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ÎNTR-UN JOC - REPETIȚIE ÎNAINTEA MECIULUI CU GRECIA

TRICOLORII AU ÎNVINS CU 4-1 (2-0)
PE VOJVODINA NOVI

f Prefață la meciul cu Gre
cia (întocmai ca in primăva
ră cind confruntarea dintre 
Lotul A și Vojvodina Novi 
Sad, scor 1—2, a fost găz
duită de Timișoara), testul 
de ieri a adunat in tribunele 
de la „23 August" pe cei mai 
fideli susținători ai tricolo
rilor noștri.

Timpul a fost însorit, de 
toamnă tîrzie, iar celor cî- 
teva mii de suporteri ai na
ționalei li s-a părut și mai 
frumos, încă din startul par
tidei, întrucit în mai puțin de 
10 minute „idolii" lor de pe 
gazon făcuseră ca tabela să 
se modifice de două ori, ca 
urmare a unor acțiuni ofen
sive bine construite și Afle • 
efect.

A înscris de fiecare dată 
Du'mitrache, omul de goi al 
„11“-lui nostru reprezentativ, 
dar — pentru exemplificarea 
celor spuse mai sus — să 
derulăm mai bine filmul a- 
cestor două acțiuni încLieiale 
în plașa porții lui Nicolski : 
în min, 4, Dumitrache i-a tri
mis o pasă-pregătitoare lui 
Dobrin, demarcat pe aripa 
dreaptă, pite.șteanul i-a resli-

tuit-o înalt. în careu, blon* 
dului înaintaș, care, printr-o 
splendidă lovitură cu capul, 
rn stilul său personal, a pla
sat balonul, jos, lingă bară :

1—0 ; in min. 9. Dobrin l-a 
văzut pe Sătmăreanu .urcat' 
in atac pe un culoar margi
nal ; intrat in posesia min
gii fundașul ste_st a trimi-

UNIVERSITATEA

III OlANDA
Campioana României la 

handbal fete, Universitatea 
Timișoara, a părăsit țara, 
plecînd azi spre Roermond, 
unde va susține la 2 no
iembrie primul joc din ca
drul „C.C.E.“ cu echipa 
campioană a Olandei, S.C. 
Roermond. Lotul cuprinde 
următoarele jucătoare : Te- 
relia. Popa, Angela Huber, 
Emilia Neghină, Hilda Rih- 
neă,' Georgeta Bratie, Io- 
landa Rigo, Cristina Me- 
tzenr-ath, Elena Onofraș, 
Elisabeta Simo, lolanda 
Benko și Lucreția Hara- 
lambie.

Jocul retur va avea loc 
la Timișoara la data de 23 
noiembrie.

C ITIȚI
in pag. a 2-a :

TELECRONICA
in pag. a 3-a :

Etapa a IX-a in patru
puncte..

In pag. a 4-a

Tur de orizont

în tabăra de Sa Cheia

BIATLONISTII MANIFESTA MULT OPTIMISM
»

SAD
Iui Duu- 
in v.ieză

ian ta pag. a 3-a)

Dumitrache a reluat printr-o spectaculoasă foarfecă, dar 
balonul va trece cu puțin peste bară

s-o rapid și precis 
trache. care, sos-.t 
pe fază, a deviat balocul in 
coltul lung, pe lingă pomar-1 
Nicolșki. ieșit cin 
intercepție.

Fuseseră două 
-'.ucrate” fn zona 
tire, ingenios continuate și fi
nalizate. ambele cu parti
ciparea CUpluhil de înaintași 
centrali Dobrin — D-zmitra- 
che. și ieri inspirați și in ver
vă de joc.

După 0—2. adversarul (cu 
citeva rezerve în formației 
a fost și mai ușor depăși: ca 
pină atunci, răminînd. totuși, 
meritul tricolorilor de a G 
luat, în coctinuare, in serios 
acest joc-test, de verificare 
ți omogenizare. Și ast.'cl. in 
min. 20, C. Radu s-a aflat in 
careu, pe traiectcria balonu
lui centrat de R. Knmrrilkr. 
car a preluat imprecis, din 
apropiere și nejenaș^ce 
meni. Dxă minute na 
ziu, Dumitrache a fenta

pcartă ia

Coboram serpentinele re
pezi ale Piriului Rece, ferme- 
cați de paleta multicoloră a u- 
neî după amieze însorite de 
toamni Ie apropiere de Chei
le Rișnoavei. pe una din co
linele dcmoale de la poalele 
Pcstăvaruiui. zărim preripi- 
tinda-ee un grup de aiergă- 
teri. pentru ca imediat poc
netele sacadate ale unor fo
curi de armă, amplificate de 
eccu. să ne trezească și mai 
mult curiozitatea.

Eram tentați la început să 
acceptăm :deea că asistăm ia 
o scenă de filmare, fiindcă 
fuseserăm preveniți că fa 
_Cfiei’ se toarnă un nou film 
românesc, dar știam că acest 
autentic spectacol _scn et lu- 
miere* nu putea să ne fie 
eferit decit de tir.erii noștri 
bialicnișt: afiați in pregătiri 
fa vederea sezon ului hi vernal.

ui R.
Am sosit la cabană aproa

pe c dată cu băieții lui Mar
cel Stuparu. care, deși par
curseseră un traseu in jur ce 

35 km (Cheile Rișnoavei — Po
iana Secuilor — Cabana Trei 
Brazi — Crâcănel — Diham 
— Piriui Rece — Cheia), a- 
r-ătau îmbujorați și voioși de 
parcă abia terminaseră o a- 
lergare de încălzire. Nerăbdă
tori să-i vedem și pe cei care 
var asigura schimbul de mii- 
ne — componenții lotului de 
tineret — ne-am grăbit să ie
șim în intimpinarea lor pe 
drumul de întoarcere de la 
poligon. I-am găsit comentind 
cu aprindere și bună dispo
ziție. a.ături de antrenorii 
Nicolae Burchi și Laurian, 
Cristescu rezultatele tragerii. 
Era suficient să-i privești ca 
să înțelegi că totul mersese 
in plin

Aflați într-o perioadă de 
acumulări cantitative și cali
tative biatlonistii își desăvîr- 
șesc pregătirea fizică gene
rală și specifică, urmînd ca 
în cea de a doua decadă 
a lunii noiembrie să-și con
tinue pregătirile 
Novosibirsk.

Din discuțiile 
a reieșit faptul 
tatea prezentă s-a 
la constatările făcute la sfîr- 
șitul sezonului trecut, urmă- 
rindu-se cu exigență obiecti
vele fixate atunci. Este sufi
cient să amintim că etapa 
parcursă de lotul de tineret 
în vară, la Poiana Brașov. în 
care s a însușit și perfecțio
nat tehnica tragerilor, s-a răs-

lon MATEI

pe

Ctl 
că

zăpadă, la

antrenorii 
în activi- 
plecat de

(Continuare în pag. a 3 a)

înCcrabela, Vilmoș și Țeposu la un antrenament pitorescul cadru de la Cheia
Fotoi 1. MATEI

G. M.

Invingind pe SKEO OSLO (scor 2-0). MNAMO BACĂU

s-a calificat In turul III al „Cupei europene a tirgurilor“

Citiți Ic rubrica noastră de fotbal cronica trimisului nos
tru, C Fironoscu. «

CAMPIONATUL NATIONAL DE HOCHEI
Cugetări la marginea mantinelei IERI. IN IHA A DOUA
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Cine ți-ar fi inckzpsz: — ca «z- 
mal cifiva ani ia xrsa — e± Ls 
luna octombrie, snb KrsjejerC* 
toamnei brașocene. coat MMa ta 
Poiană ta disputele apripe tie 
dielțtllor. pe «a pci.sccr ort. - 
cjal. Și tofașL trii.-i «eecuuj rex- 
.litate. Nimic nu ne mal rurpnx- 
de.

Ceea ce ne-a ner-.a-’ts—.ft «u- 
ttnd la unul din rzec-rZe dz~.:.c. 
naționale, Tirnavc — Acin:-: 'B 
am aflat că fenomenul t-a repe
tat ți la celelalte), a fast abne~.ia 
spectatorilor, lipsa cplauae^or a 
incurajărilor, inex-stența acel — 
climat pasionant, rezultat Otn e- 
fortul risipit pe g’-.ecță fi emo
țiile gttuite sau descCm.se:* ale 
tribunelor.

Sînt sporturi. »: bocteizl este 
prin excelență, d cdror 
se hrănește din generosisaux pn- 
bliculuL Și de aceee zi s-a pă-S 
stranie, inutilă, perd, ladeaserm 
de pe luciul ghețiL

Incerdnd si pătrundem tcuxt.t 
ne-a străfulgerat tdees ci prms 
întrecere ca tnpontntă e hceie- 
iștilor a fost lăsată si se des'i- 
șoare Intr-un crcr-ano^—pre
sa scrisS si oorbîti. felz.u.iwa 
prea lapidar frdmintările fcoelr- 
iulut, ecre nt efbK TSpfK’p^-.i-s 
clasament Iți cauți tn cee« ean- 
pionct pe Dumitrcchti. Lucesta s= 
Dobrinil sdi p*atra coe/mnaMnta 
grele țt de mare respcnsz'nl.-ixza 
din grupa B a ccatpioeeleM 
mondial. Ne-am expixet cst-e£ 
tintarea a— 3 de bilete txsr-e 
zi în care s-cu d.sputxs tres 
duri de dzexie nețioaeH.

însăți p-egitirea

«Se

c

JC

■C. O> fan* cr

I

I
Fenomen

respingere
H
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E-RASOT. 29 (pnn trte- 
fa*. de ta rriMisnf ••*- 
trei

U-i-md crisxie par
tide aăe camwceat—ut 
sațxmri de hodxi. <--- 
pcteS vțdea fa jocul ce
lor sase ecL.ce un ex.- 
decî oregres. Mișcârue de 
r-acătcri (dfatre care mn 
rlnacunoscuț: puNicvCaî)
ce la un club ia aituL ca 
si turneele de oregăt-re 
iuti ept inse fa străinătate 
de marea majoritate a lo- 
t urilor angajate fa între
cere au avut darul să 
micșoreze diferența ce 
valoare dintre competitoa
rele la titlu.

Reuniunile de marți și 
dat spe-miercuri r.e-au

m

DINAMO — TllNAVA
4—0 3—0. 1—0, G—»

Evident superiori. dlra- 
mosiștii s-au oetața: In 
prima repriză aratnulmd

ur avantaj erre li s-a pă
rut t«i a și fost) suficient 
pentru victorie. în cor.ti-
- aare ei n-au mai insis- 
m. au început să abuze
ze de driblinguri. îndeo
sebi pe lingă mantinelă, 
unde adversarii lor au a- 
o’iot foarte corect atacul 
La crp. stăvilind acțiunile 
cumreșter.e. Mai mult

crefr.d de aceas
ta. bocheiștii de la Tir- 
-.x- 2 rru o pregătire teh-
- a. t.ct.ă și fizică mult 
îmbemătătite) au organi
zat in ultima treime a 
jucatei o serie de contra-

Tr. IOANIȚESCU
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natația europeană

rilor. In mijloc

care a vizitat, in ca
drul Institutului de 
cercetări științifice 
sportive a! l’niunii 
Sovietice, laborato
rul de teorie și me
todologie in sportul 
luptelor, publică un
interesant reportaj 
consacrat auxiliare
lor științifice mo
derne utilizate in 
pregătirea sportivi
lor fruntași în acea
stă disciplină.

★
„O încăpere mare, 

luminoasă, care sea
mănă cu x> sală o- 
bișnuită pentru an
trenamentul luptăto- 

o

PARTENER DE ANTRENAMENT 
UN MANECHIN TELEGHIDAT

r.eri așezați la c 
masă discută ca în
suflețire. Fizicul Tor 
impozant ne spune 
că ne aflăm în fața 
unor luptători. S*nt 
doi eampioci mon
diali, maeștrii ere- 
riți ai sportului 
Victor Ij 
Valentin 
împreună 
colegi
— in 
maeștri
— 
dul de pregătire a 
selecție-, atei de judo 
a U.RJSS.

Laboratorul 
numit de 
..punctul de 
pentru că. 
vin inafetea

sport’ 
menov și 

nik. 
alți 
lor 

parte.

Olei 
cu 

de-ai 
mare 
ai sportului 

verifică gra-

Marile performan
țe, titlurile mondiale 
și olimpice sau cele 
continentale pretind 
din partea Celor Ce 
pornesc la asaltul 
lor o pregătire din 
ce in ce mai minu
țioasă, complexă, 
în acest scop spe-

cialiștii caută să 
aducă în pregătirea 
științifică a sporti
vilor un suport teo
retic și material mai 
consistent, mai va
riat.

Redactorii] revis
tei „SPORTUL ÎN 
U.K.S.S.", V. Hotinski

care 
fire 

con-
saltea de ' sub 
ies nenumărate 
subțiri, toate 
vergind spre un pu
pitru de comandă. 
Se aude zumzetul 
continuu al unor* a- 
parate puse in func
țiune. în partea o- 
pusă a sălii, doi ti-

este 
sportivi 
control" 
aici, ei 
fiecărei

mari competiții, ca 
să-și verifice gradul 
de pregătire fizică, 
măiestria tehnică și 
tactică. Firește, con
cluziile oamenilor de 
știință joacă un rol 
hotăritor in alcătui
rea definitivă a re
prezentativelor.

«fontinuare
* Io pag. a t a)

Fază din meciul de rolei masculin Progres ! — Rapid încheiat cu victoria 
rapidiftilor Foto : N. DRAGOȘ

Citiți cronicile etapei a III-a în pag. a 4-a
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LA TIMIȘOARA
I

Jocuri de mare spectacol 
în turneul masculin de handbal

TIMIȘOARA 28 (prin telefon de Ia trimisul nostru) 
Cu nimic mai puțin interesantă decit prima etapă, 
runda de azi a turneului de sală al campionatului 
masculin de handbal s-a bucurat și ea de atenpa pu
blicului timișorean, prezent în număr mare la toate 
cele cinci jocuri programate, in ciuda concurenței 
tele-fotbalului. în general, inlilnirile "n-au infirmai 
pronosticurile chiar și pe cele mai optimiste, oferind 
întreceri acerb disputate, presărate din abundență 
cu faze spectaculoase.
DINAMO BACAU—RA

FINĂRIA TELEAJEN 15— 
14 (6—7). Derbiul codașe-, 
lor a oferit nu numai o 
luptă suidă pentru cele

două puncte puse in joc. 
Spre sui prinderea tuturor, 
ambele echipe au etalat 
calități tehnice și tactice 
care dezmint poziția lor

în clasament. In primele 
40 de minute scorul s-a 
menținut în permanență 
egal sau cu un avantaj de 
un gol pentru una din 
cele două formații. în 
min. 44 Dinamo Bacău a 
reușit să se detașeze la 
două goluri diferență (12— 
10) și ar fi putut chiar să

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4 a)
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emingway, căruia voluptatea 
pură a efortului nu i-a fost 
deloc străină, căci nu a pre
getat nici să urce pe ringul 
de bcx, nici să bată cu pasul 
poteci vînăforești în savane

sau pe munți, spunea undeva că „spor
tul ne învață să cîștigăm cinstii și sa 
pierdem cu demnitate". înir-o formulă, 
lapidară, marele scriitor stabilea astfel 
parametrii esențiali ai atitudinii spor
tivului față de partenerul său de în
trecere, față de spectatori și, în ul
timă instanță, față de sine însuși.

