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in pragul noului sezon
REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE
Activiști cunoscuți ai mișcării sportive

răspund la problemele schiului și turismului brașovean
Ziarul tșpstru, In colaborare cu 

CJEFS Brașov, a considerat opor
tună o investigație In sfera rea
lităților și asupra perspectivelor 
activității SCHIULUI BRAȘO
VEAN. Este un domeniu In care 
ee cer limpezite anumite idei, tn 
care se cer mobilizate toate e- 
I orturile, tn care trebuie concre
tizate obiectivele dezvoltării vii
toare. Discuția avută nu se putea 
limita numai la schiul de per
formanța (datorită condiționării 
reciproce cu schiul turistic și de 
agrement) și de aceea aspectele 
rezultate zugrăvesc problematica 
generala a schiului brașovean șt 
prin ponderea sa, este raportata 
chiar la scară națională.

Iată de ce, publictnd principa
lele idei șl concluzii ale unor ac
tiviști șl specialiști ai schiului 
particlpanți la masa rotundă or
ganizată tn acest sens, credem 
ca facem un serviciu atlt spor
tului, cit și celor ce-l slujesc.

Relatăm, tn continuare, opiniile 
individuale exprimate asupra 
condițiilor de practicare a anu
mitor ramuri ale schiului, asu
pra conducerii activității turis
tice și sportive din Poiana Bra
șov, asupra posibilităților și a- 
riei de risplndlre a schiului In 
Brașov și tn împrejurimi.

ALEX. TAUS (directorul Admi- 
ministrațiel bazelor sportive din 
Brașov) 1 „Am putea spune că 
50 Ia sută din planul de acțiune 
este realizat, la ora la care dis
cutăm. Pîrtllle slnt Intr-o con
tinuă ameliorare. Cu Inițiativa 
locală șl sprijinul material al 
CNEFS pregătim de clțiva ,ani. 
pe rînd, dte o pîrtie sau două 
pentru a le face mal accesibile 
tuturor categoriilor de schiori, 
Iar pe cele de performanță pen
tru a le adapta regulamentelor 
Internaționale. Anul trecut, am 
lucrat la pîrtla de sub teleferic. 
In prezent, ne ocupăm de „plr-
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selecționabili
O ETAPA CU... 6 DERBY-URI?

Prezentarea meciurilor în pag. a 3-a

plecat ieri la Poiana Brașov

da Lupului". îndepărtăm „pra
gurile" artificiale construite din 
masă lemnoasă, am eliminat „In
sula Verde" (IntermedUră Intre 
cele două variante de sub Poiana 
Cristianului), am amenajat schim
bările de pantă din S-ul mic și 
,,săritoare» albastră" etc. In ge
neral, se execută lucrări de lăr
gire, nivelare, consolidare șl cu
rățire, astfel Incit această pîrtie 
„clasică" a coboriril să devină 
Impecabilă."

REP. — Dar despre celelalte 
ptrtii ca ne puteți spune ?

„Despre Sullnar nu pot spune 
mare lucru, Nu putem ataca șl 
această plrtle, în prezent, cu lu
crări de mare amploare, căci nu 
le-am ...
nlrea 
taților 
lucru.

Cu
teleferic, s-au făcut multe degra
dări. Kantzel-ul este Impractica
bil, Iar panta de sub teleferic 
plnă în Poiana Rula, prin taiu- 
zărlle făcute șl drumurile de ac
ces tăiate, a fost scoasă din cir
cuitul sportiv, la fel ca și tele- 
schlul alăturat. Constructorul 
(T.R.c. Brașov) a promis refa
cerea pîrtillor, dar nu slnt sigur 
dacă vremea va permit» acest 
lucru șl mal ales, dacă... este 
posibil. In rest, vom prelungi 
pîrtla Bradul din fața hotelului 
„Sport" și vom nivela și pre
găti pîrtla de slalom iluminată 
din Poiană. Cred ca trebuie fă
cute trasee noi pentru probele de 
fond In Poiana ds Jos. pentru că 
intersectările drumurilor șl sis
tematizarea stațiunii nu mal În
găduie un flux normal pe ve
chile plrtlL

Poiana are trei „stăptm": 
T.A.P. „Carpați" (care dispune 
de spațiile de cazare șl de ali
mentație), I.s.B.C. Predeal (pa
tronează instalațiile mecanice de

putea executa pînâ la ve- 
lernll, din cauza dlflcul- 
ce le avem cu mina de

ocazia lucrărilor noului

Toți copiii—înotători!
Ne-a sosit o scrisoare din Plo

iești. Un plic obișnuit, albastru 
— „comercial' cum l-ar spună 
librarii — pe a cărui foaie din 
interior era dactilografii.’1 ez- 
plozia de bucurie a mit de copii. 
Cu ce caractere de litere a pu
tut fî bătu: la mașină acest en
tuziasm al puștilor, vom vedea. 
Cert este că operațiunea a reușit 
perfect.

