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PUGILIȘTII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI alfabetului : _U“. care repre- 
zexuind sportul studențesc 
din cetatea universitară a 
Daciei Superioare. împlinește 
• jumătate de veac de exis
tentă. Generațiile de foști si 
actuali _U*-zști. fiecare in

expoziției retrospective „U“, 
la Casa de cultură a studen
ților : med de fotbal între ve
terani („U“—Rapid
rești): meci de fotbal: „ 
O.F.K. Beograd; spectacol 
gală la Teatrul Național.

23 octombrie: vizitarea 
către oaspeții veterani a 
nor obiective industriale; 
tilniri sportive: baschet 
_U* Cluj—Politehnica Bucu
rești. baschet (m) „U“ Cluj— 
Politehnica Galați; spectacol 
de gală dat de ansamblul Ca
sei de cultură a studenților.

24 octombrie: finala „Cu
pei semicentenarului" pe cen
tru universitar la volei și 
handbal; meci de volei divi
zionar (f) „U“—I.E.F.S. Buc., 
gală 
cula

25 
dinii 
semicentenarului" la atletism, 
gimnastică și judo; viziona
rea unui spectacol de operă 
(sau teatru).

26 octombrie: adunarea fes
tivă comemorativă; meci di
vizionar categoria A, etapa a 
IX-a: „U“—Crișul; seara — 
masă comună.

lui Adel Talebi, unul din cele mai
Foto: N. DRAGOȘ

Pina la surprinzătoarea decizie de descalificare, Nico.ae Pipi.-- rea-i
„curate" meciuri. Dar arbitrii, uneori.

IN MECIUL CU REPREZENTATIVA IRANULUI
Aseară, pe ringul instalat In 

gala Floreasca s-a desfășurat 
întîlnirea internațională de 
box dintre reprezentativa de 
tineret a țării noastre și se
lecționata Iranului. Evoluînd 
£n compania unor boxeri al 
căror stil și capacitate erau 
foarte puțin cunoscute — oas
peții poposind pentru prima 
oară în România - pugiliștii 
români s-au comportat exce
lent, realizînd, în final, o fru
moasă victorie. întîlnirea cu 
tinerii pugiliști iranieni a pri
lejuit spectatorilor din Capi
tală, prezenți în număr mare 
în jurul ringului, vizionarea 
unui spectacol de bună cali
tate, la care, și-au adus con
tribuția și oaspeții.

Ei au prezentat o formație 
■tânără, din rindul căreia des
prindem un talent autentic în 
persoana „penei" Malek Hosen 
Puor. Lovind foarte puternic 
și precis, stăpin pe o tehnică 
bună și originală, total diferi
tă de cea cu care eîntem obiș- 
nuiți (atâc repetat cu directul 
de dreapta, deși se află în po
ziție normală de luptă, boxe
rul iranian a înregistrat o a- 
plaudată victorie în fața lui 
Marin Dumitrașcu.

La categoria muscă, Vasile 
Ivan, deosebit de atent, a câș
tigat meciul, de fapt, cu un 
eingur braț. Obligat de necru
țătoarele „drepte” ale lui Ha- 
Ban Mosaiebi să-și folosească 
brațul drept numai pentru blo
caj și parade, Ivan a aruncat 
în luptă doar pe cei sting. La 
categoria cocoș, Adrian Mo
rarii, campion de juniori al 
țării noastre, de loc impresio
nat de „bronzul’! campionate
lor Asiei, în fața căruia s-a a- 
flat aseară, a evoluat lejer, 
deconectat, punîndu-1 pe Wil
helm Iuananl, deseori, în si-

tuațil dificile, obligind pe ar
bitrul Petros Nazarbegian să-l 
abandoneze in ultima repriză. 
Prima victorie a oaspeților, 
Îndelung aplaudată a fost în
registrată de Malek Ilosen 
Puor, la categoria pană, în 
fața lui Marin Dumitrașcu. 
Boxerul iranian ne-a demon-

aseară multiple calități 
mari posibilități de per-

strat
— cu _ . _
fecționare —, lăsind cea ma: 
frumoasă impresie spectatori
lor. Decizia de descalificare a 
lui Nicolae Păpălău. in cadrul 
categoriei semiușoară. pe care 
arbitrul Gholam Reza Shahid: 
a dictat-o in meciul cu Adel

Concurs
de slalom

nautic

SALA FLOREASCA, ÎNCEPE AL

Secvență dintr-o spectacu
loasă întrecere de slalom 
nautic

AL CAMPIONATULUI MASCULIN
Ce așteaptă antrenorul federal NICOLAE NEDEF

uu

INVITA
parte ii toii 
considere că pentru 
scri< aceste rinduri, 
zind ini itatiei cu 
hr.-

împreună, să 
ei s-au 
răspun- 

prezența

de filme, 
jubiliară 

octombrie: 
botanice ;

numeroasele corn pe-Printre 
tiții republicane sau internațio
nale, în agenda sportivă a a- 
cestui sfîrșit de săptămină se 
înscrie și un nou turneu de 
handbal masculin. Este vorba 
de o altă rundă (prima a fost 
oferită nu de mult amatorilor 
de sport din Cluj) compusă 
din trei etape ale campiona
tului republican. Aceste 15 
partide (se vor desfășura cite 
5 pe zi) au loc azi, mîine Și 
duminică în sala Floreasca, 
fiind așteptate cu un justifi
cat interes. Ținînd seama că 
turneul final al C.M. se apro
pie cu pași mari, este lesne

că, printre cei cede înțeles 
vor urmări eu atenție aceste 
meciuri, se numără și antre
norul federal NICOLAE NE
DEF, cu care am purtat ieri o 
interesantă convorbire.

— Spuneți-ne, ca antrenor 
federal, ce așteptați de la a- 
cest turneu ?

— Foarte multe lucruri. De 
fapt, cred că știți că cei de 
al treilea tur al campionatelor 
noastre de categoria A a fost 
înființat tocmai ca scopul de 
a adapta pe sportivi Ia regi
mul de jocuri sistem turneu 
in sală și pentru a ne putea 
face opinii mult mai certe in

Bucu- 
,U“— 

de

de 
u- 
în-
(f)

inclusiv peli- 
„Gaudeamus". 
vizitarea gră- 
finala „Cupei

*
toți cei interesați, 
programul manifes- 

cu ocazia 
i unei jumătăți de 
existență a clubului 
or :

octombrie : deschiderea

Pentru
ibikâm
țiilor organizate 
uversăr

Azi, sosesc campioanele
mondiale de la Havana

ît la Campionatele 
e de la Havana, unde 
ă cum se știe — e-

chipa feminină de floretă a 
cucerit medalia de aur.

Reprezentativa de talere a României 
a plecat la campionatele mondiale

Ieri a părăsit Capi- ocotxnbrie. Au făcut de
late. pirind te Sar. Se- plasarea Ion Dumitres-
bestian (Spania), echipa cu, Gheorghe Fiorescu.
ăe taie.-e a Române: Ștefan Popovici, Aurel
care va păru rpa la Iooescu. însoțiți de ao-
canpionBtele mondiale trenorul Grigore Ioa-
din zilele de 18—19—21 ni de.

Scrimeri români la Belgrad
Aseară, a părăsit Ca

Ț i. 1
meri 1

scn- 
va

E2- 
des-

derației iugoslave de 
specialitate, la probele 
de floretă fete și spadă. 
Au făcut deplasarea 
Eva Lengyel, Adriana 
Moroșanu, Nicolae I or
gii și Constantin Duțu.

„Cupa Voința
Clubul 

„Voința", 
borare cu 
de ciclism 
reșfl.

<4 la ciclocros
sportiv 

in cola- 
comisia 

Bucu- 
organizează 

duminică 19 octom
brie. orele 10. com
petiția de ciclocros 
„Cupa Voința”, în
trecere care deschi
de sezonul curselor 
pe teren variat.

Concursul se va 
desfășura pe tra-

seul din jurul sta
dionului „Voința" 
din șoseaua Pipera 
— „Ferma roșie". 
Traseul va fi cu 
porțiuni fixe de a- 
lergare pe bicicletă 
și pe jos. La aceas
tă competiție, sînt 
programate urmă
toarele categorii : 
avansați, juniori I 
și II, semicurse și 
oraș.

I INGRATITUDINE I
I

Tinerii parașutiști la înălțime!

DOILEA TURNEU

OCX

de pa

Xeagu.

Simbătă și duminică, la 
Arad, va avea loc un intere
sant și atractiv concurs de 
slalom nautic. La această în
trecere au fost invitat: să par
ticipe caiaâștj și canoiști din 
toate secțiile nautice din țară. 
Competiția. care se va des
fășura pe o pistă soecîal a- 
menajată pe riul Mureș, pro
gramează evoluții la K1 bă
ieți, Kl fete, K1 — probă 
masculină pe echipe, canoe 
simplu, canoe dublu și canoe 
dublu mixt.

Inițiativa organizării aces
tor frumoase întreceri apar
ține C.J.E.F.S. Arad. Este un 
lucru lăudabil, deoarece se 
reînnoiește tradiția competitivă 
in acest sport, disciplină care 
va figura la J. O. din 1972.

I
I

petale erou; 
za: ripuoor.

omenîul de culme al unui an
trenor nu poate fi, desigur, 
decit acela cind elevul pe'ca- 
re-l îndrumă încă a'e la pri
mii pași, ajunge pe treptele 
cele mai înalte ale măiestriei

sportive, devine un adevărat performer. 
Cit de lungă și de întortocniată este 
o asemenea cale, cîte eforturi comune 
ale acestui tandem, sportiv-antrenor, nu 
au fost cheltuite, cîie mii de ore de 
studii și exerciții nu sînt necesare pen
tru a realiza marea biruință ! Dar, prin- 
tr-o colaborare nemijlocită de zi cu zi, 
in ciuda obstacolelor inerente, cînd 
sportivul l-a simțit tot mai aproape pe 
antrenor, iată că sosește și mulf aș
teptata clipă a succesului. Atunci, și 
astfel de secvențe se înscriu cotidian 
în lumea stadioanelor, primulîn lumea stadioanelor, primul .gest al 
sportivului este acela de a-și îmbrățișa 
antrenorul, exprimîndu-i public suprema 
lui recunoștință.

La asemenea efuziuni emoționante 
ne-a fost dat să asistăm deseori și la 
tenis de masă unde, cu toată euforia 
victoriei, Maria Alexandru, Radu Ne- 
gulescu sau Carmen Crișan nu i-au 
uitat niciodată pe cei din colț, pe das
călii lor într-ale sportului.

în rindul • antrenorilor cunoscuți și

Iapreciafi pentru atașamentul față de 
elevii lor se numără și Emil Procopeț

I
I
I
I
I
I
I
I
I

DE HANDBAL

Teodor Constanune6cu.
Emil Dumitrașcu — 
T e odor T ânăsescu)
4 Brașov 3284 j p,
3199.1 p. 6. Craiova

antrenor 
3383 p.

5. Galați 
3079,4 p,

7. Ctuj 3007 p. 8. Mureș 2992.8 
p. 9. Iași 2743.8 p, 10. Ploiești 
23+5’ p.

Pe pista ver
ticală a aero
dromului Clin- 
ceni, parașu- 
tiștii sportivi 
coboară în 
grup spre 
punctul fix

I

(Continuare :.n pag. a 2-a) V. Tf.
Foto :

St CIOTLOȘ
I

din Arad. Ne aminiim cum, 
deceniu, actuala maesfră a 
Eleonora Mihalca, care avea 
ani, venise la un concurs în _____ r..
tocmai dintr-o comună de lingă Cărei, 
Tășnad. Firavă și sfioasă, complet necu
noscută, această fetiță cu părul ca vă
paia focului, a atras atenția, prin jocul 
ei, anirenorului arădean. înlrezărindu-i 
posibilitățile, Procopeț, cu acordul fo
rurilor diriguitoare, a’ vizitat la Tășnad 
pe părinții lui Mihalca, și i-a convins 
ca fata să se mute la Arad, asiaurîn- 
du-i că ea va avea toate condițiile de în-

acum un 
sportului, 
doar 14 
București

I
I
I
I
I

du-i că ea va avea toate condițiile de în
vățătură și sport. Și așa a fost, Proco- 
peț s-a ținut de cuvînt, a găzduit-o pe 
Mihalca în casa familiei lui, a ajutat-o 
ani în șir și material, iar astăzi, Eleo
nora Mihalca este titulară în reprezen
tativa României, cotată a 12-a jucă
toare din lume, numele ei fiind cunos
cut în numeroase țări unde a evoluat. 
Cu cîtă mîndrie și prețuire ne-a vorbit 
— nu o dată — acest antrenor de ele
va lui. Dar, timpul trece și fiecare din
tre noi își urmează drumul pe care și-l 
croiește. Uneori însă și între cei mai 
dragi, intervine o despărțire, periodică 
sau definitivă. Totul e cum se produce 

, în ce manieră. Desigur, spiritul de 
ir-play trebuie să precumpănească în 
emenea relații, loialitatea să aibă în- 

tîietate. Se pare însă că Eleonora Mi
halca nu este de aceeași părere.

Dorind să urmeze învățămîntul supe
rior — tot respectul pentru aceasta — 
ea a dat examen de admitere la Insti
tutul pedagogic din Timișoara, pe care 
l-a trecut cu succes. Pînă aici, nimic 
deosebit. Abia după absolvire, însă, Mi
halca a comunicat fără nici o jenă 
antrenorului ei, celui căruia de fapt ar 
trebui să-i datoreze recunoștință, că se 
va transfera ca sportivă la Politehnica 
Timișoara (regulamentul îi dădea drep
tul). Scurt și cuprinzător. Un fapt îm
plinit. Pînă atunci ea nu suflase o vor
bă în tot Aradul, care a adulat-o și a 
cinstit-o cu toate onorurile, din care 
cele materiale n-au fost cele mai neîn
semnate. De ce a fost nevoie de acest 
secret total ? Credea oare Mihalca că 
se va opune cineva ca ea să urmeze 
cursurile unei facultăți ?

Alaiuri de atributul sportului ca mij
loc de călire a organismului și întă
rirea sănătății se numără și acela de 
plămădire 
umane, a 
excepții.

I
I

IValeriu CHIOSE

I
I
IConstantin CO/riARNISCHI

și formare a caracterelor 
elitelor. Sînt însă și nedorite

Dinamo — Steaua 
rugby. Totdeauna o parti
dă de luptă, de încleștare, 
după cum se poate vedea 

din imaginea alăturată

Ix
I
I
I
I
I
I»

xx X

noiembrie, 
ziua partidei decisive ou 
echipa Greciei, iubito

rii fotbalului au destulă vre
me să Îngroașe rindurile ce
lor care își îndreaptă aten- 
-ția și către altă discipline, 
umbrite covîrșitor de balonul 
rotund în această toamnă fier
binte și bogată în emoții.

