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Cu excepția lui Radu Nunweiller, 
decontractat, ztmbîtor, toți cei
lalți dinamovifti forțează nota la 
.antrenament. Secvență ăe la pre
gătirile ăe vineri ala elevilor lui 

Nicușor,
Foto l B. TASM

; ;

îMiine-etapa â X-a
a diviziei A la fotbal

«A

(Amănunte despre pre
gătirii* echipelor, în 
pag. a 3-a).

Pavel Nedelcea

debutează la „pană"
în cadrul turneului pe cate

gorii de greutate, care va 
continua, tncepind de luni, la 
Brăila, finalistul campionate
lor naționale de la categoria 
cocoș, reșițeanul Pavel Ne
delcea, își va face debutul 
la categoria pană. Cîntarul 
oficial și tragerea la sorți vor 
avea loc luni dimineața, In
cepted de la ora 8, prima 
gală fiind programată la ora 
18.

Un stadion
moare

la Brăila!
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TOAMNA, SEZONUL BASCHETULUI !-------------
dwmo BucuRtșTi.» flzj (jer|jy.u| femjnjn!. SPIRITUL

Kestanțâ din prim* etapă 
a campionatului de baschet, 
partida dintre Dinamo ți 
Universitatea Cluj, desfășu
rată aseară te sala din șo
seaua Ștefan cel Mare, a 
avut aspectul imul med de 
antrenament, In care parte
nerele se cunosc perfect ți, 
ca atare, surprizele erau ca 
ți excluse. Ambele formații 
s-au prezentat cu loturi in
complete i Dinamo, fără No
vae (fractură la mina stingă 
și entorsă la genunchi), Cer
nea (entorsă), Chivulescu 
(sciatică), iar Universitatea 
fără Rfihring și Vizi (acci
dentați). în aceste condiții, 
întrecerea a fost, te general, 
echilibrată ți de un nivel 
tehnic 
cător.
nut o 
85—65 
Dan 
lotul 
Albu 
doar 
chetbaliștii care au evoluat,

o formă bună au 
Giurgiu (care a 
meci întreg după 
ani), Săuca și Haneș de la 
Dinamo, respectiv Demian 
(cu acțiuni excelente în a- 
tac), Kun și Bogdan de la 
Universitatea. Arbitrii Petre 
Marin și Mircea Rizea aua- 
vut o misiune ușoară, de 
care s-au achitat foarte bine.

I
I

manifestat 
jucat un 
aproape 3

Rapid - Politehnica DE ECHIPĂ I

și spectacular satisfă- 
Dinamoviștii au obți- 
victorie scontată cu 

(39—31). Antrenorul 
Niculescu a folosit tot 
avut la dispoziție, iar 
și Diaconescu au jucat 
o repriză. Dintre bas-

Congresul Comitetului

european de atletism

> Roma, gazda edifiei a Xl-a a C. E. din 
1974 O Din 1970 se vor organiza oficial cam

pionatele europene de sala

Congresul Comitetului euro
pean de atletism ale cărui lu
crări au Început iert în Capi
tală a avut o ordine de zi 
destul de bogată care a nece
sitat două ședințe de mai 
multe ore. Iată clteva din ho- 
tărîrile luate cu acest prilej :
• Grupa preliminară masculină 
din cadrul Cupei Europei — 
1970, programată la 20—21 iu
nie (Portugalia, Austria, Bul
garia, Luxemburg, Iugoslavia) 
se va desfășura la Viena și 
nu la Lisabona • La Viena. la 
14—15 martie va avea loc pri
ma ediție oficială a campiona
telor europene de atletism în 
sală. Următoarea ediție. Sofia 
— 1971 • C. E. din 1971 de la 
Helsinki vor avea loc între 10 
și 15 august • Ediția a Xl-a 
a C. E. a fost încredințată spre 
organizare capitalei Italiei
• Au fost omologate mai mul
te recorduri europene a căror 
listă o vom publica intr-un 
număr viitor.

Lucrările Congresului conti
nuă astăzi.

★
„Mai înainte chiar de a se 

tncheia lucrările acestui Con
gres, ne-a declarat dl. A- 
driaan Paulen, președintele

Comitetului european din ca
drul I.A.A.F., părerea mea 
este formată. Organizarea a- 
sigurată de Federația română 
de atletism este de-a dreptul 
excepțională. Dacă vreți un 
singur amănunt, cit se poate 
de edificator : pentru prima 
oară la o astfel de reuniune 
s-a folosit o instalație de tra
ducere simultană in 
te limbi, fapt care 
enorm desfășurarea

Am spus celorlalți 
majoritatea venim din țări in 
care iama a început să bată 
la ușă. In capitala României 
mai găsim soare. Hai să facem 
un efort, să terminăm mai ra
pid lucrările noastre pentru a 
putea vedea și cunoaște acest 
frumos oraș strălucind in ra
zele soarelui. Sint a doua oară 
in România și vă mărturisesc 
eă mă simt aici foarte, foarte 
bine. E păcat să nu profităm 
de aceste eiteva zile pentru a 
cunoaște 
menii săi 
de primitori

iul-

Bucureștiul, »»- 
minunați, extrem 
și de prietenoși.*
★

Cosma, primvice-

La numai o săptAminâ 
după disputarea meciului 
Rapid — LE.F.S.. de mare 
importanță pentru stabili
rea ierarhiei finale a celor 
mai bune echipe feminine 
de baschet din România, 
lată câ are loc o nouă 
partidă decisivă. Mai pre
cis. este vorba de tradițio
nalul derby in care se in- 
tilnesc actuala campioană

a țării, Rapid, șl fosta de% 
ținâtoare a titlului. Poli
tehnica București. Avind 
In componență multe din 
membrele lotului republi
can. amindouă fiind în
dreptățite pretendente la 
titlu, aceste formații pro
mit șl de astă-datâ o În
trecere care să satisfacă și 
cele mai exigente gusturi.

«a

Tov. Ion
președinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular al 
municipiului București, a pri

mit ieri la amiază pe 
participanții la Con
gresul Comitetului 
european de atletism. 
Au fost de față tov. 
Mihail Florescu, pre
ședintele F.R.A., pre
cum și membri ai 
Consiliului popular 
al municipiului Bucu
rești și al Federației 
române de atletism. 

Seara, tov. Anghel 
Alexe, președintele 
C.N.E.F.S. și al Co
mitetului 
Român, a 
dineu în 
membrilor 
lui european din ca
drul LA.A.F.

Olimpic 
oferit un 

enoarea 
Comitetu-

LA EXAMENUL PREZENTĂRII LA POSTURI ■ ■■

— Ce facultate ai terminat, 
Gal Nistor ?

— Institutul pentru educa
ție fizică și sport, promoția 
1966...

— Ce facultate ai terminat, 
Mihai Chiciu ?

— Institutul pentru educa
ție fizică și sport, promoția 
1966...

— Și ce-ați făcut de atunci ? 
Unde lucrați 1 La ce școală, 
la ce institut, la ce club ?

Cei doi interlocutori și-au 
prăvălit privirile — pină atunci 
cuminți, senine — spre dușu
mea. Adevărul, tristul adevăr, 
e că nu aveau ce să răspun
dă... Și dacă ar fi acceptat 
s-o facă, cuvintele lor ar fi 
păruț stranii, vecine cu incre
dibilul... Unul ar 
rant, iar celălalt

fi spus labo- 
hidrogeolog...

★

față — în- 
cititorilor 

”r mai 
s-a născut 

_ ___1, în „stalul" sălii
Floreasca. Pe parchetul de cu
loarea clorofilei evoluau bas- 
chetbaliștii de la I.C.H.F. și, 
deodată, pe cînd unul dintre 
jucătorii în albastru s-a ridi
cat spre panou, undeva, în 
dreapta mea a izbucnit o voce. 
Scurtă, ca o flacără :

— Nu te lăsa, profesore !
Instinctiv, m-am Întrebat

Reportajul de 
tr-un fel promis 
noștri dintr-un număr 
vechi al ziarului — i, - . 
într-o seară,

• Durerosul drum de la catedră la... faraje • Oare 
baschetul compensează totul? • „Știa ea, poate ram 
pleca...“ • Denii vă așteaptă încă, tovarăși profesori, 
dar și răbdarea lor are, 

probabil, • limită!

ce-ar putea căuta un profesor 
într-o echipă a unei între
prinderi de Construcții Hidro-, 
tehnice și Foraj... Apropierea 
celor doi termeni mi s-a părut 
— și încă mi se mai pare — 
nefirească, stranie.

M-am întrebat atunci — și 
întrebarea continuă să mă ur
mărească și acum, ca o obse
sie — cum este posibil ca, în 
cadrul unei economii planifi
cate, cum este cea a României 
noastre, un om destinat spor
tului, un om care a consumat 
energii și materie pentru a se 
pregăti într-un anumit dome
niu — și care, neîndoios, urma 
să acopere un loc bine stabilit 
într-un angrenaj social — să 
se ocupe de altceva, fără nici 
o tangență, cu sectorul în care 
Și pentru care a fost educat.

Ovidiu IOANIJOAIA

(Gontinuart te pag. a t-a)

P. Iv.

Duel aerian, sub panoul clujenilor, intre Demian și Săuca. 
Foto: V. BAGEAC

cum cîțiva ani, trebuind ._ 
scrim un reportai cu eroii pri
mului meci România — An
glia și neștiind unde sâ-l gâ- 
sim pe Pavlovici, cunoscutul 
portar al Ripensiei, am fost 

Îndrumați spre coechipierii săi de 
. atunci, ozi sexagenarii timișoreni De- 

•’ heleanu și Bindea. .Au rămas, în<‘ 
deceniilor care și-au cernut cenujc 
țârii, aceiași buni prieteni' — mi s-a 
spus, cu convingerea câ-| vom găsi 
pe unul, prin celălalt.

Am apelat la acest exemplu pentru 
a sublinia, în special, perenitatea sen
timentului de prietenie, a spiritului de 
echipa, condiție sine qua non pentru o 
echipă. Și cum fotbalul, care în po
fida rolului solistic al vedetei, râmîne, 
prin excelență, un joc colectiv, are ne
voie de acest liant moral.

Am regăsit acest nobil sentiment, că
lit la incandescența răspunderii, prin
tre echipierii naționalei noastre, cea 
mai tînără, din istoria ultimelor dece
nii, reprezentativă, de fapt, a unei 
generații. Este generația lui Lucescu, 
Radu Nunweiller, Dembrovschi, Delea- 
nu. Sătmăreanu, Dobrin, Dinu și Du- 
mitrache, chiar dacă ultimii trei, abia 
depășind vîrsta celor 20 de primăveri, 
sînt cu un an-doi mai tineri. Și știam 
mai de mult că Lucescu este prieten cu 
Radu Nunweiller, cu Dinu si Dumitra- 
cne. coechipierii soi de club. Și mai 
știam, de pildă, că Sătmăreanu este 

| Drieten foarte bun cu Boc, In ciuda 
' faptului că adeseori se aflau tn teren 
Ifață în față. L-am văzut chiar cu la

crimi în ochi, in orele de cumpănă ale 
lui Boc.

lato, deci, că .secretul" omogenității 
sufletești, al tonusului moral cu care 
tricolorii noștri au știut să treacă neaș
teptat pentru mulți, peste obstacolele 
unui dificil sezon internațional, era la 
rîndul său un .secret", prietenia din
colo de stadion, spiritul de echipă.

Prietenia, spiritul de echipă, coeziunea 
morală, pot armoniza talentele cele 
mai diverse și 
mente diferite, 
Iradictorii. Cine 
fi fost martorul 
câlzirii echipei __ _
tidei decisive cu Portugalia, i-a putut 
vedea pe cei 11 băieți strinși în jurul 
căpitanului de echipă, la fel ca îna
intea meciului de la Londra, de la 
Atena, de la Lausanne. Nimeni însă 
n-a aflat, concret, ce s-a spus și ce 
nu... Dar s-a putut vedea apoi, în te
ren, manifestarea concretă a spiritului 
de echipă, cînd fiecare dintre cei 11 
jucători și-a autoreglat capacitatea de 
luptă în funcție de randamentul co
echipierilor, cînd toți pentru unul și 
unul pentru toti au luptat pentru culo
rile patriei.

Vorbim adeseori de pregătirea psi
hologică a sportivilor, care concură, 
alături de cea tehnico-tactică, la atin
gerea performanței. Și nu de puține 
ori invocăm lipsa unui psiholog cu di
plomă, uitind insă să declanșăm, în 
prealabil, cele mai simple, dar și cele 
mai prețioase, resorturi ale colectivu
lui.
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ARBITRILOR

Tîrnava — Steaua

I.P.G.G. Avintul

Dinamo — Agronomia

RAIXIORA.IVIIC B0LIZI1 PE M™ ”TI
NU AU ODIHNĂ..;

teiare a

plin 
s-a 

pro-

Charlie Glotzbach e 
de noroc... A derapat, 
ciocnit de instalațiile de 

tribunelor și mașina 
a luat foc, dar pi
lotul a izbutit să 
stingă jocul și să 
scape nevătămat. 
Ce e drept, 
mai reușit și 
termine cursa 
„stock"...

Sezonul
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n-a 
să 
de

automobilistic

din SU.A. continuă

de specialitate"
Amănunte in pa

gina a 4-a

capricioase, ternpera- 
veleități aparent con- 
a avut privilegiul dea 
ultimului minul al în- 
noastre înaintea par-

Paul SLAVESCU

SE LIMPEZESC APELE...
BRAȘOV, 31 (prin telefon). — 

După trei etape, în care s-au pri
vit reciproc, pline de curiozitate, 
în care s-au suspectat, spre a 
desluși găurile din platoșa tehnică 
sau tactică a adversarilor, după 
primele schimburi de focuri, 
transformate pe alocuri în ambu
scade, echipele de hochei și-au 
cîștigat dreptul unei zile de odih
nă.

Deși s-ar putea să fie prea de
vreme, avem totuși senzația că 
apele încep să se limpezească, că 
valorile sigure ale hocheiului în- i 
cep să se așeze în straturi, prefi- 
gurind clasamentul final.

