. 
Herron (MB) 4:42,2 ; 200 m : 
1. Peat (MB) 24,0 s, 2. Goth 
(R) 24,3 s, 3. Cooper (MB) 25,1 
s, 4. I. Petrescu (R) 25,7 s,

Competiția se încheie Joi 
scara.

Milan a întrecut pe Estudiantes
în Cupa intercontinentală, la fotbal

MILANO 8 (serviciul 
special). Cu 3 ore înaintea me
ciului dintre A. C. Milan și Es
tudiantes La Plata, din prima 
manșă a celei de-a X-a ediții a 
Cupei i itercontinentale la fotbal: 
83.000 de fericiți posesori ai bi
letelor de intrare și-au ocupat 
locurile pe stadionul milanez San 
Siro. întilnirea a suscitat un in
teres extraordinar. Ea a fost 
transmisă în direct de toate pos
turile de radio sau televiziune 
din Europa și din cîteva țări din 

urmărită 
străini.

francez 
la tușe 

Și

C.

nostru c.

America Latină, fiind 
de peste 250 de ziariști

La fluierul arbitrului 
Michel Machais, ajutat 
de Krnavec (Cehoslovacia) 
Schiller (Austria) au început jo-

cui următoarele formații : A. 
MILAN : C.udicini—Malatrasi, An- 
quiletti, Rosato, Fogli, Schnellin- 
ger, Lodetti, Rivera, Sormani. 

Combin, Prati ; ESTUDIANTES : 
Poletti-Malbernat, Aguire, Sua
rez, Madero, Medina, Pilardo. To- 
nieri, Echecopar, Conigliaro. 
Flores, Veron.

Scorul a fost deschis încă la în
ceputul partidei. în min. 7 Prati 
l-a servit excelent pe Sormani 
care a reluat cu capul, înscriind 
spectaculos din marginea careu
lui mic. Spre mijlocul reprizei 
argentinienii domină centrul tere
nului punînd în dificultate apă
rarea milaneză. Italienii reușesc 
să iasă cu fața curată și, în con
tinuare, echilibrează jocul. Ei

care vor șuta maisînt aceia ___
m.ult la poartă. Al doilea gol al 
meciului este opera lui Combin, 

a 
la 
a-

După ce a driblat portarul, el 
înscris 
pauză, 
vantaj

După 
formații : Ribaldo în locul lui Ve- 
ron și Rognoni îl înlocuiește pe 
Combin. Jocul își pierde din cursi
vitate datorită deselor întreruperi 
din cauza faulturilor. Scorul este 
pecetluit în min. 71 de Sormani 
care șutează prin surprindere de 
la circa 17 metri.

A. C. MILAN ESTUDIANTES 
3-0 (i-0).

in min. 44. Așadar, 
A. C. Milan avea un 
de două goluri.
pauză, două modificări în
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DUPĂ CEL DE AL XXVIl-lca CONGRES AL F.I.R.A I

(Urmare din pag. 1)

Confruntarea opiniilor în 
ancheta ziarului „Sportul” mi 
se pare deosebit de interesan
tă și — sper eu — mult mai 
eficientă decît dacă ne-am' fi 
așezat în jurul unei mese, 
așa cum facem în fiecare an, 
discutind, ore în șir, 
să luăm o hotărire.

De la bun Început mă 
clar împotriva celor 
țin că munca de 
iensitate și volum 
crescut pe care o 
desfășurăm cu co- 
'piii ar putea in
fluența dezvolta
rea lor ulterioară. 
Dimpotrivă, cred 

'•s- și aceasta 
’multe motive (fenomenul ac
celerației biologice, ritmul tot 
'^mai crescut al pregătirii șco
lare și universitare etc.) — 
că va trebui să începem și 
mai devreme, la o vîrstă și 

I mai fragedă, ceea ce noi nu- 
Imim munca cu copiii.

i De ce nu împlinesc speran
țele unii tineri înotători ta- 
Bfctați ? După părerea mea, 
^Ktă mai multe cauze :
B: O concepție greșită a 

antrenori privind pre- 
copiilor ; unii au plă- 

■ibut atitudinii unor con- 
K»ri

fără

de-
care 
mare

CONCEPȚII GREȘITE 
antrenorilor nu s-a 
cat, un tehnician, ( 
fiind obligat să se ocupe 
începători la 7—8 ani, de 
pii de 13-14 ani, de juniori 
seniori).

c) Exceptind Capitala, 
celelalte orașe ale țării, cen
trele de inițiere au o viață 
sporadică și nici pe departe 
nu-și ating scopul propus. Nu
mărul celor care învață anual 

înotul este îngri
jorător de scăzut 
și, în aceeași mă
sură, posibilitățile 
noastre de selec
ție.

d) Nu se face o 
între profilul

i modifi- 
de pildă, 

de 
co- 
sau

in

de secții și cluburi, 
cu orice preț să se 
ă într-un timp re- 
campioni și record- 

r alții, în dorința de 
e orgoliul profe-

ează în mod em
ul elevilor.
cerea pripită a 
nou de pregătire 
e virată în progra- 

.-tițional, fără ca a- 
atragă, cum ar fi 

modificare In struc- 
funcționare a secți- 

tație (bugetele au 
eleași, iar numărul

distincție 
antrenor-pedagog și cel 
antrenor-tehnician.

e) Premierile (este vorba 
medalii, insigne, cupe sau 
plome) sînt aceleași, fie 
este vorba de un concurs 
pentru copiii de 7—8 ani sau 
de un campionat național al 
seniorilor. în felul acesta ele 
își pierd efectul stimulativ.

f) Nici în articolele care a- 
par în presă nu se face un 
discernămint atunci cînd sînt 
apreciate rezultatele unor spor
tivi români obținute în între
ceri peste hotare și cele re
alizate în mod întîmplător la 
unele concursuri interne.

Fără îndoială că probleme
le amintite nu pot epuiza în
tregul lanț al cauzelor ce de
termină fenomenul de care ne 
ocupăm. Rezolvarea lor însă 
cu maximă operativitate ar 
duce, în mod sigur, la ate
nuarea sa.

«a loc rezervat Portugaliei, io 
coz e4-ți confirmă participa
rea, urmlnd ca pentru ultimul 
loc disponibil in acest turneu 
să se dispute un meci de ba 
raj între formațiile Olandei și 
B.F. a Germaniei. ~ 
dacă Portugalia renunță 
participare, acestea două 
urmă au locul asigurat.

— Ce alte probleme mai 
zintă intere» general ?

— Aceea a stagiilor interna 
ționale de arbitri. Cel găzduit 
in primăvară de Italia, la 
Assisi, a calificat cițiva arbitri 
in tabelele F.LR.A. La Assist 
au participat, la cursori, și 
doi arbitri români, FI. Tudo- 
rache ți Th. Witting. După 
omologarea cursului, s-au de
finitivat arbitrii pentru „Cupa 
Națiunilor" : din Franța — 
Calmet, Gallonnier, Filial re, 
Austry, Durand, Cuny. San- 
guillaume. Garet și Duber- 
nais (dintre ei. doar 6 vor fi 
desemnați pentru „Cupa Na
țiunilor") ; din Italia - Togni- 
ni ți Pedercini ; din România 
- Th. Witting ; din Belgia - 
Lacroix ; din Olanda — Lod- 
stein. A mai avut loc un sta
giu ți in Franța, la Bordeaux, 
la care am fost reprezentați 
de P. Niculescu care, de altfel, 
este acum susceptibil de a fi 
delegat la „Cupa Națiunilor- 
F.LR.A.” pentru

Evident 
la 

din

pre

S-a recomandat, in cadrul lu
crărilor Comisiei Tehnice, ca 
astfel de stagii să aibă Ioc și 
pe plan național, dar eu asis
tența delegaților Comisiei Teh
nice. Un astfel de stagiu, de 
3 zile, va avea Ioc la Bucu
rești, cu prilejul meciului Ro
mânia B — Franța B, cu par
ticiparea a doi arbitri fran
cezi. Se va mai organiza. în 
19'0, însă, in Italia. încă un 
ctrrs internațional pentru ar
bitri.

— Ce credeți 
de amintit din 
greșului 2

— Alegerea 
membrilor Comitetului 
tor. lac parte din organismul 
suprem al F.I.R.A. : Marcel 
Batigne (Franța) — președinte. 
Carlo Montano (Italia). 
Sentis (Spania) și... 
voranu (România) — 
ședinți ; Jean-Claude 
(Franța) — secretar 
Louis Lestrade (Franța) 
cretar general adj'unct ; Mau
rice Savigne (Franța) — trezo
rier general ; Teddy Lacroix 
(Belgia) — trezorier general 
adjunct.

— Ce ne puteți spune des
pre programul competițional al 
sezonului 1969—1970, punct pe 
care, din informațiile pe care 
le deținem, l-ați definitivat, 
după Congres, la Paris 7

- Mai întii — despre apro
piata ediție 1969-1970 a „Cupei

că ar mai fi 
lucrările Con
și realegerea 

Direc-

Luis 
Ion Îs- 
viceore- 
Bourrier 
general : 

se-

Națiunilor-F.I.R.A.” pentru se
niori. Meciurile grupei finale 
trebuie să se dispute pini la 
data de 30 mai 1970 ți ele sînt 
următoarele : Italia — Franța 
la 9 (sau 11) noiembrie. Româ
nia — Cehoslovacia la 23 no
iembrie, Franța — România la 
14 decembrie. Italia — Româ
nia in martie sau aprilie 19'9, 
Cehoslovacia — Franța la 3 
mai și Cehoslovacia — Italia 
la o dată ce va fi stabilită ul
terior. în ce privește comple
tarea test-turneului reprezenta
tivei noastre în Franța, se va 
juca, mai intîi, partida contind 
pentru „Cupa Națiunilor - 
F.I.R.A.’*, iar apoi se vor dis
puta meciuri intre o selecționa
tă divizionară română ți selec
ționatele locale franceze Brive 
(18 decembrie) ți Angouleme 
(21 decembrie). A fost. între 
timp, perfectată și a doua 
partidă pe care o va susține 
selecționata română în R.F. a 
Germaniei, după meciul R.F. 
a Germaniei — România (9 no
iembrie la Hanovra), anume, 
în, compania unei selecționate 
militare britanice.

— Ce alte amănunte despre 
aceste meciuri ne mai puteți 
spune ?

— Unul singur, dar nu lipsit 
de semnificație : exceptind jo
cul România — Cehoslovacia 
toate meciurile din toamnă vor 
fi conduse de arbitri britanici.

DAN, BALZAC, TIRIAC...
Chiar dacă oamenii de știin

ță foarte, foarte serioși, chiar 
dacă criticii literari nu mai 

și au 
împo- 
folosi- 
roma- 
să ne

juniori 19'0.

prof. Petru LOVAS

NEJUSTIFICATE TRIBULAȚII ALE UNOR JUNIORI
niera de joc a acestor echipe și 
apariția cîtorva etamente cu rea* 
le posibilități (dintre cei remar- » 
câți atunci Simion, Comănici și 
Achim, au fost titularizați in e- 
chipe de primă divizie), conside- 
rind că antrenorii acestor juniori 
și-au îndeplinit principala înda
torire de a da elemente capabile 
să înlocuiască vechea generație. 
Tot atunci remarcam, cu regret, 
existența unui pluton restrîns de 
echipe valoroase, precum și ab
sența aproape totală ța juniorilor 
provinciali. în timp ce juniorii 
unor cluburi bucureștene — Pro
gresul, Dinamo, Steaua — se

Acunt citeva luni, în articolul 
„Analiza juniorilor", rubrica de 
față încerca să aducă în fața 
iubitorilor balonului oval aspecte 
ale muncii tinerei generații rug- 
bystice, juniorii. Turneul final al 
campionatului republican de ju
niori, încheiat atunci, ne oferea 
posibilitatea să remarcăm lupta 
strinsă între cele mai valoroase 
echipe ale competiției, C. S. Șco
lar, Școala sportivă nr. 2 și Gri- 
vița Roșie, luptă al cărui finiș, 
spuneam, a fost cîștigat „la foto
grafie" de către reprezentanții C. S. 
Școlar. Dar, de fapt, constatarea 
îmbucurătoare o reprezentau ma-

dacă criticii literari 
puțin serioși au tunat 
fulgerat, la vremea lor, 
triva teoriei fizionomice 
te pe larg de Balzac în 
nele sale — ar trebui 
gîndim, totuși, măcar în fața 
televizorului, dacă genialul 
scriitor a fost atit de naiv, 
atit de neștiințific, precum 
spun dumnealor, uitindu-se cu 
atita insistență la chipul omu
lui. Balzac zicea și credea că 
din chipul omului, din trăsătu
rile feței sale, din felul cum 
ne privește sau, pur și sim
plu, din tăietura buzelor, a 
pleoapelor, din unghiul pe care 
nasul îl face cu gura, din toa
te acestea poți afla multe des
pre om. Balzac susținea că fi
zionomia, pur și simplu fizio
nomia, ne poate conduce la 
a afia și a dezlega numeroase 
mistere sufletești. Păcatele 
mele, eu și azi mai cred că 
Balzac deținea un grăunte — 
mare cit un ou de struț — de 
dreptate ! Dacă atiția cititori 
sar peste descrierile fastuoase 
ale fețelor din „Comedia uma
nă”, dacă mai toți scriitorii 
moderni nu se mai obosesc să 
spună cum arăta la chip eroul 
— atunci, iată, mai rămine 
televizorul, unde cititori, scri
itori, cronicari și oameni sim
pli pot vedea triumfind, în 
toată splendoarea sa, prim- 
planul, adică exact ceea ce 
dL de Balzac inventase, de
scriind, îndelung, 
nelului Chabert și 
Bette, de pildă...