Treptat, sezonul competițio- 
nal a devenit complet, angre- 
nînd aproape toate ramurile 
sportive în caruselul ; 
nant al campionatelor, 
sfârșitul 
marcat 
absolut

prelungită de pe locurile frun- 
tașe ale marilor competiții, re
zultatele contradictorii au con
dus la părerea că voleiul ro
mânesc traversează o perioa
dă de criză. Campionatul, cu 
o formulă îmbunătățită in a- 
cest an, cu un program alcă
tuit cu mai multă aeurateță,

I I
I
I

pasio-
Dar 

acestei săptămîni este 
de citeva premiere 

notabile.
★
campionatul de 

masculin și fe- 
redcștepiînd niș
ele multă vreme 
Ultimele eșecuri 

„naționalei", absența ei

(Continuare in pag. a 2-a)

Începe 
volei 
minin, 

te speranțe 
neîmplinite, 
ale

Foto : Aurel NEAGU

Nico.ae


Cartingului-- semafor verde! începe al doilea turneu

(Urmare din pag. 1)

rei

al campionatului masculin
din februarie-martie 1970 

activitatea de pregătire, de 
închegare a unei echipe repre
zentative bine sudată din punct 
de vedere tactic și fizic a în
ceput mai de mult. Acum nu 
facem altceva decît finisări, 
retușări sau îmbunătățiri, 
pariții de ultimă oră în 
este dificil să se producă. 
tuși, vreau să ț precizez 
după turneul de la Cluj, 
transferat din lotul de tineret 
In Iotul ce se pregătește pen
tru C.M. pe Birtolom, Bota și 
Dumitru. Menținerea lor în 
rîndul tricolorilor depinde în
să numai de ei, de felul în

A- 
lot 

To
că, 
am

campionatul diviziei A

Cu cîtva timp în urmă, dă
dusem cartingului epitetul de 
„copil vitreg”, pentru că nu 
se găsea nimeni care să se o- 
cupe de... creșterea lui după o 
concepție unitară și adecvată. 
Iatg însă că zilele acestea lu
crurile au luat un curs deose
bit de favorabil t în cadrul 
Federației române de mode- 
lism s-a Constituit 
centrală de carting. Noul or
ganism, care pune în... legali
tate o activitate cu consecințe 
dintre cele mai favorabile 
pentru inițierea tehnico-spor- 
tivă a copiilor și tineretului, 
va lucra cu sprijinul efectiv 
al faotorilor direct interesați i 
Organizația de pionieri, U.T.C., 
Ministerul Învățămîntului etc.

Din Comisia centrală de

Comisia

carting fac parte: AI. Devas- 
sal (președinte)', prof. N. Cer- 
nătescu (vicepreședinte), P. 
Burianu (secretar), ing. M. O- 
rădeanu, dr. M. Panțu, prof. 
M. E. Ionescu, D. Lazăr. I. 
Mancaș, D. Croitorescu, N. 
Ivanciovici, ing. M. Crăcăua- 
nu. Acest colectiv nu-și înce
pe activitatea, după cum se 
știe, pe teren gol. în diferite 
orașe ale țării — și mai ales 
la București, la Palatul pionie
rilor — există cercuri de ti
neri automobiliști constituite 
cu ani în urmă. Pașii făcuți 
pînă acum vor trebui dirijați 
mai bine, în raport cu necesi
tățile interne și cu progresele 
cartingului pe plan mondial, 
în acest sens, a fost întocmit 
un program de perspectivă vi-

Nemulțumiri

zînd elaborarea unui regula
ment și a unui calendar com- 
petițional, formarea unui corp 
de instructori și de arbitri, ti
pizarea construcției de „auto
mobile pitice”.

Se apreciază că la ora ac
tuală există în țară aproape 
100 de carturi. Majoritatea 
lor corespund normelor fi
xate de comisia de resort 
din cadrul forului mondial 
specializat — Federația Inter
națională de Automobilism. 
Cele care nu se înscriu în a- 
ceste norme vor fi utilizate to
tuși, însă numai pentru an
trenamente și pentru con
cursurile „de casă”. Comisia 
centrală a întreprins demer
surile necesare pentru constru
irea în serie, într-un viitor a- 
propiat, a unor loturi de car
turi, cu gabarite și caracteris
tici regulamentare, menite să 
contribuie la o largă dezvol
tare a activității nu numai in 
mediul urban dar și în cel 
rural.

Programul jocurilor de azi 
din sala Floreasca : ORA 15 i 
Rafinăria Teleajen—Dinamo
Brașov; ORA 16,15: Dinamo 
Bacău—Minerul Baia Mare: 
ORA 17,30: Dinamo București- 
Voința București; ORA 18,45 : 
Politehnica Timișoara—Univer
sitatea Cluj : ORA 20 : Steaua- 
Universitatea București.

de la un but la altul Bogdan S1RETEANU

care vor juca in aceste zile 
ca și la ultimul turneu al 
campionatului.

— Am înțeles din 
se că lotul este in 
format.

— Exact. In linii 
prin aceasta nu trebuie să se 
creadă că el este 
xat și că ușile ti 
cu... lacătul!

— Atunci, vă 
spuneți ce așteptați de 
cătorij selecționați ?

— Oh, fn această privință 
cred că mi-ar trebui ore în
tregi ca să vă spun totul. 
Sau, ca să mă folosesc de un 
termen uzual în gazetărie, de 
multe coloane de ziar. De 
pildă, aștept ca portarii Penu 
și Dincă sd manifeste o formă 
constant bună. Îmi amintesc 
că maestrul emerit al sportu
lui Mihai Redl nu apăra în
totdeauna formidabil. Dar nici 
nu primea goluri parabile. De

cele spu- 
linil mari

mari. Dar

definitiv fi- 
sînt închise

rog să
le

ne 
ju-

zile, cuplajele 
dovedesc 6in-

De ani de 
bucureștene se 
gura formă viabilă de men
ținere, pînă la un anumit ni
vel, a interesului pentru rug
by. Oricit am iubi și ar iubi 
insă cineva acest sport, tre
buie 6ă privim în față reali
tatea : popularitatea ovalului 
este foarte redusă. Se pune 
permanent și foarte serios pro
blema găsirii oelor mai bune 
soluții pentru atragerea de 
spectatori și de practicanți. 
Pe prim plan se situează, de
sigur, competițiile, mijloc de 
răspîndire prin atragere ce 
nu mai necesită pledoarii. Iată 
însă că tocmai cei chemați să 
asigure în primul rind o ju
dicioasă programare a parti
delor divizionare nu țin cont 
de cuprinsul rîndurilor de mai 
sus : duminică 19 octombrie 
au fost programate din nou 
pe terenuri diferite cele două 
meciuri de divizia A, Progre
sul—Universitatea și Steaua— 
Dinamo 1 In principiu, drept 
pretext servește cuplarea fie
căreia dintre cele două parti
de cu cîte un meci de „B“. 
Credem însă că e vorba de o 
lipsă de realism regretabilă. 
Pe ce bază se scontează atra
gerea unui public numeros la 
meciurile de divizie secundă? 
Cînd a dovedit această com
petiție dacă nu popularitate 
autentică (nu una rezumată 
Ia membrii de familie...), ca 
să nu mai vorbim (decît in 
treacăt) de seriozitatea care 
continuă să-i lipsească ? 
dacă acum, 
sprijină pe rugbyști, 
nînd terenurile într-o 
bună, cînd să le mai 
cluburilor-organizatoare 
miterea de cuplaje: 
cînd plouă șl apare riscul dis
trugerii suprafeței de joc ?

Seria întrebărilor de acest 
gen ar mai putea continua, 
dar devine aproape jenantă, 
pentru cel ce o face, repeta
rea la infinit a argumentelor 
logice. N-am vrea să ajun
gem, pină la urmă, la bă
nuiala că interese înguste (de 
altminteri, greu de probat) se 
ascund sub masca cuplajelor 
mixte. Pină una-alta, insă, 
puținii spectatori fideli ai o- 
valului se simt alungați și 
părăsesc, încet-încet, tribu
nele. Faptul e cu atit mai 
regretabil, cu cit semnalele de 
alarmă n-au lipsit (din pă
cate, ocazii au fost destule in 
ultimii ani).

★
Registrul de procese verba

le al comisiei de disciplină ne 
dă din nou neplăcut prilej de

Iar 
cînd vremea il 

menți- 
s tare 

cerem 
ad- 

atund

*

spicuirl : la meciul Rapid—Con
structorul, jucătorul Gh. An
ton (Constructorul), deși nu 
era in formație (ba chiar era 
în haine de stradă !), a intrat 
pe teren și a lovit cu picio
rul un adversar, ceea ce i-a 
atras o „vacanță” de 3 luni de 
joc efectiv (propunerea a ve
nit chiar de la clubul său) ; 
la meciul dintre Combinata 
Arhitectura—I.E.F.S. și Olim
pia, protestele la deciziile ar
bitrului s-au soldat cu sus
pendări pe 2 etape (D. Buzo- 
ianu), 1 etapă (C. Ioniță) și 
cu avertismente (M. Mateescu, 
Gh. Voicu) „acordate”, toate, 
rugbyștilor de la Olimpia ; la 
meciul C.S.M. Sibiu-Vulcan, 
siblenii T. Erwen și I. Lo- mată ....
ceea 
tape 
50 la 
au fost provocați !) ; constăn- 
țeanul Tr. Doiciu se va odihni 
pînă la 3î decembrie, pentru 
lovirea adversarului in meciu] 
Politehnica-Farul ; pentru mo
tive similare, Gh. Celea (Fa
rul) și C. Drăgulescu (Grivița 
Roșie) vor sta cîte o etapă pe 
tușă (dar cu intrarea publi
cului pe teren cum rămîne ?); 
în sfirșit, bîrlădeanul Gh. Băn- 
cianu nu va Juca timp de o 
lună (lovirea adversarului In 
meciul Dinamo—Rulmentul).

Dacă va fi 
rînd vom face 
Cine dă însă 
tru antrenorii 
că sint educatori ?

și-au lovit adversarii, 
ce le-a atras cite 2 e-
6uspendare (reducere... 

sută, pentru că, de fapt,

nevoie, în cu- 
un... clasament, 
„premiile’! pen- 
care au uitat

AsigurărilorAdministrația 
da Stat a pus Ia dispoziția 
celor interesați 
forme de asigurări de persoa
ne. între acestea se află una 
care răspunde dorinței de a 
lua măsură de prevedere pen
tru o anumită perioadă mai 
scurtă. Ne referim la Asigu
rarea „Turist”, necesară tutu
ror celor care pleacă în con
cediu, în delegații, în depla
sări, în diferite locuri de ac
tivitate situate în afara locali
tății de domiciliu eto. avanta
je Importante.

Cele cîteva amănunte privind 
această formă de asigurare, pu- 
6e Ia div ^ziție de tov. MA-

numeroase

prezența lui în poartă 
siguranță întregii echi- 

ceea ce — din păcate — 
nu este încă cazul cu Penu, 
Dincă sau Orban. Ei au mari 
fluctuații de formă.

— Numai de la portari 
teptați confirmări ?

— Firește că nu. 
insistat asupra lor 
în jocul de handbal 
poate avea un rol determinant 
în obținerea unui rezultat bun. 
El este ultimul ți cel mai im
portant apărător. Așteptările 
mele au însă arii mai largi. 
Mi-ar place, spre exemplu, ca 
Ion Popescu, unul dintre cei 
mai vechi componenți ai lo
tului, să arate că și-a schim
bat concepția de joc, că este 
mai activ, mai constant, că 
îți pune în valoare 
tele calități pe care 
In aceeași situație 
Roland Guneș tn care 
mari speranțe. Cred că timi
șoreanul trebuie să depună e- 
forturi mai mari pentru a se 
titulariza nu numai prin im
presii, ci prin aportul pe care 
îl dă în teren. La Gruia 
Titus Moldovan aș dori si 
constatăm cu toții mai multă 
seriozitate, mai multă dăruire 
tn joc. In mod deosebit mi 
refer la Gruia, care rămîne 
jucătorul nostru „nr. 1“, dar 
pe care îl trădează des voin
ța, dîrzenia tn joc.

aceea, 
dădea 
pe.

aș-

amDar 
deoarece 
portarul

excelen
te are. 
este ți 
îmi pun

Turneul de box pe categorii

Modificări în programul 
de desfășurare

Federația de box ne-a co
municat citeva modificări pri
vind datele de desfășurare a 
turneului de box pe categorii. 
Astfel, Ia Sibiu, Intre 22 și 26 
octombrie, vor evolua pugi- 
liștij de categorie grea, ur- 
mînd ca boxerii de la cate
goria semigrea să participe 
la întrecerile de la’ Brăila 
între 3 și 9 noiembrie.

După o perioadă, în oare 
atenția iubitorilor voleiului 
a fost reținută doar de pre
zența reprezentanților noștri 
la competițiile internaționale 
de primă mărime, se reiau 
confruntările pentru desemna
rea campionilor noii ediții a 
campionatului diviziei A, mas
culin și feminin. Febra pre
gătirilor a atins în aceste zile 
— cum era și firesc — cota 
maximă. Toate cele 24 de e- 
chipe își pun la punct ulti
mele amănunte, pentru ca 
fluierul arbitrului să le gă
sească în plenitudinea forțe
lor.

• Cercetînd buletinul trans
ferărilor, se poate constata că 
un număr de 263 de jucători 
au cerut să joace în viitorul 
campionat la alto echipe. Cele 
mai „spectaculoase” cereri au 
fost: P. Vraniță de la Poli
tehnica Timișoara la Dinamo 
București, Rodica Popa de la 
C.S.M. Sibiu la „U“ Timișoara, 
Petrică Stxmcu de la S.S. Bu
zău la Rapid, Nicolae Dobre 
de la Politehnica Galați la 
Minerul Baia Mare, George 
Kramer de la Politehnica Ga
lați la Unirea Tricolor Brăila, 
Angela Moroianu și Liliana 
Pașca de la Șc. Sp. Censtanța 
la Farul. Toate au fost apro
bate de Federație.

• însemnate schimbări s-au 
produs și în rîndul antreno
rilor : conducerea echipei fe
minine a clubului Rapid a 
fost încredințată lui Davila 
Plocon; la Dinamo, ta locul 
antrenorului Sebastian Mihăi- 
lescu. care îndrumă pregăti
rile naționalei Spaniei, a fost 
numit George Eremia; la Cea
hlăul Piatra Neamț în locul 
Măriei Săvinescu va funcționa 
C. Hincu, fost antrenor la 
Constructorul Suceava ; la 
Farul Constanța a trecut 
Cristian Ion, fost antrenor ia 
Șc. Sp. Constanța. Este de ne
înțeles totala ingratitudine a 
conducerii clubului Progresul

față de eforturile încununata 
de suoces ale antrenoarei Ma
riana Bunescu de a promova 
echipa feminină în prima di
vizie, ea fiind, înlăturată, to
tal nemotivat. în noul cam
pionat formația bucureșteană 
va fi condusă de antrenorul 
Gh. Rindașu.