STEAUA s-a impus încă din 
start, jucind deschis, constructiv, 
cu faze de o logică simplă și e- 
ficace, colective și personale, de
rutante, perpendiculare pe poar
tă, clare ca geometria însăși. 
Steaua pare că șl-a găsit caden
ța, echilibrul și încrederea in 
sine, sentimente care o fac să 
abordeze fiecare meci cu convin
gere și decizie. Uneori, chiar, 
printre arabescurile desenate de 
patine se pare că deslușim arhi
tectura solidă și în același timp 
rafinată a victoriei sale finale în 
c~ mp ion at. In mod cert Steaua 
poate să dea mai mult decît ne-a 
arătat în partidele jucate și de 
aceea, ca și alți simpli spectatori, 
ne-a venit să spunem : „Dați-i 
Stelei un adversar pe măsură !“

DINAMO, după o recentă „pri
ză de sînge" prin care a pierdut 
șase jucători ce evoluează în e- 
chipe adverse, se străduiește să 
rămină la altitudinea valorică cu
noscută care o recomanda a pri
ori ca principala adversară a Ste
lei și candidată la titlu. Dar, fără 
două sau trei linii de schimb de 
o valoare egală sau apropiată, 
care să-i permită atacuri în trom
bă, izvorite din încredere și or* 
goliu, Dinamo joacă economic, 
tactic, viclean, parind prin aglo
merare potecile spre poarta lui 
Dumitraș și din încilceala in care 
îi leagă pe înaintașii adverși țiș- 
nește în contraatacuri periculoase, 
perforante, cu care punctează 
plasa.
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AVINTUL Miercurea Ciuc, pi* 
păind pulsul campionatului și su- 
praveghindu-și eternii rivali, Stea
ua șl Dinamo, simte că se apro
pie — dacă n-a venit cumva, ora 
satisfacțiilor, pe care in mod lău
dabil le cultivă echipa, antrenorii 
și toți cetățenii din Miercurea 
Ciuc. Dacă ieri în meciul său 
cheie n-a putut trece de Dinamo, 
aceasta s-a datorat în primul rînd 
precipitării, nerăbdării cu care 
dorea echipa să încheie conturile. 
Fără îndoială, Avintul a avut joi, 
o „inimă** prea mare, care ar fi 
trebuit temperată printr-un joc 
variat, amplu, pe toată gheața, cu ~ ------ - pase pr^n caȚe

nervii dinamoviști- 
fost așa. Poate, in

ir
Am putea face primele aprecieri 

și asupra celorlalte trei echipe. 
Vă rugăm, totuși, să le mai obser
văm in cîteva jocuri spre a ne 
edifica deplin dacă prezența lor 
înseamnă doar o luptă disperată 
pentru existență sau — dimpotrivă 
— ele au într-adevăr de spus un 
cuvint tare, răspicat, în acest 
campionat.

Mihai BTRA

o urzeală de 
fi fost tociți 
lor. Dar n-a 
retur...

ECHIPELE DE VOLEI 

DINAMO BUCUREȘTI 

AU PLECAT LA DRAGA

Ieri au părăsit Capitala, 
cu destinația Praga, echipele 
de volei (masculină și femi- 

clubului Dinamo 
care vor partl- 

și 10 noiem-
con- 
Di-

nină) ale
. București,

cipa, între 3
brie, la o tradițională 
fruntare voleibalistică : 
namoviada.

Delegații țărilor balcanice la Congresul de calendar 
al Comitetului european de atletism, s-au întrunit ieri 
dupâ-amiază sub președinția prof. V. Firea — secretarul 
permanent al Jocurilor Balcanice, și au stabilit că prima 
ediție a mitingului balcanic de atletism pentru juniori 
și junioare se va desfășura anul viitor la Atena in zilele 
de 25 și 26 iulie.



DINAMO BUCUREȘTI
7

Semnale de alarmă

S-a încheiat un nou cam-1 
pionat de polo, al XXII-lea, 
care nu s-a deosebit prea 
mult de cele precedente. Di- 
namoviștii bucureșteni și-au 
mai adăugat un trofeu

Steaua și Rapid, în care ju
cătorii din Ștefan cel Mare 
au fost serios întinși de mai 
tinerii lor adversari. Ca și în 
anii trecuți, Zahan, Kroner, 
Grințescu, Blajec șl Frățilâ,

de tineret în echipa dinamo- 
vistă. De acum înainte, însă, 
el va trebui să se preocupe 
cu precădere de această pro
blemă, fiindu-i necesar mult 
tact pentru împletirea ar-

Noua formulă a echipei

Izahan.

de sus. de la stingă la dreapta : I. Popa. N. Cslszer. 
c. Frățilă. I. Capsa (antrenorul echipei de juniori) ți 
Roșianu șl Gh. Zamfirescu. Din fotografie lipsește

campioane : In rindul 
B. Mihăilescu, St. Kroner, prof. C. Corcec. G. Novac, 
A. Grințescu ; rindul de jos : G*. Blajec. A. Zabu, G. 
maestrul emerit ,al sportului, Aurel izahan.

• »

vasta lor panoplie, asigurîn- 
du-și de astă dată succesul 
cu cîteva etape înaintea dis
putei lor decisive cu Steaua. 
Distanța valorică dintre pri
mele trei reprezentante ale 
Capitalei și formațiile pro
vinciale 
Cluj) a 
alte cuvinte, îritreaga compe
tiție a purtat din nou pece
tea unui nivel valoric scă
zut, cele cîteva meciuri mai 
echilibrate nereușind a- i con
feri o cît de mică strălucire.

Nu ne propunem, deocam
dată, o analiză asupra edi
ției recent încheiate deși, 
poate mai mult ca oricind, 
ea ne-ar prilejui o serie de 
dezbateri interesante : des
pre sistemul de joc al echi
pelor noastre fruntașe, pre
gătirea tehnică a tinerilor ju
cători, modul de selecție și 
promovare a acestora, sau — 
lucru mai puțin plăcut — 
atmosfera de nesportivitate 
ce înconjoară (vezi cazurile 
petrecute la Arad) desfășu
rarea partidelor de campio
nat. Dar toate la timpul lor.

O simplă lectură a clasa
mentului poate duce la pă
rerea că pentru campionii 
țării cucerirea celui de al 
13-lea titlu consecutiv a fost 
un simplu galop de sănă
tate. Lucrurile nu s-au pe
trecut însă întocmai. Pentru 
a-ți menține frumoasa au
reolă de echipă neînvinsă în 
meciuri oficiale interne de 
mai bine de 6 ani, Dinamo 
a trebuit să depună eforturi, 
mai ales în partidele cu

(exceptînd Voința 
răma^ identică. Cu

secondați cu mai- multă ma
turitate de Zamfirescu și 
Novac, au dus tot greul for
mației, mai ales în partidele 
amintite mai sus. Dar cvin
tetul dinamovist nu se mai 
află la prima sa tinerețe, 
motiv pentru care antrenorul 
C. Corcec a încercat să a- 
corde mai mult 
Popa, Mihăilescu 
leze mai des (dar 
mod convingător) 
Roșianu, 
dinici și 

într-un 
suficient 
formației 
ciuni ce _________
rect în potențialul valoric al 
întregii formații. Cu atîtmai 
mult, cu cît în cea mai mare 
parte a sezonului, întregul 
lot al echipei, care anul tre
cut se confunda cu cel al na
ționalei, s-a văzut împărțit 
în două tabere de pregătire 
(la club și națională) total 
distincte. De unde și lipsa 
de omogenitate, de înțelege
re (a sensului de joc), și în- 
tr-ajutorare permanentă din
tre jucători, care cu nu prea 
mult timp în urmă se do
vedeau atuuri prețioase pen
tru echipa campioană

Aglomerat cu sarcini mul
tiple — pregătirea jucători
lor la club și a celor din 
lotul reprezentativ — antre
norul C. Corcec nu și-a pu
tut duce pînă la capăt unele 
intenții ce vizau o infuzie

credit lui 
și să ape- 
nu într-un 
la juniorii 

Nastasiu, Rus, Bă-
Zabu.
nou angrenaj, in- 
rodat, mecanismul 
a prezentat slăbi- 

s-au repercutat di-

monioasă într-o formație a 
forțelor unor jucători mai 
vechi, cu o pregătire tehnică 
superioară și o vastă expe
riență (care au dovedit că-ș! 
merită încă locul), cu cele 
ale mai tinerilor coechipieri, 
dornici de o afirmare cit mai 
rapidă, dar care mai au încă 
mult de învățat.

Dinarno are posibilități de 
a redeveni una dintre cele 
mai valoroase formații de pe 
continent Cu condiția, însă, 
ca antrenorul, cu mai multă 
personalitate și autoritate (în 
bunul sens al cuvîntului), să 
se transforme într-un verita
bil catalizator al unor forțe 
evidente.

A. VASILIU
Clasamentul final

1. Dinamo 1R 17 1 0 174— 81 35
2. steaua 1« 15 2 1 122- 52 32
3. Rapid 18 13 1 4 113— 53 27
4. Voința 18 12 0 « 114—103 24
5. Vagonul n 6 0 12 88— 91 12
6, Progresul 18 6 0 12 55— 90 12
7. I.E.F.S. 18 5 1 12 57— 97 11
8. Poli. Cluj 18 4 3 11 76—126 11
S. Crișul 18 4 1 13 47—113 9

10. C.S.M. Met. roșu Cluj
18 3 1 14 76—116 7

Clasamentul golgeterllor

1. CI. Rusu (Voința) 45, 2. 
Gh. Zamfirescu (Dinamo) 32, 
3. Urcan (CSM Met. roșu) 
28, 4-5. R. Lazăr (Rapid) și 
I. Popa (Dinamo) 27, 6. Șt. 
Kroner (Dinamo) 26, 7-8. A. 
Zahan (Dinamo) și D. Po
pescu (Steaua) 25.

INTERESATELOR
Să lămurim mai Intli ce în

țeleg prin „interesat" ; nu e 
vorba neapărat de cel rapace, 
„călcătorul pe cadavre”, afa
ceristul incurabil... Aceste e- 
xemplare aparțin unei alte 
categorii, mult mai primej
dioase, pe tind omul nostru, 
căruia fi recomand sport in 
această rubrică, e destul de 
benign și, deseori, blajin. El 
apelează la bunul simț — al 
meu, al dumitale, al societății 
însăși, care garantează răs
plătirea oricărui efort; el are 
nu numai bun simț, ti șt prin
cipii, atunci tind refuză, din 
capul locului, o investiție de 
muncă sau de elan neurmate 
de „rezultate concrete". Așa 
ceva, spune interesatul, s-a 
demodat, ține de un „sufle- 
tism” al pionieratului, e gra
tuit și deci absurd, iți spune 
asta, ție, și mie, o spune pu
blic, și e greu să nu-i dai 
dreptate, fiindcă, intr-adevăr, 
nu există, nu trebuie să existe 
legi care să te oblige la un 
efort dezinteresat. „Ce iese din 
asta?" — întreabă, cinic, doar 
afaceristul; interesatul nu e 
cinic, el e doar logic și vor
bește atenuat, argumentat: 
„Trebuie stimul, trebuie efi
ciență, trebuie să existe în
totdeauna un rezultat direct, 
nemijlocit între ceea ce faci 
și ceea ce ciștigi în urma a 
ceea ce faci..."

Și trebuie, intr-adevăr. Pe 
plan legal, pe plan oficial, 
dreptatea e de partea sa. Dar 
pe plan uman ? Nu fac elogiul 
efortului nerăsplătit, ar fi ne- 
realist și ar da apă la moară 
celor ce obișnuiesc si profite 
de efortul altora... Spun doar 
atit: interesatul, veșnicul ob
sedat de rezultatul concret, 
ar trebui să facă nițel sport. 
Să învețe să se bucure dacă 
a sărit 1,80 înălțime ți să se 
întristeze dacă n-a sărit. La

CUPA
POIANA"

ATLETISM
BBAȘOV 

fi mline se 
dlonul din Poiana Brașov «-adi
ționala competiție atletică dotată 
cu .Cupa Poiana". La startul în
trecerii, aflată la a IX-e ediție, 
alături de atlețli brașoveni vor 
lua startul selecționatele județelor 
Covasna. Prahova. Sibiu, precum 
ți sportivi al clubului Rapid 
București. Concomitent vor avea 
loc Întreceri din cadrul .Memo
rialului EmU Pandrea".

C. GRu/a — eoresp. principal

(prin telefon). Azi 
v* desMșur» pe st*-

UN STADION MOARE LA BRAILA!

S1MBATA
BASCHET : Sala FloreascS, de 

la .ora 17 : Rapid — Șc. sp. Giur
giu (junioare), Rapid — Politeh
nica București (f.A.). Politehnica 
— Steaua (m.A.); sala Progresul, 
de la ora 17 : Progresul — 
I.E.F.S. tt.A). Progresul — Poli
tehnica Iași (m. B), I.E.F.S. II — 
Petrolul Ploiești (m. B).

VOLEI : Sala Giulești, de Ia ora 
18 Rapid — Politehnica Timișoa
ra (m. A); sala Dinamo, de la 
ora 16.30 : Aurora — Medicina 
(m. (B), Viitorul — Universitatea, 
Flacăra roșie — Constructorul (f. 
B).

SCRIMA : Sala Facultății de 
Drept, de la ora 16 : Cupa speran
țelor.

LA EXAMENUL PREZENTĂRII LA POSTURI
(Urmare din pag. 1)

Așa s-a născut reportajul 
acesta, ceea ce vrea să fie...

Trista istorie a celor doi pro
fesori de educație fizică, pre
ocupați de... probe de foraj I

DUMINICA
BASCHET : Sala Floreasca, ora 

9.30< Voința București — Univer
sitatea Timișoara (m. A), I.E.F.S. 
— Universitatea Cluj (m. A) ; 
sala Constructorul, ora 11.30 : 
Constructorul București — Mure
șul Tg. Mureș (f. A); sala Giuleștl. 
ora 12 e Rapid — Comerțul Tg. 
Mureș (m. A).

POPICE : arena Constructorul, 
| de la ora 8 : Constructorul Bucu
rești — Olimpia Reșița (m. A).

.fiiefgem
DIRV-TRACK : stadionul Meta

lul CPantelimon), ora 10 ; etapă 
în caidrul Cupei Metalul.

SCRgMA : sala Facultății de 
.Drept, de la ora 9 : Cupa speran
țelor.
' LUPTE GRECO-ROMANE : Sa
fe Steaua (cal. Plevnei), de la 
ota 10 : C.S.M. Reșița — Steaua — 
Mbtalul București (div. A).