Filozofie idealistă ! — au ripostat 
scepticii. Naivități I — au clamat ci
nicii. Dar Hemingway cunoștea perfect 
de bine lumea sportului, cu toate fru
musețile ei, cu toate tarele care o slu
țesc. El s-a considerat dafor să subli
nieze, o dată mai mult, condiția spor
tivului autentic, ireconciliabila sa po
ziție față de teza victoriei cu orice 
preț. Adevăratul sportiv, cel demn de 
admirație si respectul nostru, își su
pune fireasca dorință de a birui seve
rului control al corectitudinii, iar alunei 
cind se află în dramatica postură a 
învinsului, știe să găsească — între la
mentare și protest, între deznădejde 
și furie — calea spre o atitudine 
demnă.

Dacă aceste reguli de aur ale spor
tului sînt, totuși, încălcale, cei chemați 
să vegheze la normala desfășurare a 
activității de pe arene și stadioane au 
datoria să acționeze cu toată fermi
tatea pentru a curma prompt orice 
tendință de proliferare «a gestului 
nesportiv, a incorectitudinilor.

Tn lumea ciclismului, s-a desfășurat — 
mai ales în ultimul an — o luptă sus
ținută împotriva celor ce au vrut să 
se afirme uzînd de doping. Federația 
noastră de atletism a luat măsuri se
vere în cazurile sportivilor care și-au 
„supradimensionat" capacitățile de 
efort cu ajutorul substanțelor copanle. 
Nu de mult, un antrenor de cai do 
curse dinfr-o țară din vestul Europei 
a fost sancționat fără menajamente 
pentru că a diminuat șansele unui cal, 
favorit intr-o importantă alergare. Și 
mai recent, presa din toată lumea amai recent, presa din toată lumâa a 
consemnat drasticele măsuri luale de 
federația de fotbal și de autoritățile 
argentiniene în urma violențelor comi
se de jucătorii lui Esfudiantcs, în me
ciul de la Buenos Aires, cu echipa ita
liană A. C. Milan.

Zilele acestea, buletinul oficial al Fe
derației franceze de sport automobi
listic a publicat un articol prin core ia 
atitudine împotriva celor ce-și „umflă 
fraudulos motorul", aduc-modi licări ca
racteristicilor tehnice ale vreunui an
samblu mecanic sau utilizează elemen
te interzise de prevederile . în vigoare. 
Forul francez de resort a și sancționat, 
de altfel, o serie de tineri piloli care 
au operat anumite modificări la mo
toarele mașinilor conduse de. ei. „Re
zultatele unei curse nu trebuie _sâ tie 
supuse contestațiilor iar admirația pe 
care o stîrnesc învingătorii trebuie sa 
recompenseze nu numai strădania și 
priceperea, dar totodată și corectitu
dinea" — încheie articolul amintit.

Ne aflăm, precum se vede, în loja 
unui front larg de luptă contra celor 
care, cu o condamnabilă ușurință, slu
jesc chipul de o frumuseșe clasică al 
sportului. îngrijorător, pe de o parte, 
prin frecvența măsurilor ce s-au luat 
în ultima vreme, fenomenul de respin
gere a acestor manifestări străine de 
etica sportului este, pe de allă parte, 
îmbucurător. Avem o garanție că se 
tinde spre stîrpirea răului de la ră
dăcină.

Sebastian 3ONÎFACIU
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„CUPA ROMÂNIEI

9
UN SIMPLU INTERMEZZO?

Ingrat plasată 
în calendarul com- 
petițional la mai 
puțin de 
săptămîni 
terminarea

EXISTĂ PRINCIPII 
NU AVEM VOIE

După părerea mea, cele maî 
înaintate cuceriri in domeniul na- 
tațiel moderne au fost în ultima 
vreme adoptarea grupelor de virs- 
tă in pregătire (cu reacții de or
din organizatoric șl adînci impli
cații metodice) Șl specializarea 
timpurie. Astăzi, copiii iau con
tact cu abecedarul celor 4 pro
cedee, de ia 4—5 ani, la 7—3 ani 
încep antrenamentul sportiv, iar 
la 9—10 ani se întrec in competi
ții rezervate grupelor de virstă.

La acest nivel de pregătire, sar
cinile ce se impun Se referă la o 
pregătire multilaterală cit mal 
variată, Ia însușirea unei tehnici 

obișnuirea 
treptat cu 
sau chiar

CARE

corecte, precum șl la 
organismului In mod 
eforturi intense (unul 
două antrenamente 
pe zi). Rezultatele 
urmăririi atente a 
aeestor sarcini tre
buie să ducă la o 
creștere și dezvolta
re armonioasă a ti
nerilor sportivi, du
blată de o mărire permanentă a 
capacității de suportare a efor
tului, astfel ca în momentul apa
riției pubertății, organismul să fie 
caracterizat printr-o bună adap
tare la efort.

Un organism nepregătit cores
punzător va suferi în ceea ce pri
vește desfășurarea firească a pro
cesului pubertății. Iar rezultatele 
sportive vor fi in mod cert ne
gative. Dar, a Începe antrenamen
tul Intens, după apariția 
tățll (cum recomandă unii 
.......  * pur șl

sau o 
metode 
la Imensă dez-

Nr. 710 (6144)

DORUL DMEVESTINGAIn situații oarecum similare 
s-au aflat, în această compe
tiție, spadasinul Al. Istrate și 
sabrerul G. Culcea care au 
evoluat sub nivelul obișnuit 

★
înainte de a încheia vom 

reveni asupra problemei arbi
trajului (îndeosebi la sabie) 
unde continuă să se manifeste 
carențe subliniate în repetate 
rînduri de ziarul nostru. S-a 
ajuns la situația ca un tră
gător (Oct Vintilă) să se simtă 
obligat de propria sa conștiin
ță să acorde o tușă unuia din 
cei mai redutabili adversari 
ai săi (Dan Popescu) pentru a 
repara inadvertențele 
bitraj ale unui juriu 
ad-hoc. Pentru că nu 
ajuns să se găsească 
bitru principal cu o bună pre
gătire în acest domeniu (ju
riul amintit era condus de 
prof. L. Ghișcă) dacă acesta, 
la rindul său, nu este ajutat 
(ci mai degrabă derutat) de 
colaboratorii săi aflați, în cele 
mal multe cazuri, la abc-ul 
scrimet

Federația de specialitate va 
trebui să găsească o modali
tate de a-și crea un corp de 
arbitri competenți ți de o 
obiectivitate situată deasupra 
oricăror suspiciuni.

bei de floretă Tănase Mure- 
șanu care nu a pierdut decît 
un asalt (în fața lui Drîmbă) 
după ce succesul său final de
venise o certitudine.

întrecerea feminină, domi
nată de terțetul de aur : Sza
bo, Vicol, Ardeleanu (cărora 
li s-a adăugat Sofia Orban 
din Tg. Mureș) 
Olga Szabo, a 
zată printr-un 
al noului val: 
Mariana Ostafi, Maria Pop, 
Viorica Draga, Magdalena 
Bartoș. Unele dintre ele au 
reușit chiar să-și aureoleze 
palmaresul cu victorii de pres
tigiu (Pop la Szabo, Halchin 
la Vicol și la Ardeleanu).

★
în lipsa surprizelor de pri

ma mărime, clasamentele ne 
oferă cîteva răsturnări în ie
rarhia obișnuită a trăgători
lor, generate — firește — de 
comportările de moment ale 
acestora. în proba floretiste- 
lor, de exemplu, Sofia Orban, 
cu victoriile obținute în fața 
lui Ardeleanu și Vicol, a reușit 
să se claseze In vecinătatea 
imediată a trăgătoarelor din 
lot

în confruntarea floretiștilor, 
cel mai neașteptat rezultat l-a 
obținut I. Falb, situat pe un 
loc modest (VII) față de va
loarea sa.

•••
minică, în interviul de cîte
va minute acordat iui Voia. 
Un interviu excelent care-mi 
confirmă marile calități tele
genice ale tenismanulul nos
tru. De fapt, aceste calități 
telegenice nu-s altceva decît 
calități umane pe care co
horta noastră de prejudecăți, 
ca niște strașnici străjeri, le 
acceptă cu greu la sportivi. 
Țiriac nu e frivol, nu e zîm- 
băreț, nu vorbește repede, 
gindește, cînd se exprimă e 
sensibil, grav șl responsabil. 
Toate acestea îi dau o sur
prinzătoare seriozitate și un 
interviu cu el e o pagină de 
omenie care impune un res
pect adînc. Nu, nu-1 puteam 
bate pe americani — spune 
Țiri — deși norocul ar fi pu
tut să... Noroc ? Da, noroc — 
noțiunea asta nu poate fi 
abolită în sport, șl trebuie 
să-1 credem pe acest om cu 
fața macerată de durerea e- 
forturițor. Dar și mal „tare* 
e afirmația că americanii au 
făcut foarte bine lăculnd tere
nul, pentru a-1 face și mai ra
pid, înaercînd să ne dezavanta
jeze și mai mult: trebuie să-ți 
speculezi Ia maximum șanse
le, zice Țiri — americanii au 
făcut foarte bine ce au fă
cut... N-avem de ce să ne 
lamentămi trebuie să con
struim cît mai multe terenuri 
de ciment I Aceasta înseamnă 
să gîndești fair-play și pentru 
asemenea reci concluzii ale 
minții și simțirii, noi trebuie 
să ne ridicăm încă O dată 
pălăria în fața eroului.

în sfîrșit — cu dor sau eu 
Inima rece — să observăm că 
mult lăudatul sistem al „re
luărilor", prost mînuit, devi
ne o piedică în filmarea go
lurilor adevărate și ne aduce 
în paradoxala situație ca la 
capătul unor progrese tehni
ce să primim scuze. Steagul 
— Steaua n-a fost însă rău 
de loc, deși cu Manea pe 
stînga, numai stellst 
nu fii...

Dar, dacă mă gîndesc 
la dorul meu, e bun și 
nea, pe stînga.

BELPHEGOR

două 
după 
epui

zantelor campionate mondiale 
și numai cu trei zile înaintea 
unei grele întreceri, ca tur
neul de 
prietene 
de fapt, 
urmă), 
constituit un fel de intermezzo 
în activitatea scrimerilor noș
tri fruntași.

In primul rînd, s-au înre
gistrat cîteva absențe (Ileana 
Drîmbă, Ana Ene, St. Haukler, 
Dan Irimiciuc), unele moti
vate — într-adevăr — dar al
tele fără suficient temei.

în al doilea rînd, tonusul 
întrecerii a fost inferior ace
luia care a caracterizat, de 
exemplu, ediția de anul tre
cut, cu pasionantele ei baraje 
la floretă — masculin, la spa
dă și sabie.

Credem că. în cazul de față, 
ar fi fost mai indicat să se 
opereze o translație în timp 
a competiției — cea mai im
portantă din calendarul in
tern, după campionatele na
ționale — pentru a o scoate 
din această zonă în care ea 
a fost puternic eclipsată de 
confruntările de la Havana și 
de la Budapesta.

★
Competiția s-a soldat, în 

general, cu rezultate normale 
care au reflectat comportarea 
de pe planșă a celor 62 de pâr
tiei pan ți. Cel puțin, în ceea 
ce îi privește pe învingători, 
toți patru și-au meritat cu
pele de cristal oferite de forul 
de resort Dacă unii au ajuns 
in posesia lor cu oarecari e- 
moții, Octavian Vlntilă (la sa
bie) și Anton Pongraț (la spa
dă) și-au creat, intre ei și ur
mătorii clasați, o distanță 
confortabilă.

Vlntilă a acționat calm șl 
precis, cîștigînd toate asaltu
rile susținute și realizind an 
tuș-averaj impresionant (la 80 
de tușe date, el a primit nu
mai 28).

Pongraț a turnat !n cupa 
victoriei sale și două picături 
amare Cnfringerile suferite 
din partea lui Mokianschi și 
la Bărăgan, ambele la mare 
luptă și la extrema limită) 
dar, oricum, succesul său a 
fost net confîrmînd buna com
portare de ii -. na a excam- 
piocului mondial de tineret

O remarcabilă constanță a 
demonstrat ciștigătorul pro-

scrimă al armatelor 
(acesta programat, 

abia ou puțin timp în 
„Cupa României" a

și cîștigată de 
fost caracteri- 
puternic asalt 
Lina Halchin,

Două săptămîni, departe, 
fără telesport, și iată-mă ri- 
mînd Belphegor cu dor. Dor 
mare, intraductibil. Atît da 
mare — îneît de vineri noap
tea, plecînd din gara Kievs- 
kaia, mă rugam cerului să 
ajung la timp, ca duminică 
după-amiază să prind măcar 
o secvență din ce-o fi.

La Moscova, toamna părea 
dulce șl frumoasă ziua, ca 
noaptea să-șl dea arama ps 
față și să fulguiască, rece, 
intr-un vînt tăios. Toamna 
gindește acolo la hochei. Am 
alergat să văd Ț.S.K.A.—Tor
pedo Gorki. Cu sute de metri 
înaintea sălii de joc oamenii 
te luau la „n-aveți un bilet 
in plus ?“. Noi n-aveam bi
let de loc. La „teren", — 
benzi de magnetofon cu Nat 
King Cole, twisturi, și o coa
dă imensă la o casă de bile
te care nu s-a deschis nici
odată. Ne am întors la hotel, 
discutînd despre România — 
Portugalia. Două săptămîni 
ne-art hrănit din România — 
Portugalia și „Steaua", căci 
amicul Radu de la D.D.F. are 
toate datele pentru a fi pre
ședintele unui eventual club 
al tifosilor steliști. Nemaipo
menit microbist, om cu bi
bliografie exactă la meciuri 
disputate cu 20 de ani în ur
mă. A'.tfel, moscovițiiau ten
dința de a transmite fotbalul 
în planuri luate de sus, de 
foarte sus. dîndu-ți posibili
tatea să pricepi jocul în an
samblu, dar sacrificînd omul 
și prim-planul său. Am văzut 
la televizor U.R.SB. — Tur
cia. Un 3—0 clar, după vreo 
45 de minute la 0—0, chiar 
și sovieticilor fimdu-le greu 
să desfacă o apărare-beton. 
Echipa joacă bine, solid, as
pru — fără o mare străluci
re, cu cîțiva jucători de cla
să : Muntean, Gherșcovici șt, 
mai ales, Bîșeveț. Sincer vor
bind, Intr-un meci cu ei nu 
sintem învinși dinainte și un 
rezultat de egalitate e cît se 
poate de firesc.