• Etapa inaugurală începe 
simbătă, o dată cu desfășura
rea partidelor Steaua — Pe
trolul Ploiești (masculin) în 
sala Progresul (ora 18,30) șix 
Rapid — Medicina București 
(feminin) în sala Giulești (ora 
18). Duminică, în Capitală, 
vor avea loc, jocurjle Progre
sul — Universitatea Timișoara 
(f) și Progresul — Politehnica 
Timișoara (m) în sala Progre
sul, de la oră 9. în țară se 
vor desfășura următoarele 
meciuri; masculin: Unirea 
Tricolor Brăila — Dinamo 
București, Minerul Baia Ma
re — Rapid București, Viito
rul Bacău — Politehnica Ga
lați, Universitatea Craiova — 
Tractorul Brașov; feminin t 
Farul Constanța — 
București, G.S.M. 
C.P.B., Penicilina 
I.E.F.S. București, 
Miercurea Ciuc — 
Piatra Neamț.

- Dinamo 
Sibiu — 
lăți — 

Voința 
Ceahlăul

Deoarece partidele de 
duminică se dispută tn 
cursul diminejii, corespon
denții noștri sînt invitați 
să ne transmită relatările 
cel mai tîrziu pînă la 
ora 15.

Panoramic
(Urmare din pag. 1)

LEGILE NATURII NU POT FI IGNORATE
Pe baza unei experiențe proprii 

de aproape 18 ani în domeniul 
biologiei natațlel, voi încerca ră 
răspund la ancheta ziarului pri
vind insatisfacțiile generate 
lucrul cu copiii și juniorii.

încă In 1957, arătam intr-un stu
diu publicat în revista „Cultură 
fizică", după ce urmărisem timp 
de aproape 5 ani un grup de Îno
tători de 15—18 ani (la data luă
rii în observație aveau 10—13 ani), 
că dacă subiecții respectivi atin
seseră unele performanțe sportive, 
pe plan biologic ei se prezentau 
slab pregătiți, atit din punct de 
vedere morfologic, cit și funcțio
nal. Aceste carențe îl împiedicau 
să atingă anumite performanțe 
preconizate, iar pe de altă parte, 
reduceau influența obiectivă pe 
care înotul trebuie s-o imprime 
organismului sportiv ; concluziile 
finale Indicau lipsuri mari în me
todica de pregătire, ignorarea 
virstei fiziologice și încălcarea 
brutală a legilor fiziologiei efor
tului. In alte studii, arătam că 
goana după rezultate Imediate, la 
vîrste mici, face să scadă an de 
an rîndurile, șl așa destul de 
rare, ale speranțelor natațlel 
noastre, prin forțarea timpurie a 
unor organisme fragede șl plafo
narea lor indiscutabilă pe plan 
pslho-funcțional la virsta junio
ratului.

îmi permit, deci, să revin cu 
citeva idei pentru Inimoșii antre
nori care, furați de fenomenul 
accelerației, sau de cel al age- 
groups-urilor americane, își în
chipuie că se pot juca cu per
formanța Ia copil de vlrstă mică.

Valoarea rezultatelor sportive la 
o vtrstă fragedă este iluzorie și 
fără semnificație (excepție fac 
doar cele ale unor reale talente). 
Ele sint rodul unor antrenamente 
forțate, pe care organismul le în
registrează și le va deconta după 
pubertate.

La situația precară din natațla 
noastră nu ne putem permite a- 
venturl șl amuzamente, pe fondul

de

biologic al copiilor. Să-i Învățăm 
mal bine să înoate din vreme 
(4—5 ani), să-l instruim cu răb
dare (aș interzice cronometru! !) 
3—4 ani, pinâ cînd ei vor stăptnl 
toate pro- Jeele tehnice, și de 
abia după aceea ar trebui început 
antrenamentul sportiv. Specialiș
tii noștri, majoritatea absolvenți

antrenamentul sportiv numai după 
acest interval, șl atunci luați crc- 
nometrul după dv.; nu vă entu
ziasmați de rezultatele obținute în 
concurs la aceste vîrste (7—11 ani), 
deoarece ele sînt efemere, iar 
copiii instabili din punct de ve-

ANCHETA NO AST RA
ai I.E.F.S.. trebuie să Înțeleagă că 
noțiunea de antrenament sportiv 
este incompatibilă pe plan spiri
tual și biologic cu virsta mică. 
Pentru aceste considerente, nu 
pot fl de acord cu fragmentarea 
și evidența unor recorduri pe cele 
4 categorii (A, B, C, D); avem 
copii grozavi, dar la juniori înre
gistrăm un hiatus penibil.

Pe această linie, aș încerca să 
dau citeva sfaturi antrenorilor 
care lucrează cu copil. Uitați cro- 
nometrele la cabină, in primi! 
3—4 ani de instruire ; începeți

SCORURI MARI IN MECIURILE DE LA CLUJ
Ieri s-au disputat, în Capitală, 

la Cluj și Arad, patru din 
cinci meciuri ale etapei a 
a diviziei A la polo.

Progresul — Steaua 3—7 
0—2, 2—0, 1—1). Vremea 
toamnă poate că a Influențat ju
cătorii ambelor echipe în meciul 
disputat la (.Tineretului". Partida 
a avut aspectul unei întreceri de 
șah intre jucători de slabă va
loare tehnico-tactlcă, care așteap
tă greșelile adversarului. Intr-a
devăr, rare au fost acțiunile cla
re, gîndite, iar intenția tactică 
s-a ivit vag, pe ici-pe colo. 
Militarii au luat un start puter-

cele 
XV-a
(0-4, 

rece de

nlc (3—0 după 3 minute), lăsind 
impresia că-șl vor rotunji serios 
golaverajul. în continuare ' "
ei ratează exasperant de 
dind posibilitate adversarilor să 
reducă din handicap, scorul fi
nal al meciului fiind de 7—3 in 
favoarea Stelei. Au înscris : Po
pescu 3, Teodor 2. Pantazi, Frincu 
de la Steaua șt Borza 2, Păun de 
la Rapid. (G. D.)

C.S.M. Metalul roșu Cluj — 
Crișul Oradea 7—2 (1—0, 3—1, 1—1, 
2—0). Clujenii, mal calmi In atac, 
au obținut o victorie comodă șl 
meritată. Au marcat: Bikfalvl 
șl Kari cite 2, Urcan, Toth, Cri- 
șan cite 1 pentru C.S.M. șl Bar-

Insă, 
mult.

Interviu publicitar eu MA
RIN RECE, directorul Direc
ției asigurărilor de persoane 
din Direcția generală ADAS.

JURIST
Asigurarea

I
RIN RECE, directorul Direc
ției asigurări de persoane din 
Direcția generală ADAS, pot 
fi utile celor ce doresc să ia o 
măsură de prevedere.

— Vă rugăm să ne spu
neți pentru ce perioadă de 
timp se încheie Asigurarea 
„Turist” șj cit trebuie să 
plătească cei ce vor 
solicite.

să o

— Asigurarea despre 
discutăm se încheie pe 
de o lună, plătindu-se o pri
mă de numai 15 lei. Precizez 
că nu se poate încheia decît 
un singur contract. Se ia ast
fel o măsură de prevedere 
pentru eventualitatea unor

care 
timp

dere neurovegetativ : nu confun
dați solicitarea psiho-fizlcâ din 
antrenament (3—4000 de metri re
prezintă o solicitare medie-mică) 
cu cea din concurs (două probe 
de 50 m reprezintă o solicitare 
psiho-fizică mare sau chiar foarte 
mare uneori) ; fiți atențl la sănă
tatea micilor înotători șl la cola
borarea cu medicul; fiți atențl Ia 
perioadele de solicitare școlară 
(teze, încheieri de trimestre) ; nu 
neglijați 
laterală 
șl faceți 
tehnica
de bază ; fiți pregătiți că o dată 
cu Instalarea pubertății s-ar pu-

pregătirea fizică multi- 
pe toată durata anului 
lecțiile cit mai atractive, 
de Înot fiind elementul

tovicl 2 pentru Crișul.
Voința Cluj — I.E.F.S. Bucu

rești 10—5 (3—0, 2—2, 2—1. 3—2). 
Jucătorii de Ia Voința s-au im
pus clar, ciștigînd detașat. Cele 
mai multe goluri le-au marcat: 
C. Rusu (4). de la Voința șl 
Popescu (2) de la I.E.F.S. (P. 
Rad vani—coresp.)

Vagonul Arad — Rapid 1 
rești 3—4 (2—1, 0—1, 1—0, 
Jocul, fără să se ridice la 
nivel tehnic deosebit, a 
prin ambiția șl ardoarea cu care 
jucătorii celor două team-uri au 
luptat pentru victorie. Au cîștl- 
gat la limită bucureștenii. 
Iacob — coresp. principal)

Bucu-
0—2). 

i un 
plăcut

A

IN

(Șt.

— Ce răspunderi își asu
mă Administrația Asigură
rilor de Stat față de asigu
rați ?

hi tabela 
dăm, spre 
sumele ce se plătesc de ADAS 
atunci cînd se ivesc accidente 
sau pagube la bunuri.

— Deci, cu o primă mică, 
se pot obține sume însem
nate...

— Desigur. Avantajele asi
gurării sînt — așa cum rezul
tă din cele ce arătam mai 
înainte — o invitație pentru 
a concretiza dorința de a se 
lua o măsură de prevedere, 
înainte de a pleca in concediu, 
deplasare, în drumeții etc.

în încheiere, interlocutorul 
nostru ne-a relatat un ultim 
amănunt 1 Asigurarea „Turist” 
sa poate contracta prin res
ponsabilii ADAS din între
prinderi și instituții, prin a- 
genții și inspectorii de asi-

de mai jos 
exemplificare,

gurare, sau direct — la orice 
unitate ADAS.

Riscul asumat în caz de invali
ditate permanentă

In caz de 
deces

Pentru accidente de circulație
auto-moto i 25.000 lei 15.000 lei

Pentru accidente la domiciliu
asiguratul, ca urmare a in- —
cendiului, trăznetului, ex-
ploziei 20.000 lei 10.000 lei

Pentru alte cauze 10.000 lei 5.000 lei
Pentru bunurile gospodărești 20.000 lei

accidente, precum și pentru 
pagubele la bunurile gospo
dărești. Asigurarea „Turist" 
are deci un caracter com
plex.

tea să vă aflați in fața altor spor
tivi (pe plan morfologic, pslho- 
funcțional) șl atunci procesul de 
antrenament va trebui restructu
rat fundamental.

Federație! de specialitate l-aș 
sugera rediscutarea sistemului 
competlțlonal pentru copil și al 
evidenței recordurilor pe catego
rii de vlrstă. Totodată, cred că 
tn cluburile cu secții de înot an
trenorii ar trebui lăsațl să lucre
ze, departe de teama rezultatelor 
Imediate, după care unii condu
cători continuă să aprecieze mun
ca tehnicienilor. Antrenorii tre
buie lăsațl să-și exercite profesia 
căreia s-au dedicat, Iar tehnicie
nii federației să controleze și să 
îndrume activitatea, stimulind re
zultatele cu adevărat meritorii.

Toate cele amintite mal sus 
trebuie Înțelese in condițiile des
tul de precare ale bazei mate
riale (lipsa bazinelor de înot) și 
ale existenței unei limitări a lon
gevității sportive, in sensul că 
performanțele mari la 14—15 ani 
nu presupun, la același sportivi 
o activitate de 10—12 ani, din 
cauza unor bariere pe care noi 
nu le cunoaștem cu exactitate* cl 
doar le constatăm t

Aș dori ca părerile pe care 
le-am expus să fie bine Înțelese 
de Inimoșii antrenori care se ocu
pă de copii, bine Intenționați In 
fond, dar care parcă au uitat tot 
ce au învățat ieri la cursuri șl 
confundă ziua de azi cu cea de 
miine. Este, 
tehnicienilor 
la realitate I 
ale ocrotirii 
cer 1

de altfel, de datoria 
federației să-l aducă 
Interesele natațlel șl 

osănătăți! publice

dr. Ion DRAGAN
membru In comitetul medical 

al F.I.N.A.

REZULTATE STRINSE

A SASEA ZI
9

Campionatele de călărie au pro
gramat joi proba a doua de ob
stacole pentru juniori și proba 
de obstacole pentru seniori ca
tegoria semigrea. REZULTATE 
TEHNICE — Juniori (18 ani) : 1. 
Gh. Nicolae (Petrolul) pe calul 
Aprod; 2. C. Chiuaru (C.S.M. 
Sibiu) — Ring ; 3. V. Conțiu
(A.S.A. Ciul) — Trubadur ; 4. M. 
Condurățeanu (Dinamo) — Lama;
5. c. Dinescu (Steaua) — Pipăruș;
6. N. Vlad (Dihamo) — Hima
laia ; juniori (18 ani) : 
Simion (Dinamo) — Gama ; 2.
M. Simion (Dinamo) — Pătrat ; 
3. I. Serdaru (Atletul Craiova) — 
Nufăr ; 4. I. Munteanu (C.S.M. 
Sibiu) — Strop ; 5. frina Ciocmata 
(Steaua) — Hazlia ; 
Ionescu (Centrul de 
— Ghidran ; seniori 
grea) 
Spirt 
Altai 
Vifor

1. M.

1. 
2.
3.
4.

c. 
D. 
o. 
o.

Vlad 
Velea 
Recer 
Recer

6. Gabriela 
călărie Buc.) 
(cat. semi- 
(Dinamo) — 
(Steaua) — 
(Dinamo) — 
(Dinamo) —

A CAMPIONATELOR
Grațiela; 5. A. Stoica (Petrolul) 
— Picup ; 6. D. Velea (Steaua) — 
Zefir.

înainte de disputarea celei de 
a treia probe, hotăritoare In sta
bilirea clasamentului final pen
tru titlurile de campion, situația 
se prezintă astfel : juniori (18 
ani) : Gh. Nicolae șl C. Dinescu 
cite 6 p ; N. Vlad 8 p, C. Chiua- 
ru și M. Condurățeanu cite 10 p ; 
juniori (18 ani) : M. Simion 2 p 
(cu calul Gama), M. Simion (Pă
trat) 4 p. I. Serdaru șl I. Mun- 
teanu cite 7 p ; seniori (cat. semi
grea) : c. Vlad 3 p, o. Recer 
7 p (cu Grațiela și cu Vifor), C. 
Ilin (Steaua — cu calul Viteaz) 
• P.