VIOLEI : sala Dinamo, de la ora 
8 : \Dinamo — Lie. Pitești (jr. f), 
I.E.JCS. — Ceahlăul P. Neamț (f. 
A), 'Dinamo — Rapid (m. jr.): 
sala Progresul de la ora 8 : Șc. 
sp. 3 — Lie. Matei Basarab (jr. 
m), Steaua — Minerul B. Mare 
(m. A),» Șc. sp. 2 — Șc. sp. Con- 
strnța, 'Viitorul Șc. sp. 1.
C.S.S. -r Steaua (m. jr.); sala 
Giulești, \de la ora 8 : Rapid — 
Constructorul (f. jr.), Rapid — 
Universitatea Timișoara (f. A).
Unirea Tricolor Brăila — Viitorul 
Bacău (m^ A); sala Constructorul 
de la ora.- 8 : I.E.F.S. — știința 
Petroșani» Universitatea — Con
structorul. Suceava, Electro — Vi
itorul Săvineștl (m. B) ; sala Pa- 
~ja ora S30.

Șc. sp. 2 —
Dinamo I, 

București — 
14.30 : Dina-

latu] Pionierilor, de 
Șc. sp. 3 — Viitorul, 
șc. sp. 1 «. Jr.).

FOTBAL : stadion
Ora 12.45 : Dinamo 
U.T.A. (tineret), ora ___ _ ___
mo București — U.T.A. (div. A); 
stadion Dinamo II, ora 13 : Dina
mo București — Carpați Sinaia 
(juniori) ; stadion Republicii, ora 
12.45 : Steaua București — Uni
versitatea Cluj (tineret), ora 14 30: 
.Steaua — Universitatea Cluj (div
A) j stadion 23 August II, ora 13- 
Șc. sp. Energia — Unirea Mlnăs- 
tirea (Juniori); stadion X3 August 
rv, ora 9 : Centrul 23 August — 
Șc. sp. 2 București (juniori); sta
dion Progresul, ora 111 Progresul 
București — Flacăra Moreni (div.
B) ; stadion Electronica, ora J1: 
Electronica Obor — Unirea Foc
șani (div. C); stadionul Giuleștl, 
ora 9 s Rapid București — Spor- 
rm,-?tUdentesc Ghhiori) ț stadion 
Gloria, ora 111 Mașini unelte - 
Petrolul Videle (div. C), ora 13 : 
Mașini unelte — Steaua (juniori)- 
UrM.rinI°M€t’ °,ra 11 : Aromei

Manna Mangalia (div. C), ora 
T? : Laromet — Mr rina Mangalia
Fi. roșie București — Unirea ctm. 
pulung (div. C'; teren T.U.G., ora 
11 s T.U.G. — Chimia Tr. Măgu
rele (ti'v. C), ora 131 T.U.G. — 
Mata 4 Ttrgovițte (juniori); teren 
Ollm^dț, or» U i FI. roșie — Uni- 

I rea Câmpulung (juniori) .

Șantierul nr. 1 al I.C.H.F.- 
ului, sus pe „Uranus", la nu
mărul 7... O curte uriașă, plină 
ochi cu mașini care intră și 
ies cu o frecvență de-a drep
tul înnebunitoare...

Pe stingă, o clădire scundă, 
lungă ca o cazarmă. Ultima 
ușă — „comitetul sindical". 
Pătrund, și mă aflu față în 
față cu Mihai Chiciu și Gal 
Nistor. Desigur, știau că voi 
veni — simt asta din privirile 
lor —așa incit formalitățile 
de rigoare devin inutile...

îi rog să-mi explice para
doxul care m-a adus acolo, 
și ei tac uitîndu-se unul la 
altul, calmi, surîzători. Dar — 
poate mă înșel — privirea lor 
mi se pare goală.

într-un tîrziu, Chiciu își ia 
inima în dinți :

— Cînd am terminat facul
tatea și-am ajuns la comisia 
de repartizare puteam să aleg 
orice... Știu eu, Cluj, Timi
șoara, Arad, Iași, Constanța. 
Orice. Luasem 9,60 la exame
nul de stat și aș fi vrut să 
aleg Clujul, ba chiar vorbisem 
cu Gal să ne ducem acolo, 
să jucăm în continuare baschet 
la ,,U“. Dar n-am ales Clujul 
și-mi pare rău.

— De ce nu l-ai ales ? — 
întreb.

Tace. Tace cu încăpățînare 
și simt că mi-ar fi greu să 
mai aflu ceva. Mă întorc spre 
Nistor; »

— Pare-mi-se, ați fost a- 
mîndoi in aceeași situație, 
erați, și sinteți, prieteni la ca
taramă, ați vrut să plecați 
împreună. Atunci?

O nouă clipă de tăcere, 
stingheră, încărcată parcă cu 
miner •'u de fier.

— Poate că n-ar fi trebuit 
s-o spun, dar o voi face: am 
fost rugați, s-a insistat chiar, 
să nu ne prezentăm la pos
turi 1 Nici la Cluj i Intr-un 
fel, era normal t și eu, și Chi
ciu și Satmari (n.n. un alt 
profes r de educație fizică, ju
cător la I.C.H.F.) jucam în 
echipa de baschet a I.E.F.S.- 
ului, reintrată în divizia A, 
după vreo ±0 ani. Toată lumea 
vorbea de reînvierea tradi
ției, cu „I.C.F. Ura, Ura" — 
știți, refrenul arhicunoscut, al 
galeriei noastre — Mișu Nedef 
făcea eforturi disperate să 
țină o echipă cît mai tare. Și 
pentru ca în fața comisiei tot 
trebuia să optăm pentru un 
post, «titulțl il Mlegatâ brka

în județ — da, da, ni se spunea 
„luați, băieți, orice, mai aproa
pe, că oricum într-o lună — 
două tot aranjăm situația 
voastră în București" — am 
ales... Eu, Mănăstirea și Chi
ciu, Alexandria, unde, bineîn
țeles, nu ne-am prezentat, 
pentru că nici nu aveam de 
gînd s-o facem.

— Și după asta ? Cum ați 
ajuns la LC.H.F. ?

Gal reintră în tăcere și vine 
rindul lui Chiciu să vorbeas
că :

— Am plecat în armată, 
știți, stagiul militar. Ni s-a 
aranjat să nu plecăm la Rad- 
na, lîngă Arad. Am rămas 
mai aproape de Capitală, de 
unde ne mai repezeam din 
cînd în cînd Ia cite un antre
nament Apoi, după 6 luni, 
ne-am întors la Institut unde 
am mai stat cîteva săptămîni 
bune, în speranța că vom pri
mi posturi în București. Par
că-mi aduc aminte și acum : 
era imediat după Anul Nou și 
asistentul Petre Dragomir ne 
spunea : „fiți serioși, măi 
băieți, pînă la 1 martie totul 
este rezol val". Dar nu s-a re
zolvat ! Posturile noastre se 
ocupaseră, perioadă de trans
ferări nu era. Și pe urmă, nu 
uitați, noi eram un grup, eram 
prieteni, voiam să jucăm 
chet împreună...

— Cit timp ați stat 
fără serviciu, fără nici o 
pație ?

Poate că întrebarea fusese 
nelalocul ei. Poate fusese prea 
dură, cert e că cei doi inter
locutori au făcut un schimb 
de priviri — totul întîrziat, 
parcă „au ralenti" — și după 
cîteva momente au ridicat din 
umeri, ușor nemulțumiți:

— Vreo două-trei luni ! De 
fapt, stăteam la căminul Insti
tutului și mîncam la cantină. 
Doar jucam baschet!

Din nou au tăcut, cu privi
rile ridicate. M-am uitat la 
ei, pe rînd, și am avut impre
sia că ochii lor sînt gata să 
spună, curat, deschisa „asta 
e I ce mai vrei!?"

Tăcerea căpătase parcă for
me, se putea pipăi, ca o masă, 
oarecare. Am schimbat discuția 
și am vorbit despre altceva^ 
dezinvolt, ca niște prieteni 
vechi. Despre colegi, despre 
campionatul de baschet. Mă 
chinuia, totuși, o întrebare și 
nu m-am lăsat pînă n-am 
pus-o:

— Spuneți-mi, acum vă o- 
cupați cu foraje, cu probe de 
laborator, cu straturi de rocă, 
cu eprubete, nu-i așa ? Ceva 
care n-are nici în clin nici în 
mînecă cu meseria dumnea
voastră. Diploma, luată cu 
medii mari, n-are nici o va
loare căci, probabil, angaja
rea aici nu necesită, ca să zic 
așa. studii superioare. N-avețî 
ea»4, ttațt cu chirie, n-av«|(

bas-

așa, 
ocu-

buletine de București. S pu
neți-mi — asta vreau să vă 
întreb — baschetul, 
dacă-l adorați, vă poate 
atitea satisfacții incit si 
penseze restul ? Nu vi 
rău că una ați învățat și alta 
faceți ?

Gal a înclinat din cap, cu 
tristețe, parcă învins. Chiciu 
a aruncat ușor, șoptit:

— Ce-aș fi putut face ? La 
Alexandria nu puteam juca 
baschet. îmi pare rău că n-am 
ales Clujul, dar acum e, poate, 
prea tîrziu pentru regrete. în
tr-un timp am încercat cu 
Brașovul, era un post, m-am 
dus cîteva zile, dar s-a des
ființat.

— Bine, bine, dar abum de 
ce nu vă duceți si profesați 
la Cluj, la Oradea, oriunde ?!

— Știu eu, poate o să ne 
ducem. Păcat că a trecut luna 
septembrie cînd se puteau face 
transferurile. Acum trebuie sâ 
mai stăm aici aproape un an.

— Și ce-o să faceți ?
— Hm. ce-o să facem ?! 

Foraje, analize.
Vocea lui Chiciu era spar

tă, parcă a altuia. Voia bună 
pierise brusc, iremediabil. E- 
rau, într-adevăr, triști și în
cercau să aibă umor. Un 
umor negru, absurd. Ca în
săși situația lor, nefericită...

Nefericirea celor doi pro
fesori de educație fizică, care 
abdică, deliberat, de la con
diția lor de pedagogi, celor 
doi profesori care ignoră, cu 
bună știință, efortul material 
și intelectual depus pentru 
obținerea unei diplome de 
învățămînt superior... 
profesori, zicem, sînt

chiar 
oferi 
com
pare

Care 
inel 

așteptați. la catedre... PÎNA 
CÎND ?

ce-ți folosește să sari 1,80 inăl- 
ține ? (Cifra t modestă, re
cunosc). Uite ața, ca să sari, 
tn viața cotidiană e puțin 
probabil că vei beneficia vreo
dată, concret, de posibilitatea 
de-a face «cest salt. In viața 
cotidiană, tu, care ai reușit să 
dobori mai multe popice de- 
cît înainte, care ai mai scăzut 
cu o zecime de secundă durata 
celor 100 de metri plat, ne- 
fiind un performer, neaștep- 
tind medalii, titluri sau bani 
de la asta, te-ai luptat fără 
o finalitate aparentă. Te-ai 
luptat numai pentru a-ți do
vedi ție însuți că poți mai 
mult...

Dar ți mai multe are de în
vățat interesatul în tribune : 
e 1—0 pentru echipa ta favo
rită... Bravo, splendid— Dar 
s-a făcut 1—1: periculos, în
fiorător ? ...Și acum e 1—2: 
tragedie... Dar iată 2—2, și 
acum, din nou, echipa favo
rită ia conducerea, iar tu ești 
încintat, entuziasmat. Și pleci 
acasă cu o stare tonică, și a 
doua zi ești parcă mai ener
gic. Și mai generos... Pentru 
ce, în definitiv ?... Fiindcă a 
intrat o minge de cîteva ori 
în spațiul de 7 metri al unei 
porți ?... La ce-ți folosește 
ție. asta ?... Poate echipei in 
cauză, care ia două puncte, 
tar jucătorii niște recompense 
și niște flori, dar ție, care ai 
trăit clipe de tensiune, spaimă 
ți bucurie în mod absolut de
zinteresat ?

Mare lecție, nobilă și inepui
zabilă lecție de participare 
gratuită la o cauză care, fără 
să aibă raporturi concrete cu 
tine, e totuși a ta... Dacă în 
toate domeniile vieții s-ar pu
tea obține această fantastică 
angajare, această copilăroasă, 
sublimă angajare la cauze 
lipsite de „ce profit", cum ar 
arăta viața noastră, cum ar 
arăta sufletele noastre f—

Ionel HRISTEA

în lunga sa existență, Brăi
la n-a prea fost răsfățată cu 
stadioane, săli și terenuri de 
sport, deși contribuția ve
chiului oraș dunărean la dez
voltarea mișcării sportive ro
mânești nu era chiar printre 
cele din urmă. Există, așa
dar, din acest punct de ve
dere, un paradox. Localnicii 
sînt tentați (și cu temei, poa
te) să-l pună pe seama de
pendenței, pînă mai ieri, de 

— Galațiul, în
a stat mulți

vecinul vînjos, 
umbra căruia 
ani Brăila.

Cert este că 
baze sportive la Brăila s-a 
construit puțin, aproape de 
loc, dar — și mai grav — 
modestul capital existent a 
fost risipit cu ușurință, după 
o mentalitate proprie omului 
sărac, care își cheltuiește toa
tă agoniseala, fiindcă știe că 
niciodată nu va putea fi bo
gat. Rațiune de boem, potri
vită poeților fără contracte 
la edituri, sau pictorilor am
bulanți din parcuri și gră
dini publice. în nici un caz, 
însă, celor însărcinați cu ad
ministrarea bazelor sportive. 
Mai ales la Brăila !

Singurul stadion al orașu
lui (.1 Mai") arată rău de 
tot, ca un om care trage să 
moară. Tribunele de lemn 
s-au șubrezit și fiecare pas 
făcut pe ele reprezintă un 
act de veritabil curaj bărbă
tesc ; crampoanele au mîn- 
cat gazonul, lăsînd mari zone 
defrișate; pista e acoperită 
de praf (Fabrica de ciment 
se află în vecinătate), n-a 
mai cunoscut de ani și ani 
tăvălug sau mătură, iar apă 
capătă doar cînd plouă.