A reușit deoarece. înainte da a 
formula textul scrisorii, pirtnțli 
„entuziaștilor- s-au întrunit In- 
tr-o ședință extrem de importan
tă, cu un singur punct la ordi
nea de zi : SPORTUL. La sftrsi- 
tul dezbaterilor s-a adoptat ur
mătoarea hotărîre : TOȚI COPIII 
VOR PRACTICA ÎNOTUL! Fi
rește, vestea a căzut ca o poc
nitoare cu încărcătură dubli tn 
mijlocul micilor ploieșteni. Mai 
ales ctnd, cu glas emoționat, ci
neva din sală a citit i

CHEMAR»

Nol, părinții copiilor din Școa
la generală nr. 23 — Ploiești, în
truniți tn adunarea generală din 
ziua de 1» octombrie a.c., con
vinși de Importanța învățării îno
tului de către copiii noștri, am’ 
luat hotărîrea de a organiza șl 
generaliza învățarea înotului pen
tru toți elevii din clasele I—IV. 
Pentru aceasta cerem sprijinul 
conducerii școlii, al organizației 
pionierilor șt al comisiei județene 
de notație. Cunosclnd din reali
tățile școlii că practicarea îno
tului — sport capabil să dezvolte 
la copiii noștri calități fizice și 
psihice superioare — nu poate 
decît să duci și la obținerea u- 
nor rezultate mai bune la învăță
tură, cerem și sprijinul organiza-

toric al corpului didachc Che
măm, totodată, toți pdrin;ti din 
orașul Ploiești si sprijine a- 

. ceatta acțiune a noastr-1 și să > 
se alăture sub fniter-tml: „TCȚ1 
COPIII DIN PLOIEȘTI — ÎNOTĂ
TORI r

In scrisoarea primită, izeastă 
chemare era traofire de urmă
toarele rlndu—,: _ve termite» e- 
lăturat ehe—idru pOmagilor
al căror copii tncBȘg la Șc a-a 
generai nr. 13 — F^eșru arlr-i 
ca scop asumarea tsttzseesr ^a^- 
lor din clasele mici la tnvăicree 
Înotului. Ea a fost adoputtd In 
adunarea generală a pd-mților ș: 
am socotit, tovarășe redactor, si 
fiți încunoștiințați și av de acest 
lucru. Sperăm că asemenea ac
țiuni ar putea prinde viață și in 
alte centre In care există create 
condițiile necesare învățării și 
practicării înotului. Dm partea 
comitetului de părinți al Școlii 
generale nr 23 — Ploiești, ING 
DR. FR. GOTHARD-.

Aceasta a fost scrisoarea sosită 
din Ploiești, printre rindurile că
reia am citit explozia de bucurie 
a mii de copii. Cu ce caracter de 
literă a fost bătut la mașină a- 
cest entuziasm al puștilor, s-a 
văzut. Scrisul, ca și lăudabl'a 
acțiune, au pornit din inimă, din 
dorința fierbinte de a crește șt 
educa un tineret viguros, inteli
gent.

Ploieștiul șl-a propus deci a ți o- 
rașul cu toți copiii înotători. 
Este un lucru frumos și nădăj
duim că, in curind, un alt centru 
se va avînta pe „culoarul 1" al 
învățării înotului.

V. TOFAN

• Să construi! ca grijă! • Cei
trei „stăploi" ai PaieRii
• Organizarea, inițiativa, unita
tea de conducere—iată ce lipsește
activității turistice și sportive 
de Iarnă-• Columbl moderni
trebuie să ne redescopere tărlrouri
ale făgăduinței • Turism sau
performantă ?... Sau amlndouă ?
* Probele nordice trebuie

să moară ?
urcat : telescaun și teles-hluri) șl 
Administrația Bazelor Sportive 
(are în grija sa bazele de prac
ticare a sportului ; pirtil, sta
dion, patinoar etc.). Avind sco
puri șl conduceri diferite, nu 
există o corelare a activității, a 
programului șl funcționalității, 
fiecare preocupindu-se ds „feuda" 
sa, Intr-o Indiferență relativă 
față de celelalte aspecte funda
mentale ale unei stațiuni spor
tive de Iarnă".