Nu cred însă că doar dorul 
a dilatat plăcerea cu care 
l-am urmărit pe Țiriac, du

SĂ ABDICĂM
care de altfel le pune în discu
ție ancheta ziarului), fapt care a 
determinat pe unii specialiști să 
le atribuie antrenamentelor inten
se din timpul copilăriei. După 
părerea mea, ele se datorează, in 
primul rînd. Ignorării principiilor 
pe care le-am amintit mal sus. 
Apoi, o altă cauză, nu mai puțin 
Importantă (și aceasta o subliniez 
ca făcînd parte din propria expe
riență) se referă la condițiile in 
care lucrăm.

Este bine știut că nu avem o 
bază materiala strălucită, iar cea 
de care dispunem nu știm s-o 
utilizăm la maximum. Cerințele 
școlare, în clasele respective vîr- 

eare M ocupăm, sint 
ce mal mari, iar obli

gațiile copiilor (ac
tivități extrașco- 
lare) au crescut în 
proporție geometri
că. In această situa
ție am fost nevoit 
nu o dată să răresc 

antrenamentele și mal ales să le 
scurtez, iar in felul acesta să nu 
respect întrutotul cerințele unei 
pregătiri științifice. In atari con
diții, nu mai poate fi vorba de o 
planificare corectă, de gradare, 
continuitate, dozare, refacere etc. 
Urmările ? Performanțele se o- 
presc la nivelul dobindit, sau În
registrează (in cel mal fericit caz) 
progrese neînsemnate. Apare deci 
plafonarea șl in special forma el 
cea mal periculoasă : plafonarea 
psihică. Sportivul iși pierde în
crederea în posibilitățile proprii 
și nu mal lucrează cu aceeași tra
gere de inimă.

Pentru preinttaipînarea acestor 
situații, in R.D. Germană, de pC- 
dă, s-au luat o serie de măsuri 
organizatorice menite să ofere ti
nerilor posibilitatea de a efectua 
antrenamentele necesare în con
diții optime. Cei mal buni înotă
tori (șl ca ei alțl sportivi de frun
te) din același oraș au fost gru
pați în școli unde programul 
cursurilor — fără să afecteze d- 
tușl de puțin respectarea progra
mei școlare — nu impietează pe 
cel al antrenamentelor, ele Imbin- 
nîndu-se in mod armonios. In ca
drul clubului Dinamo am făcut o 
încercare de a imita exemplul 
(deja generalizat) al centrelor din 
R.D. Germană. Ne-am lovit însă 
de o serie întreagă de îneonve- 

• nlente (pe care le-am amintit mai 
sus), astfel că rezultatele, după 
primul an (deși este ir.că prema
tur să tragem concluzii), nu au 
fost Întrutotul cele scontate. Va 
trebui însă să perseverăm. de
oarece, personal, nu întrezăresc o 
altă posibilitate de a pregăti co
pil pentru marea performanță.

prof. Cristian VIADUȚA

stelor de 
din ce in

puber- 
specla- 
slmplu 
negare 
șttinți-

liști), ar Însemna 
o muncă Inutilă, 
totală a ultimelor 
flee, care au dus 
voltare a natațlel In ultimul de
ceniu. 5

In directă legătură cu cele a- 
flrmate ptnă acum, țin să atrag 
atenția că In pregătirea copiilor, 
dinamica efortului trebuie astfel 
dirijată Incit ea să nu dăuneze 
dezvoltării In perspectivă, prin 
secătuirea rezervelor biologice ale 
organismului. Lecțiile trebuie să 
aibă o succesiune gradată, pro
cesul de antrenament — conti
nuitate, Iar alternarea Judicioasă 
a perioadelor de efort cu cele de 
odihnă trebuie să ne preocupa 
In egală măsură. Cît privește creș
terea efortului, ea trebuie să se 
realizeze pe seama volumului și 
mai puțin pe cea a intensității, 
prin folosirea unei game cît mai 
variate de metode ș! mijloace 
ale pregătirii fizice multilaterale, 
dublate de mijloace ale pregătirii 
fizice speciale, astfel alese Și eșa
lonate, Incit să asigure o evolu
ție permanentă a procesului de 
adaptare.

încă de la 14—16 ani. încep să 
apară simptome de plafonare (pe

MB
VARA SANIE... VINE IARNA

de ar- 
alcătuit 
este de 
un ar-
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de box
„Cri'.e- 

juniori- 
Oltenița, 
ce Sec- 
și-a pro-

te. Să reținem că meciurile 
n~an fost amicale, că ele au 
avut miză, că dorința de a 
învinge a fost cu atît mai 
puternică, cu cit pe ring s-au 
întîlnit sportivi din patru 
localități. De data aceasta, 
forța, combativitatea au ce
dat teh nicii, adică spectaco
lului. Este meritul boxerilor 
(îndeosebi al lui Agrigoroaie, 
Ceaicovschi — Iași, Livezea- 
nu, Velcu, Popescu — Dolj, 
Toma, Prcdgruschi — Caraș 
Severin. Cilinca. Stănescu — 
București), ca și al antreno
rilor care i-au condus din colț.

Boxul nostru n-a dus lip
să de juniori talentați nici în 
trecut Am văzut la turneul 
de la Oltenița tineri cu certe 
perspective 
noscînd că 
noastre de 

există 
.descoperite' 
absolut necesar ca ti
are se evidențiază în

de progres. Cu- 
în selecționatele 

tineret și de se- 
categorii de greu- 

cred că
niori 
ta te 
este 
cerii 
asemenea turnee să se bucu
re de o atenție sporită a fe
derației de specialitate.

să

bine 
Ma-

LOTO - PRONOSPORT
Pentru a veni în sprijinul par- 

tidpanților publicăm o schemă 
Loto de 7 numere pe 7 variante 
pe care o puteți experimenta 
chiar la tragerea Loto de mîine 
dovedindu-se foarte avantajoasă.
2
4
3

Din bogatul calendar al lui 
'69 a mai rămas campionatul 
de cros. Cunoaștem campioana 
pe echipe, C.A.U. Bucu
rești, cunoaștem echipa retro
gradată, reprezentativa jude
țului Argeș — echipa Olim
piei Cataramă și a Iui Emil 
Drăgan. In fine, știm noua 
promovată în prima divizie : 
este Școala sportivă de atle
tism, o sinteză a elevilor bucu- 
reșteni. Gîndurile majorității 
zboară spre anul 1970, dar a- 
ceste gînduri trec bineînțeles 
prin strîmtoarea severă a pre
gătirii de iarnă. Această iarnă 
atletică, lungă și bună, plină 
de muncă și speranțe în vi
itor. Iarnă foarte activă, cind 
atletul intră în „atelier* și 
făurește cu munca de luni de 
zile, prin sudoare și tenacita
te, performanța 
ne. Deci, hai la 
dem sălile de 
Bucureștiului.

Sala de atletism din parcul 
;,23 August" este un șantier 
în adevăratul Înțeles al cu-

anului ce vt- 
drum, să ve- 
atletism ala

vintuluL Lucrări de mărire 
a actualelor dimensiuni, în 
faza incipientă, tind se ridică 
tronsoanele de susținere • vi
itorului acoperiș. Dec. șanse 
minime pentru o sală mai 
mare in sezonul de iarnă. Pînă 
aici nimic grav. Urgentă este 
amenajarea pistei, poate chiar 
din Elbitex (sună frumos) fi 
a podiumului pentru probele 
de lungime — triplu, probe 
în care avem pretenții seri
oase. Vara sanie.

Sala Floreasca H, sala în 
care fetele noastre »de aurt 
Lia Manoliu, Mihaela Penes, 
aruncătoare, au găsit an de 
an 
lor 
zile 
tul altfel dedt în alți ani. 
Pista de zgură a atîtor re
corduri naționale este acope
rită cu un podium de lemn, 
cu saltele pe deoparte, cu 
planșe de cauciuc pe altă 
parte. Pe scurt, a devenit pes
te noapte (a citi peste vară) 
centru de pregătire pentru

acoperiș pentru calvarul 
de iarnă. arată in aceste 
de toamnă tirzie cu to

PUTEM FI OPTIMIȘTI?
Sezonul compe- 

tițional s-a înche
iat o dată cu con
cursul de selecție 
organizat de Co
misia municipală 
de canotaj, cu sco

pul imediat al depistării valo
rilor individuale. Deci un con
curs numai în probe mici SI, 
S2v, S2f.c., S2-J-1. Propus de 
comisia centrală de juniori, 
concursul a fost inițiat pen
tru formarea lotului național 
din cei mai buni juniori care 
să reprezinte țara cu cinste, 
în anul ce urmează, la „Crite
riul speranțelor olimpice", pe 
care îl vom găzdui.

O analiză a acestei întreceri 
ar fi prematură, dar ceea ce 
rezultă din desfășurarea com
petiției este faptul că nu ne 
putem bizui numai pe calita
tea muncii efectuate în prima 
etapă de pregătire, ci trebuie 
să continuăm descoperirea de 
noi elemente. Continuarea se
lecției și completarea Iotului 
cu elemente bine dotate pen
tru canotaj constituie două o- 
biective strict necesare muncii 
prezente și mai ales celei vii
toare. Este cert, ca țară orga
nizatoare avem dreptul de a 
prezenta la startul acestei 
competiții două garnituri, dar 
nu trebuie să fim atrași mo
mentan doar de ideea muncii 
cantitative (58 de concurenți 
posibili) ci și de calitatea, de 
eficiența activității.

Deosebit de important pen
tru viitorul canotajului este 
găsirea unor elemente cu ca
lități fizice corespunzătoare a- 
cestui sport și prezentarea lor 
la selecția din primăvară, 
care va constitui un examen 
sever pentru toți componenții 
lotului de juniori, după cele 
5—6 luni de pregătire fizică 
generală pe uscat și mai puțin 
pe apă. în momentul de față, 
datoria lotului de juniori față 
de lotul de tineret și seniori 
— în această etapă de început

de ciclu olimpic — este destul 
de mare, sarcina de a reduce 
din ea revenind nu numai an
trenorilor de juniori, dar și ce
lor de seniori, 
ce se ocupă de 
niorilor trebuie 
șoare în strînsă 
cea a antrenorilor de seniori, 
avînd în vedere caracterul ei 
reversibil.

Răspunderea de a promo
va tineri bine pregătiți nu 
numai din punct de vedere 
al calităților fizice, dar și al 
celor tehnice, tactice, sau psi
hologice, este impusă de va
loarea tot mai ridicată a per
formanțelor sportive pe plan 
mondial. Cunoaștem cu toții 
de pildă, că „europenele* de 
canotaj s-au transformat în 
campionate mondiale neofi
ciale, deoarece la startul aces
tei mari întreceri participă și 
sportivi din alte continente. 
Exemplul Argentinei și S.U.A,. 
care au cîștigat la ultima edi
ție a C.E. trei titluri din cele 
șapte puse în joc, vine să con
firme afirmația noastră.

Lotul național de seniori a 
primit în ultimii ani numai 
trei (!) sportivi foști juniori, 
care și-au confirmat, în parte, 
valoarea pe plan național și 
internațional (Ivan Cacenco, 
Gheorghe Fritz — Dinamo și 
Cristian Georgescu — Steaua). 
Debutul lor la campionatele 
europene din acest an a fost 
promițător, ei ocupînd locul 8 
în proba de dublu și locul 9 
în proba de 4 f.c. Acestui de
but trebuie să i se dea curs.

Iată de ce este bine să pri
vim complexa și de loc ușoara 
muncă cu juniorii prin prisma 
obținerii de rezultate cît mai 
bune nu numai la vîrsta ju
nioratului, ci și la aceea a ma
turității — senioratul — pen
tru u se ajunge la rezultatele 
dorite în viitor..:

Munca celor 
instruirea ju- 
să se desfă- 
colaborare cu

Viorica UDRESCU

lup tătari 
nește că 
crjiui I

Vă amintiți tind în cadrul 
unei .Umbrele* am subliniat 
că. deși ce cpcr.e că aile. s- 
mul trebuie să Ee sportul 
nr. L noi aCeții na avem •- 
ceste preîențu absurde și ne 
mulțumim cu locul doi. pri
mul fi-nd cedat pe drept dom
nului fotbal Dar să ne tre
zim că iu răstimp de uu an 
să Ee transfermate DOUA săli 
de atletism, pentru a le oferi 
pe tavă altor .sporturi, devine 
un subiect pentru „Reflector* ! 
Să trecem eu vederea pe Ma- 
noiiu și Peneș (deși n-ar tre
bui s-o facem) și să ne gîn- 
dim la Școala sportivă de 
atletism, la Clubul sportiv 
școlar, la Liceul 35 cu pro
gram special de educație fi
zică, la cei 700 de atleți ti
neri care în lungile seri ce 
iarnă au găsit un acoperiș 
pentru jocul lor candid. Ei se 
vor muta oare In cartierul 
J3 August* ’ Sau se vor a- 
puca de un alt sport! Sau se 
vor întoarce la epoca eroică 
a atletismului din copilăria 
noastră ? După numai 10 luni 
de la închiderea sălii de at
letism „Steaua*, făcută cadou 
jocurilor sportive, să fim oare 
acum martorii unui al doilea 
gest de altruism la adresa scri
mei sau luptelor ? Noroc că 
nu se pot organiza concursuri 
de orientare turistică în sala 
din parcul „23 August*... Să 
fim serioși 1

Pentru atleți vine iarna și 
o dată cu ea cel de al doilea 
sezon competițional, culminînd 
cu campionatele naționale și 
campionatele europene. A ve
nit vremea amenajării sălilor 
pentru antrenamente și con
cursuri. Federația română de 
atletism trebuie să acționeze 
din timp. Să nu ne trezim ia
răși prea tîrziu.