Din stimă față de adevărul 
istoric vom arăta aici că baza 
sportivă la care ne 
a fost construită de 
ția sportivă Marina 
tierului naval) care 
grijit ca pe propriul 
pil. Pînă cînd stadionul 
fost dat în custodia clubului 
Progresul, cu echipă în di
vizia B. Ajunsă pe mina u- 
nor părinți vitregi, baza

In materie de

referim 
asocia

ta Șan- 
i-a in- 
său co- 

a

sportivă a început să fie ex
ploatată Intens, ceea ce n-ar 
fi fost rău, cu condiția, însă, 
ca uzura inerentă unei ase
menea folosiri să fie corec* 
tată prin investițiile de ri
goare. Dar, clubul Progresul 
s-a mulțumit doar să ÎNCA
SEZE bani din folosirea sta
dionului nu să și CHELTU
IASCĂ. Azi așa, mîine așa, 
și clubul a ajuns să creadă 
că stadionul acesta împru
mutat ar fi de fapt al său. 
Și, culmea ironiei, cînd aso
ciația sportivă Marina (pro
prietara legitimă a stadionu
lui) și-a înscris echipa de 
fotbal în campionatul jude
țean, a trebuit să aducă o 
adeverință de la... clubul Pro
gresul, precum că acesta îl 
permite să joace meciurile 
pe stadionul „1 Mai" 1

Săptămîna trecută am vizi
tat stadionul din Brăila. La 
ora 10, cei doi îngrijitori ai 
bazei veneau la... serviciu ca 
să ude o jumătate de teren, 
deoarece cealaltă jumătate 
era afectată, cu începere de 
la ora 13, unui antrenament.

întrebat de președintele 
Consiliului municipal pentru 
educație fizică și sport de ce 
întîrzie, unul din îngrijitori 
i-a răspuns că seara trecută 
a plecat la ora 19. Ce oare 
o fi avut de făcut, pentru că
— așa cum arătam mai sus
— toaleta stadionului este 
deplorabilă.

Se pune foarte serios pro
blema destinului acestei ba
ze sportive. Oricum, în sta
rea în care se află acum 
este greu de crezut că ea va 
mai putea înfrunta o iarnă. 
Ploile, lapovița, zăpada vor 
lăsa riduri adinei pe fața de 
vreme îmbătrînită a stadio
nului. Dar, lovitura de gra* 
ție i-o va aplica o intempe
rie pe care nu o prevede nici 
un buletin meteorologic : 
NEPĂSAREA celor care uită 
un principiu de viață cu to
tul elementar: de unde iei 
și nu pui, se termină !

Valeriu CHIOSE 
Paul IOVAN

DRAGA PRIETENE!...
Maj ihtti, vreau să-tl mulțu

mesc pentru Încrederea pe care 
mi-o arăți, adresîndu-ml-te pen
tru uri sfat, la un moment de 
răscruce în activitatea sportivă.

Ai aproape ZI de ani, ești spor
tiv de categoria I, ai reușit să 
obții o serie de rezultate impor
tante pe plan intern șl te sur
prinde 
licitat, 
talezi 
intr-o 
deși 
chiar 
chemați de mai multe ori. Ba 
chiar te descurajează acest fapt 
și te găsești, se pare, într-un 
moment de cumpănă.

Prietene ștefan Alexiu. chiar 
dacă personal n-am discutat 
prea multe prin sălile de con-

faptul că n-ai fost so- 
plnă In prezent, să-țl e- 
posibilitățile șl valoarea 
competiție Internațională, 

alți tineri, eu rezultate 
ceva mai slabe, au fost

curs, te cunosc totuși, pentru că 
te-am văzut irăglnd și am să-țl 
mărturisesc că m-au surprins șl 
pe mine rezultatele pe care 
le-ai obținut, cu un stil pe care 
redactorul de specialitate l-a 
calificat amabil .aparent dezor
donat". Fără să Încerc a-ți a- 
duce o critică, ci, pur șl sim
plu, lutodu-te așa cum ești, eu( 
In acord și cu alți tehni
cieni, te văd un trăgător cu un 
stil foarte dezordonat, care tin
de spre naturalism.

întotdeauna aceste stiluri ie
șite din comun, cu pregnante 
manifestări ale personalității In
dividuale, dar ieșite din limite
le clasice ale disciplinei respec
tive, prezintă două alternative : 
ori râmîn simple acțiuni de
zordonate, care se sting cu vre-

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE HOCHEI

„REPETIȚIA" ARBITRILOR
31 (prin telefon

A-
BRAȘOV, 

de la trimisul nostru), 
propierea campionatelor mon
diale (grupele B ți C) pe care 
țara noastră are cinstea să le 
găzduiască in luna februarie 
a anului viitor, se simte ți in 
rindurile arbitrilor prezenți la 
Poiana Brașov. în această am
plă repetiție se lucrează cu 
posturi duble, adică funcțio
nează doi scoreri in loc de 
unul, patru cronometrori in 
loc de doi etc. intrucit la CJt 
e nevre- de două echipe (bina 
pregătite) a cite 10 arbitri.

în angrenajul arbitrajului au 
apărut și dteva demente ine
dite. Arbitrii de teren, de e- 
xemplu, care se ocupă in pau
ză și înaintea meciului de 
pregătirea gheții, controlează 
starea materialelor de joc. De 
asemenea -capul limpede", un 
fel de șef al mesei juriului, 
are menirea sâ observe even
tualele scăpări ale colegilor 
săi.

în lipsa internaționalilor N. 
Turceanu, FI. Guoemu și M. 
Husanu, aflați in străinătate 
să arbitreze diverse meciuri, 
sarcina de a conduce actualul 
campionat a revenit, in cea 
mai mare parte, tinerilor ca
valeri ai fluierului, remarcați 
în ultimele competiții repu
blicane. Din păcate, însă, ei 
n-au măi fost la înălțimea de 
altădată, comițind cu sau fără

intenție — greșeli supărătoare. 
Le concretizăm.
1. Oscilații in aplicarea re

gulamentului : s-au penalizat 
fără ezitări actele de nespor- 
tivitate ale unor jucători ti
neri sau mai puțin cunoscuți 
ți s-au închis ochii cînd a fost 
vorba de Varga, sau de aiți 
jucători de prim rang.

2. Din cauza plasamentului 
defectuos nu s-au apreciat cu 
exactitate multe poziții de of
said, la meciul Dinamo—Tir- 
nava Odorheiul Secuiesc acor- 
dindu-se un gol dintr-o ast
fel de fază.

3. Nu s-a sancționat — nu 
știm de ce — jocul cu crosele 
pe sus și rareori s-a aplicat 
legea avantajului.

4. Se răscumpără uneori gre
șelile printr-un arbitraj în 
compensație.

5. în sfirșit, a existat și un 
regretabil caz de incorectitu
dine. în min. 43 al întilnirii 
dintre I.P.G.G.—Agronomia 
Cluj, la scorul de 4—2 pentru 
geologi, Gheorghe Tașnadi 
(Miercurea Ciuc) a acordat 
clujenilor un gol deși arbitrul 
de poartă. Ștefan Peter (Bra
șov). i-a atras atenția că 
pucul n-a intrat regulamentar 
în plasă. Prin fapta sa, Gheor
ghe Tasnadi a viciat rezulta
tul meciului încheiat cu 4—4.

Tr. IOANIȚESCU

mea ; ori, dacă au ;,ceva« de« 
osebit, care se încadrează armo
nios în calitățile individului, 
țișnesc spre marile perfor
manțe.

Din păcate, a doua alternativă 
prezintă un procentaj redus șl 
din această precizare vei înțe
lege. probabil, scepticismul celor 
ce se ocupă de selecția cadrelbA 
și întirzierea solicitării tale.

In situația dată, ochiul an- 
trenorului-selecționer se asea
mănă cu cel al artistului dăltu- 
ito.r, care-.și alege modelele în 
funcție de vederile sale creatoa
re. în aceasta vei găsi, sper, 
și explicația selecționării, înain-- 
tea ' ta, a unor tineri cu rezul
tate mai slabe, dar cu un stil 
clasic, în care posibilitățile de 
progres sînt evidente, precum șl 
rezerva asupra stilului tău, in 
care rezultatele trebuie bine așe
zate spre a căpăta credit.

Cu scuzele de 
unele adevăruri, 
crud prezentate, 
prezint o situație 
că adevărul pur. chiar dacă e 
uneori supărător, te face să 
deschizi ochii mari. Ceea ce-țl 
scriu insă aci nu trebuie să fie 
deloc descurajator sau demobi
lizator. Să știi că. cu cîteva 
zeci de ani în urmă, serîmerul 
care folosea prima oară (lesa 
era privit de contemporanii săi 
ca „bramburist", dar aceasta nu 
l-a împiedicat să introducă (leșa 
ca element de bază în tehnica 
clasică a scrimei. La tel, pe 
Constantin Stelian nu l-a putut 
împiedica nimeni să cîștige nu
meroase titluri de campion, cu 
stilul său personal și nici lui 
Grigorii Kriss nu-i va contesta 
nimeni titlul de campion olim
pic. obținut tn stil propriu.

Acestea sînt, de altfel, ele
mentele care mă îndeamnă, pe 
această cale, să te propun tn 
vederile selecționerilor, iar a- 
cestora să le sugerez să obser
ve dacă victoriile tale în com
pania unor nume consacrate ca 
Drimbă, Ardeleanu, Haukler. nu 
au cumva la bază resurse care, 
modelate și dezvoltate, pot duce 
la rezultate bune. Personal, cred 
că acel „ceva", pe care-1 po
meneam mai sus. nu-țl lipsește.

Rămîne însă ca tu să lucrezi 
și pe ’ mai departe cu aceeași 
perseverentă, animat de pasiu
nea pentru scrimă, de care 
m-ai convins, și călăuzit în con
tinuare de aceeași năzuință în
drăzneață : obținerea de re
zultate mari.

Și încă ceva : mi-ar face 
mare plăcere să știu că, înain
te de a-ml fi scris mie, te-al 
consultat și cu antrenorul ’ău. 
EI este cel mai în 
te îndrume pe calea 
sportive de valoare, 
va al greșit șl n-ai 
e încă timpul pierdut...

Cornel GEORGESCU

rigoare pentru 
poate prea 

prefer să-ți 
reală, în ideea

măsură să 
rezultatelor 
Dacă cum- 
făcut-o, nu

COLO R“ I.C.S. BUCUREȘTI

Uzina de lacuri și vopsele
București

calea 13 Septembrie 192 — telefon 31.79.17 
șoseaua Gării Cățelu 96 — telefon 21.29.83

Livreazd prompt, fără repartijie, pe bazâ de 
fermă, orice cantitate de vopsea

VINAROM (VINACET)
inlr-o gamă largă de culori deschise, pentru 
fajadelor, decorări interioare, pe tencuială, 
sau asbociment.

comandă

vopsirea 
cărămida

(2816)

vă invită să vizitați magazinul

uCLUB-SPORT"
din str. Bâcani nr. 4

în care se vînd cu numerar și cu plata prin virament
echipament pentru spoit (confecții, tricotaje, încălță
minte), articole pentru camping precum și aparate de 
gimnastică.

Magazinul funcționează după următorul pregram i zilnic 
7—20, joi 7—13 î 16—29, duminică 7—13.



MÎINE-ETAPA A X-A „CUPA ROMÂNIEI» Azi, pe stadionul Gluleștl

• Partida dintre actualul lider și echipa campioană, un derby mult așteptat • A.S. Armata Iși joacă
Doar 7 echipe de B în „16“-imi DEMONSTRAȚII SPORTIVE

O.T.ADINAMO BUCUREȘTI
sistîndu-se asupra formulei 
de atac. In ceea ce privește 
formația care va evolua la 
București, sînt două semne 
de întrebare i va juca Birău 
(ușor accidentat) ? Va reintra 
Șchiopu pe extrema dreaptă ? 
Iată formația probabilă 
Gornea-Birău (Czako), Bakoș, 
Pojoni. Broșovschi, Axente, 
Petescu, Lereter, Moț (Șchio- 
pu),

9 Dinamoviftii așteaptă re
vanșa...

Propulsați psihic de „isto
rica" lor victorie de la Con
stanța, dinamoviștii bucureș
teni așteaptă cu optimism în- 
tîlnirea cu team-ul campion. 
Elevii lui Nicușor știu prea 
bine că o victorie în fața 
U.T.A.-ei, pe lingă faptul că 
„face bine în Clasament”, le 
aduce un spor de prestigiu și 
o revanșă pentru finalul 
pionatului trecut.

Formația aliniată la 
stanța va începe, după 
probabilitățile, jocul 
U.T.A. : Comat *

cam- Domide, Dumitrescu.

Con
tante 

cu 
U.T.A. : Coman-Ștefan, Pfrvu, 
Stoenescu, Deleanu, Ghcrgheli, 
Dinu, Sălceanu, Radu Nun- 
weiller, Dumitrache, Lueescu. 
«Pe foaia de arbitraj va fi 
trecut, ca rezervă ți Pîncălab.

ȘTEFAN IACOB 
coresp. principal

C.F.R. CLUJ

Afecta;: de semieșecu! din 
partida de duminica treeutâ
— cînd toți prietenii lui „U‘ 
așteptau o victorie a .șepci
lor roșii*, care să ci-stească 
semicentenarul clubului — 
studenții s-au pregătit ca eoe- 
știinciaz-tate pentru întflnU 
rea cu Steaua.

Băieții lui Ștefan Cîrjan 
sînt dornici să facă Ia Bucu
rești o partidă bună, așa cum 
de altfel, au fătul ori de cite 
or! au fost oaspeții stadioa
nelor bucurestene. Nu se a- 
nunță schimbări în formația 
care a jucat cu CrișuL

- PETROLUL

LCupa României* — Între
cere cu caracter de masă a 
fotbalului din țara noastră — 
si-a căpătat, de-a lungul ani
lor, pe drept cuvin» — fai
ma de competiția aK-O.» Ul
timele două etape ale acestei 
ediții, disputate în luaa oc
tombrie, au txatfirmat califi
cativul amintit.

După cum se știe, tuna tre
cută au Intrat In competiție și 
divizionarele B. In prima con
fruntare dintre echipele ee- 
lifiaate din fazele anterioare 
(echipe care activează în eam- 
piocatele județene și și
cele participante în -
secundă, bilanțul a fost 
truos pentru ultimele : 14 dtn 
32 de formații au fost scoase 
din cursă. Printre cele 14 se 
află team-uri ra pretenții la 
un loc în prima divizie.

divizia 
cezas-

9 U.T.A. vrea să rupă lan|ul 
ghinioanelor

în dorința de • rupe lan
țul ghinioanelor, textiiiștH 

(«-au pregătit asiduu în vede- 
irea meciului cu Dinamo. în 
'cursul acestei săptămînl, ei 
au făcut cîteva antrenamen- 

! te tari, eu Intensitate mare. 
‘Joi, U.T.A. a susținut un joc 
scoală eu echipele de tineret 
ți de juniori ale clubului, in

F.C. ARGEȘ

• Feroviarii au exersat șutul 
la poartă

vor Juca în tandem. Petrolul 
aliniază la Cluj următorul 
„11“ l M. Ionescu-N. Ionescu.