tn completare, Intervine RADU 
SCIRNECI (antrenor la Steagul 
roșu):

„Instalațiile mecanice ar tre
bui să aparțină Administrației 
Bazelor Sportive, adică unei în
treprinderi care să poată 
niza șl Întreține în condiții 
atît urcarea cit șl coborîrea

Baschetul în plină
actualitate

românești în

Clasamentele divizionare 
fi ale „Cupei Sportul"

Un mozaic da mare aciua 
litote

Despre toate acestea cititi 
în rubrica de baschet din 
pagina a ll-a.

tn imagine, Predulea, unul 
bază ai 
un 

care 
din 

Comerțul

dintre jucătorii de 
Rapidului, execută 
de... uriaș, după 
arunca la coș. Fază 
ciul Rapid
Mureș,

salt 
va 

me
rg.

Foto l A. NEAGU

Azi, urmează tă plece 
la Sarajevo (Iugoslavia) 
un lot de jucătoare și ju
cători de tenis de masă 
români. Vor face deplasa
rea pentru a participa la 
internaționalele 
viei, din zikle 
noiembrie, Maria 
dru, Eleonora
Dorin Giurgiucă, Șerban 
Doboși, Silviu Dumitriu, 
însoțiți de antrenorul fe
deral Ella Consiantlnescu.

Iugosla- 
de 6—8 
Alexan- 
Mihalca,

temeinice
șt (jo*> ChergheH.

Peste puțin ttm*. oUobKZul S b» sraaa*orfB p» ceeștt * tricouri, sus tn Unlștea reconfortantă a Poienii Brașovului. Sd
le urăm drum, bun și antre-ut—.ente.. temetntee Iul De'.ez-.u (pm—.u: din stingă), Dumitrache, Hălmăgeanu, Radu NunweiUer, Sătmă- 
reanu, Lucescu, Dinu. Dobrin

(Continuare tn pag. a t-a',

orga- 
bune 
prfii-

Sfxs! rotund! organizat!

Aussenhandel
Voința Arad

sferturile de finală
ale „C. C E."

de
Mihai BIRA

F
Carol GRUIA

dată. mal are drept puncte 
de reper Snagovul (U noiem
brie) $1 stadionul .23 August" 
<is coiembrie). dar care poa
re avea drept punct ter- 
—ftrus_ Dar cum nimeni din
tre jucători n-a pronunțat a- 
e-st curtat să păstrăm șl noi, 

' " înțelegerea lor

Radu KanareCler, neobositul 
tspecer- »I naționalei, ests 
cu= un bonom ce-șî 
zngeșăe cu bună știință 
W2e prfnrLul. venind apoi 

agale *1 ultimul Ia autobuz, 
eu gîndu! probabil, la siesta 
=e va urma. Dumitra ere. zvîr- 

za eu aripile invizibile, se 
:‘e singur tn mași-.ă, as- 
mrfndu-se complet după un 

ziar, ea adulat de mulțime 
dorește singurătatea T Dinu, 
slăbit de febra ur.e! amigdali
te rebele $1 Înfofolit cu un 
raglan gros șl ia fit cu un 
fular este atît de departe de 
imaginea sa cblșnultA, tocit 
ftl vtre să-l întrebi : 
rine cauți, tinere T- N-o facem 
tos» pentru câ-țl povestește 
ei a văzut duminică, pentru 
prima dată, propria sa e- 
chipâ la televizor, că scaunele 
dm fata ltd erau atunci mult 
~tl dure ca adversarii din 
teren șl că „ce să mal vorbim 
dom'le. are clasă pustiul !• (a- 

d Durnltrache. prte-
Foul SLAVESCU

pre- 
de-

Itontinuar» tn poo. a î-a)

la tenis de masă
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Virajele periculoase, demarajul i—ipeiuos, viteza uimitoare (motoarele sini 
acționate cu alcool) — iată numai cile, a ăm aiu-urile dirt-track-ulut, care-l fac 
admirat de public, in fotografie, un spectaculos viraj surprins de fotoreporterul 
___ _______________________ nostru, la concivrsiil dozat cu „Cupa Metalul", des-nostru, _ _

fișurat duminică pe baza sportivi de la Panteiimon 
Miine, pe aceeași pistă, are loc o nouă etapă in 
cadrul competiției menționate.