Programul de vineri începe la 
ora 14.30, Iar simbătă de la ora 
10 are loc campionatul de dre
sa) (cat. semigrea).

Felix ȚOPESCU

capătă — așadar — responsa
bilități sporite, trebuind să 
eondueă voleiul pe drumul 
greu care îl poate scoate din 
impas. A ne aminti numaî 
vechile victorii și a ne con
sola cu faptul că antrenorii 
românj sint copios solicitați 
peste 
totul 
ment.

hotare ni se pare cu 
nepotrivit in acest mo-

★

Încep, de asemenea, cam
pionatele naționale de 
popice și de motocros. 

Maeștrii arenelor de bitum 
și-au mărit familia și de data 
aceasta se vor întrece pe pista 
12 echipe masculine și 12 fe
minine. Numărul acesta spo
rit este urmarea firească a 
creșterii numărului și clasei 
popicarilor noștri. în acest 
sport, care a înfruntat cu sto
icism și cu demnitate ironi
ile, nu se mai joacă pe... halbe 
de bere, ci pe medaliile de 
aur ale campionilor lumii, ad
mirați și onorați la fel ca ori
care alți învingători. Iar^Jin 
viitor, cine știe, se va 
poate și pentru medaliile o- 
limpice !

Lipsit de sprijin, de mate
rial tehnic, dar beneficiind 
de virtutea rară a pasiunii 
sincere, motocrosul își apără 
cu încăpăținare dreptul la e- 
Xistență. Din păcate, însă, nu 
se poate alerga pe entuziasm, 
iar dăruirea, chiar dacă ar fl 
totală, nu va înlocui niciodată 
piesele de schimb. Așa că...‘ 

Onoarea (, galei”. inaugurale 
i-a revenit clubului brașovean 
Steagul roșu, cunoscut pentru 
devotamentul cu care spriji
nă sportul motocrosului.

★

n derby tn campionatul 
de rugby : Sieaua-Dl- 
namo. Tradiția întilniri- 

lor dintre cele două mari clu
buri bucureștene a căpătat 

rădăcini adinei, iar rivalitatea 
lor a adus sportului româ
nesc mari satisfacții în com
petiții care angajau tricolorul 
nostru național.

De la jocul Steaua—Dinamo 
se așteaptă foarte mult. In pri
mul rînd demonstrația faptu
lui că indiferent de miză un 
asemenea joc poate și trebuie 
să ofere un strălucit spectacol 
(partida Grivița Roșie-Dina- 
mo a adus suficiente argu
mente în sprijinul acestei idei). 
Apoi, va fi foarte interesantă 
și instructivă evoluția selec- 
ționabililor. Iar jocul ca atare 
întrunește toate condițiile pen
tru a fi o pledoarie in favoa
rea rugbyului. Balonul oval, la 
noi 
de

ș

cel
ața

i.

puțin, mai are nevoie
ceva

★

in 
fotbal, 
mine 

mare, care nu acceptă modesta 
casă de oaspeți a „Panorami
cului”.

Oare și pentru aceasta îl 
Iubim atit de mult ?

sfirșit, etapa de 
Dar fotbalul ră- 
un senior prea

PE ECRANE • PE ECRANE • PE ECRANE

Interviu consemnat de i
Aurel CRiȘAN

0 PRODUCȚIE A STUDIOURILOR BULGARE
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Mîine pe, „Dfaamo" și „Republicii"•

Doua derby-uri 
la», concurenfâ

Exigență? 
in ambele

Da! Dar
sensuri...

Arbitri români peste hotare
Comitetul executiv U.E.F.A. 

organizează intre 21 fi 31 oc
tombrie a.c., la Florența (Ita
lia), primul curs pentru ar
bitri internaționali de elită. 
Fiecare țară va fi reprezentată 
de cite trei „cavaleri ai fluie
rului", înscriși pe lista 
U.E.F.A.

Țara noastră a delegat la 
cursul de la Florența pe An
drei Rădulescu, Cornel Nițes- 
cu și Nicolae Hainea.

nariile C.M. va fi condusă de 
o brigadă de arbitri români. 
F.R. Fotbal a anunțat comisiei 
de arbitraj de pe lingi 
U.E.P.A. componența brigăzii: 
Andrei Radulescu (la centru). 
Emil Vlaiculescu și Constan
tsa Bărbulescu (la linie).

★

★

ÎN DIVIZIA C

După 8 etape...

După 
partida 
care va 
brie la

cum am mai anunțat, 
Polonia — Bulgaria, 
avea loc la 9 noiem- 
Var șotia, in prelimi-

Jocul Saint Etienne — Le- 
pia Varșovia, contind pentru 
turul II al Cupei campionilor 
europeni, va fi arbitrat de o 
brigadă românească. Forul 
nostru de specialitate urmează 
să comunice numele celor trei 
arbitri delegați.

Mîine Capitala va găzdui 
două dintre cele mai impor
tante meciuri ale etapei a 
VIII-a. Sigur că atenția ge
nerală a iubitorilor fotbalu
lui — ți nu numai a celor 
din București — este atrasă 
de derby-ul etapei, Dinamo 
București—Universitatea Cra
iova. Dar. nu se poate spune 
eă „eternul derby* bucureș- 
tean. Rapid—Steaua, stirnește 
un interes mai mic. Sîntem 
convinși că programarea a- 
cestei partide în cuplaj ar fi 
asigurat o rețetă record pen- 

• tru ultimii ani. însă, și de 
data aceasta, ca de atitea ori 
in ultimul timp, interesele 
minore au reușit să se im
pună și spectatorii vor fi ne- 
voiți să vizioneze un singur 
meci sau... să prefere televi
zorul. Și din această poveste 
nu au de pierdut decît— clu
burile respective. Dar să lă
săm în pace pe organizatori, 
fiindcă tot ne consumăm— 
cerneala degeaba ți să vor
bim mal bine despre parti
dele in sine.

Dinamo — cu cei 5 „eroi" 
ai săi de duminica trecută 
— va căuta, în propriul fief, 
să se „răzbune* pe oltenii 
care în ultima etapă a cam-

(
de experiență a jucători.or ti
neri în meciuri internaționale 
(nu se știa acest lucru dina
inte ?), comportarea 61abă a 
unora din oamenii de bază 
(Dan, Răducanu, Greavu) etc.

De această dată, însă, spre 
meritul celor in cauză, n-am 
mai fost puși în situația de a 
asculta doar niște explicații, 
reale fără îndoială, dar nu 
îndeajuns de justificatoare 
pentru cele înttmplate la 1 
octombrie pe stadionul „23 Au
gust" în fața a zeci de mii de 
spectatori. întrind în amănun
te, informarea prezentată a 
analizat — critic — comporta
rea fiecărui component al e- 
chipei în partida cu Se tu bal,

Îngăduitori cu ei. In ceea ce ne 
privește, am regretat foarte 
mult că nici unul dintre tine
rii jucători ai echipei (cu ex
cepția lui Dumitru, care a ri
dicat unele probleme perso
nale) nu a luat cuvintul la 
această ședință.

Ar fi, desigur, greșit să se 
creadă că problema tinerilor 
b constituit calul de bătaie al 
discuțiilor purtate. Fără me
najamente au fost criticați ți 
jucătorii mai vechi ai echipei, 
cei pe umerii cărora apăsa 
mai mult răspunderea jocu
lui cu Vitoria Setubal ți pe 
care ei nu au onorat-o. Re
marcabil

pionatuluil trecut l-au spul
berat și ultimele speranța... 
Privind partida^ numai prin 
valoarea intrinsecă a „com
batanților", o victorie catego
rică a băieților lui Nicușor 
ni se pere normală, mai ales 
că trupa lui Coidum r.e-a 
mai oferiP asemenea .sur
prize* la București, în com
pania dinamoviștilor. ~ 
balonul e totuși.» rotund ți 
Oblemeneo nu a renunțat la 
gindul ci poate redeveni gol- 
geter, n-ar fi exdus să fim 
martorii unui meci echilibrat.

Cealaltă partidă. Rapid — 
Steaua, (se va desfășura pe 
„Republicii* ți nu pe ^3 Au
gust" cum se stabilise inițial) 
o putem denumi a onoare:. 
Ambele echipe, dar, mai ales 
Rapid sint dornice să se rea- 
biliteze in fața propriilor su
porteri. Pentru acest meci 
s-a lucrat intens ți in Giu- 
lețti și la_ Săftics. unde 
ți-au stabilit tabăra steliștii.

Cum antrenorii au preferat 
să mai amine cu o zi dezvă
luirea „secretelor* nu ne ră- 
mîne altceva de făcut decît 
să satisfacem curozitatea citi
torilor noștri privind forma
țiile ți tacticile ce vor fi fo
losite de fiecare echipă în zia
rul nostru de mîine.

Cum

Meciul Polonia A
România (echipa

olimpică) se dispută
la Chorzo»

pre- 
vice- 
clu- 

Zaha- 
în e- PE MARGINEA ȘEDINȚEI DE ANALIZĂ DE LA RAPID

Convocată in urma sugestiei 
Biroului federației de fotbal, 
ședința de analiză a echipei 
Rapid, care a avut loc — după 
cum am relatat in ziar -»,marți 
după-amiază, a adus mai 
multă lumină în privința cau
zelor comportării total neco
respunzătoare dirt meciul crt 
Vitoria Setubal.

De fapt, analiza făcută a 
cuprins o perioadă mai largă, 
referindu-se atît la etapa pre
gătirilor efectuate în cursul 
verii, cît și 1a evoluția echi
pei în campionatul actual. A- 
ceastă retrospecție analitică Sk 
permis, de altfel, și subliniem 
rea unor aspecte pozitiva dia 
activitatea echipei.
Informarea 
zentată de 
președintele 
buluî, Otto 
ria, a scos
vidență faptul că 
pregătirile în ve
derea 
de 
fost 
tears 
le-au 
vremea respectivă 
și observatorii 
trimiși din partea 
federației), că an
trenamentele 6e 
desfășoară intr-un 
®>irit de sporită 
•dgență (in ședință, 
dătorii au confirmat 
*st lucru, deși unii dintre 
* ne spuseseră anterior, în 
•articular — oare din ce mo
tile 7 — că se pune mai mult 
«centul pe „miuțe”) și că 
îceea ce este constatat de 
<bată lumea) echipa a avut o 
bună comportare în actualul 
•ampionat, fiind, la 
Olent dat, lideră și 
Wn meci mai puțin 
(teoretic vorbind, cu cele două 
puncte ipotetice 
restanță Rapid ar 
•cum pe primul 
■Mnentului).

Și-atunci, se va 
cine, cum a fost 
bilă înfrîngerea rușinoasă din 
partida retur cu Vitoria Se
tubal ?

Ca și în urmă cu aproape 
două săptămîni, în fața Bi
roului F.R.F., la ședința de 
marți după-amiază s-au adus 
aceleași explicații — socotite 
ca principale — ale eșecului 
înregistrat șî anume: ab
sența unor jucători titulari 
(Dinu șl Angelescu), folosirea 
altora nerefăcuți complet după 
accidentările suferite (Dumi
tru), dificultățile de recupe
rare după obositoarea depla
sare la Tg. Jiu, procesul de 
reconstrucție a echipei — aflat 
!n curs — și, legat de el, lipsa

sezonului 
toamnă au 

corespunză- 
(așa cum 

apreciat la

NU NUMAI DAN
Șl RADUCANU...

Ju-
a-

un mo
ine ă cu 
disputat

din partida 
putea fi și 
loc al cla-

întreba ori- 
totuși posi-

Loto - Pronosport
TRAGEREA EXCEPȚIONALA LO

TO — 21 OCTOMBRIE 1969 
ULTIMELE 4 ZILE PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR.

Marți 21 octombrie aveți un nou 
prilej de a obține apartamente, 
autoturisme, excursii peste hota
re și premii fixe în bani, la tra
gerea excepțională LOTO care 
va avea loc la această dată.

Intr-adevăr, la această tragere 
excepțională se atribuie aparta
mente cu 3 și 2 camere (confort 
gradul I) la alegere, plus dife
rența în numerar pînă la 109.000 
lei, autoturisme la alegere, 
excursii în Turcia de 2 locuri și 
de 1 loc cu autocarul ș.a.

Prețul biletelor este de 10 lei, 
15 lei șl 25 lei. Șl cu 10 lei puteți 
ciștiga autoturisme.

Procurați-vă biletele din vreme.
• Tragerile la sorți aie autotu

rismelor și excursiilor atribuite 
la concursul special Pronoexpres 
din 8 octombrie 1969 vor avea loc 
astăzi, la București, Jn sala Clu
bului Finanțe Bănci din strada 
Doamnei nr. 2 cu începere de la 
ora 18, Înaintea tragerii obișnuite 
Loto. Tragerea Loto va fi radio
difuzată după care va urma un 
film artistic. Intrarea liberă.

precizindu-se totodată că răs
punderea pentru severul eșec 
revine și antrenorilor, biroului 
secției de fotbal, conducerii 
clubului. Dacă, totuși, in ca
zul jucătorilor au fost arătate 
concret greșelile comise, care 
au contribuit la dereglajul ge
neral al echipei, nu la fel de 
clar a rezultat in ce a constat 
partea de vină a conducerii 
tehnice și a biroului secției. în 
ceea ce ne privește, am avut 
din nou impresia — ca și cu 
prilejul discuției de la Biroul 
F.R.F. — că se încearcă a se 
arunca toate păcatele numai 
in spatele jucătorilor. Nu ne
găm, firește, rolul determinant 
pe care aceștia l-au avut, prin 
comportarea lor necorespun
zătoare, pe alocuri chiar ri
dicolă, la înfrîngerea rușinoa
să înregistrată. Dar și cei de 
pe margine, antrenorii, au pur
tat răspunderea acestui joc, 
lntr-o’ proporție cel puțin e- 
gală cu elevii lor. Ă părut, 
deci, destul de curios că s-a 
trecut atît de ușor peste de
ficiențele din munca antreno
rilor, pe care unii dintre par- 
ticipanții la ședință nu s-au 
sfiit să le remarce în cuvin
tul lor..