...__ ___ .___ !, ca
Progresul București, Vagonul 
Arad. Politehnica Galati fi 
Olimpia Oradea.

Miercuri, am consemnat, 
după disputarea etapei ce a 
desemnat partenerele divizio
narelor A tn _lg*-imile .Cupei 
României*, eliminarea a Iacă 
11 participante in eampienatal

dividei B. De astă dată, eu 
părăsit Întrecerea printre al
tele, Chimia Suceava, C.S.M. 
Reșița, Flacăra Moreni, Mine
rul Anina.

Așadar, cele două confrun
tări dintre echipele diviziei C 
și cele ale „B“-ului au fost 
ciștigate la mare diferență de 
primele. Ața cum arătam după 
prima dispută, cauza acestei 
situații o găsim In superficia
litatea cu care divizionarele B 
și-au tratat partenerele. Nu 
putem găsi o altă explicație 
eșecului înregistrat de Oțelul 
Galați tn fața Rulmentului 
Birlad (2—4) sau al Metalului 
Tîrgovifte la Victoria Moreni 
(1—2) — echipă din campio
natul Județean.

Deci, tn competiție au mai 
rămas doar 7 divizionare B, 
care — de altfel — au jucat 
la valoarea lor. Să sperăm că 
ți In „l«“-imt — aceste for
mații vor evolua la același 
nivel.

Dar, mal 
confruntarea 
adversare...

bine, să așteptăm 
lor eu viitoarele

V. POMPILIU

POLITEHNICA IAȘI
9 Alecu, umbra lui Dobrin.

Săptămînă aceasta, antre
norul Ovidiu Hulea a lucrat 
mult cu Jucătorii de la îna
intare, care pînă acum s-au 
dovedit neîndemînatici în 
fructificarea acțiunilor ofen
sive. Marți, miercuri și Joi, 
Marian Popescu, Soo, Petres
cu și ceilalți atacanți fero
viari au exersat zeci de mi
nute trasul la poartă. Mîine, 
C.F.R. Cluj va începe meciul 
în următoarea alcătuire i Na- 
gel-Dragomir, Țegean (Cojo
carul, Soos, Roman, Stîncel, 
Bretan, Soo, Marian Popescu, 
Costea (Schwartz), Petrescu.

V. MOREA 
coresp. principal

Bădin, Florea, Mecanu, luhos. 
Moraru.
Stănescu, CLASAMENTUL DIVIZIEI A

Echipa politehnicienilor le- 
seni a susținut miercuri un 
meci de antrenament în com- 

ipania divizionarilor C de ia 
‘Nicolina, cîștigînd cu 1—0, 
-prin golul înscris de Simio-

piui de atacanți centrali, 
pare că, în sfîrșit, formula 
Cuperman-Moldoveanu se va 
stabiliza, Lupulescu acționînd 
ca mijlocaș ofensiv.

Iată formația precon'zată 
pentru mîine: Constantines- 
cu-PalI, lanul, Alecu, Romi- 
lă, Contardo, Lupulescu, Inc- 
ze IV, Cuperman, Moldovea- 
nu, Simionaș.

D, DIACONESCU 
coresp. principal

9 Ce va face atacul arge- 
șean la lași ?

se
9 Mocanu, din nou apărător

Petroliștii au făcut antre
namente zilnice, iar miercuri 
au întîlnit într-un joc amical 
formația Prahova Ploiești 
(divizia C), pe care au în
vins-o cu 4—1 (2—0). In pri
vința jocului de la Cluj, an
trenorul ploieștenilor s-a de
clarat optimist, neavînd pen
tru prima oară de Ia începu
tul campionatului — jucători 
indisponibili în lot. Moca
nu își va relua locul în linia 
defensivă, iar, la înaintare 
„tunarii" Dincuță și Stănescu

STEAGUL ROȘU

Oprișan, Dincuță. 
Grozea.
VLASCEANU — 
coresp. principal. ÎNAINTEA ETAPEI A X-A

naș- în vederea partidei cu 
echipa argeșeană, antrenorul 
Șerban Justin, l-a pregătit 
special pe Alecu cu rolul tac
tic de...... umbră" a lui
brin. în ceea ce privește

Do-
cu-

După victoria netă, obținută 
Insă fără un efort consistent, 
pe teren propriu, în fața u- 
nei echipe timorate (C.F.R.. 
Cluj), piteștenii susțin acum 
un med Intr-adevăr dific:l, 
la Iași. F. C. Argeș va încer
ca să-ți onoreze ți în depla
sare cartea de vizită a echi
pei eu cej mai productiv a- 
tac,' mizînd, bineînțeles, pe 
aportul celor doi jucători de 
lot: Dobrin ți Radu.

Iată formați® probabilă i 
Niculescu-Pigulea, Olteanu, 
Vlad, Ivan II, Prepurgel, Nu- 
țu (Ștefănescu), Roșu, Radu, 
Dobrin, Jcrcan,

A.S. ARMATA TG. MUREȘ RAPID

Stadionul Giulești, găzdu
iește azi, cu începere de la 
ora 15 un bogat program de 
demonstrații sportive (judo, 
lupte, box etc.), închinat ani
versării a 100 de ani de la 
construirea primei linii de 
cale ferată din țara noastră.

Punctul de atracție al după 
amiezii — meciul de fotbal 
dintre veteranii Rapidului și 
Progresului.

Intrarea gratuită.

JUCĂTORI
SUSPENDAȚI

Comisia centrală de com
petiții și disciplină a Fede
rației române de fotbal a 
analizat abaterile unor jucă
tori și a luat următoarele 
măsuri i

9 Fr. Bozin (Oltul Sf. 
Gheorghe) — suspendat pe un 
an pentru lovirea arbitrului;

9 Gyenghe (C.F.R. Arad), 
Greab (Avîntul Reghin) și 
Cojocaru (Olimpia Giurgiu) 
— suspendați pe cîte 6 e- 
tape ;

9 Antal (Oltul Sf. Gheor- 
Breser (Electromotor 

și Zaman (Delta 
suspendați

ghe), 
Timișoara) 
Tulcea) — 
3 etape ;

pe cite

1. Dinamo București
2. F. C. Argeș
3. Universitatea Croiova
4. Rapid
5. Dinamo Bacău
6. U.T.A.
7. Jiul
8. Steagul roșu
9. ,U' Cluj

10. Farul
11. Petrolul
12. Steaua
13. C.F.R.
14. Crisul
15. Politehnica
16. A. S. Armata

9
9
9
8
9
9
9
9
9
9
7
8
9
9
9
9

6
5
5
4
4
4
5
5
2
4
3
3
2
2
1
1

1
2
2
3
2
2 
O 
0
5
1
2
1
2
2
2
1

2
2
2
1
3
3
4
4
2
4
2
4
5
5
6
7

17—10
24—13
16— 9
15— 9
14— 8
14—13
14—14
14-16
12—12
11-16
8— 7

24—18
6-14

12-21
6—11
5—21

13
12
12
11
10
10
10
10
9
9
8
7
6
6
4
3

(Chimica
(Șoimii
(Bihoreana Mar- 

(Constructorul 
Stochiță (Chimia 

Schwartz

Tîrnă- 
Buzău),

9 Naghi 
veni), Freda 
Snamencicov 
ghita), Dula 
Baia Mare),
T. Măgurele), 
(U.T.A.), Storobăneanu (Olim
pia Giurgiu) — suspendați 
pe cîte 2 etape;

9 Fiilop (Oltul Sf. Gheor- 
ghe). Chițu (Șoimii Buzău), 
Voicu (Cimentul Medgidia), 
Ion Gheorghe (Sirena Bucu
rești), Fet (Electromotor Ti
mișoara), Bîzgu (Voința Bucu
rești) — suspendați pe cite 
o etapă.

9 A.S.A. are e datorie...
In returul campionatului 

trecut. Rapid a reușit să cîș- 
tige la Tg. Mureș cu 1—0. 
Fotbaliștii de la A.S. Arma
ta n-au uitat acest lucru. 
Deci, ei datorează bucurește- 
nilor o revanșă și, pentru 
reușita ei, s-au pregătit în 
mod deosebit în această săp
tămînă. Au făcut în fiecare 
zi antrenamente, susținînd și 
jocuri de verificare. După 
cum ne spunea cineva din 
c.ondu#rea asociației, în lot 
nu există jucători accidentați 
sau indisponibili și. astfel, 
pentru această partidă se 
preconizează formația care a 
evoluat destul de bine du
minica trecută la Bacău.

A.S. Armata urmează sâ 
apară în următoarea alcătui
re : Solyom-Șleam, Toth, Don- 
doș. Czako, Szoloși, Ciutac, 
Caniaro, Hajnal, Trăznea, 
Macoi.

(3—1) și unul școală cu echi
pa de tineret. Alte 
Năsturescu se simte mai bi
ne. a luat parte la antrena
mente, și antrenorii speră 
să-1 aibă în lot pentru par
tida de la Tg. Mureș.

în ceea ce privește forma
ția pe care Rapidul o va ali-

vești 1

CRIȘUL

• Crișul dorește să se reabi* 
liteze acasă

an

9 La Rapid, echipa din eta
pa antrenorul Cristes-

După rezultatul obținut la 
Cluj (3—3) Crișul este ferm 
hotărîtă să se reabiliteze și 
pe teren propriu. Totuși, în 
legătură cu meciul de dumi
nică, antrenorul Vlad ne-a 
declarat că este destul de în
grijorat, precizînd că „băieții

JIUL

lui așteaptă de la public 
sprijin moral mai larg...”

Joi. în meci de verificare, 
Crișnl a Jucat cu divizionara 
C Dacia, pe care a întrecut-o 
cu 5—0 (2—0). Formația pro
babilă pentru meciul cu 
Steagul roșu : Bologan-Ba
logh, Sărac, E. Naghi, Po- 
povici, Tomeș, Dărăban, Su
ciu, Harșani. Kun II, Cociș.

ILIE GHIȘA 
coresp. principal.

9 „Stegarii" vor\ă confirme
Aureolată de victoria obți

nută In fața Stelei și dorind 
să confirme forma bună ma
nifestată pînă în prezent, fot
baliști brașoveni s-au pre
gătit intens în cursul săptă- 
minii. într-un meci de veri
ficare susținut miercuri, ste
garii au întrecut formația 
Carpați Brașov (div. C) cu 
5—0.

Formația probabilă: Ada- 
mache-Ivăncescu, Jenei, Ol
teanu, Penzes, Kadar, Balint, 
Necula, Pescaru, Florescu, 
Gyorfy.
C. GRUIA coresp. principal.

UNIVERSITATEA CRAIOVA
• Ion Constantin și-a reglat 

tirul...

trecută

Giulești, au avut locPe
în această săptămînă antrena
mente în fiecare zi, între ele 
!ntercalîndu-se un joc de 
verificare cu

un joc
Tehnometal

nia mîine, .
cu ne-a spus că va fi aceea 
din etapa trecută. Deci: Ră- 
ducanu-Pop, Lupeșcu. Dan, 
Greavu, Dinu, Dumitru, Pe- 
treanu, Angelescu, Neagu, Co- 
dreanu.

DINAMO BACĂUFARUL

• Reintră, probabil, Koszka

probabilă : Ștefănescu-Anto- 
nescu, Stoica, Mareș, Pleșa, 
Tănase, Koszka, S. 
Badea

Avram,
(Tufan), Sasu, Kallo.

C. POPA 
coresp. principal

La Petroșani, iubitorii fot
balului așteaptă cu mare ne
răbdare meciul de duminică, 
sperînd, bineînțeles, că echi
pa lor favorită va evolua la 
fel de bine ca și pînă acum. 
Ozon, încrezător cind echipa 
sa joacă în deplasare (și a 
avut dreptate : Jiul a făcut 
zile grele, la București, atit 
lui Dinamo, cît și lui Rapid 1) 
este mai prudent acum, cind 
joacă pe teren propriu. Băie
ții lui s-au antrenat intens, 
susținînd și un meci cu Mi
nerul Lupeni, în care au în
scris patru goluri. Trei dintre 
ele au fost realizate de Ion 
Constantin, revelația ultimei 
etape. Echipa din Petroșani 
nu are indisponibilități, așa 
că Ozon va putea alinia for
mația din meciul cu Rapid.

I. ZAMORA — coresp.

partida cu Jiul, asumîndu-și 
riscurile acestei tactici, dar 
mizînd și pe avantajele ei.

Pregătirile din această săp
tămînă (a avut loc și un meci 
cu Steagul roșu Plenița : 4—0) 
s-au axat, de altfel, pe jocul 
ofensiv, Universitatea fiind 
ferm convinsă că va reuși să 
marcheze, contînd’J-se pe O- 
blemenco și Neagu în reali
zarea acestui scop.

• ...și craiovenii vor juca 
ofensiv

• Va 
cău

continua Dinamo Ba- 
„seria" ?

SANATATE, DOMNULE
z

lui 
schimb, utilizarea 
care a suferit în 
Dinamo București 
la un umăr, este 
această săptămînă

Probabilă, reintrarea 
Kozska. în 
iui Tufan, 
meciul cu 
o contuzie 
incertă. în 
Farul a susținut patru antre
namente, joi echipa constăn- 
țeană făcînd un joc-școală cu 
Marina Mangalia, în care toți 
componenții lotului au dove
dit poftă de joc. Formația

Băcăuanii sînt hotărîți să 
continue șirul rezultatelor bu
ne obținute în cursul lunii 
octombrie. Ei speră să obți
nă în orașul de pe malul mă
rii măcar jumătate din ceea 
ce au realizat aici, în urmă 
cu o săptămînă. confrații lor 
bucureșteni. Antrenorul Nea- 
gu va încerca să folosească 
echipa standard, dar există 
un semn de întrebare. Vătafu.

o 
a- 
că 
în

care în meciul cu Skeid 
făcut o entorsă, așteaptă 
vizul medicului. In caz 
avizul nu va fi favorabil, 
locul lui Vătafu va juca Neu-
mayer. Formația probabilă i 
Ghiță-Comănescu, Nedelcu, 
Velicu, David, Duțan, Vătafu 
(Neumayer), Ene Daniel, 
Dembrovsclii, Rugiubei, Bă- 
luță.

ILIE IANCU 
coresp. principal.

STEAUA „U“ CLUJ
• Reintră Creiniceanu ?