Mă uit - altă 
Dan Coe, luat

chipul colo- 
al verișoarei

inițiativă lăudabilă:
FCURSUL „SPORT 

Șl RECREAȚIE" 
LA UNIVERSITATEA

POPULARA
DIN TIMIȘOARA

Consiliul județean pentru edu
cație fizică și sport Timiș, in co
laborare cu Universitatea popu
lară Timișoara, a luat frumoasa 
inițiativă de a organiza în ca
drul anului de învățămînt 1969- 
1970 cursul „SPORT ȘI RECREA
ȚIE”.

In cadrul Iul vor avea loc pre
legeri teoretice și lecții practice. 
Partea teoretică va aborda pro
bleme generale privind menține
rea sănătății și vigoarei fizice, 
asigurarea unei recreații plăcute, 
combaterea sedentarismului etc. 
Lecțiile practice prevăd exerciții 
de culturism, judo, gimnastică 
yoga, gimnastică estetică șl de 
întreținere. Jocuri sportive. Cursu
rile șl antrenamentele vor fi conduse de .....
Ilficare, 
moderne 
nlolpiul 
cursului _____
semenea, excursii “în diferite re
giuni pitorești ale Banatului.

specialiști cu înaltă ca- 
utillzindu-se cele mat 
baze sportive din mu- 
Timișoara. In cadrul 

vor fi organizata, de a-

ZENO PRINTRE NOI
...Reșița, toamna

Pe mica arenă a _
foc*, băiatul cu „boală*, Zeno, 

totul ca să intre în is- 
săriturii cu prăjina, ata- 

cu fanatismul pur al atle- 
adevărat acei 4 metri, 
pe atunci reprezentau

anului 1947. 
„Cetății de

face 
toria 
cînd 
tului 
care . t ______
consacrarea internațională. Și 
Zeno a venit de la Reșițp, a- 
runeînd pe drum o ultima pri
vire Ăpre locurile natale ale 
Caransebeșului. Prin fața va
gonului de clasa a lll-a defi
lează meleagurile copilăriei, 
rîul Timiș, modesta groapă cu 
un pumn de nisip în ea, îm
prejmuită de salcîmi ciopîr- 
jiți. Acestora i-au fost smulse 
cele mai drepte ramuri, din 
ele au fost create primele pră
jini. Nu din fibre de sticlă, nu 
din metal, nici din bambus. 
Erau niște simple ramuri 
băștinașe, erau „boatele

CĂUTĂRI

Zeno, care l-au catapultat pe 
acest copil blond spre ceruri. 
Si Zeno a venit de la Reșița 
la București, unde cu un bam
bus adevărat a sărit PATRU 
METRI. Miile de spectatori de 
pe Dealul Spirii au știut a- 
tunci că Zeno intră în istorie. 
Era primul atlet român care 
a sărit cît nimeni altul de 
la noi.

...Reșița, octombrie 1969. Ce
tatea de foc are un stadion 
impunător. în această dumini
că de toamnă, în fața gropii 
de săritură cu prăjina, 18 con
curenți cu prăjini moderne, din 
fibre de sticlă, una mai elas
tică decît alta, se pregătesc 
de concurs. Este un concurs, 
cum nu ne-a mai fost dat să 
vedem. Prăjiniștii noii 
ții au învățat 
învățător, își 
fia. Ștacheta 
metri. Ori de 
trece această 
ducem aminte de primul salt 
cu două decenii în urmă. De
sigur, acum drumul este des
chis. Ei se duc mai sus, spre

cinci metri. Este treaba lor. 
Cei care l-am avut prieten și 
coleg de echipă rămînem 
măcar citeva clipe la cei PA
TRU METRI atît de îndrăgiți 
de Zeno. Stăm tăcuți în tri
bună, într-un lung moment de 
reculegere, cu lacrimi în ochi, 
dar oarecum mulțumiți că ți. 
nerii prâjiniști și orașul Reșița 
îi cinstesc memoria. Este ora
șul care a inițiat o competiție, 
„Memorialul Zeno Dragomir". 
Spre cinstea lor. Și totuși ni
meni dintre noi nu a dorit ca 
Zeno să, intre atît de repede 
în islorie.

lolanda BALAȘ-SOTER

jenera- 
de la iuEitul lor 
cunosc bine lec- 
se ridică la 4 
cite ori un atlet 
înălțime, ne a-

Reșița, octombrie 1969
P. S. Inutil i-am căutat prin

tre concurenți pe atleții din 
Cluj, oraș atît de îndrăgit altă
dată de Zeno, pe atleții de la 
clubul bucureștean Rapid, pe 
foștii studenți din Iași ai pro
fesorului Zeno Drcigomir. Să-l 
fi uitat oare atît de repede ? 
Memento ! Căci Zeno a iubit 
tot ceea ce era legat de 
ATLETISM.

ORAȘELOR^J EDIȚIA 1969>

in pregătirea unei echipe 
se pornește de la o concepție 
generală și de la aprecierea 
justă a posibilităților fiecă
rui jucător de care dispui. 
Injbinarea fericită între una 
Si alta, pentru ca echipa și 
jucătorii să dea un randa
ment maxim, este determina* 
tă de măiestria antrenorului, 
de clarviziunea lui. Există o 
relație de interdependență 
între tactică și posibilitățile 
jucătorilor care se influen
țează reciproa. De aceea tre
buie căutată o concepție pro
prie fiecărei echipe, în care 
jucătorii de valoare deosebită 
pe care îi are să-și poată va
lorifica la maximum calită
țile.

Pentru că, precum în tea 
tru, film sau operă, „protago
niștii" asigură reușita spec
tacolului numai dacă sînt 
puși în rolurile care li se 
potrivesc.

Urmărind evoluția jucăto
rului Koland Gunesch, de ’a 
„U* Timișoara, în jocul cu 
Dinamo Brașov, ini-am dat 
seama că dacă echipa lui ar 
fi adoptat o altă tactică, cali
tățile acestuia ar fi fost puse 
mai bine în valoare și echipa 
ar fi putut cîștiga partida. 
Gunesch este un jucător cu 
mari posibilități, cu un șut 
formidabil, dar, care, ca toți 
cei de statura lui, se descurcă 
mai greu în lupta pe 
cerc. Atunci de ce se 
jează în luptă tocmai 
ceasta zonă ? De ce nu 
că de ]a distanțe mai ___ .
unde nu este jenat de apă
rători ? De ce ceilalți coechi
pieri nu-i fac paravan în mo
mentul în care trebuie să 
arunce la poartă ? L-am vă
zut luptîndu-se singur și 
oprit în acțiuni de adversari 
mai scunzi, dar mai iuți și 
mai siguri pe picioare. Jucă
tori de talia și cu șutul lui 
Gunesch avem puțini în țară 
și tocmai de aceea așteptăm 
de la ei să-și aducă o con
tribuție substanțială și la 
echipa națională, acum cînd 
CM. bate la ușă. Dar pen
tru aceasta ei trebuie să vină 
de lâ S» &£& kiae in-

semi- 
anga- 
în a- 
arun- 
mari,

vățată, să știe în care anu
me condiții pot da un randa
ment maxim.

Un caz asemănător prezin
tă și Cristian Gațu, un alt 
mare talent al handbalului 
nostru, «are evoluează pe alt 
post. Pe un post care pînă 
în prezent nu-1 avem definit 
în echipe, pentru că este spe
cific personalității lui de ju
cător. Un post care ar trebui 
să-l definească chiar el. De 
mobilitatea, tehnica și fante
zia lui deosebită trebuie să 
se țină seama la stabilirea 
tacticii echipei și, în special, 
a echipei naționale.

Marile competiții au dat 
cîștig de cauză celor care 
s-au prezentat cu lucruri noi 
șl au creat momentul sur
priză. Știu că și reprezenta
tiva României la trecutele 
C.M. a fost o surpriză pen
tru ceilalți. Știu că nu am 
avut niciodată lipsă de idei, 
de aceea cred că, cu puțină 
preocupare, cu mai mult cu
raj vom putea găsi ceva nou. 
Dar — repet — e prea tîr- 
ziu ca experimentul să se 
încerce în echipa națională. 
Noutățile trebuie căutate și 
pregătite bine la echipele de 
club. Am dat numai două 
exemple în care talentul unor 
jucători poate determina noi 
formule tactice și, din feri
cire pentru noi, mai sînt și 
alte echipe care dispun de 
asemenea jucători. Sînt sigur 
că antrenorii lor dacă se vor 
preocupa, spre binele pro
priilor echipe și al progresu
lui handbalului nostru, pot 
să-și aducă contribuția.

D. POPESCU-COLIBAȘI

BRAILA, 8 (prin telefon). — 
Etapa a 7-a, și ultima, a com
petiției pentru tineret și ju
niori „Cupa orașelor", a fost 
foarte animată. Prima manșă 
(50 km pe șoseaua Slobozia) 
desfășurată marți a fost rapi
dă: 41,100 km la oră. Princi
palul animator a fost Sorin 
Suditu, căruia i s-au alăturt 
clujeanul Eugen Imbuzan, 
Zoltan Farcas din Tg. Mureș 
și brăileanul C. Tănase. Toate 
acțiunile, însă, au fost con
tracarate de echipa brăileană. 
Cîștigă, la sprintul final, Ște
fan Ene (Brăila), urmat de 
Nicolae Gavrilă (Buc.), M. 
Hrisoveri (Brăila), Suditu 
(București), Eugen Stroe (Con
stanța) etc. A doua manșă 
s-a desfășurat miercuri, pe un 
circuit pe străzile orașului,

care a oferit o dispută inte
resantă și rapidă (44 km me
die orară), urmărită de cîteva 
mii de spectatori. Animator, 
același combativ Suditu. El a 
cîștigat, urmat fiind de N. 
Gavrilă și V, Murineanu 
(București).

Clasamente. Individual: 1. 
M. Hrisoveri (Brăila) 22h 27:46,
2. Șt. Sekeli (Cluj) 22h 31:28,
3. Șt. Ene (Brăila) 22h 34:30,
4. P. Kelemen (Tg. Mureș) 22h 

Aitai (Tg. 
Pe echipe: 
urmată de 
27:36, Cluj

Mureș, Con-

40:08, 5. Zoltan
Mureș) 22b 44:41.
Brăila 67h 22:19
București cu 67h 
67h 45:47, Tg.
stanța și Ploiești. Deci o du
blă victorie brăileană.

complac în continuare în ano
nimat. Iată că acum, o dată cu 
începerea noii ediții a campiona
tului, a apărut o undă de neli
niște ce promite să tulbure ac
tivitatea acestui foarte important 
detașament al rugbyului : junio
rii.

în fond, despre ce este vorba ? 
Actualul regulament privind tre
cerea sportivilor de la o asocia
ție sportivă (club) la alta, intrat 
în vigoare pe data de 5 iulie 
1967. fără să facă referiri spe
ciale la juniori, dă dreptul de 
transfer sportivilor (deci și juni
orilor) de ia un club (asociație) 
la altul dacă sint respectate in
strucțiunile de aplicare a aces
tuia. Iată că au apărut și pri
mele cereri de transfer ale unor 
juniori de la Dinamo și Progre
sul la C. S. Școlar (campioana 
țării) și ale unor juniori de la 
Gloria la Școala sportivă nr. 2. 
La prima vedere nimic anormal, 
dar dacă încercăm să analizăm 
puțin situația lucrurile nu mai 
par tocmai clare.