Foto i N. DRAGOȘ

In cel de-al doilea joc 
în cadrul ediției actuale 
a „C.C.E." la tenis de ma
să, formația feminină 
Voința Arad va întilni, la 
Berlin, 
a R. D. 
handel. 
sferturi 
disputa 
noiembrie, la Berlin.

echipa campioană 
Germane, Aussen- 
Meciul, contînd 
de finale, se 
în ziua de

ca 
va
19
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CAMPIONATUL DE HOCHEI!
O PRIVIRE LA SUBSOL11*

I
I

Aruncasem o privire, a- 
cum cixeva iile, peste 
formațiile care ni i-*a 
pâruc mal coapte, mai 

sudate, echipe care de altfel 
i-au fi instalat la etajul su
perior ai clasamentului. Cre
dem cA u-ar fl lipsit de in
teres si Iscodim cu privire» 
și subsolul. Ne-am face o 
părere mai exact! fi. poate, 
am sugera dteva idei.

AGRONOMIA CLUJ este 
o echipi grea, masiv!, care 
te Impresionează la apariția 
pe teren prin gabarit, In 
special fundașii — jucători 
curajoși, care nu se dau îna
poi de a Interpune Intre puc 
șl propria poartă piepturile 
bombate de apărători. Păcat 
că acești coK.i au picioare 
de lut, patinlnd prea lent, 
atît pe contraatac cit fi In 
apărare. Intr-un joc cum este 
hocheiul, în care angrenarea 
corp la corp este permanen
tă și determinantă, impozan
ta lor statură ar putea repre
zenta un avantaj. Dar, tn 
absența vitezei, jucătorii s-au 
transformat tn statui uriașe 
printre care „spiridușli" gheții 
s-au strecurat fi au combinat 
In voie, am zice chiac la 
umbra coloșilor. Așa se ex
plică, de pildă, cum Avlntul 
M. Ciuc, vioaie, vibrantă, ne- 
astîmpârată, a găsit soluția 
de a sparge de 
betonul poros 
După părerea 
pa mai suferă
cate. Conștienți de avantajul 
gabaritului, jucătorii încear
că să-șl croiască drumul 
spre poartă cu corpul, prin 
acțiuni Indivif'.vale, izolate, 
circullnd maJ mult decît pv-

cite ori a vrut 
al studenților, 
noastră ecbi- 
și de alte pâ-

cui, ceea ce tn hochei se 
plătește prin... Ineficacitate 
Teamul clujean ni se pare 
lipsit de liante care «ă-1 tn- 
cbege intr-un tot viguros. 
Poate e de vină timpul scuti 
de pregătire, poate infuzia 
de jucători proaspeți, neo- 
tnogenizați încă. Oricum, A- 
gronomia ni se pare prima 
formație care poate să urce 
repede șl sigur spre ftuntea 
clasamentului.

I.P.G.G. BUCUREȘTI esle 
echipa hocheiului romantic, 
in care o parte din jucătorii 
săi — cei vechi — trăiesc 
amintiri, iar ceilalți 

din speranțe, 
doar trecut și viitor, 
tul apare — după cons 
turului — destul de 
modest, chiar sumbrii, 
configurația clasament 
îndrăgostiți prea tare de p 
jucătorii săi aleargă cu te 
acolo unde se află ei, lăsiu- 
prea des descoperite barica 
dele din fața porții lui Sofiai 
(Petraș), spre disperarea ini
moșilor antrenori. Șt. Ionescu 
șl Vasile Crihan care, pe 
margine, „se cheltuiesc" tn 
fiecare meci, tot atlt cit ju
cătorii tn teren.

TÎRNAVA ODORHEI. Ori
care sportiv sau echipă are 
nevoi > tn pregătirea sa de 
un sparing-partener cu care 
să-și verifice forțele. Așa se 
explică, probabil, prezența 
Tîrnavei in acest campionat, 
in care mai important este 
rodajul pentru mondiale, de- 
cft clasamentul propriu-zis. 
Tîrnava a fost un «p'lk’ng- 
ball" pentru majoritatea echi
pelor. La poarta s- luaJuteți’

ril

adverșl au făcut exerciții de 
tir, ca la antrenamente, din 
toate pozițiile și din toate 
unghiurile. Atacurile el au 
fost lente, intr-un ritm de 
vals depășit, cu care greu 
s-au acomodat Înșiși adver
sarii. Și. totuși, tn modestia 
sa, rămine admirabilă demni
tatea, sportivitatea, voința pe 
care fiecare jucător o aliniază 
la fluierul arbitrilor. Cine 

știe dacă — trectnd pe sub 
furcile caudine — nu asis
tăm, de fapt, la nașterea 
unei echipe...