Cineva scria săptămînă tre
cută că „Steaua zboară la 
Brașov fără aripi", vrînd să 
remarce cu ajutorul acestei 
formulări plastice faptul că 
militarii pleacă la poalele 
Tîmpei fără Pantea ți Crei- 
niceanu, extremele de „profe
sie". Iată tnsă că în meciul 
(£ ftlte* aeăMBorU Covaci

și Onisie îl vor folosi, se pa
re, pe Creinjceanu, care și-a 
reluat antrenamentele de a- 
proape 10 zile. N-ar fi exclusă 
nici apariția pe extrema 
dreaptă a lui Pantea. In rest, 
echipa obișnuită : Suciu. Săi 
măreanu, Hălmăgeanu. D. Ni- 
colae, Vlgu, Dumitriu III, Ne
grea, Ștefănescu (Pantea), Tă
tara, Vuinea. Creiniceanu 
țjJtlMWiK —- ~ *

Craiovenii, credincioși prin
cipiului lor de a nu face din 
meciurile în deplasare un 
exercițiu de... apărare, sînt 
deciși să joace deschis ,și în

„PROMOVARE"!
înaintea celei de a 9-a etape 

a campionatului, divizionare B 
„Electroputere“ se prezenta In 
clasament cu, poate, cea mal 
neobișnuită situație avută de 
vreo echipă de fotbal In ulti
mi: ani, indiferent de categoria : 
cinci puncte ciștigate tn depla
sare și numai patru pe teren 
propriu. Cum faptul ml sa 
părut interesant nu numai prin 
ciudățenia lui. ci șl prin aceea 
că respectiva echipă este antre
nată de maestrul Oțeleanu, un 
adevărat strateg al promovări
lor in categorii superioare (vezi 
urcarea .Științei" Craiova din 
C in B și. mai tîrziu, cind ni
meni nu se aștepta. In A, vezi 
aducerea lui . Eiectroputere* in 
divizia secundă : vezi, mal de 
mult, promovarea in c a trei 
sau patru teamuri orășenești 
etc.), m-am deplasat, recent, la 
Craiova, ca să mă lămuresc a- 
supra situației și să pun astfel 
ceva in locul semnului de în
trebare care-rai domina una din 
filele agendei .sufletistice". Nu 
l-am găsit la Craiova pe tină- 
rul de 64 de ani căruia întreaga 
Bănie ii spune familiar „nea 
I.ache“ : bolnav — destul de se
rios, se pare — fusese internat 
Intr-o clinică din Capitală. Am 
stat, in schimb, de vorbă cu 
unii dintre elevii săi — stanciu, 
Horea Popescu, Vasilescu, Lo
vin — și, în măsura in care 
unele fragmente ale declara
țiilor acestor băieți cumsecade 
mi s-au părut a avea o valoare 
dincolo de cadrul striet-local, 
iată, le redau mai Jos :

..De îapt,' mi-au spus băieții; 
noi l-am Îmbolnăvit pe nea 
Lache. Nu pentru că nu ne-am 
fi pregătit cum ne-o cere el 
sau pentru că nu i-am fi res
pectat. în Joc, cit ne duce min
tea și valoarea sportivă, indi
cațiile tactice. Noi ne iubim 
antrenorul, ne-am obișnuit cu 
asprimea lui proverbială și il 
considerăm un al doilea părinte, 
pentru că și el ține la noi ca 
la niște... nepoți ai săi și pen
tru că, cu toate vorbele grele 
pe care ni le aruncă uneori de 
pe tușă sau la vestiar, este în
totdeauna drept, atit In sanc
țiuni. cit șl In recompense. Și, 
în afară de 
atita fotbal 
el, într-un 
veți de la 
avut atttea 
tițle atunci ....... ........ .......
nit punct cu punct indicațiile, 

' și atîtea necazuri atunci cînd 
s-a întîmplat să nu-1 ascultăm 
Întocmai, îneît în echipa noas
tră vorba : Nea Lache are în
totdeauna dreptate ! nu este o 
simplă lozincă... 
l-am îmbolnăvit 
Cum ? Neținînd 
din sfaturile lui, 
șl sute de ori : 
concentra psihic, in special in 
meciurile de-acasă, unde publi
cul se poartă cu noi, Pricit ăr 
fi de greu de crezut, de-a drfep- 
tul dușmănos, haiduindu-ne de 
cum intrăm pe teren, insultîn- 
du-ne la fiecare greșeală, ironl-

asta, nea Lache știe 
Incit înveți de la 
campionat, cît în- 
alțil în zece. Am 
bucurii In compe- 
cind l-am Indepli-

necazuri atunci

Șl totuși, noi 
pe nea Lache.
cont de until 
repetat de sute 
acela de a ne

zlnda-ne tot timpul. N-am ținut 
cont de sfatul acesta — sau 
n-am fost destul de puternici 
sufletește ca s-o facem _  șl
astfel jocurile la Craiova au 
devenit pentru noi adevărate 
chinuri : jucăm slab, dezlînat, 
nu ne „merge" nimic ; iar Jocu
rile in deplasare ni se par a- 
devărate excursii de plăcere. La 
mulți dintre noi s-a creat, la 
partidele de-acasă, un senti
ment rău, un fel de „dușmă
nie pe noi înșine, un fel de să 
se-aleagă praful că tot nu ne iu
bește nimeni". In felul acesta am 
ciștigat „afară“ atitea puncte, ju- 
cînd destul de bine, iar acasă 
am ajuns să pierdem, cu Mine
rul Baia Mare, un meci in care 
am Jucat de fapt la o singură 
poartă. Atunci s-a supărat nea 
Lache și s-a-mbolnăvit, dar nu 
pentru că am pierdut, ci pen
tru că n-am știut să trecem; 
bărbătește, peste șicanele pline 
de răutate pe care ni le face 
publicul. înțelegeți, n-a fost 
vorba de puncte — că doar nea 
Lache nu ne-a cerut niciodată 
să tragem la titlu ; e vorba că 
nu l-am ascultat : de-aceea 
s-a-mbolnăvit. tn etapa urmă
toare am învins frumos în de
plasare, dar degeaba,- nea La- 
clie nu s-a însănătoșit — de 
bucurie — la fel de repede cum 
se Îmbolnăvise din pricina su
părării. Acum ne gindim la el 
tot timpul, iar cind venim la 
vestiar și nu-1 vedem printre 
r.oi ne dau lacrimile. Dar se 
face el bine și-atunci, las’ pe 
noi !...“

Desigur, Dl. ^Promovare” se 
va face bine — poate cînd apar 
aceste rînduri a și revenit la 
pupitrul echipei —. dar cele po
vestite de băieții săi rămîn, după 
părerea mea, in actualitate — 
și nu atit pentru publicul cra- 
iovean (căruia. 
Creangă : „zi-1
mintule !“), cît pentru specia
liștii interesați de . 
psihologiei sportive. Căci la 
lectroputere" s-a produs, 
pare, un soi de inhibiție colec
tivă, al cărei leac — prescris 
perfect de experimentatul an
trenor — nu constă în senti- ' 
mentale „apeluri către tribună", 
ci în forța jucătorilor de a în
frunta, bărbătește, orice vicisi
tudine — forță de existență că
reia, în ultimă instanță, nu ține 
numai reușita sportivă. „Elec- 
troputere". echipă fără vedete; 
dar omogenă, a primit de la 
antrenorul ei sarcina să joace 
nespectaculos, muncit, în fond 
„Inestetic", dar să cîștige ! Or. 
publicul nu vrea să-nțeleagă 
gstă.

Cît privește ambiția promovă
rii, ce puteți ști vpi, băieți; 
despre gîndurile unui bătrîn 
strateg obișnuit numai cu vlcto-

riile supreme șl aflat acum în 
preajma retragerii ? Credeți că 
există vreun general căruia sft-1 
placă să iasă la pensie ca un 
locotenent oarecare 7 la gindi- 
ți-vâ la asta, dacă-1 iubiți In
tr-adevăr pe „nea Lache" — 
căruia, alături de Voi, 
sufletist ce mă aflu, 
grabnică Însănătoșire 1 
publicul neiertător al
mai multă înțelepciune !

ca un 
li urez 

Pentru 
Băniei ț

Petre DRAGU

LOTOPRONOSPORT
Ciștigătorii apartamentelor 
și ai excursiilor atribuite la 
tragerea excepțională LOTO 

din 21 octombrie 1989.

vorba lui Ion 
public și te

problemele 
,E- 
se

UN RESORT INTIM, ADESEORI ELUDAT
Citeam deunăzi un inter

viu acordat de Heriberto 
Herrera, noul H.H. al lui 
Inter, ziaristului englez Chris 
West de la „World Soccer". 
Și cîteva aprecieri, pline de 
pertinență, referitoare la ran
damentul jucătorului, mi-au 
atras, îndeosebi, atenția. El 
condiționa acest randament 
de un factor subiectiv — 
simțul responsabilității — 
și de unul obiectiv — mo
dul de a răspunde autorită
ții antrenorului sau, intr-un 
cuvînt, disciplina. Spunea a- 
co'.o Heriberto Herrera :

.Echipa este pentru mine 
ca o familie și eu mă con
sider ca un părinte (sună 
chiar așa de sentimental ?). 
Singura diferență constă 1n 
faptul că eu nu pot săruta 
jucătorul cînd greșește. Tre
buie să-l determin să răspun
dă autorității și această dis
ciplină II va ajuta să-și pre
lungească cariera de jucător, 
îmi ies din fire cind aud că 
m lua&tea este ■oaslțaral

prea bătrtn la 29—30 de 
ani... Corso deține un post- 
cheie în echipă. Necazul con
stă însă în faptul că el face 
parte din vechea gardă, de 
la care toți așteaptă numai 
meciuri bune, astfel că băia
tul este împovărat de aceas
tă perpetuă responsabilitate,

vă aș spune pentru perfor
manță, dintre antrenor și ju
cător ; primul se gîndește la 
randamentul imediat al e- 
chipei sale, deci șt la pro
priul interes, fără a uita insă 
perspectiva celuilalt, destinul 
său de sportiv de performan
ță. Și se află aci un resort

,W." -Mii

ÎNSEMNĂRI
ca Bobby Charlton sau De
nis Law. Și el încearcă, de 
obicei, să-i facă față. Obser- 
vind însă că începuse să-i 
scadă încrederea in forțele 
proprii, l-am pus sub presiu
ne chiar din. start, pentru că 
un jucător neîncrezător în 
propria capacitate este la 
fel de periculos pentru echi
pă ca și unul care se su- 
praapreeiază".

Se relevă aci un aspect in-

intim, care adeseori unește 
sau dezbină interesele an
trenorului și jucătorului, din
colo de pasiunea lor 
nă pentru fotbal (care 
supune că există...), 
destule momente in 
diurnă a fchipei cînd 
norul trebuie să înțeleagă că 
și jucătorul de certă valoare 
poate avea o eclipsă de for
mă, o scădere a potențialu
lui. Dar numai știind de ce, 
vs «dU înțeleagă gsi,

contu
se pre- 

Apar 
viața 

antre-

ca mîine să-l ajute să-șj de
pășească punctul critic.

După cum există, de ase
menea, prilejuri cind jucăto
rul trebuie să înțeleagă că 
subordonarea conștientă au
torității antrenorului înseam
nă. de fapt, recunoașterea in
teresului echipei, care-l sub
sumează și pe cel propriii. 
Dar numai știind de ce, el 
va putea să înțeleagă azi, că 
acesta este un proces în timp.

Și dacă antrenorului tre
buie să-i pretindem pe lin
gă o profesionalizare certă și 
simț pedagogic, jucătorului 
trebuie să-i cerem o ma
ximă responsabilitate și dis
ciplină, pentru că numai ast
fel el poate servi interesele 
proprii și ale echipei.

Fără a invoca o relație 
ideală antrenor-jucător, avem 
tot dreptul să pretindem una 
realistă, care să îmbine in
teresele personale cu cele ale 
colectivității, sub semnul slu
jirii cinstite a fotbalului.

Categoria I : 6 aparta-1
mente cu 3 sau 2 camere 
(la alegerea participantului) 
și diferența în numerar 
pînă Ia suma de 100.000 
lei : 1. Tupea Olimpia — 
Mangalia ; 2. Haiduc Ian- 
cu Jianu — Craiova ; 13. 
Popescu Cristâna — Bucu
rești ; 4. Ispas Maria — 
București ; 5. Cristescu A- 
lexandru — București,; 8. 
Gheorghiță A’ — București.

Categoria a IlI-ta * 32 
excursii a 2 locuri în Turcia 
cu autocarul (circa 8 zile) 
și diferența în numerar 
pînă la 10.000 lei : 1. Al- 
brichsfeld Otto — Brașov;, 
2. Bădărînză loan — Bra
șov ; 3. Mareș Grfgore — 
Colonia Valea Sadțtlui jud. 
Gorj ; 4. Bagy Maria — 
Lupeni ; 5. Sibișar Ion — 
Orăștie jud. Hunedoara;

"6. Borcea Vasile — Sibiu ;.
7. Krauss Ion — Mediaș :
8. Tauru Constanța — Bucu- .
rești ; 9. Borsos Andrei — 
București ; 10. Bastecky ■
Ion — Cîmpâna ; 11. Titruș 
Nicolaie — Tîrnăveni ; 12. 
Văraru Ionel ,~ 
13. Gheorghe Vladimir 
Galați ; 14.
Gheorghe — 
Condrut Gheorghe 
diaș ; 16. Codrea Petre — 
Baia Borsa jud. Maramu
reș ; 17. Talpaș Grigore — 
Baia Mare ; 18. Vasilescu 
Ștefan — Piatra Neamț;

19. Cîrligea Ana — Bucu
rești ; 20. Păduraru Ion — 
București ; 
Mihail — 
Munteanu 
șoara ; 23.
sideriu — 
Constantinescu 
Focșani : 25. Dragomirescu 
Constantin — com. Coteștl 
Jud, Vrancea : 26. Alexe
Gheorghe — București; 27. 
Ilioaia Dumitru — com. 
Brusturi — Drăgănești jud. 
Neamț : 28. Magder Caro- 
1a — București ; 29. Kis 
loan — Huedin jud. Cluj ;
30. Răduțiu loan — Cluj :
31. Chirodea 
Cluj 7 32. 
Cluj.
NUMERELE 
TRAGEREA

Ploiești
Madangoz

Galați ; 15.
Me-

21. Medințev 
Timișoara : 22. 
loan — Tîmî-

Andreica De- 
Timișoara ; 24.