ți 
va

serÎmi Se xvo- 
fl smulsă stletis-

Victor POPESCU
arbitru

Iată desfășurarea schemei : 1 —
— 3; 1 — 4 — 5; 1 — 6 — 7; 1 —
— 6 ; 2 — 5 — 7; 3 — 4 — 7;
— 5 — 6.
Aceste numere stnt teoretice, 

particpanțil puțind face Înlocui
rile cu numerele preferate, avlnd 

să respec-
pentru ci-

FINAL DE SEZON
Herăstrăilui i*a 

revenit cinstea 
F-y-WJ de a găzdui ul- 
4 * tima întrecere de3^23 casar-canoe a a- 

nului. .Concursul 
de Închidere*, cum a fost in
titulat acest test-final, a re- 
u-.:t la start «enkr și ju
niori din «nai toate secțiile 
nautice bueureștene. învin- 
gind în majoritatea probelor
— în special In cele rezerva
te Juniorilor — sportivii di- 
namoTiști au aștigat între- 
^rfziti.tate (traseu 500 
m), seniori : K 2 — 1. Dina
mo (M. Nemeș — C. Tăna
se) 154. 2. Șc. sp. nr. 2 (D. 
Diacor.escu — M. Tănăsescu) 
157, X Șc. sp nr. 2 (B. Za- 
bet — L Mihalcea) 1:58 ; 
K 4 : 1. Olimpia (Pomîrleanu
— Neagu — Ghimid — Cos- 
tin) 1:49; C2: Dinamo (G. 
Vasile — E. Nemeș) 2:16, 2. 
Dinamo (V. Pninam — V. 
Mureșan) 2:18; senioare: 
K 1 — 1. A. Răutu (Dinamo) 
2:26, 2. I. Marioara (Dina
mo) 2:27, 3. P. Gustin (Olim
pia) 2:34; K 2 : Șc. sp. nr. 2 
(Becea — Zinț) 2:14 ; K4 : 1. 
C.N.U. (Ivănicâ — Roman — 
Vișinescu — Mihuț) 2:16 ; ju
niori : K11 1. V. Dumitru 
(Dinamo) 2:12, 2. S. Patru 
(Voința) 2:13; K4: 1. Olim
pia (Anușca — Voinea — 
Vasile — Gheorghe) 1:54, 2. 
Dinamo 1:56 ; C 1 : L S. Ne
meș (Dinamo) 2:26, 2. L Ște
fan (Șc. sp. nr. 2) 2:30; C2 :

1. Dinamo (Vlad — Popescu) 
2:11, 2. Olimpia 2:18 ; juni
oare ; K1 : 1. M. Drăghici 
(Dinamo) 2:34, 2. D. Vasile 
(Olimpia) 2:38, 3. M. Petrescu 
(C.S.Ș.) 2:44; K2: 
mo (A. Gologan — 
san) 2:24.

CLASAMENTUL
RAL : 1. Dinamo 80 p, 2. O- 
limpia 20 p, 3. Școala spor
tivă nr. 2 10 p, 4. C.N.U. 9 p, 
5. C.S.Ș. 7 p, 6. Voința 3 p.

1. Dina- 
A. Viser-

GENE-

grijă — în acest caz — 
te desfășurarea.
• Concurs cu premii 

titori.
Cu prilejul medului_ ______

România — Grecia redacția noas
tră organizează un concurs dotat 
cu premii la care se cere citito
rilor să indice scorul final cît șl 
cel la pauză al acestei partide.

Amănunte șl bonul de participa
re le găsiți In i,Programul Loto- 
Pronosport“ nr. 43 de marți 28 
octombrie 1969.
• Tragerea la sorți a autoturis

melor oferite la tragerea excep
țională Loto din 21 octombrie a.c. 
Categoria a VlII-a va avea loc la 
București in sala Clubului Finanțe 
Bănci din strada Doamnei nr. 2 
înaintea tragerii Loto obișnuite cu 
începere de la ora 18.45. Tragerea 
Loto va fi radiodifuzată după 
care va urma un film artistic. 
Intrarea liberă.

de fotbal

NUMERELE EXTRASE 
LA CONCURSUL 

PRONOEXPRES NR. 44 
DIN 29 OCTOMBRIE 1969 

EXTRAGEREA I i
27 13 45 25 36 23

Fond de premii i 335.020 le! 
EXTRAGEREA a Il-a i

10 31 36 37 29 24 2
Fond de premii’ 283.115 lei 

Plata premiilor la acest con
curs va începe în Capitală de 
la 6 noiembrie pînă la 13 
decembrie a.c. inclusiv; în 
provincie de la 10 noiembrie 
pînă la 13 decembrie 1969 in- • 
clusiv.

PREMIILE ÎNTREGI 
ȘI SFERTURI 

DE LA TRAGEREA LOTO 
DIN 24 OCTOMBRIE 1969

EXTRAGEREA î » 
Categoria a Il-a î 2 variante 
sfert a 52.056 lei; Categoria 
a IlI-a t 69 a 1.531 Iei și 64 
a 383 lei; Categoria a IV-a: 
237 a 467 ‘ --- - -
Categoria 
lei și 468

Premiul 
sfert a revenit participanți- 
lor: Cîrciumărescu Ioana din 
Topoloveni și Iancu Ion din 
Craiova.
EXTRAGEREA a Il-a I 
Categoria B i 4 variante sfert 
a 25.241 lei; Categoria C: 4 a 
15.533 lei și 10 a 3.883 lei; 
Categoria D: 334 a 100 lei și 
1.491 a 25 lei.

lei și 166 a 117 lei; 
a V-ai 658 a 202 
a 50 lei.
de categoria a 11-a

PENTRU SEZONUL DE TOAMN-Ă
■ ■ ■ W __________  . _

^BRILIANTE

AZI LA CINEMATOGRAFUL „REPUBLICA"

lolanda BALAȘ-SOTER

O ȚINUTA ELEGANTA PRIN :
— raglane tercot — impermeabile, 

simple sau dublate cu (esâturi 
fantezi, croială și accesorii po
trivite tuturor vîrstelor;

— costume din țesături sută la sută 
lînă sau tergal, într-o gamă va
riată de culori și desene, pentru 
toate ocaziile ;
cămăși din țesături din bumbac 
în amestec cu fibre poliesterice 
Vucova, Lux etc., modele 
sice, sport și fantezi, foarte 
zistente și practice ;

— cravate din mătase naturală 
artificială, desene și culori 
derne.

IURINimiN
AHDRH HiROHCW
WTOUBffiWS 

.STANISLAV CBO/i
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NETA, DAR EMOȚII PINA IN MINUTUL 88!
7

A A

DINAMO BACAU SKEID OSLO 2-0 (0-0)

ETAPA A IX-A IN PATRU PUNCTE...
• CIFRELE INDICA: O BUNA PREGĂTIRE FIZICA, UN ÎNCEPUT DE EFICACITATE LA 
FAZELE FIXE Șl SPORIREA PRECIZIEI LA 11 M • O VICTORIE DUPĂ 533 DE ZILEI

BACĂU, 25 (prin telefon, de la trimisul nostru). Stadion .n Au- 
ruiț", terep bun, timp excelent, spectatori — aproximativ lttoe.A marcat DEMBROVSCHI (mln. U - din lovitură de la 11 m - 
M gto, a _____ _____________
... DINAMO BACĂU » Ohlț» — Comăneaco, Nedeleu, Vellcn, David, 
VStatu (min. 75 Neumayer), Duțan, Ena Daniei, Dembrovschl. Bu- 
țlubel, Băluță.

SKEtD OSLO : Kristiansen — Syvenen, Olafson. Mathisen, Wan
gen (min. 85 Mejlo), BornS, Guibradsea, Naess, BjSberg, Johansen, 
Setrang (min. 73 Alblnlnsen).A condus foarte bine arbitra) Jano» Almați, ajutat la linie de 
Or. Fereno Vlncze șl Zoltan Magyar (toți din Ungaria).

Așa cum am prevăzut după 
vizionarea partidei de la 
Oslo, dinamoviști! băcăuani 

J n-au avut astăzi o misiune 
i prea grea în cea de a doua 
[ confruntare cu modesta echl- 
s pă norvegiană Skeid. Con- 
I form așteptărilor, el și-au 
| depășit clar adversarii, obțl- 
F nînd un succes pe deplin me- 
! ritat, care îi promovează în 
’ turul al treilea al „C.E.T.* 
Dar, pe cît de netă a fostsu-

• perioritatea lor în partida de 
.azi, pe atît de anevoie s-a 
conturat totuși victoria. A tre
buit să vină acel penalty din 
min. 46 pentru ca miile de

• spectatori prezenți pe stadion 
și probabil multe alte mii de

! iubitori ai fotbalului care au 
: urmărit meciul de la Bacău 
; pe ecranele televizoarelor să 
răsufle ușurați și să capete 

' convingerea că succesul nu 
mal putea scăpa echipei lo
cale.

Pînă atunci, fuseserăm cu 
toții martorii unei dominări 
insistente la poarta oaspeților 
(care s-au prezentat mai slab 
decît la Oslo, trăind doar 
prin eforturile depuse de a- 
părători), rămasă insă fără 
efect pe tabela de marcaj. 

. Deschiderea scorului s-ar fi 
putut produce încă din pri
mele minute, cînd Comă
nescu, unul din cei mal buni 
jucători ai echipei băcăuane 
în acest meci, s-a angajat ca 
o veritabilă extremă în atac 
și a centrat de cîteva ori în 
careul norvegienilor, dar min
gile trimise de el n-au. fost 
fructificate de colegii săi din 
liniă întîi. Tot din piciorul 
acestui inimos fundaș a por
nit șl șutul puternic din min. 
9, rămas pînă aproape de 
pauză ca singura lovitură s 
gazdelor trimisă pe spațiul 
porții apărate de Kristiansen. 
Â fost de-a dreptul exaspe
rant să vedem cum, în con
tinuare, înaintașii băcăuani 
se întreceau în a rata din 
situațiile cele mai favorabile. 
Cea mai clară a fost aceea 
din min. 30, cînd Dembrov- 
schi a reluat pe lingă poar
tă, de la numai 7—8 m, 
centrarea precisă a lui Ene.

Dembrovschl ar fi putut, în
să, aduce avantaj echipei sale 
și în minutele 23 (in urma 
unei lovituri libere executa
tă de Comănescu), 23 (minge 
pusă ca pe tavă de către 
Ene), 32 (la O centrare a lui 
Rugiubei), 33 (acțiune perso
nală) și 42 (centrare a lui 
Ene), dar de fiecare dată el 
a expediat mingea, cu capul 
sau piciorul, în afara spațiu
lui porții adversarilor. Dintre 
coechipierii 
bune de a 
Băluță în 
trimisă de 
capul s-a lovit 
sar) șl Duțan,

— în minutul următor — a 
fost reținut cu dificultate de 
portarul norvegian. O toarte 
mare ocazie de gol s-a ratat 
și în min. 35 cînd, la o în
vălmășeală în careul oaspe
ților, fundașul Mathisen a 
scos de pe linia porții o min
ge ce se îndrepta spre plasă.

In toată această primă par
te a meciului, ca de altfel și 
după pauză, înaintașii nor
vegieni s-au apropiat rare
ori de poarta lui G'niță și au 
fost ceva mai periculoși doar 
in min. 36, cînd la o centrare 
a lui Sjoberg 
gă Setrang a 
începător.

Deschiderea
produs, cum spuneam, 
diat după pauză. Tncă 
primul minut de la reluarea 
jocului, Ia un atac al gazde
lor, Băluță a depășit fundașul 
de pe partea sa și acesta, in 
cădere, a prins mingea în 
brațe. Lovitura de la 11 m 
a fost transformată impeca
bil de către DEMBROVSCHL 
Golul i-a decontractat nu nu
mai pe spectatori, ci și pe

ex trema 
luftat ca

scorului

stîn- 
un

s-a 
ime- 

in

săi, situații mai 
înscrie au avut 
min. 40 (mingea 
el puternic cu 

de un adver- 
al cărui șut

jucătorii dinamoviști, care în 
continuare, au activat 
mai multă dezinvoltură 
claritate. Ei și-au ținut sub 
o și mai mare presiune ad
versarii, au creat faze care 
de care mai spectaculoase, 
dar au rămas la fel de ine
ficace In min. 85, la ca
pătul unei prelungite ac
țiuni ofensive, Rugiubei în
scrie, dar arbitrul, așa cum 
ne-a precizat la sfîrșitul jo
cului, a anulat golul din mo
tivul — justificat după păre
rea noastră — că Duțan je
nase înainte un adversar pen
tru a-i face cale liberă coe
chipierului său.

Rotunjirea scorului se pro
duce totuși, de astă dală ia 
condiții perfect regulamenta
re, cu nomai două minate 
înainte de fluierul final, cind 
DEMBROVSCHI reia splen
did cu capul mingea trimisă 
de Ene, din lovitură liberă 
de la marginea careului: 
2—0.

Grație succesului de azi, 
Dinamo Bacău se califică în 
turul al treilea al unei com
petiții continentale.

cu
Și

La obișnuitele comentarii 
după scurgerea unei etape de 
bătălie divizionară A, punctînd 
principalele aspecte — din do
meniul comportării și al sta
tisticii — care se cereau sub
liniate, Îmi Îngădui să aduc, 
în completare, cîteva consta
tări. Etapa a IX-a fost bogată 
In surse de comentarii.

CUM STĂM LA CAPITO
LUL REZISTENȚA?... Sînt ci
fre care rămîn la valoarea lor 
pur statistică. De data aceas
ta Insă, am notat cîteva care 
sînt extrem de grăitoare. în 
cele 8 meciuri s-au marcat, 
așadar, 34 de goluri, record 
în materie, cu semnificații po
zitive pentru eficacitatea echi
pelor. 18 goluri au fost în
scrise în prima repriză, 18 în 
a doua. în ultimele 20 de mi
nute de joc s-au marcat 10 
goluri : trei în partida Ra
pid—Jiul, 2 la Cluj (ambele 
de către Crișul) și cite unul 
la Constanța, Brașov, Bacău, 
Pitești și Ploiești. Ce rezultă 
de aici ? Că echipele au ju
cat pînă în ultimul minut pen
tru goluri șl au și marcat în 
final (Lupescu min. 85, Flo- 
rescu min. 88, Badea min. 90), 
că nu s-au mulțumit cu „zes
trea" realizată pînă atunci, că 
au forțat și mai ales, AU 
PUTUT FORȚA rezultatul 
Deci, două concluzii :

1. început de schimbare în 
mentalitatea jucătorilor privind 
modul de abordare în între
gime a meciului, indiferent de 
situația de pe tabela de mar
caj ;

2. o pregătire psihică și, 
mai ales, fizică foarte bună, 
care permite păstrarea unui 
ritm aproape uniform și for
țarea rezultatului.

Este, cred, concluzia cea 
mai importantă a etapei de

duminică, acum cînd campio
natul de toamnă a trecut de 
jumătatea sa.

EFICACITATE LA FAZELE 
FIXE. La un moment dat lo
viturile libere, loviturile de 
colț deveniseră absolut inofen
sive, aproape că nici apărările 
nu le acordau prea multă a- 
tenție. Poate că așa le-au tra
tat și duminică. Dar s-au pă
călit de data aceasta. Pentru 
că iată ce am notat:

• un gol direct din corner 
(„U” Cluj—Crișul, Munteanu)

• un gol în urma unui cor
ner (Rapid—Jiul, Lupescu)

• patru goluri direct din lo
vituri libere (St. roșu—Steaua, 
Pescaru și Tătaru, „U“ Cluj- 
Crișul, E. Naghi, Rapid—Jiul 
Libardi)

• un gol în urma unei lo
vituri libere (Rapid—Jiul, Lu
pescu).