Mai întîl, o precizare : nu ple
dăm pentru interzicerea trans
ferării juniorilor, întrucît ei fi
ind, în marea lor majoritate, e- 
levi se pot ivi schimbări în si
tuația lor, spre pildă de domi
ciliu. deci și de școală, și în a- 
cest caz nu li se poate impune 
să traverseze Capitala de la un 
capăt la altul pentru a putea 
face, în continuare, sport ; nici 
nu avem pretenția că am ex
pus motivul principal. Dar cînd 
cererile de transfer sînt depuse 
de Munteanu M., Petac I. (Di
namo), Mihai I. și Necșuțu C 
(Progresul) pentru C. S. Școlar 
și de Popa Șt., Aurel I., Matei 
Gh. (Gloria) pentru Școala spor
tivă nr. 2, toți elemente, dintre 
ceie mai valoroase din echipele 
lor și selecționați țin Iotul națio
nal, motivul principal (și real) al 
cererii constituindu-1 dorința de 
a juca într-o echipă ce aspiră 
la titlul de campioană, nu ni se 
mai pare normal. După cum nu 
ni se pare normal faptul eă res
pectivele cluburi sau asociații 
le-au dat dezlegare, deși echipeie 
lor de juniori se zbat, după cum 
am mai amintit, într-un anoni
mat ce tinde să le ducă la exis
tență formală. Un exemplu re
cent : în partida disputată du
minică, Școal^ sportivă nr. 2 a 
învins pe C’ * . ...................
să forțeze !) 
dă dezlegare 
nlori pentru 
nr. 2 !

Nu cumva 
indiferent că ___  __ . „
campionatului (C. S. Școlar, Școa
la sportivă nr. 2) sau spee o 
întărire ulterioară a primei echi
pe de seniori cu juniori formați 
de alte echipe contravin intere
selor rugbyului nostru, îi frînea- 
ză dezvoltarea ?

Nu cumva se va ajunge la o 
și mai accentuată diminuare va
lorică a nivelului campionatului 
național de juniori ?

Nu cumva cîștigarea titlului de 
campion devine un scop în sine 
pînă și pentru antrenorii junio
rilor. deși menirea lor principală, 
aceea de a crea „viitorul**, este 
tot mai mult dată uitării ?

Dar munca antrenorilor ale că
ror echipe pierd chiar și atît de 
rarele elemente cu perspective, 
devenind astfel victime sigure 
(vezi Gloria) în întrecerile din 
campionat, prin ce mai poate fi 
Justificată ?

Considerăm că este necesară 
intervenția forului de specialita
te. în sensul reglementării ferme 
a modului de acordare a trans
ferărilor pentru juniori. Activi
tatea juniorilor trebuie să se 
mențină în continuare „curată**, 
să-și ridice nivelul valoric prin- 
tr-un sistem competițional echi
librat, să beneficieze de un cli- 
maț permanent stimulator, atît 
pentru jucători, cît și pentru an
trenorii acestora.

sala sportivă nr. 2
Gloria cu 87-0 (fără 

și totuși Gloria le 
celor mai

Școala
buni ju- 
sportivâ

interesele 
tind spre

de club, 
cîștigarea

Paul CIOBĂNEL

duminică Începe campionatul diviziei b
Duminică, 24 echipe 
masculine și 24 fe
minine iau startul 
într-o nouă ediție a 
campionatului divi
ziei B. Iată citeva 
știri legate de înce
perea campionatului.

Nume noi de antrenori : 
’r. Căldare (Constructorul 

Suceava). Tr. Niculescu (Eleetro- 
putere Craiova). C. Șovăială 
(Vagonul Ploiești), S. Chiriță 
(Constructorul București).
• Cele mai importante trans

ferări efectuate. la echipele di
vizionare B : Doina Potra (de la 
„U“ Cluj la Medicina Cluj), 
Viorica Szebeny (de la I.E.F.S. 
Buc. la Constructorul Buc.), Anca 
Sima (de la Dinamo la Spartac

ELEVI ȘI ELEVE!
din anul I, școli profesionale și licee de specialitate. Prac
ticați sportul de performanță înscriindu-vâ la ȘCOALA SPOR
TIVA ENERGIA. Programul selecției:

15—17, stadionul— ATLETISM: zilnic între 9—11 ți 
Viitorul

— RUGBY : zilnic între 15—17, stadionul Tineretului
— LUPTE ! zilnic între 15—17, sala de la stadionul Re

publicii
— BOX : zilnic între 15—16, sala Rapid
— JUDO : zilnic între 15—16, sala din calea Victoriei 216
— CULTURISM-HALTERE, marți, joi, sîmbătă între 17—18, 

sala de la stadionul Republicii.

Buc.), A. Arbuzov (Minerul B. 
Mare), V. Bobeică și M. Popescu 
(S. S. Ploiești), D. Droc șl C. 
Iancu (Liceul nr. 2 R. Vîlcea), 
O. Dimofte (Petrolul Ploiești) - 
toți la I.E.F.S. Buc.» N. Andrees- 
cu (de la Unirea Tricolor Brăila 
la Constructorul Suceava).
• In urma fuzionării secțiilor 

de volei ale asociațiilor sportive 
Semănătoarea Buc. și Electra 
Buc., în se.ia a Il-a a diviziei B 
masculin va activa echipa Elec
tra Buc. (antrenor C. Porumb). 
La această echipă au fost trans
ferați jucătorii : N. Chirițoiu, a. 
Stejăreanu, M. Mitilecis șl N. 
Crețu — toți de la I.E.F.S. Buc.
• Prin desființarea secției de 

volei a asociației sportive Gloria 
Arad, în seria I a diviziei B 
masculine va participa Voința 
Arad (antrenor A. Mușat).
• Tot în seria I a diviziei B 

masculine, în locul formalei 
Politehnica Cluj, retrogradată din 
divizia A, va activa Universita
tea Cluj (antrenor C. Bengeanu). 
la care vor juca toți componenții 
echipei liceului N. Bălcescu 
Cluj, campioană națională școla
ră și la juniori pe anul 1969.
• O schimbare și la Brașov : 

in locul echipelor Tricotajul și 
Politehnica (seria I ■divizia B 
feminin), va participa Voința 
Brașov (antrenor V. Papuc).
• Etapa I programează cîteva

meciuri importante : * " '
Corvinul Devâ (f— 
Constructorul Buc. 
tea Buc. (tem. 
U. Timișoara 
(mase, seria 
I.E.F.S. 1 
Constructorul 
seria a Il-a)

pildă — la 
la întrebări 

de Buhoiu, la citeva minute 
după catastrofa Setubal, idee 
bună, operativă, rar venită 
prin mintea atit de lentă, în
deobște, a telesportului. (Du
minică noapte, par exemplu, 
ni s-au oferit secvențe din fi
nalele Cupei Franței la fotbal 
ți la rugby, întîlniri care au 
avut loc în vară ! înțeleg o 
lungă vară fierbinte — dar o 
lungă vară răscoaptă ?). Din 
dreapta și din stingă, știu că 
Dan e nervos, impulsiv, un 
diavol solid, un balaur, un 
zmeu al zmeilor. Nu-1 cunosc 
pe Dan, n-am stat niciodată 
de vorbă cu el. Un instinct 
îmi spunea că lumea exage
rează. .. Și, ce văd ? Văd, la 
citeva minute după un meci 
catastrofal, în care omul fu
sese expulzat de pe teren toc
mai pentru nervi — văd că Dan 
e\ calm, reținut, sobru, cu o 
durere demnă in ochi, cu o 
frază surprinzător de bine stru
nită. Omul recunoaște, fără 
nervi, că a jucat pro6t. Omul 
nu blestemă, nu drăcuie, nu 
sperie, nu-ți repugnă. Văd ceva 
frumos in Dan : clipa de re

flecție. Dan răspunde gindit, 
el nu vine imediat cu un da 
sau nu la întrebările legate de 
Eusebio. Văd că dracul nu e 
atît de negru, cum spune lu
mea. Prefăcătorie ? Știința de 
a-ți ascunde gîndurile ? Ac
torie ? Poate.., Dar eu mă 
uit balzacian în ochii lui Dan, 
îi fixez bine chipul ciudat de 
liniștit și zic, încă o dată, că 
dracul nu e atît de negru. Poa
te mă înșel, căci teoria asta 
fizionomică nu e științifică. 
S-ar putea ca Dan să fie, în 
fond, un balaur, care știe să 
se prefacă la televizor ; atunci 
să știți că e unul din cei mai 
rafinați ipocriți de pe acest 
pămînt. Și — în mare șoaptă
— trebuie să mărturisesc că 
n-am nimic împotrivă ca echi
pa națională să numere în 
rindurile ei cîțiva rafinați ! 
Dar dacă adevărul e mai sim
plu și Dan e un om de treabă 
care-1 va anihila pe Eusebio, 
din nou ? Aici să vă văd...

Unde nu Încape discuție în 
jocul fizionomiilor e la Cle
veland. Superb triumf al prim- 
planului, furat în plină luptă
— așa cum visez de multă vre
me să văd un meci de tenis. 
Fără minge, fără arbitru — 
doar pe chipurile jucătorilor. 
Niciodată Țiriac și Năstase 
n-au fost mai puri, mai vi- 
branți pentru noi, ca acum
— luați de aproape, adine, pînă 
in suflet. Meciul, in planuri 
generale — foarte 6trîns fil
mate, ce-i drent, — a fost 
lipsit, forțat de cerințele re
zumatului, de punctele nodale 
ale seturilor, de marile mo
mente decisive, deși oricine și-a 
putut da seama cum s-a lup
tat acolo, cine-i Ashe, ce în
seamnă poignet-ul său de pia
nist, ce înseamnă tenacitatea 
americană a lui Smith... Dar, 
mai ales duminică, în filmul 
după 3—0, prim-planurile lungi 
ale lui Tiri și Ilie ne-au sub
jugat : cînd nimic nu mai era 
de sperat, atunci 
devenit maximă 
crîncenă'. Nu mai 
zac, ci parcă la 
a găsit, mai cu 
nică, acele accente lirice, so
bre — într-un stil care-i apar
ține ca finețe și eleganță a 
tonului — pentru a elogia ceea 
ce rămine minunea nr. 1 a 
sportului nostru in ultimul de
ceniu. (Și, ca orice minune, 
ne sperie! Ce-va urma?)

Noaptea, tirziu, Kidd de la 
Manchester United a marcat 
un gol după care nu poți spu
ne decît ca viața pe pămint 
merită trăită. Cînd vreți să vă 
sinucideți din cauza fotbalului, 
cereți-i lui Țopescu să vă dea 
golul lui Kidd !... Mopsule, 
dormi ?

ANTRENORI
FARA CARNET

Se scrie ți se vorbește mult 
în ultima vreme despre box. 
Multora le-au devenit cunoscute 
și apreciate nume ca Monea, Ciu- 
că, Dumitrescu și Cuțov. Lucrul 
apare firesc, glndindu-ne la re
zultatele obținute de pugiliștii 
noștri în acest an și — in mod 
deosebit — la campionat‘le eu
ropene și balcanice.

S-a amintit și de cei care sc 
ocupă de pregătirea boxerilor, 
de antrenori, de instructori, me
dici, și, în general, de activiștii 
care muncesc pentru propășirea 
acestui sport in țara noastră.

Există însă anuntiți activiști 
ale căror nume șl merite sînt 
mai puțin cunoscute, mai puțin 
popularizate, deșt ele slnt strîns 
legate de succesele pitgiitsmu- 
luî românesc. Dacă astăzi, cînd 
bucuria victoriilor obținute 
stăruie în Inimi nu ne-am 
toarce cel puțin o privire 
recunoștință către aceștia, 
seamnă că am adăuga încă

ne 
în
de 
în- 

_ __________________  un 
strop din acea licoare a uitării 
în paharul cu care el s-au cam 
obișnuit.

Ați auzit cumva da Gheorghe 
Șeitan ? Nu,! Să încerc în cite
va cuvinte să vi-1 prezint.

Acum vreo ÎS ani, la Sibiu, 
l-am cunoscut cînd intra in 
sal» maestrului Victor Alexandru, 
Însoțit de mai mulți tineri pe 
care-i convinsese, personal, prin 
părinți sau profesori, 
numai să asiste 
antrenament de 
că o parte din 
mănușile, corzile 
trenament și nu

să vină 
la o ședință de 
box. Era sigur 
ei vor Îndrăgi 
și sacii de an
se Înșela. Marea

satisfacție o avea atunci cînd 
trenorul 11 spunea 
altul din flăcăi are 
că progresează în 
nelor boxului. Așa
sală și pe Constantin Niculescu, 
care mai tirziu a devenit cam-

an- 
sau 
sau 
tai-

că unul 
aptitudini 
însușirea 

l-a adus în

încordarea a 
și lupta mai 
eram la Bal-
Sartre. Voia 

seamă dumi

BELPHEGOR

pion al țării, așa a adus pe mulți 
alții la sibiu și mai tirziu in 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
unde se mutase cu serviciul.

Gheorghe Șeitan nu a practi
cat niciodată boxul, dar atît l-a 
îndrăgit Incit îi consacră mult 
din timpul său liber, frămîn- 
tindu-se la insuccese, bucurîn- 
du-se și trăind din plin fiecare 
victorie.