B. MIHAI
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u foarte mici excepții, d'Ar- 
tagnanii României s-au întors, 
în ultimul deceniu, de la mo 
rile dompetitii — J.O. sau 
campionate mondiale — cu 
medalii și trofee care ex

primă talent, muncă și spirit de dă
ruire. Mai bine de 30 de medalii, din
tre care 9 de aur, atestă vigoarea de 
necontestat a acestei discipline. Uliimul 
clasament oficial al federației interna
ționale de specialitate, stabilit în urma 
rezultatelor _ de la C.M. din Cuba, 
situează scrima românească pe locul 4 
pe glob. Este, o poziție fruntașă, cum 
n-a avut niciodată acest sport în 
România.
. Performanțele mușchetarilor români 

sînt aproape incredibile în raport ci' 
condițiile ce li se oferă pentru pregă
tire. Principala anomalie care persistă 
de ani si ani este leaată de imposibi
litatea folosirii ÎN MOD CONSTANT 
a unei săli pentru loturi. Nu de puține 
ori scrimerii de frunte ai țării au fosl 
nevoifi sâ peregrineze cu sacii de arme 
de la o sală la alta, să se antreneze 
pe apucate. Iar materialul auxiliar — 
îndeosebi aparatura electrică procu
rată prin export — suferă si el acesi 
joc al mutațiilor, înregistrîna un serios 
grad de uzură. Chiar și atunci cînd 
sint organizate competiții interne ți in» 
ternaționale, respectîndu-$e strict ca 
lendarul oficial, scrima este departe 
de a beneficia de o situație' privile
giată ; fixarea sălilor se face în ulti
mele zile, în mod precipitat, sau cum 
s-a întîmplat deseori,, destinația lor o 
fost schimbată în ultimul moment.

In afara implicațiilor amintile, această 
permanentă fluctuație a sălilor afec
tate loturilor de scrimă atrage după 
sine o alia, de loc lipsită de impor
tanță. Ea îndepărtează spectatorii de 
planșe. Obligat să de deplaseze cînd 
la Floreasca II sau la Constructorul, 
la Drept sau la Dinamo, la Politehnica 
sau la - -
scrimei au renunțai să-și mai urmă
rească idolii.
ca unul dintre antrenori, că . 
Ionel și Ileana Drîmbă, Olga Orban 
Szabo ți Maria Vicol, Ecaterina lencic 
sau Mihai Țiu, scrimeri care oferă 
mișcării sportive atîtea satisfacții, sînt 
mult mai cunoscuți de către spectatorii 
din Paris sau Varșovia, Torino sau 
Moscova decît de cei din capitala 
țării.

Evident, este o constatare care 
poate bucura pe nimeni, un prilej 
tristețe văzînd cum unei probleme 
acută importanță nu i se găsește

J.O.
_ j mondiale — 

medalii și trofee core

Republicii etc. etc., iubitorii

idolii. Foarte bine remar- 
antrenon, că_ soții

nu 
de 
de

. . „ . re
zolvarea corespunzătoare. Rediscutarea 
modului cum sînt repartizate actualele 
săli de sport federațiilor ce reprezintă 
in special SPORTURI OLIMPICE se im
pune de urgență. Nu încape discujie că 
s-ar găsi și soluții adecvate. Esle o 
sugestie. Ar putea fi si o inițiativă. 
Și într-un caz și într-altul s-ar deter
mina dispariția unei anomalii cu alitea 
implicații nedorite.

L
Tiberiu STAMA
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A ÎNCEPUT RETURUL
PRIMA SURPRIZA

AGRONOMIA CLUJ - DINAMO BUCUREȘTI 6-4
BRAȘOV, 4 (prin telefon). După 
•nai 24 de ore de întrerupere, 
fost reluate întrecerile primei 
șe a campionatului național 
ochei. pregătirea și experien- 
icumulate pînă acum, încep 
arate roadele, partidele eta- 
imarcîndu-se printr-un ritm 
'ioi și un plus de eficacitate 
joritatea echipelor. Dovada 
.ervește însăși ultima clasa-

la 
ne-c 
tă, Tîrnava, care in jocul de as
tăzi a înscris de două ori mai 
multe goluri decît în toate cele 
5 meciuri ale turului primei man
șe. Am înregistrat și prima lovi
tură de penalizare realizaiă de 
Tarcsi lu meciul Tîrnava — Avîn-

tul, dar și același număr redus, 
deprimant, de spectatori.