Emil —

Florian 
Marina Ion

EXTRASE IA 
LOTO DIN 31 OC

TOMBRIE 1969
EXTR AGEREA I : 67 52 73

12 8 49 78 23 5 20 77 St
Fond de premii : 541.076 lei.
EXTRAGEREA a H-a : 16 30 

33 76
Fond de premii : 289.105 lei.

Plata premiilor la această 
tragere se va face astfel e

Tn Capitală : de la 8 noiem
brie pînă la 18 decembrie 1»69 
inclusiv 7tn țară < de Ia 1» noiembrie 
pin» 1» H decembrie 1»M în- oluelv.

tăvi «QABRIEL



tentative

tre-

Universitar București 
M. Carapancea), for- 
din Constantin Iva- 
Petre Purcea, Alexan-Liga europeană la tenis de masă

CUPA SOFIEI" LA YACHTING
0 ROMÂNII PE LOCURILE IV Șl VI

PARULSKI,
Învingător

CIUDAD DE MEXICO, 31. 
— Cu două zile înaintea ten
tativei de a corecta recordul 
mondial al orei (48,666 km — 
deținut de danezul Ritter), 
ciclistul belgian Ferdinand 
Bracke se află într-o perfec
tă condiție fizică. Specialiștii 
consideră că Bracke are cele 
mal mari șanse de a-și în
scrie primul numele pe lista 
cicliștilor care vor parcurge 
mai 
oră.
zilei 
iar 
mai
lodromului care va găzdui, 
la 2 noiembrie, tentativa sa.

DOIFI DRIMER IN PLUTON
In turneul zonal masculin 

de șah care se desfășoară în 
Austria, după disputarea par
tidelor întrerupte, în fruntea 
clasamentului continuă să fi
gureze W. Uhlmann (R. D. 
Germană), care totalizează 
13% p. Urmează : Portlsch 
(Ungaria) și Andersson (Sue
dia) cu cîte 12 p. Maestrul 
român D. Drimer este pe locul 

cu 9% p.

MUNCHEN, 31 (Agerpres). 
în cadrul campionatului 

„Ligii europene" la tenis de 
masă (echipe mixte), selec
ționata Angliei a învins la 
limită cu scorul de 4—3 re
prezentativa R. F. a Germa
niei. Iată rezultatele tehnice

PE RINGURILE DE BOX
mult de 50 km într-* 

Bracke a rulat în cursul
de miercuri 36 de km, 

după-amiază a efectuat 
multe ture pe pista ve

PORTUGHEZII CONDUC

deCampionatul mondial 
yachting clasa „Snipe" a pro
gramat la Luanda (Angola) 
cea de-a 5-a regată. Ca ur
mare a unei bune compor
tări, echipajul portughez San- 
tos-Silva continuă să se a- 
fle pe primul loc în clasa
mentul general, înaintea 
putării ultimei regate.

Cu prilejul lucrărilor 
derației internaționale 
specialitate s-a stabilit 
viitoarea ediție a campio
natului mondial de „Snipe" 
să aibă loc anul viitor. între 
15 și 25 iulie în Iugoslavia.

dis-

fe- 
de 
ca

REPREZENTATIVA U.R.S.S. ÎNVINGĂTOARE ÎN CANADA

După meciul cîștigat cu 
6—5 în fața echipei S.U.A., 
selecționata de box a U.R.S.S. 
a plecat în Canada, la Mont
real, unde a întîlnit for
mația țării gazdă. Boxerii so
vietici au obținut victoria cu 
scorul de 10—1. La cat. pană, 
canadianul Briere a cîștigat 
prin rănirea Iui Hrumov, o- 
prit de medic să continue 
lupta.

★
Boxerul american de cat. 

mijlocie Doyle Baird a ob
ținut, la Cleveland, o sur
prinzătoare victorie la punc
te, după 10 reprize, în dau
na lui Don Fullmer, fost șa- 
langer la titlul mondial de
ținut de italianul Benvenutl.

★
Cunoscutul boxer canadian 

George Chuvalo și-a anunțat 
reintrarea, după o îndelunga
tă absență din ring. El se 
întîlni la 12 decembrie 
Madison Square Garden 
americanul Jerry Quarry.

★
Cassius Clay și-a anunțat 

debutul ca actor, la 2 de-

va 
la 
cu

TURNEUL INTERNATIONAL DE LA BUDAPESTA

Floretiștii români - locul II pe echipe
Echipa de floretă bărbați a 

țării noastre a încheiat pe locul 
2 turneul internațional de la 
Budapesta. In finală trăgăto
rii români au fost întrecuți 
de cei ai Uniunii Sovietice cu 
9—3. Realizatori: Țiu, Drîm- 
bă și Ardeleanu, respectiv 
Denisov 3, Litov, Jludko și 
Lukiacenko cîte 2 v.

Pînă la meciul final, flo- 
retiștii noștri au reușit să 
întreacă formațiile Poloniei 
cu 12—4, R. D. Germane cu 
9—6 și Ungariei cu 13—3.

Pentru locurile 3—4 Polo
nia a dispus de Ungaria cu 
8—7-

Clasamentul ! 1. Uniunea
Sovietică, 2. ROMANIA, 
Polonia, 4. Ungaria.

de 
Ja- 
re- 
la

In proba individuală 
sabie trăgătorul maghiar 
nos Kalmar a reușit să se 
vanșeze după eșecul de 
Havana, terminînd pe primul
loc finala, înaintea incomo
dului său adversar de la mon
diale, Viktor Sidiak. Kalmar, 
în zi foarte bună, a încheiat 
fără nici o înfrîngere turneul 
final. Clasament: 1. Kalmar 
(Ungaria) 5 v„ 2. Sidiak 
(U.R.S.S.) 
(Ungaria) 
(Polonia) 
(U.R.S.S.)

4 v., 3. Bakonyi
v., 4. Sakrezewski 
v> 5. Nazlîmov
v., 6. Koscis (Un-

înregistrate (primii sînt 
cuți jucătorii englezi)! Bar
nes — Ness 2—1 (23—21,
14—21, 21—14) ; Neal —
Scholer 2—0 (21—18, 21—18); 
Neal — Ness 2—1 (15—21, 
21—11, 21—13) ; Barnes —
Scholer 0—2 (9—21, 22—24) ; 
Mary Wright — Diana Schd- 
ler 2—1 (21—19,15—21, 21—8); 
Neal, Barnes — Scholer, Ness 
1—2 (20—22, 21—17, 19—21) ; 
Mary Wright, Neal — Dia
na Scholer, Scholer 0—2
(8—21, 13—21).

De curînd, capitala Bulgari
ei a găzduit prima ediție a 
„Cupei Sofiei" la yachting. 
Țara noastră a fost reprezen
tată la aceste regate de o 
echipă de finnlștl al Clubului 
Nautic “ 
(antr. 
mată 
novici, 
dru Vasiliu și Florin Pana- 
itescu. Concursul, desfășurat 
pe lacul Iskra, la 1000 m al
titudine, a pus probleme di
ficile celor 30 de veliști din 
Iugoslavia, Polonia, România 
și Bulgaria, deoarece vîntul 
a fost foarte slab, bătînd din 
direcții diferite.

Sportivii noștri, concurînd 
pe ambarcațiuni puse la dis
poziție de organizatori, au 
avut o comportare meritorie, 
în clasamentul final ei au 
ocupat locurile IV și VI prin 
Ivanovici și respectiv Purcea. 
Menționăm, de asemenea, că 
ei au fost principalii anima
tori ai regatelor, reușind să

o cîștlge pe ultima, prin 
Vasiliu.

Foarte bine s-a prezentat 
la aceste întreceri medalia
tul cu bronz de la Balcaniadă, 
Peter Encev, care a cîștigat 
trofeul la o distanță aprecia
bilă de puncte față de cei
lalți adversari. în clasamentul 
general : 1. Encev (Bulgaria) 
3 p, 2. Metalkov (Bulgaria) 
28,4 p, 3. Gyibovskl (Polonia) 
28,4 p, 4. Ivanovici (Româ
nia) 32 p, 5. Ovciakov (Bul
garia) 44,7 p, 6. Purcea (Ro
mânia) 45,4 p... 13 Vasiliu... 
22 Panaitescu.

LA ISTANBUL
ISTANBUL SI (Agerpres’’. 

— Sportivul polonez R. Pa- 
rulskl, medaliat cu bronz la 
campionatele mondiale de la 
Havana, a cîștigat proba de 
floretă din cadrul concursu
lui internațional de scrimă 
de la Istanbul. Parulskl a 
totalizat în turneul final 3 
victorii, fiind urmat de Ka- 
lioby (Republica Arabă Uni
tă) — 2 victorii, Erdem (Tur
cia) — 1 victorie ți Petru? 
Tudor (România) — 0 vic
torii.

cembrie, pe scena unui tea
tru de pe Broadway. El va 
apare în rolul principal al 
unei comedii muzicale, în 
cadrul căreia va cînta trei 
bucăți de muzică ușoară. 
Totodată, Clay a declarat zia
riștilor că nu va renunța la 
profesiunea sa nr. 1, aceea 
de boxer.

★
Fostul campion mondial de 

box la cat. semigrea, porto- 
rlcanul Jose Luis Torres, a 
anunțat oficial că a aban
donat activitatea competițio-

_nală. ,... . _

PROGRAMUL C.M.
între 14 și 22 _februarie, la 

Vysoke Tatry 
vor avea loc 
mondiale de 
nordice. Zilele 
nîzatorii au anunțat progra
mul pe zile, care se prezin
tă astfel i 14 februarie : cere
monia de deschidere (ora 12), 
sărituri speciale de la tram
bulină (ora 13); 15 februa
rie : 30 km (ora 9), sărituri 
pentru combinată (ora 13);

DE SCHI NORDIC
(Cehoslovacia), 

campionatele 
schi, probele 
acestea, orga-

5 km feminin 
km combinată 
februarie: 15

16 februarie : 
(ora 9); 15 
(ora 10); 17 
km (ora 9) ; 18 februarie : 10 
km femei (ora 9); 19 februa
rie : ștafeta 4x10 km (ora 
9) ; 20 februarie: ștafeta 3x5 
km femei (ora 9) ; 21 februa
rie : sărituri speciale (tram
bulina mare — 90 m. ora 13);
22 februarie : 50 km (ora 8.30) 
și închiderea competiției 
(ora 13).

T

* 
F
Grija pentru depistarea și creșterea tinerelor talente este una 
din caracteristicile proprii mișcării de educație fizică și 
sport din Uniuriea Sovietică Aceste micuțe baschetbaliste — 
in fotografie — de la o școală sportivă pentru copii și tineret 
din Narva (R. S. S. Estonă) se bucură de toată atenția pro
fesorilor și antrenorilor lor, care le predau zilnic lecții in 
noua sală de sport, inaugurată recent. In prezent, sint insfuiți 
aci 450 de copii ai textilișiilor, energeticietâlor și construc

torilor din acest oraș w

Cu toate că în marile 
competiții continentale 
inter-cluburi săptămîna 

viitoare reprezintă un „respi- 
ro“, fotbalul continuă să 
dețină autoritar capul de a- 
fiș. în preliminariile C.M. s-a 
apropiat «cadența grupelor 
europene.

Astfel, partida Italia — Ța
ra Galilor le poate aduce fot
baliștilor peninsulari cvasl- 
certitudinea calificării, întru- 
cît o victorie ar aduce la e- 
galitate de puncte Italia Șl 
R. D. Germană, iar ultimul 
meci opune ambele candida
te (cu avantajul terenului de 
partea italienilor). Iată clasa
mentul grupei a IlI-a: R. D. 
Germană 5 p din 3 jocuri (go
laveraj 7—4), Italia 3 p dia 
2 jocuri (3—2), Țara Galilor 
0 p din 3 jocuri (2—6). O al
tă întîlnire în care favoriții 
vor intra pe teren sub sem
nul nevoii stringente de vio- 
torie este Ungaria — Irlanda. 
Ar fi culmea ca tocmai 
landezii — cea mai slabă 
chipă din grupa a Iî-a — 
decidă atribuirea biletelor 
avion pentru Mexic, dar 
degeaba se spune că balo
nul e rotund... Clasamentul 
grupei este edificator i Ceho
slovacia 9 p din 6 meciuri 
(12—6), Ungaria 7 p din 5 
jocuri (12—7), Danemarca 5 p 
din 6 jocuri (6—10) și Irlan
da lp din 5 jocuri (3—10).

In schimb, celelalte me 
cluri din preliminarii, El
veția — Portugalia, Franța — 
Suedia — și Austria — Scoția, 
nu mai pot influența în 
nici un fel calificarea din 
grupele respective. Vă mai a- 
mintim că tot în aceas
tă săptămînă va avea loc 
partida amicală Mexic — 
Belgia, poate un prim con
tact între viitoare adversare 
din turneul final din 1970.

ir-
e- 
să 
de 
nu

Și în ciclism, așa cum a- 
rătam în panoramicul 
precedent, a sosit ora 

bilanțurilor pentru rutieri. 
Chiar astăzi cade cortina în 
calendarul competițional al 
profesioniștilor 1 Trofeul Ba- 
racchi, ultima „clasică" a se
zonului, va da semnalul hi
bernării (nu prea inactive...). 
Proba în sine merită citeva 
rînduri de comentariul ea se 
disputa in fiecare an, la sflr
șit de sezon, pe parcursul 
Bergamo-Milano, mai exact, 
100 km contra cronometrului, 
pe echipe de doi. Evident, al
cătuirea cuplurilor permite 
obținerea unor medii orare,' 
cu adevărat remarcabile, cei 
doi coechipieri puțind duce 
trena cum socotesc de cuviin
ță. Mai rămîne de spus doar 
că aceasta este cursa în care 
s-a dat prima oară startul de 
pe un podium, sistem tn curs 
de răspîndire pentru toate 
probele contracronometrului.

In sporturile ecvestre se-* 
zonul este încă în toii 
Caravana pur-sîngilor 

șl maeștrilor șeii a trecut n- 
cum Oceanul t în calendar fi
gurează C.H.I.O. de la New 
York, episod de anvergură în 
serialul marilor întreceri. Nu 
este un secret pentru nimeni 
faptul că tocmai în asemenea 
mari concursuri se călesc a- 
tît caii, cît și călăreții, iar 
podiumul olimpio va fi,
proape sigur, ocupat și în 
1972 de „nume" cu care ne 
vor fi familiarizat pînă atunci 
marile concursuri internațio
nale. Dar nu numai spre New 
York se îndreaptă atenția iu
bitorilor acestor sporturi i în 
Franța se dispută Marea Săp
tămînă Ecvestră de ia Fon
tainebleau.