După opinia noastră, unul 
din reproșurile care se pot 
face antrenorilor — în bună 
măsură și biroului secției de 
fotbal — este acela că în pro
cesul, necesar de altfel, de 
reconstrucție a echipei n-au 
reușit să păstreze acel echili
bru, acea omogenitate morală 
atit de necesară în asemenea 
împrejurări, creîndu-se un oa
recare antagonism între 
cătorii vechi și cei noi. De 
altfel, ‘ ‘ ‘ "
ti unea 
In ședința de marți. 
Năsturescu, ___ .
lalți din _ 
precizat în cuvintul 
sprijină acțiunea de 
rire, dar au semnalat 
deficiențe ale ei. S-a 
astfel, că antrenorii 
uneori nejustificat această ac
țiune, că tinerii cărora li s-a 
dat cam in grabă cale liberă 
in prima echipă și-au schim
bat comportarea, considerir.- 
du-se de’ neinlocuit. că ei nu 
aleargă suficient in teren (ce
ea ce s-a văzut și la meciul 
cu Vitoria Setubal), că nu 
maț ascultă sfaturile ce li se 
dau, că nu depun suficient in
teres in pregătire. Și toate 
acestea — după cum se spu
ne — sub ochii antrenorilor, 
care se dovedesc mult prea

ju-,
fost și ches- 

viu dezbătută 
7. Dan, 

Lupescu și cei- 
,vechea gardă* au 

lor că 
reintine- 
și unele 
desprins, 
forțează

aceasta a 
cea mai

ni s-a parat faptul 
că Greavu, acest 
exemplu de se
riozitate și cinste 
dintotdeauna, a 
spus lucrurilor pe 
nume, referin- 
du-se la scăderea 
interesului M 
pregătire din par
tea unor colegi ai 
săi (Năsturescu. 
Codreanul, după 
cum am apreciat 
și note autocriti
că din cuvintul 
Iui Dan (sincer, 
dar puțin cam in
fatuat, totuși, te 
cele spuse).

In concluzie, 
partlcipanții la 
ședința de anali- 

fost de acord că 
comportarea 

i echipei In 
eu Vitoria Setu

bal cade asupra tuturor ju
cătorilor ți că Dan și Rădu- 
Canu, deși au greșit cel mai 
mult și in situații decisive, 
nu pot fi scoși ca singuri țapi 
ispășitori. în consecință. Ii s-a 
ridicat suspendarea (dictată 
destul de pripit), zeea ce — 
deși are aspect de neseriozi
tate — ni se pare normal, de
oarece dacă ei sint buni pen
tru națională, ța fel de buni 
pot fi și pentru echipa lor de 
club (aceeași morală trebuie 
să puvemeze în ambe-e si
tuații).

în altă ordine de idei, In 
cadrul ședinței s-a apreciat ca 
exagerată măsura federației 
de a interzice echipei susține
rea de meciuri internaționale 
pe timp de un an. Cu atit 
mai mult cu ciț Rapid are in 
componența sa 9 jucători din 
loturile naționale și, pe dea
supra. trebuie 6ă-și apere ti
tlul de campioană feroviară 
internațională.

intr-adevăr, această sanc
țiune este (ca și in cazul 
U.T.A.-ei) drastică, mai ales 
în condițiile in care și fotbalul 
românesc de club — ră
mas in urmă — nu se poate 
dezvolta altfel dedt menținind 
strinse contacte internaționale. 
Poate că federația va «ana
liza măsura luată ți va per
mite echipei feroviare (ca ți 
celei arădene) să susțină, mă
car în țară, partide internațio
nale. în orice caz, trebuie să 
fie limpede că orice hotărire 
In acest sens va depinde r. 
de modul în care cele două 
echipe se vor comporta de 
acum înainte.

G FIRANESCU

Partida amicală dintre se
lecționata A a Poloniei și se
lecționate olimpică a Româ
niei, programată miercurea 
viitoare, se va disputa în o- 
rașul Chorzow, și nu la Var
șovia cum se stabilise inițial.

zâ au
vina pentru 
deplorabilă a 
meciul

Din Pitești aflăm că an
trenorul “ 
ți-a păiăsit 
F. C. Argeș, 
motivind că 
cent a fost 
rar. unui circ, C. Teașcă a 
refuzat să-ți onoreze obliga
țiile de muncă.

In scurta sa activitate la 
clubul piteștean. C. Tcască nu 
se află la prima absență de 
la conducerea echipei și de 
aceea ne întrebăm dacă pre
zența. firește, nedorită a cir
cului, a constituit cauza rea
lă a .supărării* sale.

Se pare că dincolo de once 
aparență sau motive invoca
te. respectivul antrenor, a că-

Constantin Teașcă 
din nou echipa. 
Timp de 8 zile, 
un teren adia- 

destinat lempo-

rui cunoscută exigență față 
de Jucători merge pină la 
sancțiuni drastice pentru în- 
lirzieri de Ia program, nu are 
același etalon in ceea ce-1 
privește. El tratează cu nese
riozitate procesul de pregă
tire a unei echipe din prima 
divizie. în care activează 
jucători 
zentativ
eu care 
contract

ț« 
de care lotul repre- 
are acum nevoie, și 
are, deocamdată, un 
in vigoare.

Oare obligațiile profesiona
le și probitatea meseriei sint 
hune numai pentru inter
viuri •

Ce părere are Biroul clu
bului argeșean 7 .

Progresul București — Dunav
Ruse (Bulgaria) 1-0 (0-0)
Amicalul iirieraaționai dis

putat ieri după-amiază a o- 
tras doar pe cei mai stator
nici suporteri ai duhului din 
str. dr. Staicovicu După cum 
s-a desfășurat jocul în pri
mele 45 de minute, cele d- 
teva sute de spectatori pot fi 
mulțumiți. In această parte a 
meciului, s-au creat multe 
faze frumoase la ambeie 
porți, s-a juca» intr-un ritm 
rapid, iar bucureștenii au ra
tat o serie de ocazii, una mai 
clară decît cealaltă. Chiar din 
primele minute. înaintașii 
Progresului au depășit_ apăra
rea adversă. ir.să 
ți Matei nu au 
înșele vigilența 
Markov. Dar. una 
rile ocazii ratate

R Ionesra 
reușit să 
portarului 

dintre ma- 
a fost rea 

din min. 12. ciad Șoangher 
sa strecurat printre apărăto
rii echipei Dunav, a intrat in 
careu ți a trimis balonul in 
bară! Spre sflrșitul reprizei, 
Markov se remarcă din nou, 
rețtnind cu multă siguranță 
balonul expediat de Matei, 
iar Raksi (în min. 39) ratează 
o nouă ocazie.

După pauză, fizionomia jo
cului s-a schimbat Asistăm la 
un joc de uzură. cu multe

pase date la adversar și ca 
numeroase întreruperi, per.-» 
tru executarea loviturilor li
bere dictate de arbitru Ia di
ferite incorectitudini ale ju
cătorilor. în minutul 70, îna
intașii de la Progresul au 
fructificat una dintre acțiu
nile lor ofensive. Radu Io- 
nescu a făcut o cursă, a cen
trat și Pavlovici, cu capul, a 
plasat balonul pe lingă por
tărel Markov. Peste cinci mi
nute. Todorov I a avut posi
bilitatea să egaleze, dar a 
luftat de Ia 3 m !

A arbitrat satisfăcător S. 
Muică.

PROGRESUL ! Mante — V. 
Popescu (min. 77 A. Constan- 
tinescu), Măndoiu, Grama, 
Dumbravă. D. Georgescu (min. 
55 Neacțu), Beldeanu (min. 
85 Motoc), R. Ionescu, Matei 
(min 67 Pavlovici), Raksi, 
Șoangher (min. 58 Țarălungă)

DUNAV : Markov — Dob- 
cev (min. 46 Zdravkob), Iliev 
(min. 50 Kutov), Salamanov, 
Dalev (Todorov II, min. 50), 

.Manolov, Mitov, Ioncev, Hris- 
’tov (min. 46 Kolev), Vajarov, 
Todorov I.

V. POMPILIU

Portarul Markov a reținut balonul sub privirile lui Dudu Georgescu
Foto: N. AUREBI

JUCĂTORI SUSPENDAȚI
Comisia centrală de com

petiții ți disciplină a Fede
rației române de fotbal a 
analizat. In țedința ținută 
aseară, abaterile unor jucă
tori ți a hotărit următoarele i

• Ignat (Chimia Tr. Măgu
rele) — suspendat pe trei e- 
tape pentru lovirea adversa
rului.

• Bucșe 
Farmazon 
București),

(Șoimii Buzău), 
(Mașini Unelte 

__ Achim (Voința 
București). Ciobanu (Dunărea 
Calafat). Toth (BradulVișeu), 
Marin (Dinamo Zalău). Măr-

„GLUMA"
CELOR 143

Mai grăbită ca In aiți ani. 
„Cupa României* — a doua 
mare competiție a fotbalului 
nostru — a programat dumi
nică o nouă etapă, cu parti
ciparea celor 32 de echipe din 
divizia secundă. Bilanțul con
fruntărilor este rușinos pen
tru divizionarele B, căci 14

ele au fost scoase din 
Și dacă printre „cele 

numără Progresul

Seria I
CLAS AMENT

1. Nlcolina 7 < 0 i 17— t «
2. Forests F» 8 8 12 16-* 9 11
3. Letea s m îs— e io
4. Victoria 8 4 1 3 22—10 9
1. C.F.R. 7 4 12 14— 4 9
t. Textila Bt. 7 4 1 8 10— 6 9 , '
7. Rarăul 8 3 2 8 16—15 8
8. Petrolul M. 7 3 1 3 9—10 7 Sj
9. Minobrad 7 3 1 3 7—10 1 h

M. Minerul C. 7 3 1 3 11-15 7 £
11. Fulgerul 8 3 0 5 15—23 6 J
13. Penicilina 1 3 0 ) 7—25 6 §
13. Textila Bh. 7 2 0 8 11—15 «1
14. Constructorul 8 1 2 5 7—18 4);
ÎS. Minerul G.H. 1111 8—15 3^

Seria a Il-a
CLASAMENT

L
2.
3.
4.
5.
s.

Șoimii 
Chimia 
Petrolistul 
Metalul P. 
Electronica 
Metalul Bz.

4
4
3

4 0 15— 5 12
4 12
4 12
4 11
G 10

9
8

2
2
3
2
1
2

1 12-
1 11-
1 15*
2 17*
3 15—11
2 10— 71—t. A.S.M.

7—8. Ancora 8 3 2 3 11— 8 8
9. Gloria C.F.R, 8 4 0 4 7— 9 8

19. Metalurgistul 8 2 4 2 4—9 8
11. Unirea 8 2 3 3 12—12 7
12. Rulmentul 8 3 14 12—26 7
13. S.U.T. 7223 5—6 6
14. Dunărea 8 1 2 5 9—18 4
ÎS. Locomotiva 8 0 2 6 5—17 2
16. Petrolul 8 18 7 6—20 2

Seria a IlI-a
CLASAMENT

1— 2. Celuloza 8 5 I 2 10- 7 211- 2. Cimentul 8 5 I 2 10-> 7 U
3. I.M.U.M. 8 3 4 1 6- 8 10

4- 5. S.N.O. 8 3 3 2 11- 7 94- 5. Delta 8 3 3 2 15—11 9
6. Tehnometal 8 3 2 3 14- 9 87. Mașini 8 3 2 3 12-10 8

8—10. Laromefr 8 3 2 3 10-11 8
8-10. Unirea 8 3 2 3 14-15 8
8—10. Electrica 8 4 0 4 8-9 8

11. Petrolul 8 3 2 3 10—11 8,
12. Olimpia 8 2 3 3 8-9 7
13. Voința 8 15 2 12-14 714. Marina 8 3 0 5 14-12 615. I.T.C. 8 1 3 4 7-12 X
16. Arcuda 8 2 15 10-24 5

Seria a IV-a
CLASAMENT

1. Autobuzul 8 6 1 1 18- 5 13
2. Caraimanul 8 5 3 0 17- 6 13
3. Carpațt 8 4 4 0 14— 7 12
4. Comerțul 8 6 0 2 14- 9 12
S T.U.G. 8 5 12 19-10 11
< LR.A. 8 5 1 2 10- 5 11
7. Chimia 8 4 1 3 11- 7 9
8. Sirena 8 3 2 3 11-11 8
9. Prahova 8 3 14 16—13 7

10. Flacăra 8 2 3 3 7- 6 7
11. Unirea D. 8 3 0 5 8-13 6
12. Progresul C. 8 1 4 3 8-16 6
13. Unirea C. 8 13 4 11-17 5
14, Progresul B. 8 2 0 G 6—19 4
ÎS. Petrolul 8 0 2 6 7-17 2
1«. Dacia 8 1 0 7 6-22 2

Seria a V-a
CLASAMENT

1. Minerul B. 8 5 1 2 14- 6 U2. C.F.R. 8 4 2 2 20- 8 10
3. U.M.T. 8 5 0 3 17- 8 104. Minerul L. 8 4 2 2 12- 7 10
5. Victoria C. 8 4 2 2 11- 9 10
6. Victoria Tff. Jâ 8413 14-13 9
7. Minerul M. 8 4 0 4 10- 9 8
8. Energetica 8323 12-13 8
9. Steagul 8404 10-12 8

10. Electromotor 8 3 2 3 7-12 8
11. Furnirul 8404 13-23 8
12. Vulturii 8314 25-16 7
13. Dunărea 8314 18-19 f
14. Unirea 8215 9-15 •
15. Metalul 8215 12-2S B
16. Progresul 8125 12-t> g

Seria a Vl-a

PREMIILE CONCURSULUI SPE
CIAL PRONOEXPRES DIN 8 OC

TOMBRIE 1969
PREMIILE OBIȘNUITE

EXTRAGEREA I : Categoria I : 
3 variante a 42 287 let ; categoria 
a Il-a : 162,5 a 780 lei ; Categoria 
a IlI-a : 3 313,5 a 38 lei.

EXTRAGEREA A II-A : Cate
goria A : 7 variante a 18 123 lei; 
Categoria B : 298 a 425 lei ; Ca
tegoria C : 4 857 a 26 lei.
PREMII SUPLIMENTARE GRA

TUITE
EXTRAGEREA a IJI-a : Cate

goria E : 32,5 variante a 4 037 lei; 
Categoria F : 1196,5 a 54 lei.
PREMII SPECIALE IN APARTA

MENTE ȘI NUMERAR
Categoria M : 2 apartamente cu 

2 camere și diferența in nume
rar pină Ia 75 000 lei ; Categoria 
N : 148 variante a 500 lei ; Ca
tegoria O : 2117 variante a 30 
lei.
PREMII SPECIALE ÎN AUTOTU

RISME, EXCURSII ȘI NUMERAR 
Categoria R : 3 autoturisme

iSkoda 1000 M.B.“ ; Categoria S : 
5 autoturisme prin tragere la 
sorți : 1 Flat 1800, 1 Volga, 1 Re
nault 10 major, 1 Moskvici 408 
cu 4 faruri și radio, 1 Trabant 
601, 40 excursii eu petrecerea 
velionulul la Belgrad șl 137 
riante a 359 lei ; Categoria 
8 898 variante a 30 lei.