• o bară dintr-o lovitură li
beră (St. roșu—Steaua, Pes
caru)

Așadar, aceste faze fixe în
cep să fie mai bine folosite, 
să li se acorde importanța cu
venită, de unde o mai mare 
concentrare și precizie în exe
cutarea lor, într-un cuvînt în
cep să devină cu adevărat pe
riculoase. 11 drept că se poate 
invoca și argumentul neaten
ției apărărilor, dar în orice 
caz rămîne un fapt și un me
rit această execuție bună și 
mal ales eficace. în fond, ce 
ar fi putut face apărarea ste- 
listă în fața unei lovituri li
bere mag.strai efectuate de 
Pescaru ? Incit să adăugăm si 
acest aspect pozitiv în bilan
țul etapei a IX-a.

SCADE PROCENTUL RA
TĂRILOR. Este vorba, bine
înțeles, doar de loviturile de 
la 11 m. Din cele 15 penaltiuri 
acordate în 9 etape, 12 au

fost bine executate ți, deci, 
transformate în goluri. Ceea 
ce înseamnă nici mai mult nici 
mai puțin 80%, cifră cu mult 
superioară campionatului tre
cut, pa aceeași perioadă da 
jocuri. Aceasta înseamnă o 
exersare mai bună.

O VICTORIE AȘTEPTATĂ 
DE.„ 533 DE ZILE ! In final, 
o constatare mal mult de or
din statistic, privind pe lide
rul actual, Dinamo București. 
Știți cit a așteptat echipa din 
Șos. Ștefan cel Mare această 
victorie de la Constanța ? Nu
mai... 533 de zile. Ultimul său 
succes „afară" In campionat 
l-a înregistrat la 12 mal 1968, 
la Petroșani (1—0 cu Jiul). De 
atunci, n-a mai gustat din sa
tisfacția unei victorii pe alt 
teren decît cel de la Bucu
rești. Dar, peste această sem
nificație a victoriei de la Con
stanța se situează valoarea re
zultatului, argumentată de un 
joc care înseamnă revenirea la 
un stil propriu dinamoviștilor, 
ca o armonică ce se stringe 
în fazele de 
se desface 
contraatacuri 
un evantai 
versă. Este 
potrivită ca

apărare pentru a 
imediat — prin 
periculoase — ca 
spre poarta ad- 
maniera de joc, 

....... . ... o mănușă dina- 
moviștiîor, posibilităților șl 
temperamentului lor, cu care 
au monopolizat timp de patru 
ani titlul de campioană, șl 
care acum Ie redeschide dru
mul spre vîrful piramidei, 
unde se și află și se pot men
ține și după etapele viitoare, 
dacă iși vor consolida acest 
joc și-l vor perfecționa.

r. EFT1MIU

CUPA P0MAN5EI“
Iată rezultatele înregistrate 

în meciurile disputate ieri :
• SOMEȘUL SATU MARE— 

RIPENSIA TIMIȘOARA 3—4 
(3—3). Au marcat : Pal (min. 
13, 16), Marian (min. 24 din 
11 m) pentru Someșul, respec
tiv Seceleanu (min. 14,45,79) 
și Dobîndă (min. 32), (A. Ver
ba, coresp.)

• MET. TR. SEVERIN— 
MINERUL ANINA 2—0 (1—0). 
Golurile au fost înscrise de 
Chirițescu (min. 35, 65). (Gh. 
Manafu, coresp.)

• VICTORIA
GLORIA BlRLAD 3-0 (1-0). 
Autorii golurilor :
17), Apostol (min. 62), Sircu 
(min. 87 din 11 m). (G. Groa
pă, coresp.)

• S.U.T. galați-meta- 
LUL BUCUREȘTI 0—5 (0—1). 
Au Înscris : E. Dumitru (min. 
25, 61), Georgescu (min. 86, 
88), Roman (min. 89). (V. Ște- 
fănescu, coresp.)

• RULMENTUL BlRLAD— 
OȚELUL GALAȚI 4—2 (1—1). 
Au marcat : Postolache (min. 
2, 79), Dâniciuc (min. 53). Mi- 
chiu (88), respectiv Adam 
(min. 24), Crăciunoiu (min. 48). 
(E. Solomon, coresp.)

C. F. R. PAȘCANI—CHI
MIA SUCEAVA 1—9 (9-0).

ROMAN—
Decu (min.

DUMINICĂ, IN CAPITALA
• STADIONUL DINAMO, 

ora 12,45: Dinamo Bucu
rești— U.T.A. (tineret-rezer
ve) ; ora 14,30 : Dinamo Bucu
rești — U.T.A. (divizia A);

• STADIONUL REPUBLI
CII, ora 12,45 t Steaua — 
„U“ Cluj (tineret-rezerve); 
ora 14,30 : Steaua — „U“ Cluj 
(divizia A);

• TERENUL PROGRESUL, 
ora 11: Progresul București — 
Flacăra Moreni (divizia B) ;

• TERENUL ELECTRONI
CA, ora 11: Electronica O- 
bor — Unirea Focșani (divi-
z’ă C) ■

• TERENUL GLORIA, ora 
H : Mașini unelte — Petrolul 
Videle (divizia O ; ora 13: 
Mașini unelte — Steaua (ju
niori) ;

• TERENUL LAROMET, 
ora 11 : Laromet — Marina 
Mangalia (divizia O ; ora 13 : 
Laromet — Marina Mangalia 
(juniori);

• TERENUL METALUL, 
ora 12,30 : Flacăra roșie Bucu
rești — Unirea Cîmpulung 
(divizia C);

• TERENUL T.U.G, ora 
11: T.U.G. — Chimia Tr. Mă
gurele (divizia O ; ora 13 s 
T.U.G. — Metalul Tîrgoviște 
(juniori);

• TERENUL OLIMPLA, ora 
13 : Flacăra roșie — Unirea 
Cîmpulung (juniori);

• STADIONUL DINAMO 
(terenul ID, ora 13: Dinamo 
Buc. — Carpațl Sinaia (ju
niori) ;

• STADIONUL 23 AU
GUST (terenul ID. era 13: 
Șc. Sp. Energia — Unirea Mî- 
năstirea (juniori) ;

• STADIONUL 23 AU
GUST (terenul IV), ora 9 : 
Centrul 23 August — Șc. Sp. 
nr. 2 Buc. (juniori) ;

• STADIONUL GIULEȘTI, 
ora 9 : Rapid — Sportul stu
dențesc Guniori).

Autorul golului: Rozorea
(min. 76). (C. Enea, coresp.)

• VICTORIA MORENI— 
METALUL TÎRGOVIȘTE 2-1 
(0—0). Au înscris : Popescu 
(min. 83), Mihăilescu (min. 86 
din 11 m), respectiv Pîrvu 
(min. 52). (G. Ilinca, coresp.)

• C.I.L. GHERLA—OLIM
PIA SATU MARE 2—1 (2-0). 
Au înscris: Hfdeșiu (min. 7), 
Florian (min. 41), respectiv Ba- 
rota (min. 76). (D. Vălău,
coresp.)

• SPORTUL STUDENȚESC- 
DUNAREA GIURGIU 2-1 
(1—0, 1—1). Autorii golurilor: 
Păiș (min. 12), Duțan (min. 
102), respectiv Sîrbu (min. 69, 
autogol). (D. George)

• MINERUL GHELAR-GAZ 
METAN MEDIAS 2—1 (0-1). 
Au marcat: Tamaș (min. 48, 
80), respectiv Deac (min. 8). 
(F. Opriți, coresp.)

• MINERUL MOLDOVA 
NOUA—C.S.M. REȘIȚA 1-0 
(1-8).

• ARTESUL TURDA-CSM 
SIBIU 0—2 (0-0).

• TRACTORUL BRAȘOV- 
FLACĂRA MORENI 2—1 
(1—1). Au înscris : Vătav (min. 
25). HumHnicu (min. 80. res
pectiv DănM (min. 43). (T. 
Manin, coresp.)

• MINAUR ZLATNA-ME-
TROM BRASOV 2—1 (1—1.
1—1). Au marcat: Poporan 
(min. 23 dm 11 m). Boidan 
(min. 96). respectiv Calus 
(min. 19). (N. Biitan. coresp.)

• I.MU. MEDGIDIA—POR
TUL CONSTANTA 1-1 (0-1, 
1-1).

• C.LL. BLAJ—CHIMIA 
RM. VÎLCEA 1-2 (0-0, 1-1)

PROGRESUL BUCUREȘTI
DINAMO BUCUREȘTI

(TINERET-REZERVE)
2-1 (1-0; 1-0; 0-1)

Ieri dimineață, pe stadionul 
din str. Dr. Staicovlcl, Pro
gresul București a susținut o 
partidă de verificare cu echi
pa de tineret-rezerve a clu
bului Dinamo. Deși în forma
ția dinamoviștilor au apărut 
nu mai puțin de 6 jucători 
de la echipa întîi, alb-albaștril 
au jucat foarte bine și au ob
ținut victoria cu scorul de 
2—1. Autorii golurilor: Șoan- 
gher și Beldeanu pentru Pro
gresul, respectiv Frățîli.

BALON%ROn/JW)

DE LA T.U.G. CITIRE...

C. FIRANESCU

R. Nunweiller (stingă) și Domide — prezenți la o acțiune ofensivă, fn careul Vojvodinei 
Foto l AUREL NEAGU

TRICOLORII AU ÎNVINS CU 4-1 (2-0)
(Urmare din pag. 1)

mișcări feline de căprioară, 
doi apărători iugoslavi (cala 
faza-gol din meciul cu Por
tugalia), apoi a pasat scurt, 
lateral, coechipierului său 
Dinu, care, de la aproximativ 
10 metri, dintr-un unghi des
tul de deschis, a șutat defec
tuos, trimițînd balonul ală
turi de buturi. Apoi, după o 
altă fază de poartă (min. 27 
— centrare Radu Nunweiller, 
reluare, cu capul, Lucescu), 
tempoul jocului a scăzut pînă 
spre finalul reprizei cînd Săt- 
măreanu și-a făcut din nou 
apariția la o acțiune ofensi- 
vă-colectivă, încheiată, însă, 
nefericit, tot de el, cu un șut 
departe de spațiul porții.

★

Marele
absent...

I

Poate pentru mulți, unele 
știri din fotbalul nostru trec 
neobservate, dar eu m-aș opri 
asupra unei informații laco
nice apărută recent în presă: 
„In Cupa T.U.G. s-a jucat ieri 
ultimul act, în care divizio
nara C, echipa T.U.G. Bucu
rești, a izbutit să înfrîngă ți 
ultima echipă divizionară A 
rămasă în cursă, cu scorul fi
nal de 5—3 (5—2)“.

Reamintim că a fost o com
petiție cu handicap (două go
luri în favoarea echipei 
T.U.G.) dar și două categorii 
diferență între concurențl!

Iată, deci, că echipele noas
tre de divizia A, candidate 
la titlul național — pe care 
l-au și deținut și la care în 
mod permanent aspiră ! — și 
competitoare în diferite între
ceri europene, nu pot reface 
un handicap de două goluri 
în fața unei echipe de 
zia C„.

Știu că nu se pune 
mult preț pe asemenea 
petiții șl pe rezultatele 
gistrate, dar tocmai aici este 
greșeala, fiindcă trecînd ușor 
peste aceste fapte „mărunte" 
pierdem o serie de elemente 
și de semnificații foarte utile 
într-o an liză serioasă a ni
velului actual al fotbalului 
nostru.

Personal, consider că elimi
narea marilor echipe bucu- 
reștene — chiar la un handi
cap de 2 goluri șl chiar în 
formații completate nu jucă-

divi-

prea 
com- 
înre-

tori de rezervă — de către o 
echipă de divizia C (merituoa
să, firește, ocupînd locul 6 în 
clasamentul seriei a IV-a) 
prezintă aspecte poate mal 
grăitoare chiar decît eșecul 
formațiilor noastre fruntașe 
în fața Vitoriei Setubal și a 
scoțienilor din Glasgow...

Pent~u moment sîntem cu 
toții cuprinși de febra califi
cării în Mexic iar echipa na
țională, prin succesele el re
cente, este singurul furnizor 
de oxigen dătător de viață șl 
de speranțe.

Dar problema nivelului mo
dest al fotbalului nostru ră
mîne, — și ea trebuie atacată 
frontal, imediat după jocul 
cu Grecia, fiindcă toate con
fruntările internaționale — 
cu excepția meciurilor repre
zentativei — au dezvăluit o 
sumedenie de lacune și ca
rențe privind valoarea, pre
găti "’a și prezentarea majo
rității jucătorilor noștri în ra
port cu adversarii lor din alte 
țări.

Am învins Elveția, Portuga
lia, vom învinge și Grecia — 
sîntem cu toții convinși și nici 
nu ne-am putea imagina 
contrariul ! — dar rana adîncă 
a fotbalului nostru rămîne la 
cluburi, unde n-am reușit să 
depășim o anumită mediocri
tate.

S-o 
avem 
nală, 
națională „mare", dar ea nu

recunoaștem deschis, 
o bună echipă națio- 
poate chiar o echipă

este expresia de masă a fot
balului, ci doar o reușită de 
laborator, o creație „de seră" 
sau de atelier, cu multă mi
gală șlefuită, la cluburile res
pective și la lot, de cîțiva 
bijutieri pricepuți.

Această echipă a fost în
cropită dintr-un foarte res- 
trîns Iot, dintr-un lot inad
misibil de restrîns de valori 
Individuale, deoarece fotbalul 
românesc cunoaște astăzi 
poate cea mai alarmantă pe
nurie de jucători mari din 
întreaga sa existență.

Privind mai departe trebuie 
să admitem că viitorul fotba
lului nostru ru stă în victo
ria asupra Greciei și în jocu
rile din Mexic, ziua de mîine 
trebuie pregătită cu multă 
trudă în cadrul echipelor de 
club, la toate nivelele, reali- 
zîndu-se în primul rînd o 
transformare profundă în 
mentalitatea jucătorilor, pri
vind conștiința profesională 
și modul lor de viață

Cînd vom ajunge la acest 
stadiu vom avea cluburi pu
ternice și posibilitatea de a 
alcătui simultan 2—3 echipe 
naționale de valori foarte a- 
propiate de semnul egalității 
și nu vcm mai tremura îna
intea fiecărui meci interna
țional pentru gripa Iul Hăl- 
măgeanu sau genunchiul ame
nințat al iul Dumltrache.2

La reluare, tricolorii au a- 
părut pe gazon cu un alt por
tar (Adamache) și cu alți doi 
jucători de cîmp (Ghergheli 
șl Grozea) care, cu forțe 
proaspete, au readus în echi
pă vigoarea și luciditatea ac
țiunilor din prima parte a 
meciului. Intr-adevăr, deși in
trodus în formație ca mijlo
caș cu sarcini speciale în si
tuațiile de apărare, Gher
gheli s-a intercalat deseori cu 
succes în atac, pe culoarul 
dintre Grozea și Dobrin. De 
la vechiul și tenacele mijlo
caș al naționalei va pleca, în 
min. 64, o reușită fază înche
iată cu o „foarfecă" a luiDu-

mitrache, pentru ca un sin
gur minut mai tirziu, Gher
gheli să se numere printre 
marcatori, înscriind cu un 
șut puternic (pasa venise de 
la Lucescu) care a expediat 
balonul în colțul lung.