In lumea bolizilor pe pa
tru roți efervescența — - . .1 -

a-
r

2
2
1

garia) 0 V.
Sabrerii români au ajuns 

pînă în semifinale.

d

Un asalt dintre 
(in stingă), noul

cele mai savurate din finala mondială de sabie, 
campion al lumii și Janes Kalmar...

Pe planșă, Viktor bidtak 
Foto t PRENSA LATINA

Foto 1 TASS

ceri bilaterale. în mod deose
bit cu sabrerii sovietici, ma
ghiari, polonezi și italieni, 
fruntași la ora actuală în ie
rarhia mondială, va aduce ne
îndoielnic un echilibru sub 
toate raporturile. Iar rezulta
tele vor fi cele dorite.

★

cuvinte, despre 
spadasini- La Havana, din în
treaga delegație de scrimeri 
români, ei s-au văzut cel mai 
puțin. Au dispărut în turul 2 
al individualelor, au rămas 
încă din serii, la echipe, in
tr-o dispută inegală cu for
mațiile R. D. Germane (locul 
5) și LTniunii Sovietice, cam
pioana mondială.

Pentru spadasinii noștri, 
competiția a însemnat o pre
țioasă experiență, pentru cei 
tineri ma> ales (Sepeșiu, Is- 
trate și Pongrat) care vor for
ma în viitor nucleul naționa
lei. Anonimatul în care au

in princi-

ȘAHISTA POLONEZĂ KRISTINA RADZIKOWSKA 
A CÎȘTIGAT zonalul feminin 

Româncele pe
PR AGA, 31 (Agerpres). — A 

luat sflrșit turneul zonal feminin 
de șah de la Veselina Morave. 
Pentru turneul interzonal s-au 
calificat, conform regulamentului, 
primele trei jucătoare : Kristina 
Radzikowska (Polonia) — 11%
puncte, Tatiana Belamarici (Iugo
slavia) și Milunka Lazarevici (Iu
goslavia), care au totalizat cite 
10ri p. în continuare clasamentul 
se prezintă astfel : 4. Vreeken (O- 
landa) 10 p: 5—7. Malipetrova 
(Cehoslovacia), Just (R.D.G.),

locuri modeste
TEODORESCU (România) 8% p: 
8. Vokralova (Cehoslovacia) 8‘Ă p; 
S—10. Nowarra (RDG), Gheorghle- 
va (Bulgaria) 8 p; 11. Honfi (Un
garia) 7’/2 p; 12. Eretova (Ceho
slovacia) 7 p; 13. MAKAI (Româ
nia) 6*/2 p; 14. Asenova (Bulgaria) 
6 p; 15. Larsen (Danemarca) 4‘Ă 
p; 16. Szaday (Ungaria) 4 p; 17. 
Haraldson (Suedia) 4 p.

în ultima rundă, Margareta 
Teodorescu a remizat cu Harald
son.

n-a încetat i și-a schim- 
numai... formula. Asaî- 
serios locul de sport nr. 

1 al S.U.A., automobilismul 
in forme nepracticate în Eu
ropa continuă să atragă ex
trem de numeroși spectatori. 
Total indiferenți la regie- 
mentările impuse de G.S.I., 
americanii organizează in 
continuare întreceri la care 
participă automobile destina
te cimitirului, așa numite 
„stock car races". Orice fel 
de modificări (și adăugiri...) 
sînt admise, iar derapajele, 
„carambolurile" și incendiile 
pe parcurs abundă. Trecerea 
liniei de sosire devine o per
formanță !

G. RUSSU-ȘIRIANU

bat 
tind

A

CUPA EUROPEANA A TIRGURILOR
numără multe stele ale fotbalului continental

DINAMO BACĂU VA AVEA DE ÎNFRUNTAT 
ÎN OPTIMI DE FINALĂ ADVERSARI DE MARCĂ

r-»

de anonimat 
victorii, dar 
!? © In ce 

dintre sabrerii

REFLECȚII DUPĂ MONDIALE

RELANSARE LA SABIE,
După 10 ani
Egalitate de
și calificare 

constă diferența
români și cei italieni? • Soluția 
succeselor, la spadă: creșterea 
gabaritului, pregătire fizică și stil 

de luptă ofensiv
STATU QUO LA SPADĂ...

După 10 ani de anonimat, 
sabrerii români au pă
șit din nou pe planșele 

unui campionat mondial. în* 
credere justificată, după un 
șir de rezultate promițătoare, 
un loc 2 la Campionatele mon
diale de tineret, un loc 5 în 
„Cupa campionilor europeni", 
victorii în deplasare în fața 
trăgătorilor vest-germani etc. 
Cuplul de antrenori format 
din prof. N. Nicolau și D. 
Mustață, care a colaborat 
ideal, a reușit într-un timp 
foaite scurt, să imprime fie
cărui trăgător un stil adec* 
vat, iar echipei o concepție 
modei nă, bazată 
ofensive.

La mondialele
na, această concepție nouă 
a ieșit repede în evidență. 
Alături de etalarea unor pro
cedee tehnice de mare fine
țe, bine însușite, marea ma
joritate a sabrerilor români 
a manifestat și mult spirit 
combativ. Ceea ce i-a împie
dicat, totuși, pe sportivi să 
sirălucească a fost doar lipsa 
de experiență competițională, 
în raport cu aceea a așilor în 
materie.

pe

de

procedee

la Hava-

Observația merită a îi reți
nută cînd ne referim mai a- 
les la întrecerea pe echipe- 
După ce au trecut cu ușurin
ță de echipa Mexicului (15—1), 
sabrerii români au avut drept 
adversari pe eel italieni- frun
tași în ierarhia mondială (lo
cul 2 la J.O. și la diferite edi
ții ale C.M.). Sorții au hotă- 
rît ca sportivii români și ita
lieni să se întîlnească de 
două ori într-un interval de 
numai 6 ore, o dată în serii, 
a doua oară în eliminare di
rectă. în ambele cazuri, sco
rul a fost egal, dar victoria 
a revenit la tușe scrimerilor 
din „squadra azzura". Expe
riența italienilor a determi
nat obținerea acestor victori1 
la limită. Este însă adevărat 
că și antrenorul din margine 
(D. Mustață) nu a fost tot
deauna bine inspirat tactic- 
A lăsat băieții să se .bată" 
în primul meci, care de fapt 
nu conta ca rezultat (indife
rent de cîștigătoare și echipa 
României și cea a Italiei s-ar 
fi calificat în eliminări) și 
astfel, la ora meciului deci
siv, sabrerii noștri, resimțin- 
du-se vădit după efortul din

primul meci, n-au găsit ime
diat resurse pentru a stăvili 
atacurile furibunde ale ad
versarilor lor, care au luat, 
la un moment dat un serios 
avans- Totuși, printr-un e- 
fort supraomenesc, sportivii 
români au reușit să echilibre
ze raportul de forțe și chiar 
să preia conducerea, cu 8—7 
în ultimul asalt urmau să se 
întîlnească tînărul Irimiciuc 
și experimentatul Maffei. Ne 
trebuia neapărat victoria, alt
fel la 8—8 italienii, avantajați 
de tușaveraj, și-ar fi văzut 
drumul liber spre medalii. 
Copleșit de moție, Irimiciuc 
a evoluat inegal, astfel că n-a 
putut evita egalarea. De aici 
locul 5 în ierarhia mondială ; 
de fapt poziția vizată inițial.

A apărut, însă, evident pen
tru toată lumea că în condi
țiile unui mal larg rodaj com- 
petițional trăgătorii români ar 
fi abordat cu totul altfel par
tidele. Iar rezultatele ar ii 
înclinat de partea noastră, 
fiindcă — repetăm — n-a fost 
vorba de o diferență valori
că, ci numai de un handicap 
de experiență. Angajarea, în 
anii următori, a unor între-

în raport 
a această 
riss Frân

au compensat 
itură prin cali- 
epționale. prin- 

tr-o rezistență de-a dreptul 
dezarmantă.

2- Stilul de 1 uptâ al spada- 
sinilor români este depășit, 
orientat pe procedee defen
sive, bazat aproape exclusiv 

pe contraatacuri. Or, 
succesul la mondia
le a suris, de fieca
re dată, spadasinilor 
combativi, care au 
pornit la acțiune, 
și-au impus iniția
tiva, încă de la pri
mul schimb de lame. 

Iată de ce, în 
completarea lotului 
national de spadă, 
antrenorii vor tre- 

să-și îndrepte aten
eu o 

de la 1.80

bui
ția către trăgători 
statură pornind 
m. Totodată, cei de acum vor 
trebui determinați să-și îm
bunătățească rezistența fizică 
(cazul cel mai 
peșiu, sufocat 
asalturi).

Cît privește : 
tă, rezolvarea 
terveni decît o dată cu fixa
rea unui antrenor pe lingă a- 
cest lot. Dacă soluția cu an
trenorul Ciocîrlie este consi
derată perimată, să se caute, 
fără prea multe tergiversări, 
o alta. Cuplul C. Stelian — 
N. Marinescu, către care se 
par ; că se îndreaptă priviri
le Biroului federal, nu este 
de neglijat.

în orice caz, este mai mult 
decît lăudabil faptul că fede
rația a militat ferm pentru 
a deplasa Ia mondiale trăgă
tori la toate probele- îi ră
mâne acum obligația de a fi 
mamă bună pentru toții fiii 
ei..

tipic — Se- 
după primele

stilul de lup- 
nu poate in-

Tiberiu STAMA

Tiparul l.P.„lQforoia|ia*, «tr. Brezai an u nr. ButareșU

Discreditată la un moment 
dat pe nedrept. „Cupa euro
peană a tirgurilor" se numă
ră totuși printre marile com
petiții fotbalistice de pe con
tinent. Prin numărul mare de 
echipe angajate în această în
trecere. dar în special prin 
valoarea pe care ele o repre
zintă. putem afirma chiar, că 
după „Cupa campionilor euro
peni". această competiție ocu
pă locul al doilea in ierarhia 
întrecerilor fotbalistice oficia
le rezervate formațiilor de 
club. într-adevăr, dacă în 
Cupa cupelor se mai strecoa
ră citeva formații de o va
loare relativ slabă (prin vic
torii facilitate de tragerea la 
sorți), în Cupa europeană a 
tirgurilor participă 
foarte bune care nu 
găsit loc în celelalte 
competiții.

O privire sumară pe 
echipelor calificate în 16-imi 
ne atrage atenția asupra 
unor echipe de prima mină : 
4 din Italia (Internazionale, 
Juventus, Napoli și Cagliari) ; 
4 din Anglia (Arsenal, Sout
hampton Liverpool și New
castle) ; ca și altele bine co
tate în soccerul continental 
(Ajax Amsterdam, F. C. Bar
celona, Ujpesti Dozsa etc).

De altfel, cele 11 ediții de 
pînă acum au fost cucerite 
numai de echipe valoroase 
(de trei ori F. C. Barcelona, 
de două ori Valencia și cite 
o dată A. S. Roma, Saragossa, 
Ferencvaros, Dynamo Zagreb,

echipe 
și-au 
două

lista

Leeds United și Newcastle 
United).

La actuala ediție a C.E.T. 
s-au înscris 64 de echipe, un 
adevărat record al compe
tiției. Explicația numărului 
mare de participant constă 
în posibilitatea de a înscrie 
două pină la patru echipe, 
dintr-o tară.

Primul tur a oferit unele 
surprize de mari proporții. 
Cea mai mare a furnizat-o 
Skeid Oslo, recenta învinsă 
a echipei Dinamo Bacău, 

care a eliminat 11-le vest- 
german Munchen 1860. Dar 
și alte echipe cunoscute pe 
plan european au zis adio 
competiției în primul tur. 
Printre acestea amintim de 
F. C. Zurich, Wiener S. K., 
Bordeaux, Partizan Belgrad, 
Hannover 96 și Valencia.

Despre surprizele din turul 
al doilea (16-imi de finală) 
este prematur să vorbim, 
pentru că, pînă acum, abia 
s-au desfășurat citeva parti
de. în orice caz, se pare că 
și în această etapă vor pără
si competiția unele formații 
de „14 karate". Ujpesti Do
zsa a fost învinsă cu 5—2 
în prima partidă de către 
F. C. Bruges și este greu de 
presupus că formația lui 
Bene va putea recupera di
ferența în jocul de la Buda
pesta. Celelalte echipe cunos
cute care luptă pentru a ră- 
mîne în cursă sînt Interna-

zionale, Juventus, Barcelona, 
Ajax, Arsenal etc.

Prima calificată în optimile 
de finală ale actualei ediții 
este, după cum se știe, re
prezentanta țării noastre, 
echipa Dinamo Bacău. Cu 
cine va juca în turul urmă
tor ? Iată o întrebare care 
suscită de pe acum un mare 
interes. Răspunsul îl vom 
afla la începutul lunii de
cembrie, după ce se va în
cheia turul al doilea 

face tragerile la

SALDANHA : Europenii
nu au progresat prea mult

Joao Saldanha, antrenorul 
naționalei Braziliei, înapoiat 
de curînd la Rio de Janeiro, 
după vizita sa în Europa, a 
declarat revistei braziliene 
„VEJA” că singurii lucru care 
s-a schimbat în fotbalu. euro
pean de la ultimul campionat 
mondial desfășurat în Anglia, 
este angajamentul fizic. Antre
norul brazilian a adăugat că 
un jucător ofensiv care intră 
în spațiul porții adverse prin
tr-un joc tehnic își asumă 
destule riscuri. El a mai spus

că, în ceea ce privește con
cepția tactică, 
progresat prea

Referindu-se 
care l-a văzut 
lan și Estudiantes, Saldanha 
a spus că singurul om de 
teren care nu a primit 
vituri a fojt arbitrul.

J. Saldanha a declarat 
problema principală pentru 
chipa Braziliei Ia campionatul 
mondial în Mexic „va fl pro
babil violența ?! nu fotbalul".

europenii nu au 
mult.
la meciul pe 
între A.C. Mi-

și se 
sorti

pe 
lo
că
e-

Printre participantele in C.E.T. 
se află șl formația „tunarilor" — 
Arsenal Londra. în fotografie, o 
fază din meciul Arsenal — Glen- 
toran Belfast (3—0), din primul 
tur .J competiției : portarul Mal
com Webster (18 ani) in acțiune.
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