Re- 
va- 
T 8

ROMÂNIA ~ PORTUGALIA 1-0

MINI-COMENTARII
Un librar : — Lausanne, ediția a Il-a!
Un casier : — Dar ce, Damas nu știe să încaseze ?
Un profesor : — Aveți doi de 10! Dobrin și Dumi- 

trache !
Un cosmetician i — Și-n fotbal facem față frumoasă!
Un electrician : — Ai noștri sînt in priză!
Un brutar : — O intermediară spre Mexic ':
Un chimist i — Echipa a fost în elementul ei ’
Un bucătar i 
Un inspector:

— Pe cei de la Atena ii facem... Pireu!
— Cheia succesului ? Am controlat ba-

Ionul!
Un medic i — Un atac ca al nostru, iți dă sănătate.'
Un meteorolog i — Prevăd alor noștri timp frumos!
Un vinzător : — O victorie car* atirnă greu!
Un actor i — Poarta lui Damas a fost „Citadela

sfărimată"!
Un cîntăreț: — Dobrine... „Merci, cheri"!
Un avocat t — Domnule, ce apărare!
Un aviator i — Golul plutea tn aer!
Un arhitect i — li felicit pe toți In bloc
Un agronom i — Mi-a plăcut „boaba"!
O telefonistă : — Aveți legătura cu Mexicul! V.D.P.

dintre 
cursă. 
14* se 
București, Vagonul Arad. Po
litehnica Galați și Olimpia 
Oradea, formații cu pretenții 
la promovarea în „A", atunci 
se îngroașe gluma.

Oare între echipele diviziei 
C și cele ale diviziei B să nu 
existe decalaj valoric ? Sau 
divizionarele B și-au tratat 
cu superficialitate partenere
le? Noi tindem să credem în 
varianta a doua. Cum altfel 
putem explica înfrîngerea 
Progresului la Medgidia sau 
eșecul categoric al studenților 
gălățeni la Birlad ?

Este însă, foarte adevărat 
că — și acum ne spunem 
punctul de vedere în privința 
prjmei variante — decalajul 
valoric între cele două divizii 
(el există cu siguranță) poate 
fi anulat de ambiția echipe
lor „mai mici", dispuse să 
facă cheltuială mare de ener
gie și voință pentru a-și în
vinge adversarul dintr-o ca
tegorie superioară.

Admițînd interacțiunea ce
lor două variante, explicația 
eliminării din „Cupa Româ
niei* a nu mai puțin de 14 
divizionare B este cit se poa
te de... explicabilă.

Dar de-abia odată cu in
trarea în competiție a divizio
narelor A, ne vom întîlnicu 
veritabilele surprize... (D. VI- 
ȘAN).

gineanu (Tehnofrig Cluj), 
Leițoiu (Petrolul Berea) — 
pentru lovirea intenționată a 
adversarului — Lechiță (Chi
mia Făgăraș) și Kallo (Der- 
mata Cluj) — pentru injurii 
aduse arbitrilor — au fost 
suspendanți pe două etape.

dova
in ța Petroșani), Fasus (Vic
toria
rul Odorhei) — pentru lovi
rea adversarului — Marinco- 
vici (Energia Turnu Severin), 
Halbedel 
Zbrenca 
morului), 
(Victoria 
rena București), 
(Rulmentul Bîrlad), 
(A.S.M. Tecuci) — pentru in
jurii și proteste Ia deciziile 
arbitrilor — au fost suspen
dați pe o etapă.

• Hanganu (C.F.R. Timi
șoara), Cîmpeanu (Ș.N. Olte
nița), Hemen (Electromotor 
Timișoara), Crihan (Minerul 
Comănești), Dumitrescu (Chi
mia Făgăraș), Trofin (Pro
gresul Brăila), Ivănescu (Me
talul Buzău) — au primit un 
ultim avertisment

VA JUCA 
PE ALT TEREN

Pentec (Minerul Mol- 
NouâL Izvemaru (Ști-

Cărei), Bartha (Lemna-

(Fulgerul Dorohoi), 
(Minerul Gura Hu- 

Mangu, Moalfă 
Tg. Jiu), Ioniță (Si- 

Popovici 
Zidaru

în 
misia 
și disciplină a Federației ro
mâne de fotbal a analizat 
unele incidente petrecute la 
meciuri oficiale și a hotărit:

'•i secția de fotbal A.S.M. 
Tecuci a fost sancționată cu 
ridicarea dreptului de orga
nizare pe teren propriu a 
unui meci oficial pentru sla
bă organizare ;

?•< secțiile de fotbal Petro
lul Berea și Șoimii Buzău — 
sancționate cu ultim avertis
ment pentru insuficiente mă
suri organizatorice la o par
tidă oficială.

ultima sa ședință, Co- 
centrală de competiții

CLASAMENT

1. Metalul 8 4 4 0 14- 2 12
2. Minaur 8 5 1 2 15- 5 11
3. Arieșul T. 8 4 3 1 8- 3 11
4. Soda 8 4 1 3 9-10 9
5. Ind. sîrmei 8 4 0 4 10- 5 8
6. Minerul G. 8 3 2 3 5- 6 8
7? Mureșul 8 2 4 2 9-10 8
8. Minerul T. 8 3 2 3 8-10 8
9. Independenta 8 3 2 3 7-10 8

10. Aurul 8 4 0 4 10-14 8
11-12. Victoria 8 3 1 4 10-10 7
11-12. Știința 8 3 1 4 7- 7 7
13. Arieșul C.T. 8 3 1 4 8-10 7

14. Minerul B.A. 8 3 1 4 9-12 7
15. Tehnofrig 8 2 1 5 4-13 5
16. A.S.A. Sibiu 8 1 2 5 2- 8 4

Seria a VIl-a

Olimpia

Csepel

2-3

Oradea —

Budapesta

(1-2)
ORADEA, 16 (prin telefon). — 

Joi după amiază s-a desfășurat 
in localitate meciul amical din
tre Olimpia Oradea (divizionară 
B) și Csepel Budapesta (locul 7 
In divizia A a Ungariei). Partida 
a fost viu disputată, oaspeții tre
buind să muncească mult pentru 
obținerea victoriei, cu scorul de 
3—2 (2—1). Au înscris Major (min. 
23), Losonczl (min. 41 și 51) pen
tru Csepel, respectiv Petrică 
(min. 29 și 69). A arbitrat mul
țumitor Mircea Bădulescu — O- 
radea.

CLASAMENT

1. Victoria 8 5 1 2 16- 6 11
2. Someșul 8 5 1 2 10- 5 11
3. Gloria 8 4 2 2 17- 8 10
4. CIL Sighet 8 4 2 2 12- 8 10

B. CIL Gherla 8 4 2 1 12- 9 10
6. Constructorul 8 4 1 3 14- 9 9
7. Dermata 8 4 1 3 11- 7 9
8. Unirea 8323 15-10 8
9. Chimistul 8 3 2 3 13- 9 8

10. Dinamo 8323 9-8 8
11. Bihoreana 8323 10-12 8
12. Dacia 8233 5-13 7
13. Metalul 8305 7-14 6
14. Foresta 8224 8-16 6
15. Bradul 8 2 0 6 6-23 4
16. Topitorul 8116 7-15 3

Seria a VIII-a
CLASAMENT

1. Oltul 8 6 1 1 20- 5 13
2. Tractorul 8 5 1 2 20- 3 11
3. Colorom 8512 14-12 11
4. Lemnarul 8503 17-12 10
5. Metalul 8 4 2 2 14- 8 10
6. Chimia F. 8 4 1 3 10- 8 9
7. Chimica 8404 13-13 8
8. Chimia V. 8404 12-14 8
9. Torpedo 8314 16-11 7

10. Minerul 8314 12-12 U
11. Carpați 8233 8-9 7
13. Vitrometan 8314 12-14 7
13. Unirea 8314 11-15 7
14. Avîntul 8305 10-20 G

15. Viitorul 8215 6-22 5
16. Medicina 8026 6-23 2

Duminică pe stadionul 23 
August, înaintea partidei Ro
mânia — Portugalia, două e- 
chipe de „prichindei" ale 
centrului de copii și juniori 
23 August-Steaua s-au în
tâlnit într-un meci demonstra
tiv. Jocul puștilor, presărat 
cu faze de mare spectacol, a 
fost răsplătit del publicul spec
tator cu ropote de aplauze. 
Sintetizînd, a fost o deschi
dere mult gustată, care ne-a 
făcut, parcă, să uităm pen
tru cîteva zeci 
jile legate de 
trare în arenă 
și compania.

întîlnindu-1 zilele trecute pe 
Colea Vilcov — unul dintre 
antrenorii centrului sus-a- 
mintit — l-am rugat să ne 
furnizeze eîteva amănunte 
despre pepiniera de la „23 
August".

— La centrul nostru (înfi
ințat în 1965) se pregătesc

peste 240 de copii, repartizați 
pe grupe de vîrstă.

Avem băieți foarte talentați, 
mai talentați, vă asigur, de-

Ion Ion - „Ozonet,
il

u

de minute gri- 
apropiata in- 
a lui Eusebio

mica „vedetă' 
a pepinierei

de la „23 August"
cit au fost, la vîrsta lor, 
Pîrcălab sau Varga !

Antrenorii echipelor brazi
liene (Palmeiras, Vasco da 
Gama, Bonsucesso), care

ne-au vizitat în ultimii ani 
țara, și i-au văzut pe puști 
la lucru, ne-au declarat că, 
la 14—15 ani, copii din țara 
lui Pele nu sînt cu nimic 
mai talentați decît ai noștri. 
Antrenorul echipei naționale 
a Uruguayului, Ondino Viera, 
venit în 1966 în România, a 
rămas uluit de jocul copilu
lui Ion Ion (născut 1954) mai 
cunoscut Ia noi sub porecla 
de „Ozonel“.

— Ce jucători și-au luat 
pină acum „zborul" de la 
centrul dv. ?

— Fundașul Cristache de 
la Steaua este, deocamdată, 
produsul nostru nr. 1. Mai 
avem cîțiva băieți în lotul 
național de juniorii Ion Ga
briel, Traian Stoica și Cornel 
Vlad. Dar nu peste mult timp 
veți auzi de Aelenei și Su- 
mulanschi. două talente stră
lucitoare.

D. V.



de la Atena
•. Fl. Gheorghiu a remizat cu Jansa

Evenimentele se precipită 
tn turneul zonal de la Atena. 
(Sandidațîi la cele trei locuri 
care asigură calificarea for
țează lucrurile. Runda a Xl-a 
a fost din acest motiv foarte 

- agitată, bogată în partide 
decise.

Ihtâlnindu-I cu negrele pe 
liderul clasamentului, cehoslo
vacul Jansa, marele maes
tru Florin Gheorghiu 
trebuit să se împace 
intențiile pașnice ale 
versarului său. Jansa a 
Ia schimb piesă după piesă 
și în 20 de mutări tabla s-a 
golit, consemnîndu-se remiza.

In schimb, urmăritorii ce
lor doi fruntași au câștigat în 
serie 1 Hort fă Lewi, Hiibner 
la @som, Spiridonov la Lom-

a 
cu 

ad- 
pus

bard. Matulovjci la Kokoris, 
Forintos la Pedersen. Au re
mizat Nicevski cu Olafsson, 
în timp ce partidele fără im
portanță pentru 
primelor locuri, 
Wright și Suer 
s-au întrerupt.

Clasamentul după 11 runde 
este următorul : Jansa 8V2, 
GHEORGHIU, Hiibner 7‘/2, 
Matulovici 7 (1), Spiridonov 
7, Hort 6>/z (1), Pedersen, 
Csom 61/2, Olafsson 6 (1), Fo
rintos 5*/z (1), Nicevski 5, 
Stoppel 3V2 (1), Kokoris, Lewi 
372. Siaperas 3 (1), Wright 
2ț/a (1), Lombard 2V2, Suer 2.

în runda a 12-a, Florin 
Gheorghiu întâlnește eu albe
le pe Spiridonov.

configurația 
Stop pel — 
— Siaperas,

in lume
Turneul zonal

din Austria
In runda a 8-a a turneului 

zonal de șah de la Gloggnitz 
(Austria), maestrul român 
Dolfi Drimer (cu piesele albe) 
a remizat cu liderul clasa
mentului SmejkaL Pe primul 
loc în clasament se află Smej- 
kal (Cehoslovacia) cu 61/» p. 
Drimer ocupă locul 7 cu 
4Vz p.

Marginalii la turneul din R. D. G

Rodajul tinerilor boxeri de la Steaua
trebuie continuat

, Deplasând în R.D. Germană 
o formație foarte tânără, în 
care u 
vîrsta
Marcu 
echipa 
zultate 
turneu 
rodarea 
nu de 
reștean. 
bele partide cu echipa Wismut 
Gera și a obținut o victorie 
la Karl Marx Stadt. Bilanțul 
putea fi însă mai bun pentru 
echipa română. Steaua putea 
câștiga prima partidă de ta 
Gera, dar două decizii au de
favorizat flagrant pe Anderco 
și Mathe, făcînd ca scorul să 
fie favorabil pugiliștilor lo
cali.

Acum, cînd totul s-a înche
iat, amărăciunea Insucceselor 
va fi desigur, uitată. Este in
teresant însă de văzut dacă 
„noul val" al echipei Steaua 
prezintă garanții in ceea ce 
privește viitorul, dacă tinerii 
ce se află sub îngrijirea an
trenorilor Chiriac și Spakov 
au șanse de a promova în 
prima garnitură. Antrenorul 
Hans Spatzierer, fost condu
cător tehnic al selecționatei

doar Buzuliuc a atins 
de 24 ani, antrenorul 
Spakov n-a scontat că 

. Steaua va obține re- 
deosebite. A fost un 
în care s-a urmărit 
unor tineri legitimați 

mult la clubul bucu- 
Steaua a pierdut am-

Participare puternică

R.D.G. ne-a vorbit cu însufle
țire despre calitățile bucureș- 
tenilor, ținînd să precizeze că 
n-o face dintr-o simplă po
litețe de gazdă. Boxerii de la 
Steaua, 6punea d-sa, sînt ra
pizi, explozivi, foarte bine 
pregătiți fizic. Ei au o con
cepție clară de luptă și în
cearcă toată gama loviturilor*.