Anul trecut, una din primele 
telegrame primite de lotul bo
xerilor noștri in Îndepărtatul 
Mexic a fost de la Șeitan, iar 
unul din primele abonamente 
la campionatele europene de I» 

.. a {ost cumparat tot

îmi place mai mult 
pasionat al boxului ? 
l-am văzut de multe 
de tineri boxeri, dar

București 
de el !

Știți ce 
la acest 
Faptul că 
ori însoțit ... _____ ______, .....
Întotdeauna într-un parc, într-un 
muzeu, la o prăjitură sau la un 
suc ; faptul că discuțiile 
care le poartă cu boxerii 
referă, în 
la școală, 
lie...

Prin mai 
listice din 
asemenea 
valoros prin activitatea sa, 
deșt și puțin pretențios atunci 
cînd se pune problema relevă
rii meritelor pe care le are. A- 
mintind în aceste rînduri numai 
de N. Tonitza și prof. Berezov- 
schi (Craiova), Constantin Tu- 
dose (Constanța), Ștefan Ion 
(Galați), Gheorghe Enescu (Plo
iești) , Ion Dulău 
Dobre (Cîmpina), 1 
(București), ne | 
cu recunoștință 
satisfacția unei < 
nite.

pe 
se 

majoritatea cazurilor, 
la meserie, ia fami-

toate centrele pugi- 
țară există cîte un 

pasionat al boxului, 
mo-

I (Cluj), Iulian 
Mihai Gheorghe 
gtndim la toți 
și respect, cu 
datorii indepli-

ing. Constantin CHIRIAC 
arbitru internațional de box

Emil IENCEC

: „U“ Cluj- 
(fem. seria I),

- Universita- 
seria a Il-a),

- Alumina Oradea 
I) Electra Buc. - 
Farul Constanța - 

Suceava (mase.



zses

ntrenamentul a luat sfirșit... Pentru decontractare, tricolorii execută desculți. un u 
„la șefie" j: cu Lucescu pe post de... lanternă rație

■ ae patzza surrem-

înaintea antrenamentului „de seara
(Urmare din pag. 1)-----------------------------------------  Ț

cam uitat să jucăm acasă. 
Zău, îi privesc pe băieți, Ii 
ounosc, îi ascult și mi se pare 

paradoxal
bucura mai mult dacă am juca 
în deplasare. Gîndiți-vă, in 
ultimele trei partide disputate 
Ia București, cu Olanda, Elve
ția și Anglia, n-am reușit să 
marcăm decit două goluri !

Tace o clipă, filtrindu-și 
parcă gindurile, apoi reia :

— La urma-urmei. toată po
vestea asta poate să fie o im
presie de-a mea, o iluzie... La 
București cunoaștem fiecare fir 
de iarbă de pe gazon, avem 
de partea noastră publicul, un 
public fierbinte, pasionat. Va 
fi greu, tare greu, dar 
urmă am convingerea 
Vom scăpa victoria !

Ne întoarcem spre 
nu. cu o privire interogativă 
fi fundașul naționalei, recunos
cut pentru viteza Iul de reac
ție, nu pierde... replica :

— Trebuie să batem ! Știți, 
eu fac o socoteală simplă : este 
echipa noastră de astăzi — fără 
exagerări, fără falsă modestie 
— mai bună decit cea de acum 
cîțiva ani ? Este ! Etete echipa 
Portugaliei de astăzi mai sla
bă — așa se zice, așa apre
ciază toți specialiștii — decit 
cea pe care am învins-o cu 
2—0 la București ? Este ! Atunci 
ce să mai vorbim. De ce să 
ne speriem ?!

— Nu crezi că ești prea op
timist ? îl încercăm. In fotbal 
jocul calculelor hîrtiei dă a- 
desea greș.
’ Surprinzător, răspunsul vine 
dinspre dreapta :

— Nu, nu este optimist ! E 
numai realist.

Vorbise Florea Dumitrache.

că și ei s-ar

pină la 
că nu

Delea-

Peste 10 minute, în

2, cu profesorul Angelo 
culescu : „Parcă în 
o pregătire comună 

lecționabilij n-au pus atita 
fief ca acum. I-ați

hol, 
Ni- 
nici 
se- 
su- 

văzut

marți. • să-i vedeți iarăși pes
te eiteva clipe : sint vioi, per
severent, puși pe treabă. Asta 
nu inseamnă — doamne fereș- 

e riști gat 
roz, că 

la
o șansă, 
glumiți... 

sigur...

te ! - 
dinainte, 
Eusebio 
București fără nici 
Un pronostic ? Poate 
Știu eu, altădată, 
luni !

— Spuneți-ne, aveți ceva 
greutăți în ceea ce privește 
formația ?
- Da !
— ? !
— în primul rind, nu știu cu 

cine să începem în poartă : 
Răducanu și Ghiță sint unul 
mai bun ca celălalt, in al doi
lea rind, n-avem 
dinea câ-1 vom 
pe Dumitrache. 
două amicale cu 
și T.U.G., vom decide, cu 
leră sfintă”, dacă 
sau nu. tn rest...

— Cu privire la
— Dan ? Ce-i cu 

fular sigur !
Și Angelo Nîculescu a plecat 

spre gazon, acolo unde-1 aștep
tau jucătorii. începea „încălzi
rea" de ora 5.

că meciul 
că totul e 
și ceilalți vin

încă certitu- 
putea folosi 

Joi, în cele 
Metalcglobus 

.li- 
el va juca

Dan ? 
Dan?! Ti-

3 Stăm față-n față cu 
Ghergheli. Dinamovistu! 
pare mai trist ca de o- 
bicei. Poate are motive: 

după toate probabilitățile, el 
nu va figura între cei 11 jucă
tori care vor începe meciul 
cu Portugalia. Sub un ciuf re
bel, ochii lui verzi, altădată 
vii, parcă aprinși, au acum 
străluciri mate.

— Ce-i, Loți, ești trist ?
— Sincer vorbind, sint. Ni

țel. Ce să-i faci, mâ simt in
tr-o formă grozavă și tocmai 
acum sînt rezemă, nu joc. 
Cînd va fi nevoie de mine, 
însă, îmi voi face datoria.

Momentul este încărcat, du
reros.

— Ce crezi, avem vreo șan-

NELSON, ATUUL DE ULTIMĂ ORĂ------------------, -------------------
Wf» "I? 1 4»

(Urmare din pag- 1)

barea, care este ro
mân pentru duminică ?

rig la București .și xvm 
Elveția. Dar fotbaliștii 
mâni ? Care este optica

a in
10- 

lor?

si duminică ? 
vorba.

— Sigur ! Ea aș “ce <â »-
vem nouă șanse dia zece a
ciștigăm. Cu țoale actea na va
va fi ușor. tocmai peatra eâ
portughezii practică ia dcpU-
«are același fotbal ca aoi : •e

5 stele la fiecare partida,
L Rriter-Timișoara. notat 

cu 4. 5, 5. Arbitrii notați cu 
5 stele, la ambele jocuri con
duse, sint: A. Radulescu, N. 
Petriceanu și V. Dumitrescu, 
toți din București. Cea mai 
mică notă__ o stea ! au pri
mi •. P. Sotir-Mediaș, pentru 
arbitrajul său la meciul Dina
mo B ucureș-.; - Petrolul (la 
;3cul Steagul roșu — Jiul ob
ținuse 5 stele) și I. Opriță- 
Arad. In local, la cele 54 de 
.ocuri disputate, arbitrii au 
obținut de 26 de ori die 5 ste
le, de 19 ori 4 stele, de 7 ori 
3 stele și de 2 ori dte o stea.

O constatare îmbucurătoare : 
majoritatea arbitrilor au vă
dit. in acest campionat, o po- 

hotărită mai multă 
maj multă persona- 
au dictat 10 lovituri 
metri și. citeodată,

ziție mai 
exigență.
btate. Ei
de la 11 . J
chiar împotriva echipelor gaz
dă ! De asemenea, au eliminat

de pe teren și au consemnat 
în foile de arbitraj avertis
mentele date, care au fost ur
mate de sancțiuni luate de 
către Biroul F.R. Fotbal.

Dar și Colegiul central a vă
dit o mai mare exigență die- 
tind, la rindul său, o serie de 
sancțiuni (avertismente, sus
pendări etc.), pentru unele de
ficiențe care, în trecut, se sol
dau. .. doar cu critici (tolera
rea prezenței în incinta tere
nului a unor persoane care nu 
aveau acest drept, prezentarea 
cu intirziere la joc, neverifi- 
carea executării controlului me
dica] de către sportivi ș.a.), 
chiar împotriva unor arbitri 
reputați (C. Petrea, V. Pădu- 
reanu. Al. Toth ș.a.).

M. RZ.

ARBITRI SANCȚIONAȚI

— După toate probabili
tățile : RÂDUCANU — 
SATMAREANU. HALMA- 
GEANU, DAN. DELEA- 
NU, DINU, NUNWEIL- 
LER, DEMBROVSCHI DU- 
MITRACHE, DOBRIN. LU
CESCU.

ij nici 
Lios ș:
11

V«JT- 
iffl 

O 
în

D. S. — Așadar, cei doi 
rapidiști vor juca ? Deși... cu 
Vitoria...

— Nu vreau să fi 
diplomat, nici mali 
am să vă răspund eu 
tă sinceritatea 
bit cu băieții 
intilnit 
dorință și o cred: 
victorie 
Contraperfomrmțele din 
cupele europene i-au am
biționat nemaipomenit

I
D. S. — Teoria „infringerii 

care pregătește excelent ur
mătoarea victorie” ?

Am 
noștri și 

un optimism 
ă 

impresic-nante.

— Vor juca, este aproa
pe sigur. Înțelegîndu-vă 
rezerva, în ceea ce-i pri-f 
vește. după vizionarea 
partidei Rapid — Vitoria 
Setubal, am să vă ..tră
dez" rațiunea folosirii lor 
de către antrenorul An
gelo Niculescu : în națio
nală. cei doi rapidiști sînt 
întotdeauna oameni de 
bază, jucînd. aproape de 
regulă, exemplar. Expe
riența repetatelor teste in
ternaționale a învins im
pulsul accidentului de la 
1 octombrie...

Ingăduiți-mi întrebarea : 
cum privesc jucătorii por
tughezi meciul de la Bucu
rești ?

— Exact. O ultimă 
trebare... indiscretă: 
deți că ne puteți sp 
cum vor juca, in ce spi
rit, fotbaliștii port-gr-ezi 
la București ?

ere

D. S. — Nu este < 
creție. Așa cum a 
Eusebio, și asa cum 
toată Portugalia, la

o indis- 
deelarat 
șîie azi 

l Bucu
rești echipa noastră va juca 
în spirit ofensiv, ataci nd cu 
toată convingerea. Victoria 
este singura noa-lrâ >ansâ.

Nu credeți că putem relua 
pe aeroportul din București, 
într-o a treia repriză 
cuțiilor noastre, tema 
joc decisiv pentru noi 
tru dv ?

a dis- 
acestui 
și pen-

D. S. — Cu optimism. O 
stare de spirit născută din 
paralela evoluțiilor echipelor 
de club portugheze și româ
ne în cupele europene. Ceea 
ce acum cîteva luni se pre
zenta ca o himeră, acum li 
se pare realizabil. O victo-

— Fixați-mi re ndez
vous-ul și am să vă aștept

D. S. —
18. Atunci 
cu echipa

— Vă

Băneasa. joi. ora 
va sosi av ionul 

Portugaliei, 
așteptăm !

IN „CUPA EUROPEANĂ A TÎRGURILORu

DINAMO BACAU SKEID OSLO,
LA 22 Șl 29 OCTOMBRIE

Dinamo Bacău și Skeid Oslo 
angajate în cel de al doilea 
tur al „Cupei europene a tîr- 
gurilor", au căzut de acord a- 
supra datelor de disputare a 
celor două partide.

Meciul tur se va desfășura 
în capitala Norvegiei, la 22 
octombrie, returul urmînd să 
aibă loc o săptămină mai tir- 
ziu, la Bacău.

ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN DE POLO

In campionatul de polo al 
țării — sperăm că pentru Ulti
ma oară în această formulă 
fruntașele Dinamo, Steaua, 
Rapid sau Voința Cluj înving, 
in continuare, fără emoții, 
echipe mult mai slabe, în timp 
ce în partea inferioară a cla
samentului, conform tradiției, 
fiecare candidată la retrogra
dare cîștigă pe teren propriu.

Și astfel s-a ajuns la cea 
de a 13-a etapă. In Capitală 
sînt programate astăzi două 
partide : Dinamo — Crișul O- 
radea (de la ora 16, la bazi
nul Dinamo) și Progresul — 
Rapid (de la ora 17,30, la 
ștrandul Tineretului). Dintre 
meciurile ce vor avea loc în 
provincie, Vagoniil Arad — 
I.EF.S., Politehnica Cluj — 
Steaua și C.S.M. Metalul roșu 
Cluj — Voința, doar primul

poate aduce modificări in con
figurația clasamentului.