Tot de la Lucescu (cursă 
pe aripa stingă, centrare pre
cisă în careu) a pornit și cel 
de-al patrulea gol al tricolo
rilor, realizat de data aceasta 
de Dobrin (șut cu stîngul, de 
la aproximativ 14 metri) pînă 
atunci un excelent creator de 
situații pentru coechipieri.

Cu cinci minute înainte de 
sfîrșitul partidei, oaspeții au 
redus din handicap : Rado- 
sav (trecut în repriza a doua 
de la apărare la mijlocul te
renului) a pasat precis în ca
reu Iul Andrici care, din a- 
propiere (sub privirile parcă 
mirate ale lui Hălmăgeanu), 
a împins ușor balonul în 
plasă : 1—4.

Deși adversarul s-a între
buințat ca pentru un joc... 
amical, tricolorii au folosit 
din plin acest meci-test (ul-

timul mai important înaintea 
partidei cu Grecia), evoluînd 
cu seriozitate și repelînd, în 
linii mari, o lecție pe care 
vor încerca s-o aplice și la 
16 noiembrie. Ne-au plăcut, 
în mod deosebit, Dumilrache, 
Dobrin, Ghergheli, Sătmărea- 
nu, Lucescu — de la trico
lori, și Radosav, Boșcovici. 
Stanici și Andrici — de la 
Vojvodina.

Aurel Bentu, ajutat la li
nie de C. Petrea 
povici, a condus 
mațiile :

LOTUL A :
(min. 46 Adamache) — Săt- 
măreanu (min. 79 Lupescu). 
Hălmăgeanu, Dan, Deleanu 
(min. 79 Mocanu), Dinu (min. 
46 Ghergheli), Radu Nun
weiller, C. Radu (min. 46 
Grozea), Dobrin, Dumitrache 
(min. 65 Domide), Lucescu 

. VOJVODINA NOVI SAD : 
Nicolski — Laslo, Boșkovici, 
Radosav, Savici, Toviciovici, 
Rădici, Stanici, Andrici, 
rovlev, Licinor (min. 
Curtinak).

și G. Po-
corect for-

Răducanu

Pi-
46

Petra STEINBACH

MECIUL IUGOSLAVIA GRECIA
NU SE MAI DISPUTĂ

anunțat, se-După cum am 
lecționata de fotbal a Greciei
— în cadrul pregătirilor pe 
care le efectuează în vederea 
meciului cu echipa României
— urma să susțină o partidă

amicală cu formația similară 
a Iugoslaviei. Deoarece dele
gații celor două federații n-au 
ajuns la un acord, partida nu 
va mai avea loc.

(Urmare din pag. 1)

frînt pozitiv asupra perioadei 
prezente, eliminîndu-se tim
pul afectat însușirii procedee
lor și acordîndu-se mai multă 
atenție perfecționării tehni
cii.

Selecționarea sportivilor, 
bazată pe necesitățile biatio- 
nului pe plan mondial, este 
bună, ca și alegerea mijloa
celor de influențare în pre
gătirea lor. Astfel elemente 
ca Șovăială, Papuc. Horga. 
Vestea, Gîrniță, Cristolovea- 
nu, Cercel, Soiu, Fontana, 
Mîrzea, Olteanu, alături de 
experimentații Vilmoș Cara- 
bela și Țeposu. reprezintă va
lori certe, de la care aștep
tăm o frumoasă comportare 
în sezonul care urmează.

Nu lipsită de interes ni se 
pare inițiativa antrenorului 
Nicolae Burchi de a pregăti, 
în ore suplimentare de lucru, 
pe lîngă lot, pe unii jnnieri 
talentațl din Rîșnov, iar din 
momentul cînd se va lucra la 
Predeal, a altora de pe Valea 
Prahovei, asigurîndu-se. ast
fel, .xu numai • pregătire ce-

respunzătoare acestor speran
țe, ci și un cadru deosebit 
de emulativ. In conținutul 
antrenamentelor, mijloace ca 
gimnastica de bază și acro
batică, ciclismul, folosirea 
bastoanelor în deplasări și a 
exercițiilor 'imitative, alter
nanța tragerilor la calibru 
mare și mic etc. își au un 
loc bine precizat, al căror e- 
fect este deja simțit.

Se lucrează două antrena
mente zilnic, accentul punîn- 
du-se pe volum mare Ia lu
cru, alternîndu-se antrena
mentele de pregătire fizică cu 
cele de tragere, căutînd.u-se 
remedierea lipsurilor indivi
duale și îmbunătățirea mai 
ales a rezistenței specifice, 
a fortifierii musculaturii spa
telui și regiunii lombar*', a 
calității tragerilor chiar 
fond de oboseală etc.

Rezultatele normelor 
control au arătat că față
etapa similar? a anului tre
cut, s-au îmbunătățit indicii 
calităților de bază și specifi
ce, iar nivelul pregătirii poate 
fi apreciat ca satisfăcător.

Starea de spirit a sportivi-

lor, atmosfera optimistă de 
lucru, încrederea în posibili
tăți, sînt atributele unui înce
put bun de drum.

Am plecat de la Cheia cu 
sentimentul că biatloniștii 
noștri au dobîndit deja o op
țiune .pentru performanțele 
lor viitoare.

...Două cuvinte — contopite 
parcă în unul singur, cu iz de 
adjectiv la superlativ — 
pg cart,’, de obicei, le atri
buim marilor figuri cte sportivi 
(sau vedete, cu mulUe carate 
cum le numiri noi) absenți de 
la întreceri de- anvergură, des
fășurate în are^e, piscine, sau 
sub cupolele unor săli deveni* 
te celebre.

Ei bine, de data aceasta ma
rele nostru absent nU-pste nici 
fotbalist, nici atlet, ntei îno
tător și nici vreun gimnast 
reputat, ci un antrenor dliue- 
cum dat uitării după merr\o- 
rabila partidă cu Portugalia 
susținută la 12 octombrie de 
tricolori.

Ciți au știut— ne întrebăm?
— că antrenorul emerit Erne- 
rich Vogi, căci despre el este 
vorba în prezentul articol, a 
absentat de la joc pe motiv 
de boală ? Puțini. Cîțiva din
tre cei mai apropiați lut, o 
mină de oameni, printre care 
desigur, antrenorul Angelo 
Niculescu și băieții din lot.

tn rest ? tn rest, ce să spu
nem, nu imputăm nimic nimă
nui, întrucît — se potrivește 
s-o zicem acum — este în fi
rea lui Emerich Vogi (modest, 
tăcut) să treacă prin viață ne
observat, DAR MUNCIND.

FAPTA, nu vorba e deviza 
la care a aderat, structural 
prin caracter și temperament, 
de aproape o jumătate de se
col. de cînd activează în spor- 
tul-rege, cu mulți ani în urmă, 
firește, ca jucător, iar în ulti
ma vreme ca antrenor-selec
ționer al echipei naționale.

Desigur, e un fel de a spune 
că antrenorul Emerich Vogi ar 
fi lipsit de la joc. Acasă, în 
pat, sau în fotoliul din fața 
micului ecran el a vibrat 90 de 
minute, trăind intens fiecare 
fază, fiecare clipă care a pre 
cedat sau a succedat golului 
victorios. Si cînd te gîndești
— aflăm de abia acum — că 
medicul îi interzisese o cît de 
mică participare afectivă, ge
neratoare de consum emoțio
nal.

Cui? Lui, antrenorului Vogi, 
care, împreună cu Angelo Ni
culescu. împarte de aproape 
trei ani și necazul, și bucuria, 
și curajul...; curajul de a nu 
ține seama de părerile miilor 
de... specialiști (care înaintea 
partidelor-cheie trimit pe a- 
dresa F.R.F. „cea mai bună 
formulă de echipă"), curajul 
de a-i acorda, de pildă, lui 
Dan tricoul cu nr. 6 deși (o 
spunem șl acum) prea puțini 
i-ar mai fi acordat credit ra- 
pidistului după criticabila e- 
voluție din partida cu Vito 
ria Setubal.

Tocmai lui, îi interziseseră 
medicii emoția și țigara. Lui 
„Ciogli baci", cum i se mai 
spune în lumea fotbalului, ma 
relui nostru absent, marelui 
uitat... pînă și de un fost co
echipier, nea Petrică Stein 
bach în al său săptăminal 
„Balonul e rotund".

Dacă ați ști. dv. stimați ci
titori, cine ne-a reamintit 
nouă (zilele trecute, în biroul 
său) de marele absent al par
tidei cu Portugalia ? Antreno 
rul principal al echipei națio
nale, Angelo Niculescu, că 
ruia i s-ar potrivi să-l nu 
mim — marele modest.

G. NICOLAESCU

A APARUT REVISTA
„EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT" NR. 10

pe

de 
de

Din cuprins spicuim :
„Pentru cei ce doresc să 

devină antrenori", semnat 
de tov. prof. M. Gabor și 
I. Stupineanu. în acest ar
ticol sînt da.e unele in
dicații speciale pentru cei 
ce doresc să urmeze „Școa
la de specializare postli- 
ceală de antrenori" care 
va funcționa pe lîngă 
I.E.F.S. București.

Tot în acest număr, ne 
reține în mod deosebit a-

tenția articolul semnat de 
binecunoscutul profesor 
Virgil Roșală despre Vir 
gil Bădulescu, personali
tate puternică, care a pus 
bazele Institutului de e- 
ducație fizică, prima școa
lă din țara noastră de 
grad universitar.

Acest interesant număr 
se găsește de vînzare la 
toate centrele de difuzare 
a presei.

»



Campionatul masculin de volei

Din nou o etapă a echipelor oaspete DE 11 GLOGCMTZ
Ieri, în campionatul divizio

nar de volei masculin s-au 
disputat partidele programate 
în cadrul etapei a III-a.

La București, Progresul a 
înregistrat cea de-a treia în- 
frîngere, în fața Rapidului, 
care a prezentat o , formație 
cu nume ce tind să se im
pună din ce în ce mai mult 
atenției (Penciulescu, Paras- 
chivescu și Cristian) alături 
de altele deja consacrate 
(Drăgan și Costinescu). Ca și 
în meciul de duminică cu stu
denții craioveni, giuleștenii 
s-au arătat mai omogeni, cu 
un atac mai combinativ și în 
forță. Dacă primele două se
turi au durat cca 20 de minu-

te, ele fiind clar cîștigate de 
rapidiști, setul al Ill-lea a 
avut o desfășurare palpitantă. 
La scorul de 10—5 pentru Ra
pid, jucătorii de la Progresul 
își revin, reușind să egaleze? 
Au urmat alte trei perioade 
egale la 12, 13 și 14 pentru 
ca, în final, Costinescu să 
puncteze decisiv (16—14) și 
să aducă victoria echipei Ra
pid. Așadar, 3—0 (10, 7, 14). 
De la Progresul, doar Bînda 
și Păunoiu merită menționați 
pentru strădaniile lor. A 
bitrat satisfăcător cuplul 
Hâtru — I. Covaci.

Universitatea Craiova
a reușit să cîștige în fața 
studenților de la Politehnica 
Galați, pierzînd în cinci se
turi (13, 5, —15, —11, —4). 
Oaspeții au știut să profite de 
erorile adversarului și să ob
țină o victorie prețioasă.

Firesc, la Baia Mare, Mi
nerul nu a reușit să învingă 
pe Dinamo București. Minerii 
au prezentat o formație in
suficient pregătită ai cărei 
componenți greșesc deosebit 
de mult la preluări și pase, 
învingător Dinamo cu : 3—0

ar-
Z.

nu
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r nu 

re
le protest

să strălucească, jucă- 
Unirea Tricolor 
(ținut o victorie 

in fața mei echipe 
— ?:'.r»iul Ploiești — conso- 

cu spectrul >• înfrîngerii. 
de la începutul jocului, 

cu un atac mai ho'tărît și cu 
un joc variat la jîileu, brăi- 
lenii < 
apărarea adversă.

rii, deși nu au evoluat decît 
arareori în plenitudinea for
țelor, au cîștigat în trei seturi 
(11, 7, 12).

Echipa antrenată de cunos
cutul Gh. Ferariu — Tracto
rul Brașov — a reușit să ob
țină la Timișoara, în fața 
Politehnicii o victorie merita
tă. După ce au condus cu 
2—0, gazdele au sperat într-o 
victorie comodă. Brașovenii 
nu s-au descurajat, și-au im
pus treptat jocul, reușind să 
reducă din handicap. Setul al 
IV-lea a fost, fără îndoială, 
momentul psihologic al me
ciului. în urma unui joc 
disputat și echilibrat, care a 
cerut un efort fizic și psihic 
deosebit, Tractorul cîștigă la 
17. Cei ce avuseseră la un 
moment dat conducerea cu 
2—0, cedează clar în ultimul 
set al partidei. Tractorul ob
ține victoria cu 3—2 (—4, —9, 
5, 17, 8). Au arbitrat bine 
Victor Anghel (Ploiești) și 
Marian Mircea (Oradea).

La Bacău, Viitorul a trecut 
pe lingă o mare victorie în 
partida susținută în compania 
campionilor, voleibaliștii de 
la Steaua. După ce conduc cu 
2—0, Ia seturi, băcăuanii, epu
izați nervos și fizic, cedează 
inițiativa, permițînd adversa
rilor să egaleze și să termine 
învingători. Scor : 3—2 (—12, 
—10, 9, 6, 10) pentru Steaua.

Cronici realizate de corespon
denții noștri Gheorghe DINU, 
Șt. GURGUI, T. TOIIATAN, 
N. COSTIN, ARCAN, 
IANCU

i

în turneul zonal mascu
lin de șah din Austria con
duce Uhlmann (R.D. Ger
mană) cu 13 p, urmat de 
Smejkal (Cehoslovacia), 
Andersson (Suedia) —- 11 p, 
Portisch (Ungaria) — 10'/j 
(1) p, Hecht (R.F. a Ger
maniei) — 10 (1) p etc. 
Maestrul român Dolfi Dri- 
mer ocupă locul 8 cu 9 p. 
In runda a 17-a, Uhlmann 
l-a învins pe Hartoch, Iv- 
kov pe Adamski, Portisch 
pe Sigurjonsson și Smejkal 
pe Diickstein. Andersson a 
pierdut la Vesterinen, iar 
Drimer a remizat cu dane
zul Jacobsen, rezultat con
semnat și în partida Zweig- 
Duball.