Este posibil — -firește — să 
pierzi un med, dar să lași to
tuși antrenorilor și spectato
rilor o impresie frumoasă. 
Tinăra formație militară — din 
care au lipsit boxerii săi de 
bază, prezenți simultan la 
turneele din capitala R.D.G. 
și din Berlinul Occidental — 
și-a apărat onorabil șansele, 
practicînd un box mai tehnic 
decît gazdele. Sportivul nr. 1 
al bucureștenilor a fost Alee 
Năstac, care a reușit să cîș- 
tige toate cele trei partida 
susținute. Meritul e cu atît 
mai mare, cu cît Năstac a 
•trebuit să evolueze de două 
ori într-o categorie nouă pen
tru el (semigrea). Și Buzuliuc 
a arătat siguranță, o tehnică 
remarcabilă, deși el n-a mai 
urcat între corzile ringului de 
multe luni. Zelinca a dove
dit „inimă de boxer”, precum 
și calități de puncher, luptînd 

pentru victorie, deși 
său, Mohring, cîn- 
kg mai mult. Au 
asemenea, Anderco

la turneul de hochei
pe iarbă de la Bombay

BOMBAY, 16 (Agerpres). — 
La turneul internațional de 
hochei pe iarbă de la Bombay 

' și-au confirmat participarea 
selecționatele Japoniei, R. F. 
a Germaniei, Olandei, Belgiei, 
Angliei, Argentinei și, desi
gur, Indiei. Turneul stârnește 
un mare interes în rîndul pa- 
sionaților acestei discipline 
din India, țară care s-a afir
mat fn acest sport pe plan 
internațional. După cum se 
știe, hocheiștii indieni au câș
tigat numeroase competiții de 
anvergură, care au culminat 
cu ani în urmă cu obținerea 
medaliilor olimpice de aur.

cu ardoare 
adversarul 
tarea... 30 
plăcut, de 
și Mathe.

Steaua are însă și unele fi
suri care trebuie neapărat în
lăturate. Și aceasta, cît mai 
grabnic, întrucât la unele ca
tegorii de greutate tinerii în
cercați la Gera și Karl Marx 
Stadt au dovedit carențe se
rioase. Ne referim mai cu sea
mă la Filip, Stoianovici, Flo- 
rea, Bumb și Frînc, boxeri lip
siți de curaj, de orientare în 
ring. Credem că la Steaua 
există Carențe în selecția bo
xerilor, că în sala acestui dub 
sînt aduși tineri mulți, dar 
fără perspective de a asalta 
marile performanțe. Pușcaș — 
de pildă — continuă să înșele 
speranțele puse în el, rămî- 
nînd același boxer indecis. 
Curios, la acest tînăr și-au fă
cut apariția aerele de vedetă. 
Discută în contradictoriu cu 
antrenorii, face nazuri în lec
țiile de pregătire, manifestă 
înclinații pentru o viață u-

șoară. El are impresia că. de
venind campion național și 
obținând la europene o * ’ ' 
(norocoasă) in fața lui 
Iov (U.R.S.S.), a ajuns 
cum un pugilist „cu 
Se înșeală.

în interesul boxului 
nesc 
clubului 
la acest 
zită* să 
forturile pentru ca selecția și 
pregătirea boxerilor să se facă 
cu maximă atenție.

Se știe câ echipa militară 
a fost însoțită și de doi ar
bitri tineri, Gabriel Danciu șl 
Mihai Prislopan, care în țară 
6e bucură de aprecieri favo
rabile. Oficialii noștri au reu
șit ca și în recentul turneu 
din R.D.G. să-și apropie sim
patia gazdelor. Președintele 
secției de box a clubului Wis- 
mut, Karol Musetz ca și teh
nicianul acestuia, Hani Boh- 
land, au ținut să-și exprime 
în nenumărate rînduri satis
facția pentru „corectitudinea 
și cunoștințele în materie, do
vedite de arbitrii români”. Iată 
aprecieri ce întăresc prestigiul 
de care 6e bucură oficialii 
noștri peste hotare, și care 
trebuie să determine colegiul 
central să folosească mai des, 
cu curaj, pe ringurile străine, 
mai mulți arbitri tineri.

R. POPESCU

decizie 
Soko- 
de a- 

firmă".

dar mai cu «camă
Steaua e necesar 
dub cu „carte de 
se depună toate

TH.EXTELEX
Competiția internațională 

automobilistică ,,Marele Pre
miu al Romei" a fost câștigată 
de francezul Johnny Servoz- 
Gavin, care a pilotat o ma
șină „Matra". El a realizat 
timpul de ih 42:43,4.

Bossi. Meciul se va desfășura 
în „Palatul Sporturilor 
Roma.

St CUNOSC 8 DIN CELE 16 FINALISTE PENTRU MEXIC
0 Suedia și San Salvador — calificate 9 Explicații și calcule după

9 Situafiile in alte grupe

româ- 
al 
ca 

vi- 
e-

***’*•

meciul de la Salonic

Nord can- 
I. In orice

Așa a insert's Botinos cel de 
Elveția, 4—1)

In timp ce echipele de 
club, participante Ia competi
țiile europene de fotbal se 
află în pauza dinaintea ce
lui de al doilea tur, ziua de 
miercuri a fost deosebit de 
bogată în partide din preli
minariile campionatului mon
dial. La cele șase echipe cu
noscute pînă acum ca fina
liste în Mexic (Anglia, Me
xic, Belgia, Brazilia, Uru
guay și Peru) s-au adăugat 
două : SUEDIA și SAN SAL
VADOR. Echipa Suediei, fi
nalista din 1958, se prezintă 
la C.M. din Mexic, după ce 
a absentat (nereușindu-i cali
ficarea în 1962 și 1966), la 
ultimele două ediții. In lo

al

După 11 etape, în turul ci
clist al Mexicului continuă să 
conducă Juarez (Mexic), ur
mat de Sarabia (Mexic) la 9 
sec.

Campionul mondial de box 
la categoria mijlocie mică, a- 
merioanul de culoare Freddie 
Little, va susține un meci 
amical la 25 octombrie fn 
compania italianului Carmelo

Tradiționala competiție ci
clistă contracronometru rezer
vată amatorilor, „Marele pre
miu de la Bergamo", i-a re
venit perechii suedeze Gosta 
și Thomas Pettersson, care au 
realizat pe 72 km timpul de 
Ih 27:53,6 (medie orară 49,159 
km). Perechea daneză alcă
tuită din campionul mondial 
Mortensen și Hansen s-a cla
sat pe locul doi cu timpul de 
Ih 29:56,0.

La Hannut (Belgia), selec
ționata de tenis de masă a 
Austriei a învins cu 6—1 echi
pa Belgiei.

Traversarea orașului Lausanne, competiție ciclistă contra-cro- 
nometru, a revenit belgianului Van Springel. Printre nume
roșii ași ai pedalei învinși in această întrecere se află și 
Eddy Merckx. Iată-l pe Springel indreptindu-se spre linia 

de sosire
Foto l A.S.L.

Confruntările internaționale 
la care au participat te- 
nismanii români, fruntași 

In special în îhtîlnlrile din finala 
s,Cupei Davis", au evidențiat pe 
lingă calitățile lor cunoscute și 
o serie de deficiențe al căror 
rol. in înfrîngerea suferită 
Cleveland, ~ 
pînă acum.

Faptul că 
prezentanțl 
de natură --- -----
xlstența unor deficiențe 
în activitatea cu copiii șl 
niorii,

i la
a fost subliniată

la primii noștri re- 
se vădesc minusuri 

tehnică trădează e- - - ■ chiar
... _________ __ ___ . ju
niorii, în antrenamentele ce se 
fac la cluburi sau în însuși ca
drul loturilor republicane. Mo
mentul responsabilităților spori
te pe care-1 trăiește tenisul ro
mânesc ---------
tuațlel.

Ideea 
ce vom 
mai jos

impune remedierea si-

călăuzitoare în tot ceea 
afirma. In rîndurile de 

__ _ „_ este de a veni în spri
jinul tehnicienilor noștri si a ce
lor care au misiunea de a-1 
îndruma și controla pe tinerii 
tenismenl. considerăm că nu 
greșim solicitînd perfecționarea 
procesului de inițiere și antre
nament în tenis, în așa fel ca 
în secțiile de performanță să se 
lucreze sistematic, continuu, cu 
randament sporit. Pentru că, 
așa cum subliniam, necesitatea 
îmbunătățirii bazei materiale a 
tenisului, tot așa trebuie să re
cunoaștem că față de situația 
existentă se puteau obține re
zultate mal înalte.

Dacă ar fi să facem un ra
port între condițiile de care be
neficiază și rezultate, credem că 
Bucureștiul, unde se află 50 la 
sută din terenurile noastre de 
tenis, unde sînt concentrați ma
joritatea antrenorilor valoroși, 
rămine dator la capitolul ridi
cării cadrelor. Este adevărat că 
în echipele reprezentative sînt o 
serie de jucători bucureșteni ca 
Ilie Năstase, Petre Mărmureanu, 
Sever Dron, Julleta Boboc, E- 
leonora Dumitrescu, dar credem 
că prea des a trebuit să se a- 
peleze la elevii lui Ion Raco- 
viță (Steagul roșu Brașov), Ga- 
vrilâ Vaida (Industria Sîrmei 
C.împla Turzii) și alții. pentru 
a se menține pozițiile fruntașe ale 
echipelor din Capitală.

Fapul este și mai bine ilus
trat dacă vom analiza listele 
campionilor la copii și juniori, 
unde jucătorii din alte :
cupă pozițiile fruntașe. Deși se 
vădesc îmbunătățiri în 
la cluburile Progresul

orașe o-
special 

șl Dina-

pe măsura 
să aibă 

dezvoltarea 
In

mo, acestea nu sînt 
posibilităților lor.

Bucureștiul trebuie 
un cuvînt de spus în 
tenisului românesc. _ 
sens secțiile de tenis, 
municipală de tenis. _______
Municipal pentru Educație Fizi
că șl Sport trebuie să-și îmbu
nătățească activiatea.

Un aport substanțial la dez
voltarea tenisului pot aduce Con
siliile Județene pentru Educație 
Fizică șl Sport Iași, Hunedoara, 
Sibiu, Timiș, Bihor, Maramureș, 
Dolj, Gorj, Galați, Constanța și

acest 
Comisia 

Consiliul

Educație Fizică pot și trebuie 
să sprijine tenisul. De pe băn
cile principalelor izvoare 
cadre ale mișcării sportive 
țara noastră ies absolvenți care 
nu au cele mai elementare no
țiuni despre tenis, acest minu
nat mijloc de educare din punct 
de vedere fizic. Credem că a- 
ceasta nu corespunde cerințelor 
ce stau în fața profesorilor de 
educație fizică.

După ce am trecut în revistă 
cîteva resurse nevalorificate, să 
vedem în cele ce urmează ce-i 
de făcut pentru realizarea pro-

Tenisul românesc

de 
din

îndeplinească antrenorii, precum 
și a ședințelor repetate și pre
lungite în care se analizează ac
tivitatea acestora. Munca de în
drumare și control să se facă la 
antrenamente și competiții, iar 
randamentul să fie apreciat prin 
valoarea sportivilor pregătiți și 
ridicați.

Conținutul procesului de an
trenament trebuie să fie orien
tat spre formarea de jucători ca
re să facă față cerințelor, nive
lului atins de reprezentanții de 
frunte ai tenisului românesc. Să 
se pună accent pe însușirea

la capătul unui bogat sezon m
altele. Avem în vedere faptul 
că centrele de copii de la Iași, 
Constanța, Baia Mare, Deva, Cra- 

și secțiile 
Sănă- 

Galați, 
trebuie

iova. Sibiu precum 
Constructorul Hunedoara, 
tatea Oradea, Dunărea 
Chimistul Bala Mare _____
să stea mai mult în atenția or
ganelor județene atit în activi
tatea de îndrumare șl control 
precum și al sprijinului pe care 
îl acordă.

Școlile sportive cu secții în 
București, Tg. Mureș, Timișoara 
(recent înființată) deși au ob
ținut unele rezultate, acestea 
nu sînt pe măsura condițiilor 
care stau la dispoziția acestor u- 
nități. Credem că a venit timpul 
unei exigențe sporite față de pro
ducția acestor importante pîr- 
ghii prin care tenisul este a- 
propiat de școală.

Despre tenisul în învățămîn- 
tul superior nu se pot spune 
multe lucruri bune. In afara 
celor două secții fruntașe Con
strucții București și Politehnica 
Cluj se mai vădesc preocupări 
la institutul Politehnic din Bucu
rești și intr-o oarecare măsură 
la Institutul de Medicină. In 
rest, mai nimic. Deci, mult prea 
puțin față de posibilitățile e- 
xistente

Credem că, înainte de toate, 
Institutul de Educație Fizică 
și Sport precum și facultățile de

greșului dorit. Considerăm că 
problema centrală a activității 
în tenis trebuie să fie copiii și 
juniorii. Toate eforturile trebuie 
îndreptate spre atragerea a cit 
mai mulți copii și spre formarea 
de juniori valoroși. In acest 
scop, o primă măsură ce se 
impune este aceea a concen
trării activității tuturor cadrelor 
de tehnicieni (antrenori-instruc- 
tori) spre aceste categorii de 
sportivi. Să nu existe antrenori 
care să nu aibă în pregătire ju
cători tineri, care să nu se o- 
cupe de copil și juniori. Expe
riența țărilor cu tenis avansat 
ne arată că eforturile antrenori
lor sînt concentrate spre aceste 
categorii de jucători și nu spre 
cei seniori, în a căror pregătire 
și oreintare nu mai pot inter
veni schimbări radicale.

Credem câ a venit momentul 
ca activitatea antrenorilor să 
nu mai fie justificată doar cu 
prezența unor ’ ”
tori seniori în caietele acestora. 
După cum ne demonstrează de 
altfel practica, cei mai buni se
niori își mențin sau cresc 
loarea în competiții, iar în 
trenamentele lor intervenția 
trenorilor este minimă.

De asemenea considerăm 
venit timpul să se reducă 
lumul activităților funcționăreștl- 
birocratice pe care trebuie să le

nume de jucâ-

va- 
an- 
an-
că a 
vo-

bagajului de cunoștințe și de
prinderi tehnico-tactlce care să 
permită orientarea spre joc 'mo
dern, adaptabil la condiții va
riate de joc (zgură, iarbă, ci
ment). In acest scop să se pu
nă accent pe serviciu, voie, smecl 
fără a se neglija loviturile de 
dreapta și stingă executate în 
situații tactice variate (retur 
de serviciu, joc de așteptare, 
atac, apărare).