• întîlnind echipa Politeh
nica Cluj, formația dinamo- 
viștilor bucureșteni a obținut 
o nouă victorie : 13—4 (2—3. 
4—0, 4—0 3—1) prin punctele 
realizate de Zahan 4. Novac 3. 
Kroner 2, Roșian’j 2. Popa, V. 
Rus. De la învinși au înscris 
Pop, Crăciuneanu, Danciu 
Spiengold.

Și

CLASAMENT:
1. Dinamo 13 13 0 0 127-45 26
2. Steaua 12 10 1 1 85—30 21
3. Rapid 12 9 1 2 73—26 19
4. Voințr. 12 7 0 5 69—67 14
5. Progresul 12 5 0 7 39-52 10
6. Crișul 12 4 1 7 39-76 9
7. Vagonul 12 4 0 8 43-59 8
8. Politehnica 13 2 2 9 48—97 6
9. I.E.F.S. 12 1 9 44—73 5

10. C.S.M. Met. roșu
12 2 0 10 50—90 4

H SFIRȘIT Dt SĂPTĂMÎNÂ

LA CLUJ (22 odombne): 
r-O.F.K. BEOGRAD

(ora 10) : 
Dunărea

Dialog... cardiac intre fundașul Săimăreanu 
Dumitru Tomescu. Ca întotdeauna, inimosul 

numără bătăile cu o scrupulotitate.-

ți doctorul 
medic ai lotului 
medicală

„Șl NOI CREDEM IN VOI!"
Evenimentul fotbalistic nr. 

1 — jocul cu Portugalia — 
este urmărit CU viu interes 
șt in orașul de j/e măturile 
BțgdL El este, comentat ți 
trăit nu numai de actuali: 
fotbaliști sau fostele „stele’ 
ale soccerului nostru, care 
doresc din inimă cau.'xarea 
echipat pentru Mexic. dar ft 
de naraeroștt iubitori ai am

BILETELE

PENTRU MECIUL

CU PORTUGALIA

AU FOST EPUIZATE!
Bîletcte pentru partida de 

duminica. România 
tapai ia. din 
campionatul oi 
fost epuizate.

Pnr-
p re 1) mi nari ii* 
mondial, au

tu: sport. care au lăsat pen
tru un timp calculele luptei 
pentru revenirea unei .echipe 
itmișorene in A. Am stat de 
vorbă zilele acestea cu fot
baliști și specialiști și ma 
șoritatea interlocutorilor au 
considerat de o importanță 
morală reală, deosebită, tn 
crederea exprimată de an- 
rrenonU vraf. Angelo Nicn- 
lescu. Răsunetul amt colului 
JEu cred In noi*, semna: de 
redactorul de spedahiatr Ma 
Tins Popescu, n discuția a- 
tnmuti. a fost deosebit ca 
atit mc mult cu cit fotba
lul nostru a cunoscut grele 
incercdri.

Deșt timișorenii au un sin- 
gur reprexenzanl. în persoarta 
jucătorului Hălmăgeanu. ei 
țt-au exprimat convingerea 
ș>rtn sugestiva replică pe care 
dorim s-o transmueti inco
lorilor.- Șl NOI CREDEM t*i 
VOI Șl fN VICTORIA VOAS
TRĂ !

P. ARCAN 
coresp. principal

ELminarea sur. ui'-ană a e- 
chipclor Steaua. U.T.A. și Ra
pid încă dn primul tur al 
cotcpetițuiar .Cupa campioni
lor europeni*. .Cupa cupelor” 
și .Ccpa europeană a tirguri- 
lor* este un lucru mult mai 
Cresc decit s-ar părea la pri
ma vedere, cărt exprimă o sta
re de fapt și un raport real 
de forte intre echipele 
de club și cele străine, 
rile cu fotbal avansat

Meciurile ca Setubal 
gets au scos în relief 
întreagă de lucruri și. 
mul rind. sărăcia in 
de clasă a echipelor

Astfel, in trmp ce
Setubal se vădea foarte echi
librată și omogenă Rapid a 
venit pe teren fără înaintare 
— iar cel mai 
atac feroviar 
ind ținut, in 
tor. pe banca 
cu o linie de 
tă. care a cedat, de la bun 
început, mijlocul terenului, 
spre bucuria oaspeților și e- 
xasperarea lui Dan. rămas să 
facă față, cam singur, atacu
rilor frontale ale imnetuoștlor 
Jose hLrria. Figueiredo și Ja
cinto Joao. E locul să precizez 
că nu am apreciat jocul lui 
Dan. insă 
loarea sa 
afirm că 
comportări 
liniei mediane și a celorlalți 
colegi 
chipei 
citva 
port cu adevărata valoare 
care i-o cunoaștem.

Codreanu. fiind nevoit 
ajute pe cei dinapoi, s-a anu
lat singur ca înaintaș, iar îna
intașul cel 
ceferiștilor, 
Năsturescu. 
abia după < 
2-0 pentru portughezi, prea 
tirziu pentru a mai putea pro
duce panică...

Dar în meciul următor ?
Scoțienii se prezentau ca un 

bloc de piatră, inexpugnabil, 
cu compartimente egale in re-

noastre 
din ță-

p Ran- 
o serie 
in pri- 
jucăton 
noastre.
V: torta

bun jucător de 
Nărturescu C- 

mod surprinză- 
rezervelor - și 
halfi inexisten-

nu aceasta este va- 
și mai trebuie să 
in
sub

condițiile unei 
orice critică a

căpitanului e-evoluția
naționale apare intru - 

mai explicabilă. în ra
pe

să

mai periculos al 
Interna tiona lu’ 

a intrat in cimp 
ce scorul devenise 

i portughezi.

zistenți și forță, mașină pu
ternică venită nu să creeze, 
d să distrugă pină și inten
țiile de ioc ale adversarilor !

Ce a opus Steaua acestui 
nemilos robot 
țian ’

O echipă cu numai doi ju
cători de clasă internațională 
și de nivelul unei competiții 
europene : Sâtmâreanu și Su
ci u. Restul ? De la nedume
ritul Manea și pină la inac
tualul Dumitru Nscolae al
baștrii au avut dese execuții 
tehnice de începători, rareori 
o intercepție bună și mai 
mișcări și manevre care 
poată scoate P« adversar 
solidul său dispozitiv.

Evident. 
ma: bine 
astfel de 
mulțumi, 
practicat și cu dasa modestă 
a majorității jucătorilor ei — 
și care este, in general, clasa 
jucătorilor tuturor echipelor 
noastre de club — nu putea 
să aspire la maî rmlt..

Am reținut de la Rangers : 
marcaj strict, om la om. de
posedarea neiertătoare, at-vc 
prin pase lungi la extreme 
sau i i adincime (uneori con
struit in mod cam rudinvn- 
t«.ri. o 
țională, 
aibă 8 jucători in atac și 8 
iucători 
fost cazul, angajare fizică to
tală în lupta pentru minge, 
cu folosirea forței corpului (și 
nu numai prin intervenția pi
ciorului. cum procedăm no:) 
tn așa fel indt aveau mereu 
prioritate la balon. Fol bal U- 
pfe de campionat britanic, cu 
apărare fermă și puternice 
incursiuni in terenul advers 
executate fără surplus de pa
se si pierdere de timp, cit mal 
perpendicular pe poartă și cu 
numeroase șuturi la poartă 
trase chiar din afara careului 
de 16 tn.

Prin contrast, portughezii nu 
au practicat jocul ,.la om”, au 
demonstrat o tehnicitate înaltă 
și o tactică foarte abilă, tetn-

de fotbal eco-

Steaua a jucat 
decit Rapid, 
consolări ne 

insă cu

rar 
să-1 
din

mult 
dacă 

pot 
fotbalul

condiție fizică exce-p- 
care le-a permis să

in apărare cind a

In cadrul niar.ifestaț’ilor 
organizate cu prilejul J’tcileu- 
lui de 50 de ani a clubu
lui universitar clujean, la 22 
octombrie se va discuta, pe 
stadionul Municipal din Cluj, 
partida internaționali — 
OIK BEOGRAD

Simbâtă in Giulești

RAPID - DINAMO BACAU
Profitind de întreruperea 

campionatului, clubul Rapid 
București a perfectat o irtil- 
nîre amicală cu Dinam» Ba
cău.

Partida se va desfășura 
simbâtă. pe stadionul Giulești. 
Incepind de la ora 16.

Voiața București — Mașini unel
te București (divizia O ;
• TEREN SIRENA (ora 15,30) : 

Sirena Bucureșt: — T.U.G. Bucu
rești (divizia C) :
• STADION METALUL (ora 

15je> : Flacăra roșie București
— Autobuzul București (divizia C).

DUMINICA
• TEREN C.P.B. 

TAROM București 
Giurgiu (cupă) ;

• TEREN LAROMET (ora 8.20) : 
Larorr.et București — Tehnome- 
tal București (juniori) ;

• TEREN GLORIA (ora 
Mașini unelte 
tron.ca Obor

• STADION
12) : Metalul 
raiman Bușteni (juniori) ;
• STADION PROGRESUL

11) : Progresul București — i 
pia Giurgiu (juniori) ;
• TEREN OLIMPIA (ora 

Flacăra roșie București — 
buzul București (juniori) :
• STADION GIULEȘTI

12) : Rapid București — 
Argeș Pitești (juniori) ;

• TEREN ȘTUNȚA-TEI
12) : Sportul studențesc I 
rești ----  -- -----. ’
cel (juniori) ;
• TEREN VOINȚA (ora 12) I 

Voința București — Progresul 
Corabia (juniori) ;
• TEREN --------------

— ora 11) :
București — 
niori) ;

• TEREN
T.U.G. București — Petrolul 
goviște (juniori).

București — 
(juniori) ;

METALUL
București -

8.30) : 
Elec

(ora 
Ca-

(ora 
Olim-

8.30):
Auto-

tors 
F.C.

(ora 
Bucu- 

Unirea Cimpulung Mus-

GHENCEA 
Steaua 

Petrolul

(Steaua 
23 August 
Videle

Colegiul central al arbitrilor a 
hotă rit sancționarea următorilor 
arbitri :

1. GH. WEBER (Satu Mare) 
suspendat pe timp de 1 lună 
pentru neprezentarea la jocul de 
juniori Minerul Baia Mare — 
Dinamo Zalău.

2. EMANUEL STERESCU (Pi
tești) suspendat pe timp de 1 
lună pentru neprezentarea Ia jo
cul de divizia C Steagul roșu 
Plenița — U.M. Timișoara.

3. DUMITRU HEKER (Craiova) 
suspendat pe timp de 1 lună 
pentru neprezentarea la Jocul de 
divizia C Progresul Strehaia — 
Energetica Tr. Severin.

4. ALEX. POPESCU (Roșiori 
de Vede) suspendat pe timp de 
1 lună pentru aplicarea eronată 
a regulamentului la meciul

«divizia C Dacia Pitești — 
buzul București.

5. ION FANÂTEAN (Satu 
suspendat pe timp de 1 
pentru neanunțarea. 
util, a indisponibilității.

de 
Auto-

tn

Mare) 
lună 
timp

RESTANTA ALE ECHIPEI
PETROLUL

După cum este cunoscut, e- 
ehipa Petrolul a fost nevoită 
să amine prunele două partide 
din acest campionat, cu Stea
ua și, cu Rapid.

Iată datele la care urmează 
să se desfășoare cele două 
meciuri : Petrolul—Steaua, Ia 
26 noiembrie, la Ploiești, și 
Rapid—Petrolul, la 3 decem
brie, la București.

(oraT.U.G.

DINAMO DUNAV RUSE 1-1 (1-1)încadrat de doi jucători bul- I 
gări. Ion Pircălab șutează spre 
poarta echipei Dunav Ruse 
(meciul Dinamo București — 
Dunav Ruse : scor, 1—1).

Foto : N. DRAGOȘ

eaa

jocul la început - 
au descoperit fisurile 

și apoi pre- 
Și

porizînd 
pină ce 
adversarului 
luind inițiativa și excelind 
prin intercepții, execuții teh
nice de mare finețe, frecvente 
schimbări de ritm și de joc.

Două stiluri cu totul dife
rite, cărora echipele noastre 
nu le-a găsit antidotul.

Firesc — amărăciunea zilei 
de miercuri 1 
face pe mulți să 
mai avem șanse 
Portugalia...

Lucrurile însă 
așa. problema nu se mal pune 
ca in cazul echipelor dc club, 
căci aici vom avea și noi. ca 
și adversarii noștri, o echipă 
compusă din 11 jucători 
valoare internațională.

Ceea c* înseamnă că 
xtcul nu s-a îndepărtat 
noi.