I

• UNDE Șl CÎND SE DISPUTĂ MECIUL AUSTRALIA-RHODESIA DIN PRELIMINARIILE C.M. ?.

• DE

a decis ca meciurile 
— Rhodesia (preli- 
campionatului mon

F.I.F.A. 
Australia 
minariile 
dial) să se dispute la 23 și 27 
noiembrie în localitatea Lou,- 
rențo Marques (Mozambic). 
Ca arbitru a fost desemnat 
Antonio Saldanha Ribeiro 
(Portugalia). Deși nu s-a dat 
un comunicat oficial, se pare 
că, fixînd datele meciurilor 
respective, Federația interna
țională nu a dat curs memo
riului federației sud-coreene, 
care contesta dreptul echipei 
australiene de a se califica 
pentru întîlnirile cu echipa

CE NU A JUCAT BEST LA MOSCOVA Z

Rhodesiei. învingătoarea din 
acest meci va întîlni selecțio
nata Israelului, pentru a se 
desemna formația ce va repre
zenta Asia în turneul final. 
Ambele jocuri vor avea loc 
în Israel, la începutul lunii 
decembrie.

★
La Belfast a avut loc o re

uniune a asociației de fotbal 
din Irlanda de Nord, în care 
s-a discutat situația fotbaliști
lor .irlandezi angajați la clu
burile engleze. Recent, doi ju
cători din Irlanda de Nord, 
George Best (unul din cei mai

in lume

buni atacanți din lume, ac
tualmente la Manchester U- 
nited) și Sammy Todd (Burn
ley) nu au putut fi utilizați 
în meciul cu echipa U.R.S.S. 
din preliminariile C.M. Best 
fusese accidentat în meciul 
de Cupă susținut doar cu 48 
de ore înaintea partidei de la 
Moscova, iar Todd nu a putut 
ajunge la timp din cauza ceții 
care a împiedicat decolarea 
avionului (plecarea lui Todd 
spre Moscova fusese posibilă 
doar în ziua meciului !). Harry 
Cavan, președintele Asociației 
irlandeze de fotbal, » cerut 
să se prevadă clauze precise 
în contractele jucătorilor an-' 
gajați la cluburile engleze, în 
sensul ca aceștia să poată be
neficia de condiții egale cu 
cele ale fotbaliștilor englezi 
atunci cînd sînt selecționați 
să apere culorile echipei Io? 
reprezentative.

Tur de orizont in natația europeană
A

ÎNOTĂTORII OIN R.D. GERMANA IN FRUNTEA PLUTONULUI

a DLicurcș” 
care a fost 

utc, cele cî- 
oe bancă pen- 

neregulamen- 
la patină, me- 

șurat in limi- 
Ji. încă de la 

ijament, s-a văzut 
sint mai rapizi, 

subtilități tehnice 
e și știind 

orizeze și cind 
ace. în ultima 

-u.-eștenii march 
ădere de, randaJ^‘enȚ“per" 

preia ini- 
^Tiroleze jocul. 
.1 facilitată și 

fjh. Tașnadi (M. 
’ acordat, in min.

depășesc cui ușurință 
adversă, unvingăto-

I.

Turneul masculin de handbal
z ’

(Uffmare din pag. 1)

mit clujenilor si 
tiativa și să con^| 
Egalarea a fo^J', 
de arbitrul 
Ciuc) care .
1 clujeni un golmarcaț .

Kin. 5), Niță (min. 6), 
■anu (min. 26), Mantea 

3K". 36), pentru I.P.G.G. și 
Kiectiv Cozan (min. 11 și 
7, Marian (min. 43) și Texe 

r<min. 60).
STEAUA — AVINTUL MIER
CUREA CIUC 9-4 (2—1, 6-0, 

1—3)
Joc cu două reprize 

hochei adevărat încheiat cu 
victoria meritată a campioni
lor. Au marcat: Biro (min. 
8. 20, 24), Calamar (38, 58), 
Fodorea (22), Bucur (23), Io- 
niță (30), Iordan (37) și res
pectiv Vacar (14), Antal (45), 
Pop (45), Bașa (53). Vom re
veni cu amănunte.

Clasament (după două e- 
tape): 1. Steaua 4 p ; 2. Di
namo 4 p ; 3. Avîntul 2 p ; 
4. I.P.G.G. 2 p ; 5. Agrono
mia 2 p ; 6. Tîrnava 0 p.

gratuit, 
caru (n 
BălănjJ 
(mi: 
red 
4W
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RIGORILE
REGULAMENTULUI

Zărlndu-și soția, 
pentru prima oară 
după cîteva zile u.e 
probă foarte dură, 
automobilistul Tony 

, Fall a deschis ușa 
automobilului per- 
mițindu-i să ia loc 
alături de el. Aceas
ta s-a intîmplat la 
Estoril, înaintea tre
cerii liniei de sosi
re în Raliul de 
toamnă al Portuga
liei. Pilotul englez a 
fost însă descalifi
cat, deoarece regu
lamentul cursei in
terzicea „transportul, 
chiar momentan, de 
pasageri la bordul 
automobilului 
concurent".
tul" a pretins că 
soția sa se urcase în 
automobil după ce 
trecuse linia de so
sire, dar... televiziu
nea filmase sosirea 
concurenților și se 
vedea clar că Tony 
Fall avea soția a- 
lături. Așa fncit, din 
virtual ciștigător, 
iubitorul soț s-a 
văzut descalificat!

unui
„Pîrî-

C A

• BAZELE UNUI SPECTACULOS SALT AU FOST PUSE CU 8 ANI 
ÎN URMĂ 0 MULTI CAMPIONI Al CONTINENTULUI PREFERĂ 

ANTRENORI DE PESTE OCEAN • UNGARIA Șl SPANIA 

SPRINTEAZĂ PUTERNIC 0 DOAR CU CÎTEVA FLORI...
fost preluate me- 

‘ ‘ cotidian

-„esprindă mai serios, dar 
A^ramescu a ratat o arunca- 

e de la 7 metri. Finalul a 
fost pasionant. Scorul a evo
luat cînd în favoarea uneia, 
cînd în favoarea celeilalte e- 
chipe, ploieștenii fiind mai 
aproape de victorie deoare
ce conduceau cu 14—13 în 
min. 58. Dar, omogenitatea, 
puterea de luptă, și inâi ales 
calmul au permis băcăuanilor 
să smulgă o victorie în ulti
mele secunde ale întîlnirii, 
cînd Cervenca a transformat 
o lovitură de la 7 metri.

UNIVERSITATEA CLUJ — 
MINERUL BAIA MARE 23— 
II (12—5). Despre această în- 
tîlnire este necesar să men
ționăm pe scurt doar două 
lucruri. Primul: că s-a rea
lizat recordul de scor al cam
pionatului, și al doilea că e- 
chipa din Baia Mare a ju
cat fără principalul său rea
lizator, Birtolom, care 
mina in ghips.

are

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — VOINȚA BUCU
REȘTI 21—21 (13—12) A fost 
un joc al... debuturilor. Stu
denții au aliniat o formație 
cu multe nume noi (portarul 
Banciu, Bodin, 
timp ce echipa Voința a a- 
runcat în lupta mulți dintre 
handbaliștii obișnuiți cu pos
tura de rezervă (Slanciu, Ni-

culescu, Mircea Popescu). în 
ciuda acestui fapt, am asistat 
la un joc plăcut cu multe 
momente de handbal frumos, 
cu foarte puține faulturi șl 
cu, așa după cum se vede, o 
veritabilă cascadă de goluri. 
Cele mai multe goluri au fost 
înscrise de Schuman (o), Bă- 
dău (3), Chircu (3) și Volker 
(3) pentru Universitatea, 
Manta (5), Mureșan (5) și 
Alboăica (4) pentru Voința.

DINAMO BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
14—11 (8—3). Victoria echi
pei bucureștene era scontată. 
Dinamoviștii au excelat în 
apărare unde au știut să joa
ce avansat și foarte mobil, 
sesizînd faptul că studenții 
nu sînt periculoși în finali
zare de la distanță. în re
priza secundă partida a fost 
ceva mai frumoasă deoarece 
timișorenii au reușit să fi
nalizeze mai mult. Cele mai 
multe goluri au fost înscrise 
de Moldovan (5), Samungi 
(3) — pentru Dinamo,
Sauer II (3), Schon (2) și Cîr- 
lan (2) — pentru Politehnica.

STEAUA—DINAMO BRA
ȘOV 26—12 (11—5).

Volker) în

Joi este programat mult aș
teptatul derby Steaua — Di
namo în care, dată fiind di
ferența comodă cu care con
duce Steaua în clasament, 
sperăm că ambele formații 
se vor strădui să ofere un 
spectacol de bună calitate.

Mai întîi au 
todele antrenamentului 
de mare intensitate ; apoi, copiat 
pe cit mal îndeaproape posibil, 
sistemul de organizare a activi
tății grupelor de vlrstă... tn cele din urmă, ‘ “ - - ----== -■ —•
dat seama 
din urmă 
versari de 
cesară, în ,__  .
nuă a competițiilor internaționale, 
deosebit *7‘
ajuns la o primă ediție a „Cupei 
Europei'’ și Balcaniadei care, a- 
dăugate campionatelor continen
tale pentru juniori, au reușit îm
preună să stîrnească o deosebită 
emulație, mai ales în rindurUe 
tineretului.

Paralel cu eforturile sportivilor 
s-a mărit și baza materială, atît 
de necesară dezvoltării acestui 
sport in mase tot mai largi. In 
R.F. a Germaniei, Franța, Spania, 
Suedia, Bulgaria. Polonia, Grebla, 
Turcia au apărut noi piscine de 
dimensiuni olimpice, foarte multe 
din ele acoperite, fapt care ne 
îngăduie să privim cu optimism 
viitorul natației europene.

Concret, toată efervescența anu
lui 1969 s-a materializat în 16 noi 
recorduri europene (10 masculine 
și 6 feminine), precum și în fap
tul câ la 22 de probe, mediile 
primilor 10 performeri sînt supe
rioare celor din anul olimpic ’68. 
Mal mult, la 11 din cele 29 de 
probe ce figurează în programul 
olimpic, listele au în frunte îno
tători europeni : Ilans Fassnaclit 
(R.F.G.), Roland Matthes (R.D.G.). 
Nikolai Pankin (U.R.S.S.), Ga
brielle Wetzko (R.D.G.). Utte 
Frommater (R.F.G.), Valentina 
Burkauskalte (U.R.S.S.), Andrea 
Gyarmaty șl cvartetul craulistelor 
din Ungaria.

SECRETUL ȘCOLII DE ÎNOT 
DIN R.D. GERMANĂ

însă, europenii și-au 
că pentru a-i ajunge 
pe puternicii lor ad- 
peste Ocean este ne- 

plus. o creștere con ti
de stimulative. Așa s-a

Să privim mai întîi două clasa
mente alcătuite pe baza listelor 
primilor 30 de performeri de pe 
continent In acest sezon :

MASCULIN : 1. U.R.S.S. 1890 p, 
2. R.D. Germană 946 p, 3. R.F. a 
Germaniei 612 p, 4. Suedia 568 p, 
5. Franța 502 p, 6. Spania 360 p,

MOTOCILISTUL NEOZEELANDEZ IVAN MAUGER (în fotografie) 
are toate motivele să arboreze o mină triumfală: a cîștigat campio
natul mondial de dirt-traek, disputat la Londra, și are ocazia de a-i 
prezenta numerosului public prețiosul (și frumosul) trofeu cucerit încă 

participare la confruntarea supremă.de la a doua

MINGILE DE VOLEI

Sa-campionul japonez K. 
wachi. „Am fost foarte im
presionat de excelenta pre
gătire fizică și de forța lup
tătorilor mongoli", a decla
rat arbitrul internațional Ta- 
dashi Numagiri (Japonia). 
..Sînt ferm convins că la 
Jocurile Olimpice de la Mfin- 
chen, mongolii vor fi capa
bili de mari surprize în spor
tul luptelor".

FOTBAL SAU PATINAJ?

Campionul olimpic și re
cordmanul mondial la pati- 

- - - Maier
și-a reluat activitatea spor- *:..x . Jnsj

încăt-

tanul mondis 
naj viteză Fred-Anton

tivă. De data aceasta 
sportivul norvegian a___
țat ghetele cu crampoane, fă- 
cîndu-și debutul Intr-una din 
echipele de fotbal fruntașe 
din țara sa. O dovadă grăi
toare a succesului „debutau- 
tului-veteran" în noua disci
plină sportivă o constituie 
faptul că Maier a și fost tre
cut pe lista candidaților pen
tru reprezentativa Norvegiei!
ȘTAFETA 10 MARATON I

7. Anglia 332 p, 8. Ungaria 327 
p, 9. Olanda 132 p. 10. Italia 11a 
p, 11. ROMANIA 111 p;

FEMININ : 1. R.D. Germană
1904 p. 2. U.R.S.S. 944 p. 3. An
glia 503 p. 4. Ungaria 457 p. 5. 
R.F. a Germaniei 347 p, 6. Olan
da 337 p. 7. Franța 336 p. 8. Sue
dia 230 p, 9. Iugoslavia 245 p. 10. 
Italia 177 p, ...13. ROMÂNIA 67 p.

Totalizînd punctajele vom con
stata o primă surpriză : R.D. Ger
mană. cu 2850 p, ocupă primul 
loc. înaintea U.R.S.S. (2834 p),
care în ultimul deceniu a domi
nat categoric competițiile cu ca
racter continental. Cele 7 titluri 
europene cucerite în piscina din 
mijlocul Praterului, precum și 
succesele clare din „Cupa Euro
pei4* constituie, de altfel, cea mai 
plastică exprimare a spectaculo
sului salt realizat de sportivii din 
R.D. Germană în acest an.

Viguroasa lor ascensiune are în 
mod indubitabil baze solide. în 
timp ce alte țări, cu o mai veche 
tradiție, poate, au preferat să-și 
trimită vedetele peste Ocean pen
tru a se pregăti alături de fai
moasele staruri americane (exo
dul lor continuă — de altfel — 
și pe Fassnacht l-au urmat repe
de Alain Moscbni în grupul lui 
Peter Dalland, spaniolul Esteva la 
Universitatea din Illinois, suede
zul Gunnar Larsson și britanicul 
Martin Woodrofe în trupa lui 
George Haines), federația din 
R.D. Germană s-a dovedit mai 
practică. Cu 8 ani în urmă au 
fost puse bazele organizatorice 
ale unor acțiuni de masă privind 
inițierea, iar numărul mare de 
competiții rezervate școlarilor a 
reprezentat cea mai bună selecție 
a celor care au ales înotul de 
performanță. Cei mai talentați 
copii din fiecare oraș au fost 
grupați în școli comune, unde 
programul cursurilor a fost aran
jat de o manieră care permite 
acestora cel puțin două antrena
mente pe zi.