Conținutul lecțiilor de antrena
ment, mijloacele utilizate, să fie 
selecționate avîndu-se în vedere 
caracteristicile jocului competl- 
țional. începind cu cele mal
simple exerciții, mergînd pînă
la jocurile cu temă șl de ve
rificare se cere să fie conce
pute avindu-se în vedere mo
dul cum elementele și procedeele 
respective sînt executate în com
petiții. Cu alte cuvinte, antre
namentele să fie concepute In de
pendență ' 
țările la 
tiția pe

Paralel 
ca scop 
din punct 
tactic, în 
torilor de 
cei tineri . ___ _____  _ _
o prezență permanentă trebuie să 
fie preocuparea pentru pregăti
rea fizică Această preocupare 
să nu se rezume Insă la jocul

de conținutul șl sollci- 
care-i supune compe- 

jucătorl.
cu exercițiile care au 

principal desâvîrșlrea 
de vedere tehnic» 
antrenamentele jucă- 
tenis - în special la 
și nu numai la el -

Tiparul l.P. „Informa|iau, str. Brezoianu nr. 23—25, București

cît șl Irlanda de 
didează la locul 
caz, meciul de la 22 octom
brie de la Moscova (cînd se 
întâlnesc cele două protago
niste) va lămuri în mare 
parte soarta locului I. Apoi 
în ultimul joc Turcia — 
U.R.S.S. pa 16.XI, la Istan
bul) va fi decisă în mod de
finitiv formația care va ple
ca în Mexic, sau dacă va mai 
fi nevoie de un meci supli
mentar între U.R.S.S. și Ir
landa de Nord. In prezent^ 
clasamentul grupei se pre
zintă astfel î
Irlanda de Nord 
U.R.S.S. 
Turcia

3 2 1 0 7— 1 5
2 110
3 0 0 3

★
întîlniri

3—0 3
1—10 0

de

doilea gol tn poarta lui Prosperi. (Fază din meciul Grecia — 
Telefoto: A.P.-AGERPRES / 

Revenind la jocul de la 
Salonic, sînt de menționat 
mai multe aspecte. Elvețienii 
sînt în declin de formă. Acest 
lucru a reieșit și din decla
rația lui Ballabio, făcută zi
lele trecute, și din Starea psi
hică generală a jucătorilor, 
înaintea meciului, De altfel, 
nici repetiția generală a echi
pei Țării Cantoanelor, în com
pania formației Turciei, nu a 
reușit (0—3) I Și totuși, meciul 
de la Atena n-a fost atît de 
simplu cum arată scorul. 
„Este foarte adevărat, re
marcă Agenția Reuter, că 
elvețienii au căzut inexpli
cabil la jumătatea meciului, 
timp în care au primit în nu
mai 15 minute 4 goluri! în 
rest, partida a fost destul de 
echilibrată". Aceeași agenție 
remarcă faptul că „grecii își 
mențin șansele pentru primul 
loc, și-I pot 
unei victorii

cui de miercuri seara, suede
zii au învins cu 2—0 pe fran
cezi, spulberînd echipei Fran
ței orice șansă de a ocupa 
primul loc. Ambele goluri ale 
gazdelor au fost marcate de 
Kindwall 
nai ti).
1. Suedia
2. Franța
3. Norvegia

Comentatorii 
presă apreciază 
acordat a avut 
gativ asupra moralului for
mației franceze. Arbitrul a 
dictat cu prea multă ușurin
ță lovitura de la 11 m, care 
a fost hotărîtoare asupra des
fășurării ulterioare a partidei.

★
Echipa San Salvador este 

reprezentativa calificată din 
grupa Americii Centrale. Pen
tru prima oară prezentă în 
turneul final, San Salvador 
și-a cucerit acest drept în 
urma meciului decisiv susți
nut la Kingston (Jamaica), 
deci pe teren neutru, în com
pania selecționatei Haiti. Jo
cul a fost de un mare dra
matism. După 90 de minute 
scorul a fost alb, iar în pre
lungiri (min, 104), San Sal
vador a înscris golul victo
riei prin Juan Martinez.

(primul din pe-

S 3 0 0 12— 2 e
3 1 0 2 2—12
4 1 0 3 4—12 2 

agențiilor de
că penaltiul 
un efect ne-

cuceri’ în cazul 
la București".

★
IV-a U.R.S.S. aIn grupa a 

realizat o victorie scontată în 
fața echipei Turciei, care 
pînă acum nu are nici un 
punct. Lupta pentru primul 
loc în această grupă rămine 
încă deschisă. Atît U.R.S.S.

Celelalte 
miercuri din preliminarii nu 
au influențat cu nimic pozi
ția primelor clasate. Meciu
rile s-au desfășurat în ano
nimat completînd programul 
grupelor respective și corec- 
tînd pozițiile echipelor co
dașe. In grupa a Ii-a, Irlanda 
și Danemarca și-au rejucat 
partida întreruptă anul tre
cut (lâ scorul de 1—1) din 
cauza ceții. Și de data a- 
ceasta, storul a fost același 1 
1—1. Danemarca susține la 
22 octombrie ultimul meci, la 
Budapesta, cu Ungaria, iar la 
5 noiembrie, tot la Budapes
ta, Irlanda va juca cu repre
zentativa maghiară ultima 
partidă programată în grupă. 
S-ar putea să mai apară însă 
și o altă programare, pentru 
că în cazul când selecționata 
Ungariei va obține două vic
torii ea va egala punctajul 
reprezentativei Cehoslovaciei; 
cu care va trebui să susțină 
un meci de baraj, pe teren 
neutru.

Și acum, 
Cehoslovacia 
Ungaria 
Danemarca 
Irlanda

In grupa

iată clasamentul i
6 4 1
4 2 1
5 2 1
SOI

VI-a
după meciul

1 12- 6 9
19—79
2 6—75
4 3-10 1
(Belgiaa 

deja calificată), 
Spania — Finlanda 6—0, cla
samentul înaintea ultimului 
joc (duminică la Belgrad, Iu
goslavia — . ~ 
zintă astfel t 
Belgia 
Spania 
Iugoslavia 
Finlanda

Săptămâna 
cunoaște, propabil, o nouă 
participantă în turneul final. 
In caz de victorie în meciul 
cu Scoția, selecționata R F. 
ă Germaniei va fi cea dâ'la 
9-a echipă calificata ;ț.

Ion OCHSENFELD

Belgia) se pre-
5 4 10 14— 4 9
6 2 2 2 10— 6 6
5 1 2 1 15- 7 5
6 1 0 5 6—23 2 

viitoaro vom
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COBBIESE DELLA SERA „VEDETELE FOTBALULUI
LUPTĂ PENTRU UN LOC SUB SOARE44

Un jucător de fotbal cunos
cut peste granițele țării sale, 
care a atins virsta de 30 de 
ani 6au chiar a depășit-o, nu 
trebuie să mai încerce să-și 
schimbe clubul. Un aseme
nea sfat se impune dacă se 
analizează situația precară a 
unor „veterani” 
de față.

Un jucător cu 
nu va imbătrini 
va rămine în același club in 
care a devenit vedetă. Nimeni 
nu ar fi discutat pe vremuri 
la Juventus despre înlocuirea 
lui Boniperti ; astăzi nimeni 
la „Inter" nu pune sub sem
nul întrebării prezența in e- 
chipă a lui Suarez, cu toate 
că el a împlinit 34 de ani. 
Jucătorul virstnic și cu ex
periență devine conducătorul

in momentul

adevărat mare 
niciodată dacă

așa cum se Intim- 
multe cazuri, ci să se 
la dezvoltarea unor cali- 
viteza, îndemînarea, for- 
ajutorul unor exerciții 

din atletism, gim-

de fotbal, 
plă în 
lucreze 
tăți ca 
ța, cu 
selecționate __  ______ , „__
nastică, haltere etc., pe măsura 
avansării în categoriile de cla
sificare, ținîndu-se seama de 
particularitățile fiecărui sportiv.

Scopul antrenamentelor este de 
a forma jucători valoroși, care 
să obțină rezultate din ce în 
ce mai bune și în ultimă instan
ță să reprezinte cu cinste țara.

Deprinderea de a concura tre
buie să fie formată și ea de 
timpuriu. Astfel se explică pre
zența în calendarul federației 
noastre a unor competiții desti
nate copiilor și juniorilor, pre
cum și organizarea unor 1 
cursuri tradiționale cum 
„Cupa dr. Petru Groza" la 
radea, „Cupa Ardealului". 
Cluj, „Cupa Mureșul" la 
Mureș, „Cupa Textiliștilor" 
Arad și altele. Considerăm că la 
îmbogățirea calendarului compe- 
tițional pot să-și aducă aportul 
și unele secții ca Steagul roșu 
Brașov, Industria sîrmei Cîmpia 
Turzll, Constructorul Hunedoara, 
Electrica Timișoara, care in ac
tualul an, ca și în anii trecuți, 
nu au organizat nici o competi
ție cu invitați.

Ținem să subliniem totodată 
faptul că angrenarea tineretului 
în competiții trebuie făcută cp 
grijă. Să nu se subordoneze re
zultatelor Imediate scopul princi
pal, acela al verificării pregăti
rii șl a formării în perspectivă a 
unor jucători valoroși.

In activitatea cu tineretul (co
piii și juniorii) trebuie avut in 
vedere și faptul că antrenamen
tul și competiția trebuie să e- 
xiste intr-un raport judicios. I- 
deea care trebuie să stea la baza 
stabilirii raportului dintre an
trenament și competiție este a- 
ceeași, a creșterii numărului com
petițiilor pe măsura avansării în 
categoriile de clasificai^ spor
tivă.

Cu un asemenea atu de 
muncă, beneficiind; de sprijinul 
solicitat, avem convingerea că 
se pot obține rezulta’s la nivelul 
exigențelor pe care ni le pun? 
aceasta primă prezență rom' 
nească In Challenge-roun’d-ul Cu
pei Davft, pe care cu toții o do 
rim repetată.

prof. Alex 1 AZARESCU 
secretar gc al F.R. 1

echipei sale. Dar dacă dintr-un 
motiv sau altul el intenționea
ză să-și părăsească clubul, a- 
ceasta in loc să-i aducă un 
folos dăunează mai curînd re- 
numelui său.

Există câteva exemple sem
nificative. Unul dintre cele 
mai cunoscute îl prezintă ca
zul lui Picchi. Deși în pre
zent este un jucător dotat și 
cu experiență și dorește încă 
să mai joace fotbal, Picchi nu 
mai este angajat de nici un 
dub. După cum arată reali
tatea, în fotbal numai cîteva 
zile despart succesul de eșec. 
Nid un antrenor nu s-ar sim
ți liniștit dacă ar avea în e- 
chipa sa un jucător așa de 
valoros și atit de iubit de su
porteri. A nu ține seama de 
preferințele publicului l-ar 
putea costa, probabil, chiar 
postul său. Dar Picchi, care 
niciodată nu a ascuns faptul 
că în viitor va deveni antre
nor, nu este bine văzut de 
antrenorii actuali. De cite ori 
un conducător de club vor
bește despre o posibilă anga
jare a acestui jucător, antre
norul știe să îi prezinte cîteva 
aspecte negative ale lui Pic
chi.

Un alt jucător care întâm
pină dificultăți in găsirea u- 
nui nou dub este Giuliano 
Sarti, portarul echipei „Inter" 
în perioada marilor sale suc
cese. Sarti s-a Înapoiat de 
curînd de la un curs de an
trenori care a avut loc în 
localitatea Coverciano. Echipa
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Lazio din Roma, de exemplu, 
nu are în prezent un portar 
bun. Au avut loc -tratative 
care păreau că se vor 
cheia cu un acord, însă în 
târnele clipe au apărut 
nou piedici de netrecut.

Cazul cel mai recent se 
feră la Hamrin, care cu
35 de ani ai lui, a ajutat e- 
chipa Milan să cîștige anul 
trecut Cupa campionilor euro
peni. Napoli s-a interesat de 
cumpărarea suedezului, dar 
tratativele durează de mai 
multe săptămîni. Președintele 
clubului Milan a declarat : 
„Cînd am fost întrebat asupra 
jucătorului Hamrin, l-am ru
gat să-și expună singur pă
rerea. El a fost cu totul de 
acord să se mute la Napoli. 
Dacă el va vrea să facă parte 
din acest nou club, 
ranță nu noi vom 
care îi vom face 
Insă la Napoli se 
despre divergențe 
conducătorii clubului
informat și n-ar fi cerut pă
rerea antrenorului Chiapella. 
Unii cred că Chiapella ar fi 
împotriva lui Hamrin deoa
rece urmărește o politică de 
promovare a tineretului. Alte 
glasuri răutăcioase susțin însă 
că Hamrin, care se află în 
posesia unei diplome de an
trenor, ar putea mai tîrziu, 
probabil, să-l înlocuiască pe 
Chiapella, deoarece în prezent 
situația în clasament a echipei 
din Neapole face obiectul u- 
nor discuții aprinse...
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Cimpoierii cheamăopnnro
OiVniO cohortele de adolescenți.«■I

Asociația școlilor de atletism 
din Warwickshire, gazda campio
natelor atletice școlare din An
glia — 1970, a început deja ulti
mele pregătiri la terenul spe
cial destinat de la Solihull, în 
timp ce armata competitorilor la 
finala pe 1969 sosise la Motspur 
Park.

Aceste campionate, înființate în 
anul 1928, constituie o competiție- 
mamut, în care un comitet vo
luntar al asociației — ca niște 
cimpoieri ce cheamă tinerelul 
comitatelor — răspunde de adu
narea a mai mult de 2000 de fete 
și băieți (pe grupe de vîrstă în
tre 12—20 ani) și a oficialilor din 
40 de asociații ale comitatelor 
Fiecare comitet local organizea
ză 100 de curse și 39 de alte pro
be în cadrul unor concursuri de 
2 zile, ceea ce prin ele înseși re
prezintă un record mondial. Fie
care comitat este apoi reprezen
tat de o selecționată compusă 
din 80 de băieți și fete (cîte doi 
de fiecare probă), recrutați dintre 
cei mai talentați copii din școli 
și asociații districtuale. Asociația 
gazdă alcătuiește întregul pro
gram, larg difuzat apoi printre 
toate organele naționale ale spor
tului ¥colar, la care cooperează, 
pentru facilitarea cazării oas
peților, autoritățile locale și di- 
erse alte grupuri. Școlile din

comitatul organizator au în atri
buțiile lor confecționarea și apli
carea aparatajului vizual pentru 
comunicarea rezultatelor și a 
altor informații spectatorilor, ca 
și strîngerea fondurilor necesare 
întregii competiții care se ridică 
la suma de 8000—10.000 lire ster
line. Cantinele aprovizionate cu 
hrană rece pentru prînz și mîn- 
căruri gătite pentru masa de sea
ră stau la dispoziția competito
rilor înainte ca aceștia să se re
întoarcă la locul lor de cazare« 
la sfîrșitul zilei.

Răsplata acestei atîț de com
plexe operații o constituie izvo
rul mereu împrospătat al atleți- 
lor proveniți din rîndul școlari
lor. Dorothy Hyman, Lilian 
Board, Robbie Brightwell, Alan 
Pascoe și Sheila Sherwood sint 
doar cîțiva dintre foștii compe
titori care au luat startul per
formanței de pe cea mai largă 
scenă a atletismului englez.

Sir Alec Rose, navigatorul care 
a înconjurat lumea, și-a făcut 
prima apariție după reîntoarcerea 
în patrie ca oaspete de onoare 
al campionatelor din 1968. de la 
Alexandra Park, Portsmouth. Iar 
în acest an, ia Motspur Park, 
hurdierul, David Hemery. campio
nul olimpic din Mexic, va primi 
și va da, la rîndul său, onoru
rile acestei competiții.
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