Totul este să ne apropiem 
voi de eL in ziua de răscruce 
12 octombrie 1969.

octombrie 
creadă că 
in meciul

ii 
nu 
cu

nu stau chiar

de

Me
de

Petre STEINBACH

ÎN ATENȚIA ClȘTIGATO- 
RILOR DE LA CONCURSUL 
SPECIAL PRONOEXPRFS 
DIN 8 OCTOMBRIE 1969

• Astăzi este ULTIMA ZI 
în care vă mai puteți pro
cura bifetele pentru tragerea 
Loto de vineri, care va avea 
loc la București iu sala Clu
bului Finanțe 
Doamnei nr. 
de la ora 19. 
radiodifuzată

Bănci din str. 
2. eu începere 
Tragerea va fi 
Intrarea liberă.

PRONOEXPRES

Tragerea concursului special 
din 8 octombrie 1969

Premii obișnuite (bilete de 6, 
15 șl 30 lei)

Extragerea I : 40, 32, 18. 27, 3, 35.
Extragerea a 11-a ; 23. 40, 36,

14. 1, 43, 25.
Premii suplimentare (bilete jde 

6, 15 și 30 lei).
Extragerea a III-a : 2, 37, 1»

25, 45.

Fotbaliștii oaspeți au plecat 
puternic din start și după 
numai trei minute de joc au 
reușit să deschidă scorul : 
Pircălab. venit în ajutorul a- 
părării, s-a angajat intr-o 
suită de driblinguri la 25 de 
metri de poarta lui Coman, 
Todorov i-a luat mingea, a 
intrat în careu, șut și... I—0 
pentru Dunav. Dinamoviștii 
nu reușesc să creeze nici o 
acțiune periculoasă la poarta 
lui Markov, căci Haidu, Fră-

țilă și Doru 
teren doar 
Numai Pircălab — decis să-și 
răscumpere greșeala — pro
duce dureri de cap apărăto
rilor bulgari, care în cîteva 
situații îl opresc pe dinamo- 
vist din cursă prin mijloa'ce 
neregulamentare. Ce păcat, 
însă, că centrările excelente 
ale lui Pircălab nu sint fiuc- 
tificate de „trio ul" sus amin
tit. Egalarea s a produs in 
min. 25, cind portarul bul
gar. vrînd să prindă mingea 
cu mina pe la spate (1). îl 
servește impecabil pe Doru 
Popescu, care înscrie din a- 
propiere : 1—1.

Popescu sînt pe 
simpli figuranti.

D. VIȘAN

Azi, la Giurgiu:

1-3 (1-1)
La Ploiești s t desfășurat, 

In fața a peste 3 000 de spec
tatori, partida feminină de 
fotbal dintre selecționata lo
cală și selecționata Brașovu
lui. După o repriză echili
brată. în a doua parte a me
ciului brașovencele s au im
pus cu autoritate, reușind să 
obțină o victorie mult aplau
dată. Autoaf'ele golurilor : Iu- 
liana Naco (3), pentru, Brașov, 
respectiv. Niculina Stroie.

A. VLASCEANU 
coresp. principal

LOTO-PRONOSPORT
Premii speciale (apartamente și 

numerar — bilete de 15 și 30 lei).
Extragerea a IV-a : 3, 13, 23, 8, 

15, 33, 28.
Premii speciale (autoturisme, 

excursii șl numerar — bilete de 
30 tel). \

Extragerea a V-a : 2, 7, 11, 43, 
35, 1, 4.

Extragerea a Vl-a : 43, 5, 33, 29. 
9, 37, 36.

FONDURILE DE PREMII :
Obișnuite : extrag. I : 380.566 Iei 

extrag, a Ii-a : 380.566 lei.
Suplimentare : extrag, a III-a : 
196.805 lei.
Speciale : extrag, a IV-a : 438.113 

Iei ; extrag, a V-a și a Vl-a : 
550.140 lei.
General : 1.946.190 lei.

*

Plata premiilor se face asl 
fel <

Îd Capitală, începînd de

DUNĂREA - STEAUA
Performera etapei trecute a 

diviziei B (seria l). Dunărea 
Giurgiu, invingătoarea echi
pei Metalul ia Buaureșli. va 
întîlni azi, pe stadionul Olim
pia, într-un meci amical oe 
divizionara A, Steaua. Inte
resul pentru această pat Udă 
este deosebit de mare în 
orașul dunărean, mii de iubi
tori ai fotbalului din locali
tate vrînd să-i vadă pe ste- 
liști jucînd în compania e«hi 
pei giurgiuvene.

TH. BARBALATA — eoresp.

marți 21 octombrie 1969, prin 
casieriile 
nosport;

în țară, începînd aproxi
mativ de
brie 1969, prin casieriile pro
prii Loto-Pronosport și 
mandate poștale.

★
LOTO

proprii Loto-Pro-

vineri 24 octom-

Premiile întregi și sferturi 
tragerea din 3 octombrie

prin

de la
1969

I : cat. I i 
a 16.890 lei; 
a 16.001 lei

85 a

Extragerea 
riante întregi 
4 variante 
4.000 lei ; a III-a : 
și 61 a 252 lei ; a IV-a : 358 a
305 lei și 225 a 76 lei ; a V-a î 
494 a 255 lei și 403 a 63 lei.

Extragerea a tl-a : cat. B î 
1 variantă întreagă a 51.902 iei și 
3 variante sfert a 12.975 lei ; 
cat. C : 12 variante sfert a 
7.569 lei; eat. D : 412 a! 100 lei și 
1.553 a 25 lei.

Cîștigător la categoria B extra
gerea a Ii-a: Păi von Petru din 
comuna Dudeștii Vechi Județul 
Timiș.



SE IMPUNE O NOUĂ FORMULĂ DE DESFĂȘURARE 

A CAMPIONATELOR LUMII LA CICLISM
0 Campion mondial al zilei sau al anului ?

0 Deținători ai tricoului „arc-en-ciel", anonimi ai șoselei...
• „Cursa Păcii" și „Tour de I'Avenir" pot deveni etape im- RAIMONDO D’INZEO

portante ale C.M.

în. ciclism, ca și în alte 
sporturi, de altfel, campio
natele lumii reprezintă mo
mentul culminant al sezo
nului. La startul întrecerii 
care conferă tricoul ,.arc-en- 
ciel“ sînt reunite toate for
țele sportului cu pedale, ve
detele laolaltă cu speranțele. 
De mai multă ■ vreme însă 
specialiștii își pun întreba
rea: reușește campionatul lu
mii — așa cum este el orga
nizat — să dea ciclismului pe 
cel mai bun sportiv al anu
lui, pe campionul veritabil?

Tot mai mulți sînt cei care 
consideră- că actuala formulă 
a C.M. este depășită, că ea 
nedreptățește talentele au
tentice ale ciclismului de 
fond. O cursă — pe un tra
seu Lăsat la latitudinea or
ganizatorilor (U.C.I. și F.I.A.C. 
fiind îndeobște,' așa cum s-a 
văzut, doar niște consilieri) 
— chiar dacă are un grad 
de dificultate ridicat nu poa
te să desemneze pe cel mai 
bun, ciclist al lumii în sezo
nul respectiv, ci doar pe cel 
al zilei. Or, nimeni nu dorește 
să cunoască campionul mon
dial al zilei... Spre edificare: 
ce au reprezentat pentru ci
clismul internațional (și ce 
reprezintă ei în momentul de 
față) campionii mondiali Vit
torio Marcelii (1968), Graham 
Webb (1967), Jacques Bothe- 
rel • (1965), Flaviano Vicentini 
(1963)? Lista campionilor mon
diali care au în palmares 
doar acest succes, care nu 
și-au confirmat titlul, care 
n-au obținut nici o victorie 
în marile curse („Tour de 
l’Avenir", „Cursa Păcii*1 ș.a.) 
este lungă și demonstrează 
cit de puțin sever este uneori 
examenul anual al campio
natelor mondiale.

Este evident că se impune 
o nouă formulă. Specialiștii 
încearcă să formuleze propu

ALPINISM... CITADIN: iată, in fotografie, un aspect din timpul exercițiilor de escaladă 
la o școală de alpinism din R. F. a Germaniei, probabil unica din Europa, instalată în oraș

SCHI PE... TURNUL 
EIFFEL

arizienii nu vor mai 
avea nevoie să plece la 
stațiunile montane în 

iarna acestui an! Le va fi 
suficient să urce la primul 
etaj al turnului Eiffel pentru 
a gusta din plăcerile schiu
lui, poate chiar și ale altor 
distracții pe care le oferă o 
asemenea stațiune. Intr-ade
văr, Consiliul municipal din 
Paris a examinat săptămina 
aceasta un proiect privind 
crearea unui... • -t alpin la 
primul etaj al .turnului. Aici 
va fi construită și o pîrtie 
de schi din material plas
tic, cu o lungime de 200 m, 
care va cobori pină la Cîm- 
pul lui Marte. La capătul 
pistei sport "ii vor găsi și un 
patinoar, care va găzdui me
ciuri de hochei. După cum 
au lăsat să se înțeleagă au
toritățile municipale, este 
posibil ca, în ianuarie, cînd 
instalațiile vor fi demontate, 
pîrtia artificială de schi să 

neri care să aducă cit mai 
aproape de noțiunea reală 
competiția care desemnează 
anual campionul lumii. Ne a- 
lăturăm celor ce caută o noua 
modalitate, formulind urmă
toarea propunere:

Campionatul mondial ama
tor de fond să se dispute in 
trei faze. Prima dintre ele 
să fie prologul „Cursei Pă
cii" (luna mai), o etapă cu 
traseu de munte, la o altitu
dine medie, astfel incit să 
nu constituie un avantaj pen
tru cicliștii din țările care au 
trasee montane la mare alti
tudine. A doua etapă, un cri
teriu (cursă pe circuit) in pe
rioada campionatelor mondia
le de contratimp pe echipe 
(începutul lunii august). In 
sfirșit, cea de a Ill-a etapă 
s-o constituie prologul „Tu
rului Franței* pentru ama
tori, un contratimp indivi
dual (sftrșitul lunii septem
brie). Formula are avantajul 
insă de a crea posibilitatea 
scoaterii in evidență a sporti
vului care se menține in for
mă un sezon intrtg (de la în
ceputul lunii mai pină la sfir- 
șitul lunii septembrie) ji care 
dovedește un talent deosebit, 
o pregătire la un nivel ridi
cat, atit pe munte ji la con
tratimp, cit fi in dificila pro
bă pe circuit.

Disputindu-se in cursele-pro- 
log etapele nu impun ciclis
tului in cauză participarea 
efectivă la „Cursa Păcii* și 
„Turul Franței". Este necesar 
să fie așa intrucit federațiile 
naționale pot selecționa in e- 
chipele reprezentative aler
gători diferiți la cele două 
mari întreceri. Reunirea a- 
cestor două competiții, de im
portantă vitală pentru ciclism, 
in desemnarea campionului 
lumii ar ridica atit importan
ța respectivelor curse de 
lung kilometraj, cit fi pe a- 

fie mutată în cartierul ha
lelor.

SPECTATORI ÎN...
CIORAPI

Ty n număr de 30 de spec 
tatori lai meciul de fot 
bal Derby City—Man 

Chester United din prima di
vizie engleză au asistat lu 
această partidă în... cicrapi. 
Aceasta, ca urmare a unei 
„măsuri de securitate** a po 
liției. care a considerat că 
cei 30 de fanatici suporteri 
purtau o încălțăminte „pri- 
mejdioasă** ce se putea trans
forma în... arme în eventua 
litatea unor incidente. Ea 
avea vîrfurile din .fier sau 
tălpile prevăzute cu cuie ! 
Pantofii au fost restituiți pro
prietarilor la sfîrșitul meciu
lui. De menționat că In 

ceea a campionatului mon
dial.

Adiționarea rezultatelor se 
poate face atit prin cumula
rea timpilor, cit și prin cea 
a locurilor. Există posibilita
tea adăugării și a unei a pa
tra probe (pe rînd, prologul 
unui tur ciclist' național), ast
fel ca din patru faze ciclistul 
să-și poată alege performan
țele cele mai bune din trei 
curse. S-ar exclude astfel po
sibilitatea declasării unui ci
clist foarte bun in cazul unui 
accident sau al unui aban
don fortuit.

Fără îndoială, nu avem 
pretenția că aceasta este cea 
mai bună formulă. Oricum 
Insă, ea reprezintă o moda
litate de a face mai echita
bilă această întrecere inițiată 
pentru desemnarea celui mai 
bun ciclist din lume, repre
zintă — în același timp — 
un mijloc de excludere a 
unor anomalii din cauza că 
rora o serie de mari rutieri 
(Gimondi, Melihov, Zimmer
mann, B. Guyot ș.a.) n-au 
cucerit tricourile „arc-en- 
ciel“.