Adăugind priceperea numeroși
lor tehnicieni, care au așteptat cu 
multă răbdare ani în șir să-și 
vadă opera pe cale de desăvârșire 
(forțarea biologică a fost făcută 
cu multă rațiune și în perma
nentă verificare a cercetărilor 
medicinii sportive) vom avea ex
plicația apariției unui nou val de 
campioni (Wolfram Sperling, Mat
hias Pechman. Gabrielle Wetzko, 
Karin Neugebauer, Evelyne Stol- 
ze. Barbara Hoffmeister, Brigitte 
Schuchardt) cu serioși candidați 
pentru medaliile de aur ce se vor 
decerna anul viitor în cadrul 
„europenelor44 de la Barcelona.

SLAVIC. COSTA. ȘTEBNER... 
ȘI CAM ATIT...

Merită a fi subliniate, de ase
menea. eforturile făcute in sezo
nul acesta In Ungaria și Spania, 
unde grupele de vîrstă — organi
zate la nivelul posibilităților res
pective — au deschis drum unor 
talente de necontestat. Santiago 
Esteva. Jorge Comas, Jose Chicoy 
în Spania, sau Andrea G'yarmaty, 
Magda Patoh, Edith Kovacs. Atilla 
Csaszary. Matyas Borloy în Un
garia sînt numai cîțiva din cei 
ce s-au afirmat puternic în lu
nile de vară.

Și despre natația românească 
s-ar putea spune că se află in 
ușor progres. Locul I la Balca
niada de la Izmir, sau locul III 
ocupat de selecționata masculină 
in „Cupa Europei4* (grupa B), la 
Varșovia. înaintea Italiei, Finlan
dei. Iugoslaviei și Cehoslovaciei, 
slut desigur meritorii. Dar aceste 
performanțe trebuie apreciate la

Gabrielle Wetzko — regina sprintului mondial
adevărata lor valoare. Nu trebuie 
omis faptul că ele au fost posibile, 
mai mult, datorită unor eforturi 
izolate ale cîtorva sportivi talen- 
tați (M. Slavic, V. Costa, A. Co
vaci, D. Naghi, Agneta Șternerl, 
care s-au pregătit cu foarte mare 
seriozitate de-a lungul întregului 
an și nicidecum unui progres ge
nera] la toate procedeele tehnice. 
Privind mai atent listele celor mai 
buni performeri (30) nu vom găsi 
decit patru sportivi romăni : Sla
vic locul XVI la 100 m liber (35,2) 
și 200 m mixt (2:18,2), Costa locul 
XI la 100 m bras (69,1) și XVIII 
la 200 m bras (2:33,5) șl Agneta

Șterncr locul XXI la 100 m delfin 
(70,2) și XIV la 200 m delfin 
(2:35,4). Anca Andrei, e drept, o- 
cupă un loc XIII la 100 m spate 
cu 70,7 realizat în primăvară, dar 
in perioada care a urmat reșițean- 
ca nici nu s-a mai apropiat mă
car de acest rezultat.

Cifrele sînt cit se poate de con
cludente șl ele demonstrează po
ziția medie pe care înotul româ
nesc o deține la ora actuală pe 
plan european. Dar despre acest 
lucru, în articolele noastre vi-, 
itoare.

Adrian VASILIU ;

TRIPLUL TEST
AL RUGBYULUI FRANCEZ

în 
byul 
două 
cu echipe reprezentative : în 
Franța (la Poitiers), contra 
selecționatei comitatului bri
tanic Lancashire (9 noiem
brie), în România (la Bucu
rești) în compania „XV“-ului 
secund al țării noastre (tot 
9 noiembrie) și în Italia (la 
Catania) împotriva echipei 
Italiei (la 11 noiembrie). Vor 
evolua, în ordinea enumeră
rii Intilnirilor, Franța A, 
Franța B și echipa de spe
ranțe franceză. în fapt, este 
vorba de cea mai largă ve
rificare simultană din isto
ria „ovalului** francez. Iată, 
spre edificare, componența 
echipelor ce vor fi aliniate: 
FRANȚA A — Villepreux; 
Bourgarel, Bonal, Trillo, Ma
so ; Roqueș, Puget: Yachvili, 
VV. Spanghero, Viard; Ces- 
ter, Savitski; Azarete, Bene- 
sis, Irațabal ; FRANȚA B — 
Magois; Amade, Campaes, 
Lux, Dourthe; Paries, Du- 
martin; Carrăre, Billiere, 
Darbos ; Dauga, Esteve ; Las- 
sere, Dargelcs, Bergamasco;

luna noiembrie, rug- 
francez este angajat în 
zile pe trei fronturi

FRANȚA SPERANȚE 
Marot; Querilhac, 
Bertranne, Puig;
Dupuy; 
Joffre ;
ponda,
rie. Rezerve, : la echipa A — 
Crampagne, Moulian, Verdicr 
Mauriac; la echipa B — 
Benacloi, Pebeyre, Horto- 
land, Ugartemendia ; la „spe
ranțe1* — Sarncl, Iharassary, 
Rossignol, Faur. Și tot, spre 
edificare, cîteva „nume** ab
sente : Lacaze, Gachassin, 
Salut, Berot...

A.
Sillieres, 

Boursault, 
Dubois, 

Es-
Cristina, 

Forel, Vignau: 
Swierczinski, Rouge-

ittfx-mEx
Halterofilul japonez Yos- 

hinobu Miyake a stabilit nn 
inou record mondial la cate
goria pană, ridicînd la totalul 
celor trei stiluri 401 kilogra
me (vechiul record : 397,500 
kg). Miyake, campion olimpic 
la Tokio și la Ciudad de Me
xico, a mai corectat și recor
durile mondiale la smuls — 
125,500 kg și aruncat — 153 kg.

CONGRESUL F.I.D.E
Nici un nou mare maestru!

„I.D.C."

E I D O S C O

Zilele trecute, in orașul 
finlandez Korso a fost sta
bilit un original recora mon- 

neoficial.

urmă a
,In-

Cu cîțiva ani în 
fost înființată în Cuba 
dustria Deportiva Cubana**, 
întreprindere de stat care 
produce inventar sportiv, în 
special mingi de volei și de 
fotbal. Despre calitatea min
gilor de volei produse de fir
ma cubaneză antrenorul re
prezentativei R. D. Germane, 
Wolfgang Kipf, a spus i „Min
gile de volei
Cuba sînt la nivelul stan- 
dardurilor mondiale. Ele nu 
sînt cu nimic mai prejos de
cît mingile japoneze sau cele 
poloneze".

metri. El s-a 
bazinul unde 
dar, imediat ce crocodilul i-a 
arătat dinții, Jack a făcut 
repede calea întoarsă. „In 
mod normal, eu nu mă in- 
spăimînt de nimic", a decla
rat el, „dar pentru astfel de 
întreceri 
tuși — 
mic“...

ARBITRI ■
produse în

CURAJ-CURAJ, DAR...

dePrezentatorul englez 
senzații Jack Lampert a pro
mis locuitorilor din localita
tea britanică Newark că se 
va lupta sub apă cu un cro
codil, cu prilejul unei serbări 
populare. Iată însă că pe ae
roportul din Londra a făcut 
cunoștință cu un crocodil im
portat din Australia, care mă
sura nu mai puțin de 2,40

îndreptat spre 
se afla reptila,

de 5'/2— l'h Și, respectiv 5—2. 
Eroul meciurilor a fost spor
tivul mongol M. Hoilogdorj, 
care l-a învins prin tuș pe

dial
Zece atleți de la 
clubul 
cal au 
ștafetă 
reușit 
24 de

405 km și 605 km !

sportiv lo- 
format o 
care a 

să par- 
ore dis-curgă în 

tanța de
De reținut că virsta medie a 
alergătorilor este de 17 ani.

Cu prilejul 
40-lea Congres 
internaționale de șah (FIDE), 
ale cărui lucrări au avut loc 
ia San Juan (Porto Rico), 
s-a hotărit ca viitoarea O- 
limpiadă masculină de șah 
să se desfășoare în anul 1970 
în localitatea Siegen (R. F. 
a Germaniei), iar ediția din 
1972 la Palma de Mallorca 
(Spania). Campionatul mon
dial de juniori se va dispu-

celui de-al 
al Federației

1971 !n Portugalia, iarLa In
campionatul mondial studen
țesc, ediția 1970, în Israel.

La recentul congres s-a 
înregistrat o situație nemai- 
întîlnită în ultimii ani : 
a fost atribuit nici 
de mare maestru, 
comisia respectivă 
nu a găsit în ultimii 
în lumea întreagă, 
șahist care să fi îndeplinit 
norma de mare maestru I

La Moscova s-a disputat 
meciul dintre selecționatele 
U.R.S.S. și Cehoslovaciei (echi
pe mixte), contînd pentru 
„campionatul ligii europene'* 
la tenis de masă. Victoria le-a 
revenit gazdelor cu scorul de 
5-2.

(Urmare din pag. 1)
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TRIO CELEBRU

Trei mari 
lumii boxului 
te să asigure 
ciului dintre „penele1 
Rose și Vicente Garcia, care 
va avea loc Ia 1 noiembrie, 
pe velodromul din Melbour
ne. Este vorba de foștii cam
pioni mondiali Joe Louis, Joe 
Walcott și Ray „Sugar' 
binson.

celebrități ale 
au fost mvita- 
arbitrajul me- 

‘ !“ Lionel
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Ro-

Luptătorii de „libere" 
ponezi au susținut două 
ciuri amicale în R. P. Mon
golă. Ambele întllniri le-au 
revenit gazdelor cu scorurile

ja-
me-

Conducătorul laboratorului 
este Alexandr Novikov, can
didat in științe pedagogice 
și subdirector al Institutului de 
cercetări științifice sportive.

„Aria preocupărilor noas
tre este foarte largă — spu
ne el. în linii mari, ne ocu
păm de controlul pregătirii 
tuturor sportivilor chemați să 
facă parte din reprezentati
vele U.R.S.S. la lupte clasice, 
lupte libere, sambo și judo, 
elaborînd totodată metodolo
gia pentru ridicarea măies
triei tehnice și tactice a a- 
cestor sportivi.

Se știe că, acum, eforturi
le la care sînt supuși spor
tivii ajung la limitele posibi
lităților fizice ale omului. în 
această situație, nu mai este 
indicat să dozezi „din ochi** 
volumul de lucru al luptă
torului la antrenamente, nici 
să determini gradul său de

pregătire pentru competiții. 
A trebuit să recurgem la a- 
jutorul științei. în anul 1960. 
oamenii noștri de știință au 
elaborat proiectele unor apa
rate care să permită atît mă
surarea efortului fizic al 
sportivului cit și viteza lui 
de reacție. Pe atunci, ne mul
țumeam cu atît; astăzi, ia-

mii pași au și fost făcuți. S-a 
conceput o platformă care 
permite ca, într-o perioadă 
determinată de timp, să se 
măsoare rapiditatea cu care 
se execută mișcările, să se 
înregistreze tu precizie de
plasările pe saltea și să se 
controleze travaliul muscu- 
lar“. /

RADAR MONDIAL
să, datele asupra acestor ca
racteristici parțiale nu ne mai 
satisfac. Și ne-am propus un 
lucru mai complicat: să rea
lizăm un aparat care să în
registreze simultan forța dez
voltată de sportiv, timpul u- 
tilizat pentru a executa o a- 
numită mișcare, deplasările 
pe saltea și rapiditatea gîndi- 
rii tactice a sportivului. Pri-

' _ Ne atrage atenția un sportiv 
înalt care aruncă mereu cu 
umerii pe saltea un manechin 
de cauciuc avînd statura u- 
nui om. Acest partener su
portă fără să reacționeze toa
te „prizele** și toate trîntelile, 
El constituie un auxiliar util 
pentru începători, dar nu și 
pentru sportivii avansați. 
Pentru aceștia, oamenii de

Țipatul I V, ,4iduinia|fa ‘, s|r. Btezoianu or. 23—ZS, București

nu 
un titlu 
întrucît 

a FIDE 
doi ani, 
nici un

automobilistică de 
desfășurată pe cir- 
la Jarama (Spania)

Cursa 
șase ore 
cuitul de 
s-a încheiat cu victoria echi
pajului Jochen Rindt (Aus
tria) — Alex Soler (Spania), 
care au concurat pe o ma
șină „Porsche 908“.

știință au creat un manechin 
capabil să se apere. Da, să 
se apere, cu promptitudinea 
cuvenită, cu rapiditatea care 
poate fi reglată de antrenor ! 
Am putut vedea, de exemplu, 
un luptător care nu a putut 
să anihileze acțiunile ofensi
ve ale manechinului, fiind 
pus de trei ori cu umerii la 
pămînt. La început, sportivul 
s-a cam demoralizat, dar an
trenorul i-a explicat amănun
țit ce greșeli a comis și, în 
cele din urmă, partenerul ro
bot a fost și el pus cu ume
rii jos.

...Ședința ia sfîrșit. Luptăto
rii se îndreaptă spre dușuri. 
Cercetătorii științifici se a- 
propie de aparate pentru a 
analiza, cu multă atenție, in
formațiile primite și a face, 
astfel, o apreciere obiectivă 
a măiestriei fiecărui sportiv .

în alianță cu știința, spor
tul urcă spre noi culmi.

Echipa americană de bas
chet T.W.A. și-a continuat tur
neul în Europa evoluînd la 
Belgrad în compania forma
ției locale Steaua Roșie. B is- 
chetbaliștii iugoslavi au ter
minat învingători cu 95-"ă 
(39—37).

Disputată la Oslo, întilnirea 
Norvegia — Belgia din cad: ui 
„Cupei Regelui Suediei" Ia te
nis (pe teren acoperit) s-a în
cheiat cu scorul de 4—1 in 
favoarea oaspeților.

La Varșovia, selecționata 
de hochei pe gheață a Fin
landei a învins cu 7—1 (2—0, 
4—1, 1—0), reprezentativa 
Poloniei. într-o partidă dispu
tată anterior, la Lodz, ho- 
cheiștii finlandezi cîștigaseră 
cu 6—1.

La Elverum (Norvegia) s a 
disputat meciul de handbal 
dintre echipele masculine ale 
Norvegiei și Ungariei. Victo
ria le-a revenit handbaliștilor 
maghiari cu scorul de 24—17 
(11-9).

40368