STEAUA — I.P.G.G. 1-9 
(2-0, 3-0. 2-0)

Inaugurarea returului l-au fă
cut cele două echipe bucureștene, 
aflate la o îare distanță de punc- 
le și de valoare. Meciul lor, În
cheiat cu victoria scontată a ste- 
liștilor, n-a fost chiar atlt de 
simplu precum arată scorul, tn

G. CAROL 
coresp. principal

țdontinuar» io pag, $ A-ai



Turneul pe categorii de greutate

Patru ore de box, dar 
meciuri de slabă calitate CU PICIOARELE PE PAMINT! (I)

BRAILA, 4 (prin 
telefon de la tri
misul nostru). Ori- 
cît de palpitantă, 
de spectaculoasă a 
fost partida dintre 
M. Deheleanu (Ciudanovița) și 
V, Buti (Galați), am plecat, 
totuși, de la sala clubului Brăi
la, cu un gust amar in gură. 
Cu foarte mici excepții, in 
rîndul cărora notăm pe L 
Petrea (Brașov), V. Kiss (Cluj) 
și O. Amăzăroaie (Tg. Mureș), 
ceilalți boxeri care au evoluat 
în prima gală a turneului pe 
categorii ne-au dezamăgit Un 
program extrem de încărcat, 
care a cuprins 18 meciuri, n-a 
putut satisface, totuși, preten
țiile spectatorilor prezenți 
în jurul ringului. Au abundat 
loviturile imprecise, neregula’- 
mentare, obstrucțiile, fapt care 
a dat mult de lucru arbitrilor. 
S-a observat, pregnant, la ma
joritatea boxerilor, lipsa meciu
rilor, a unei activități compe- 
tiționale constante. Cum spu
neam mai sus, duelul Dehe
leanu — Buti a fost re
marcabil, meritul principal 
avîndu-1 pugilistul din Ciuda
novița care a opus tenace
lui Buti o tehnică superioară, 
grație căreia a realizat un spec
tacol frumos. Gălățeanul a ata
cat furibund in primele două 
runduri, urmărind, evident, lo
vitura decisivă. N-a reușit, da
torită blocajelor prompte și 
mobilității adversarului. Din 
defensivă, Deheleanu a plasat 
cîteva contre clare la figură, 
Buti fiind k.d. la începutul 
reprizei a treia. Imediat după

numărătoare, Deheleanu a tre
cut hotărit la atac, obținind o 
meritată victorie. Brașoveanul 
Gheorghe Drugă a avut emo
ții in meciul cu tînărul L Soa
re (Argeș). Ambițios și extrem 
de tenace, acesta din urmă_ l-a 
pus td. 1_ ~ .
gă. In ultima repriză, insă. 
Soare a recepționat o lovitură 
la ficat 
cest moment bate în retragere 
și pînă la urmă pierde prin 
k.o. Celelalte rezultate: cat 
pani: V. Kiss (Cluj) b.p. O. 
Gavrilă (Buc.), L Trusu (Arad) 
b.p. V. Bratie (Buc.). N. Boe- 
cu (Galați) b.p. C. Nicola* 
(Craiova), Gh. Stan (Buc.) b.p. 
M. Udriște
Amăzăroaie (Tg. Mureș) b.p. 
A. Rusnac (Baia Mare) 
Manole (Constanța) b.p. L Stre
che (Bocșa) ; cat. ușoară : N. 
Tudor (Bocșa) b.p. N. Ispas 
(Timișoara) ; cat. mijlocie 
mică ; L Covad (Buc.) b.p. 
V. Radu (Tg. Mureș), A. Ma- 
tius (Baia Mare) b.p. A. Tudor 
(Buc.), V. Bunea (Bacău) b.p. 
V. Laszlo (Hunedoara), N. Ni- 
chifor (Brăila) Înv. ab. HI L 
Barabaș (Tg. Mureș), V. Deșiiu 
(Buzău) tnv. dese. H Gh. Man 
(Baia Mare), L 
zău) inv.
(Arad), 
(Craiova) 
(Reșița), 
b.p. Gh.

in rundul II pe Dru-

resimțindu-se. Din a-

(Hunedoara'. O.

P.