Hristoche NAUM

VICTORII ROMÂNEȘTI ÎN TURNEUL DE BOX
DIN BERIINUI

BERLINUL OCCIDENTAL. 8 
(Agerpres).. — In cea de-a 
doua reuniune o turneului in
ternațional de box, care se 
desfășoară in Berlinul Occi
dental, pugiliștii români au ob
ținut alte 3 victorii. La cat. 
muscă C Gruiescu a dispus 
la puncte de .vest-germanul

„IOHAIUI" flMINII Dl
în runda a doua a turneu

lui zonal feminin de șah de 
Ia Vaselina Morave (Ceho
slovacia). Malypetrova a câști
gat la Haroldson. iar Vreeken 
a învins-o pe Grigorieva. Su- 
zana Makai (cu piesele negre)

S-A ÎNCHEIAT TURUL CICLIST AL BULGARIEI
Turul ciclist al Bulgariei 

s-a încheiat la Sofia cu vic
toria rutierului italian Poloni. 
Cicliștii români au ocupat 
următoarele locuri: V. Bur- 
lacu — 20 la 12:06: D. Nem- 
țeanu — 42 la 36:43; A. Su-

JOHANSSON REINTRĂ ÎN RING!
Fostul campion mondial de 

box la cat. grea, suedezul In- 
gemar Johansson, intenționea
ză să-și facă reintrarea. După 
cum se știe, Johansson care 
i-a cedat centura lui Patter
son. in cel de-al doilea meci, 
s-a retras de mai mulți ani 
din activitatea competițională. 
El are 35 de ani și 118 kg. 
Intr-o declarație făcută re
prezentanților presei suedeze. 
Johansson a spus, printre al
tele : _într-adevăr. intențio
nez să reintru. Pentru aceas
ta insă trebuie să-mi conti
nui antrenamentele și să slă
besc cel puțin 18 kg. Dacă mă 

cursul partidei 20 de specta 
tori au fost arestați, iar alți 
20 fuseseră expulzați din tre 
nul special ce trebuia să-i 
transporte la Manchester !

JIM HINES CONCEDIAT

H olărit lucru, recordma
nul mondial și medalia
tul cu aur la J.O. din 

Mexic în proba de 100 m 
plat, atletul american Jim Hi 
nes, nu are noroc. Angajai 
de clubul de fotbal american 
„AAiami Dolphins" pentru a 
evolua în cadrul acestei echi
pe, „cel mai rapid om din 
lume" a fost acum concediat. 
Conducerea clubului a ajuns la 
concluzia că s-a pripit, întru- 
cît, în ciuda tuturor încercă
rilor făcute, Hines nu poate 
să prindă nici măcai o minge I

VICTORIOS LA LISABONA
LISABONA, 8 (Agerpres). 

Cunoscutul campion italian 
Raimondo d’Inzeo a obținut 
prima sa victorie în cadrul 
concursului internațional de 
călărie de la Lisabona. Con- 
curînd pe calul „Belevue**, 
d’Inzeo a terminat parcursul 
de obstacole în 44,3 (0 p. pe
nalizare). Pe locurile urmă
toare s-au clasat Alvarez Cer- 
viera (Spania) pe „Mullin- 
ger“ — 44,7 (0 p. p-) și Giu
seppe Moretti (Italia) pe „E- 
bagero“ — 46,5 (0 p. p.).

TOSTAO A FOST 
OPERAT CU SUCCES
Cunoscutul fotbalist brazi

lian Tostao a fost operat cu 
succes de către chirurgul Ro
berto Moura. El suferise o 
deplasare a retinei ochiului 
sting, in urma unei lovituri 
primite cu balonul în plină 
figură. Tostao își va relua 
antrenamentele peste 40—59 
de zile, urmînd să-și facă re
intrarea în cursul lunii ia
nuarie.

OCCIDENTAL
Schubert (decizia a fost pro
nunțată cu 5—0), iar la cat. 
semimijlocie Alexandru Popa 
a cîștigat clar la puncte în fața 
lui Kerlin (R. F. a Germaniei). 
Compionui european la cate
goria cocoș. Aurel Dumitrescu, 
a învins prin ko. in rundul 3 
pe japonezul Machida.

ȘAH DIN CEHOSLOVACIA
a pierdut Ia Just. Margareta 
Teodorescu a întrerupt parti
da sa cu Asenova (Bulgaria), 
în clasament, pe primul loc 
6e află Just (R.D. Germană), 
cu 2 p.

ciu — 44 la 53:40 șî F. Gera 
— 45 la 55:29- Pe echipe, 
primul loc a fost ocupat de 
formația R.D. Germane, ur
mată de Bulgaria — la 6 sec. 
Formația Steaua București 
s-a clasat pe locul 10.

/
voi simți capabil, atunci pri
mul meci amical îl voi sus
ține probabil la sfîrșitul aces
tei luni la Goteborg**.

Turneul zonal 
de șah din Austria

LA GLOGGNITZ (Austria) a 
început turneul zonal de șah la 
care participă și reprezentantul 
țării noastre Dolfi Drimer. In 
primele trei runde. Drimer a În
trerupt cu finlandezul Lahti, a 
remizat cu suedezul Jansson și 
a pierdut In fața bulgarului 
Radulov.

RAMSEY TNVATA- 
SPANIOLA

entru sir Alf Ramses, 
antrenorul echipei de 
fotbal a .Angliei, nimic

nu trebuie neglijat pentru a 
se asigura păstrarea Cupei 
mondiale, anul viitor, in
Mexic. Convingindu-se, în 
cursul recentului turneu în
treprins de echipa Angliei in 
.America de Sud. de impor
tanța înțelegerii limbajului 
adversarilor fără ajutorul 
unui interpret, celebrul an 
trenor englez a hotărit să 
învețe limba spaniolă. El spe
ră ea. în felul acesta, să sur
prindă eventual conversațiile 
tactice dintre conducătorii 
echipelor sud-americane aflati 
pe banca rezervelor!

OMOLOGAREA-, 
PE CUVTNT!

iuseppe Saraceno, un 
student italian, pretin
de că a stabilit nu nou 

record de viteză pentru schi 
nautic, străbătind strimtoa- 
rea Messina, între Sicilia ți

Italia continentală, în timpul 
de 7 minute și 35 secunde. El 
declară că a luat startul de 
la Punta Faro (Sicilia), ajun- 
gind la Canitello după ce a 
parcurs o distanță de 5 km.

POETUL CERUTTI

Ce e mai ușor: să fii an 
trenor de atletism său 
să scrii versuri ? Cînd 

mai mulți ziariști sportivi 
i-au adresat această întrebare 
lui Percy Cerutti, răspunsul 
faimosului antrenor australian 
a fost următorul: „Nu știu 
ce e iai greu, dar, fără în
doială, e mai plăcut să scrii 
versuri, deoarece criticii lite
rari sînt mult mai obiectivi 
deeît reporterii sportivi !“ 
Cerutti vorbește în deplină 
cunoștință de cauză: la 74 
de ani, a scris uv volum de

T. ST AM A și V. STAMATE transmit din Havanaî

ILEANA DRÎMBĂ Â CUCERIT MEDALIA DE ARGINT
CAMPIOANA MONDIALĂ (NOVIKOVA) DECISĂ

Dacă aurul a strălucit destul de 
departe de campionul nostru o- 
limpic, Ionel Drimbă, în schimb 
soția sa, Ileana, a fost pe punc
tul de a intra In posesia meda
liei din acest jhetal nobil in ac
tualele campionate mondiale de 
scrimă.

După ce a dominat categoric 
grupa I a semifinalelor obți- 
nind 4 victorii și suferind doar 
o înfringere (4—3 cu Cirkova și 
Palm, 4—1 cu Ragno, 4—« cu Ga- 
pais și 0—4 cu Gorohova), Ileana 
Drimbă a Început excelent finala 
dispunind, mai Intii, de marea 
speranță a scrimei sovietice Cir
kova (4—3) apoi de Rejtd, Gapais 
și Samușenko (toate cu 4—1). In 
același timp, campioana olimpică 
Elena Novikova (U.R.S.S.) a 
debutat cu un eșec in fața lui 
Cirkova (1—4), dar, in celelalte 
asalturi, ea s-a Înscris pe orbita 
succeselor : 4—2 cu Samușenko,
4—1 cu Rejtd și 4—3 cu Gapais. 
Urma un asalt decisiv, cu Deana 
Drimbă care avea o victorie mai 
mult. Ei bine, Novikova a abor
dat acest asalt cu o extraordinari 
voință de a învinge și cu toate 
că Deana Drimbă i-a opus o dir- 
ză rezistență victoria a revenit 
campioanei olimpice eu 4—3 (1—•, 
2—1, 3—2, 3—3, 4—3). A fost nece
sar un meci de baraj pentru de
semnarea campioanei mondiale,

GABRIEL ffllBtȚII) LA SFÎRȘITUL ETAPEI 
DE ANTRENOR ÎN MEXIC

Doctorul Gabriel Cherebețij 
este fostul jucător de volei al 
echipei naționale, de pe vremea 
cind eram ași mondiah in acest 
joc. Sportiv greu de uitat pen
tru rafinamentul tehnicii sale, 
student și medic pentru care 
sportul nu a fost un mijloc de 
substituție și de expediere a o- 
biigațiilor universitare, el s-a re
comandat întotdeauna prin se
riozitate. acuratețe de compor- 
tamen; și disponibilitate pentru 
prietenie, toate calități profund 
structurale.

Din IMS doctorul Cherebețiu a 
lucrat in Mexic. Ca angajat al 
Comitetului Olimpic mexican, in 
calitate de antrenor de volei. De 
curtnd a revenit In țară, după 
4 ani de activitate in capitala 
Mexicului. Iată citeva dintre re
latările sale despre această pe
rioadă ;

— Mexicanii an ângijat mai 
mulți antrenori străini (34) pen
tru pregătirea loturilor olimpice 
in vederea ediției a XlX-a a 
J.O. In primul an eu am format 
echipele de volei (băieți și fete). 
In continuare, pină la revenirea 
In țară am lucrat numai cu echi
pa masculină.
- Ce v-a surprins in contact 

cu sportivii mexicani ?
— O concepție care, aveam să 

mă conving, este proprie tuturor 
sportivilor amatori din America 
Latină. Ideea că sportul este o 
activitate lejeră, o modalitate 
de relaxare In timpul liber. Re
zultatele n-au importanță, acti
vitatea in sine contează.

— Ni se pare excelentă aceas
tă mentalitate, un paradis pier
dut prin care nu umblă obse
danta fantomă a rezultatelor.

— Da, dar știți cit de tiranie 
e stăptnit sportul modern de 
principiul competivității T

versuri, care este socotit în 
Australia un adevărat „best
seller".

RECORD MONDIAL 
AL_ PORTARILOR?

Federația de fotbal a 
Braziliei a hotărit, la 
insistențele clubului 

„Cruzeiro**. să ceară la 
F.I.F.A., omologarea ca re
cord mondial a performanței 
portarului Raci de la res
pectivul club. în 1027 de mi
nute de joc. în poarta lui 
Râul nu a intrat nici un 
gol ’ Abia în minutul 37 al 
celui de-al doisprezecelea 
meci plasa porții echipei 
-Cruzeiro-* a fost scuturată 
pentru prima oară după mul
tă vreme...

ÎNOT - DA, 
VISLIND — NU !

Nu mai este un secret 
faptul că nenumărați 
înotători și înotătoare 

au traversat Canalul Mînecii, 
dar mai puțin cunoscut este 
faptul că această performan
ță nu a fost reușită, în mod 
oficial sau controlat, de vreo 
ambarcație de canotaj. Acum 
cîteva zile, un _opt“ din Am
sterdam a hotărit să repare 
această „nedreptate istorică” 
și a luat startul din portul 
francez Calais, îndreptîndu-se 
spre țărmul britanic. Dar 
speranțele olandezilor nu s-au 
îndeplinit, ei fiind nevoiți să 
abandoneze tentativa, după 
zece ore de drum, din cauza 
unei serioase avarii a ambar- 
cației. Pînă la țintă mai erau 
numai zece kilometri I

O apărare... sigură.' 

meci In care floretista noastră nu 
a mai avut resurse așa Incit No
vikova a cîștigat ușor cu 4—1.

De remarcat că cealaltă repre
zentantă a noastră, Maria Vicol, 
a pierdut de puțin calificarea în 
finală (Ia număr de tușe primite) 
fiipd Întrecută de Rejto 4 v, No
vikova și Samușenko (cite 3 vic
torii, ca și Vicol)... Și printre vic
toriile sale, Vicol a reușit și una 
asupra noii campioane mondiale 
(4-3).

Clasament final la proba femi
nină de floretă : 1. Elena Novi
kova (U.R.S.S.) 4 v, d.b.; 2. Dea- 
na Drimbă (România) 4 v; 3. 
Svetlana Cirkova (U.R.S.S.) 3 v; 
4. Tatiana Samușenko (U.R.S.S.) 
2 v; 5. Ddiko Rejtd (Ungaria) 1 v; 
6. Brigitte Gapais (Franța) 1 v.

Am asistat, de asemenea, și la 
primele tururi ale competiției de 
sabie pe echipe la care participă 
reprezentativele a 8 țări împărțite 
astfel : grupa A (U.R.S.S.. Italia, 
România, Mexic); grupa B (Un
garia, Polonia, Japonia, Cuba).

In primul meci, echipa sabrerl- 
lor noștri au luptat de la egal la 
egal cu echipa Italiei. Ambele e- 
chipe au acumulat cite 8 victorii 
așa Incit clștigătorii au fost de
semnați de numărul tușelor pri
mite (Italia 54 — România 65). 
Victoria echipei italiene a fost 
obținută de >1. A. Montano (5—0 
Nicolae, 5—2 BA de seu), Salvatori

— Nu învinge, nu este cam
pioana mondială sau olimpică, 
nu stabilește recorduri, o națiu
ne este privită de sus chiar da
ca are o minunată educație fi
zică în general. Și viceversa. A- 
re medalii. URA ! ! Ce contează 
că nici 110 din populație nu fa
ce minimul acela de exercițiu 
fizic cerut de către zeci de ar
gumente ignorate.

— Nu vă contrazic, dar e greu 
5â mergi împotriva curentului 
general. Antrenorii străini au 
fost invitați în Mexic pentru 
a-j pregăti pe sportivii țării gaz
dă a trecutei Olimpiade, in așa 
fel. Incit să-i apropie de nivelul 
sportului internațional, să-i adu
că în rîndul elitelor, a trebuit 
să le arătăm sportivilor trăsă
turile intensive ale sportului 
modern. Să-i obișnuim cu un re
gim de muncă dificil. compus 
din antrenamente zilnice. Incet- 
încet au înțeles și ei că marile 
performanțe nu sint întimplâtoa* 
re. că nu ajung nici măcar 1-2 
ani de pregătire pentru obți
nerea lor, dar cei mai vîrstnici 
au renunțat, s-au retras, consi- 
derind despotic regimul de lucru 
preconizat de mine. Alții mai ti
neri s-au dovedit însă ceva mai 
receptivi, mai apți să accepte 
rigorile. Procesul, după opinia 
mea, s-a derulat firesc. In 4 ani, 
am schimbat 23 de jucători pla
fonați sau refractari la eforturi 
intense.

— Șl nu s-a supărat nimeni ?
— Nici vorbă. Consimțămintul 

a fost total, deoarece am invitat 
(și obligat) la singurul stn de 
pregătire care menținut ahi în 
șir poate oferi un loc în ierar
hia mondială. Nu e Ioc pentru 
supărare, dacă nu vrei sau nu 
Poți. Și acest lucru s-a înțeles 
de către toată lumea.

— Sceptici poate că totuși au 
existat. Cum i-ați convins ?

— Prin rezultate. Nu prin cele 
din turneul olimpic. Pornind de 
la zero, nu se poate realiza in 
2-3 ani răsturnarea unei ierar
hii consolidate de 10—15 ani. Dar, 
campionatul țării l-a cîștigat e- 
chipa Bahia California cu 6 ju
cători pregătiți de mine, iar 
toate echipele de club care con
tează acum in voleiul masculin 
mexican au numai jucători cres
cuți In lotul de care m-am ocu
pat, Recent, imediat după ple
carea mea, s-a disputat un cam
pionat nord și centro-american. 
Echipa Mexicului s-a clasat a 
doua, după Cuba (unde voleiul 
e stimulat de multă vreme), in- 
vingind formația Statelor Unite. 
Frecventele recunoașteri publice 
pe care le-a primit activitatea 
mea constituie și ele o dovadă 
că voleiul mexican a obținut pre
misele consacrării.

— Concepția pleziristă despre 
care vorbeați separă acolo spor
tul amator de cel profesionist ?
- Da, mexicanii au și sport 

profesionist, sector in care se 
lucrează foarte serios. Fotbalul, 

boxul, fotbalul american și bas
chetul, partea lor profesionistă, 
slut remarcabile și apte să ofere 
spectacole sportive cu ținută. 

Ceva nostim. Mexicul a avut și 
continuă să aibă mari boteri 
profesioniști, implicit și mari 
antrenori, cu toate acestea pen
tru pregătirea boxerilor amatori 
In vederea Olimpiadei au fost 
aduși antrenori străini. Motivul ?

- TELEX- TELEX- TELEX- TELEX-
După mai multe aminări dato

rate ploilor pricinuite de ura
ganul „lnga“, ia Hamilton (Insu
lele Bermude) au început între
cerile campionatului mondial de 
yachting, clasa wFinn“. Prima 
regată a revenit concurentului 
brazilian Jorge Bruder, urmat de 
suedezii Paul Elvstrom, Gunnar 
Aasblon și americanul Peter 
Barrett.

După victoriosul turneu între
prins în S.U.A., selecționata de 
box amator a Italiei a evoluat 
Ia Toronto în compania echipei 
Canadei. Pugiliștii italieni au 
obținut o categorică victorie cu 
scorul de 11—0.

Turneul internațional de tenis 
de la Sevilla a fost cîștigat de 
spaniolul Orantes’, care a dispus, 
în finală, cu 11—9, 6—4 de com
patriotul său, Șantani. In semi
finale. Orantes îl întrecuse cu
6—2, 7—5, pe sud-africanul He
witt, iar Santana, cu 6—4, 4—6, 
6—1, pe italo-australianul Martin 
Mulligan.■

Selecționata de fotbal a R.D. 
Germane și-a continuat pregăti
rile in vederea preliminariilor 
campionatului mondial, întilnind 
la Ruhla, într-un meci amical, 
echipa maghiară Vasas. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul de 
1—0, prin punctul marcat de 
Kreische, în minutul 6.■

Concursul international de de
catlon desfășurat la Berna a fost 
cîștigat de atleții echipei R.F. 
a Germaniei, care au totalizat

ABIA ÎN BARAJ

(5—2 Irimiciuc, 5—1 Vintilă, 5—8 
Nicolae); M. T. Montano (5—3 cu 
Vintilă și cu Bădescu); Rigoll 
(5—2 cu Vintilă). Cele 8 .puncte 
ale echipei noastre se datotfesc In 
primul rînd lui Irimiciuc (5—3 cu 
M. A. Montarfo și Rigoli, 5—1 cu 
M. T. Montano), apoi lui C. Ni
colae (5—4 cu M. I. Montano și 
Rigoli), H. Bădescu (5—2 cu Sal
vatori, 5—4 cu Rigoll), O. Vintilă 
(5—4 cu M. A. Montano).

In meciul următor, sabrerii noș
tri au fost întrecuți cu 12—4 de 
echipa U.R.S.S. : Mavlihanov 5—4 
cu Bădescu și Nicolae, 5—3 cu 
Popescu; Nazlimov 5—4 cu Bâ- 
descu șl Popescu, 5—1 cu Nicolae; 
Rakita 5—1 cu Vintilă, 5—4 cu 
Bădescu, 5—2 cu Popescu; Sidiak
5—1 cu Bădescu și Popescu, 5—4 
cu Nicolae. Aci, Vintilă a avut 
cel mai consistent aport (5—2 cu 
Mavlihanov, Nazlimov și Sidiak). 
Nicolae — Rakita 5—4.

In celelalte întilnirl: U.R.S.S. — 
Mexic 16—0; Italia — Mexic 15—1; 
Ungaria — Cuba 13—3; Polonia — 
Japonia 13—3; Ungaria — Japo
nia 15—1; Polonia — Cuba 10—6.

In turul III : Ungaria — Polo-, 
nia 9—2; Japonia — Cuba 9—5; 
U.R.S.S. — Italia 9—6; Românii?
— Mexic 11—1.

In sferturi de finală vom asis
ta din nou la un meci România
— Italia.

Antrenorii mexicani reputați prlfl 
pregătirea profesioniștilor pretin* 
deau onorarii exorbitante.
- Ce a însemnat Olimpiadă 

pentru Mexic ?
— Un efort național pentru 

construcții, amenajări și orga
nizare, finalizat excelent. S-a 
respectat o constatare devenită 
tradiție : ultima Olimpiadă e 
mereu cea mai izbutită dintre 
toate, nu fiindcă impresiile des
pre ea sint mai proaspete, ci 
pentru că fiecare țară organiza
toare se ambiționează să depă
șească toate realizările anterioa
re. Pe plan sportiv, mexicanii 
au obținut cel mai bun bilanț 
al lor de pînă acum : 3 me
dalii de aur, 3 de argint, 3 de 
bronz.

— Presupunem că în acești < 
ani ați ajuns să cunoașteți des
tul de bine Mexicul și poporui 
său.

— Clnd am ajuns acolo știam 
limba spaniolă, precum și o se
rie de date despre istoria, civi
lizația și cultura veche și nouă 
a poporului mexican. M-am in
tegrat repede, fiindcă mexicanii 
sînt oameni de o gentilețe extre
mă. Cînd îi cunoști își spun nu
mele, adăugind imediat : „Su
servidor", expresie fără nimic 
umilitor, care vrea , spună
străinului : i,sînt la dispoziția 
dv“. Se simt foarte onorați dacă 
accepți să locuiești cîteva zile 
Ia ei șî să mănînci specialități 
autohtone. E un popor tînăr* 
peste 50 la sută din populație 
are sub 20 de ani, remarcabil 
prin firea lui ardentă, prin sim
țul umorului, prin marile lui 
capacități creatoare. Vestigiile ar
tistice ale civilizației aztece sînt 
copleșitoare ; sculptura, pictura 
și arhitectura modernă mexica
nă au atins treapta universalită
ții ; economia țării are un di
namism impresionant. A fost a 
țară greu încercată de istorie. 
Tragediile întîmplate pe acest 
pămînt nu s-au uitat încă, deși, 
de la derularea unora au tre
cut secole. Aspirația spre liber
tate șl independență a poporu
lui mexican poate fi măsurată, 
printre altele, cu două fapte re
velatorii. In tot Mexicul nu exis
tă nici măcar o statuie a lui 
Fernando Cortez, conchistadorul 
spaniol care a debarcat pe me
leagurile imperiului aztec în 
anul 1519 ; iar, în timpul revo
luției desfășurată între anii 1910 
și 1920 și-au dat viața peste 1 
milion de oameni.

— Ce știu mexicanii despre 
România ?

— In general, ne cunosc puțin. 
Astăzi nu mai poate fi incrimi
nată distanța. Mă gîndesc mai 
d#» grabă că noi nu facem su
ficient pentru a difuza cultura 
Si arta românească. Nici spor
tul nostru nu era prea cunos
cut. Desigur, după sâptămînile 
preolimpice și mai ales după 
marile întreceri din octombrie 
trecut situația s-a modificat. In 
schimb, este cunoscută și apre
ciată intens politica externă a 
statului nostru, atitudine consec
vent. militantă pentru pace și 
relații internaționale inspirate de 
prietenie, spirit de independen
ță și suveranitate. Opinia publi
că mexicană se identifică și ea 
cu acest crez.

R. BOGDAN
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74 p. Pe locurile următoare s-au 
clasat echipele Franței — 49 p 
și Elveției — 44 p. La individual, 
cel mai bun rezultat a fost rea
lizat de elvețianul Edy Huba- 
cher (7 405 p).■

„Criteriul Munților", competiție 
clclistâ rezervată celor mal buni 
alergători din R.D. Germană, 
i-a revenit, pentru a doua oară, 
lui Alex. Peschel, care a realizat 
timpul de 25:04,9, pe un traseu 
care a măsurat 25 km.■

Renumitul jucător de tenis de 
masă, Richard Bergman, de pa
tru ori campion al lumii, a le
șinat în cursul unui meci de
monstrativ pe care-1 susținea tn 
orașul Southport. El urmează să 
sufere o intervenție chirurgicală 
la cutia craniană.■

La Mombassa (Kenya). în ca
drul unui "concurs de atletism, 
proba de 400 m plat a fost cîș- 
tigată de Chris Asati (Kenya) 
care a realizat timpul de 46,2. 
Pe locul doi s-a clasat record
manul mondial Lee Evans (SUA), 
cronometrat cu același timp. Pro
ba de 1 500 m plat a revenit 
kenyanului Kipchoge Keyno, in 
3:40,2.a

Cîștigătorul Turului Franței, 
Eddy Merckx, este complet re
stabilit după accidentul suferit 
cu ocazia unui antrenament pe 
velodrom. El a început rulajul 
pe șosea. Este posibil ca 
Merckx să participe la compe
tiția internațională dotată cu 
„Trofeul Barrachi^.
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