Gavrilă (Bu
ni R. Laze* 

Constantine*cu 
M. Morărescu

dese.
E.
b.p.
L Petrea (Brașov)
Enculescu (Oradea), 

N. Nicolae (Buc.) b.p. N. Ere- 
ghiu (Oraș Gh. Gheorghiu-Dej).

Romeo CALARAȘANU

O dată cu disputarea la Lu
goj a finalei concursului com
plet de călărie, în prima de
cadă a lunii noiembrie, va că
dea cortina peste activitatea 
competițională internă și in
ternațională a acestui an. A 
sosit deci timpul să revedem 
ce s-a realizat în acest an pen
tru ca, stind „cu picioarele pe 
pămînt", să știm ce avem de 
făcut mai departe. Intrucît o- 
biectivul principal al anului 
1969 a fost participarea la 
Balcaniada de călărie vom în
cepe cu această acțiune ur- 
mind ca. ulterior, să analizăm 
și celelalte competiții.

Și de data aceasta, ca și la 
Balcaniada precedentă, cam
pionatul de dresaj indivi
dual ți pe echipe a fost câști
gat de călăreții români Ei me
rită toate felicitările pentru a- 
cest dublu succes. Privind însă 
locurile ocupate și punctajul 
acumulat de primii cinci că
lăreți bulgari și de călărețul 
turc, constatăm că diferența 
ce-i despărțea la Balcaniada 
trecută s-a micșorat simțitor. 
Se poate spune, deci, că în vii
tor nu mai avem certitudinea 
reeditării succeselor de pînă 
acum, cu atit mai mult cu cit 
se pare că în cursa pentru 
titlu va rămine numai calul 
Domino pe care concurează 
N. Mihalcea, ceilați cai fiind 
handicapați de vîrsta înainta
tă. Este necesar deci ca, încă 
de pe acum, să ne orientăm 
către caii și călăreții de dresaj 
aflați deja Intr-un stadiu a 
vansat de pregătire la C.S.M. 
Sibiu, Petrolul, Centrul de că
lărie București și Steaua.

La „Concursul complet" nu 
putem trece peste faptul
echipa noastră a făcut toate 
eforturile în fața călăreților 
bulgari, mai numeroși și „bine 
puși la punct cu anticipație" 
pe traseele respective. „Argin
tul* pe echipe și „bronzul" la 
individual sint meritorii pen- 
trul formația noastră. Dar, 
dacă ținem seama de diferen
ța de circa 218 p ce a separa
t-o de echipa bulgară — cla
sată pe primul loc — trebuie 
să privim lucrurile în mod 
realist!

Anul viitor, ca țară organi
zatoare a Balcaniadei, vom 
avea avantajul de a concura 
cu un număr dublu de echipe, 
fapt care implică pregătirea 
a cel puțin 10 cai și călăreți 
pentru această probă. în a-

cest caz, apare ca o necesitate 
urgentarea seleeționării a noi 
elemente pentru „concursul 
complet" și începerea pregă
tirii lor cit mai neîntîrziat, la 
cluburi și în lot, pe o durată 
mai mare.

In măsura în care dorim să 
apreciem valoarea unor succe
se în campionatele balcanice 
de călărie, rezultatele seniori
lor de la obstacole pot produ
ce satisfacții. Dar, in același 
timp, nu trebuie să uităm că 
avem obligația morală să re
cucerim dreptul de a ne face 
simțită prezența la concursu
rile hipice de o mai mare an
vergură. Pentru aceasta, vor 
trebui explorate toate posibili
tățile de îmbunătățire a pro
cedeelor tehnice, pentru a se 
înlătura numărul exagerat de 
mare al greșelilor pe care caii 
și călăreții noștri îl înregis
trează pe parcursurile de ob
stacole, așa cum s-a întîmplat 
și la Balcaniadă. Incontestabil 
că insuccesul juniorilor noștri 
— care ne-a produs atita amă
răciune — s-a datorat atit

lipsei de experiență interna
țională, cit și alcătuirii impro
vizate a echipei. Dar acest fapt 
nu ne scutește de a constata 
slaba lor pregătire. Nu pretin
de nimeni și practic este im
posibil ca toate parcursurile 
să fie executate fără greșeală, 
dar a ne mulțumi numai cu 
patru asemenea parcursuri din 
cele 39 cite au efectuat călă
reții români la Balcaniadă ar 
însemna să acceptăm cu bună 
știință mediocritatea.

Desigur, vor trebui făcute 
eforturi pentru obținerea per
fecțiunii tehnice, dar în ace
lași timp va fi necesar să se 
dubleze numărul cailor și că
lăreților de obstacole, capabili 
să facă față gradului de difi
cultate al probelor de sărituri 
din cadrul viitoarei Balcania
de. Se impune, deci, încă de 
pe acum, nominalizarea cu
plurilor de cai și călăreți care 
să urmeze un program de pre
gătire judicios întocmit

Falia ȚOPESCU

A

În fața fileului

că

• Divizionarele B de volei 
au susținut partidele progra
mate in cadrul etapei a IV-a. 
Iată rezultatele Înregistrate : 
feminin : Mediana Cluj — 
Spanac București 2—3, Sănă
tatea Arad — Universitatea 
Cluj 0—3, U.T.A. — Viitorul 
Bistrița 3—0, Voința Sibiu — 
Voința Zalău 0—3, Medicina 
Tg. Mureș — Drapelul roșu 
Sibiu 0—3, Viitorul — Univer-

DIVIZIA A
MASCULIN

I

După disputarea etapei a m-a a campionatului dltizie! A, Ia 
popice, clasamentele arată

FEMININ

astfel :

1. Rapid București 3 3 0 0 T381 9 1. Petrolul Ploiești 3 3 8 8 15699 1
2. Voința București 3 3 0 0 7109 9 2. Rapid București 3 3 8 1 1M24 7
3. Voința Tg. Mureș 3 3 0 0 7088 9 3. Olimpia Reșița 3 3 8 1 1533 7
4. Laromet Buc 3 2 0 1 7213 7 4. Gaz metan Med. 3 2 8 1 15291 7
5. u.T. Arad 2 2 0 0 4522 6 5. Ral. Teleajen 1111 152S3 7
6. Petrolul Ploiești 3 10 2 6864 5 6. C.F.R. Timișoara 3 111 14M4 T
7. Voința Cluj 3 10 2 6708 5 7. Flacăra Clmplna HII im«3 e
8. Voința Constanța 3 10 2 6676 5 8. voința Cluj mi 14775 5
8. Gloria București 2 10 1 4684 4 8. Voința Tg. Mureș 1 1 i 1 1026S 5

10. C.S.M. Reșița 3 0 0 3 7249 3 10. C.S.M. Reșița 8 8 8 8 14ff76 3
11. Hldromec. Bv. 3 0 0 3 6840 3 11. Constr. Buc. 8 8 8 8 14550 3
12. Metrom Brașov 3 0 0 3 6592 3 U. Voința București 8 111 191T7 3

rMOZAIC

in sezonul eompetlțional 
1968 19® a activat, la Potiteh- 
nlca Galați, voleibalistul Nl- 
co'.ae Dobre. După ce l-a fost 
satisfăcută cererea de opțiu- 
HC pentm echipa Minerul din 
Bala ’.tare, jucătorul Dobre a 
părăsit — firesc — Galațiul. 
Interesant este. Insă, felul 
cum a înțeles sportivul și 
omul Dobre să mulțumească 
celor ce s-au Îngrijit ca in 
perioada cit a locuit In Ga
lați să beneficieze de condiții 
dintre cele mal bune de viață 
șl pregătire sportivă. Sub d> 
ierlte pretexte, cl a Împru
mutat sume de bani, al căror 
to-jd atinge ctira de 8.008 lei 
și._ dus a fost. Evident, întil- 
rurea cu creditorii, cu ocazia 
mecutiul Politehnica—Mineral 
(24 octombrie; n-a fost prea 
pdăoută. dar a reușit, șl de 
această dată, să scape fără 
să-șl achue datoriile. Ne În
trebăm prea cind t Pcate ne 
ajută și conducerea clubului. 
Doar nu este vorba numai de 
datorii materale, a și de 
unele de altfel.

• în campionatul pentru 
juniori și școlari s-au disputat 
jocurile din cadrul etapei a 
V-a. Iată dtev* din rezultatele 
Înregistrate : masculin : Șc. sp. 
Brăila — Șc. sp. Bacău 0—3, 
Șc. sp. Brașov — Lie. N. Băl- 
cescu Cluj 2—3, CEB. Timi
șoara — Lie. Golescu Cimpu- 
lung 0—3, Șc. sp. Timișoara — 
Voința Arad 3—0, Șc. sp. Cra
iova — Lie. Rm. VUcea 0—3, 
Șc. sp. Tg. Mureș — Șc. sp. 
Sibiu 1—3, Șc. sp. P. Neamț
— Șc. sp. Buzău 3—2, Șc. sp. 2
— Șc. sp. Constanța 3—2, Vi
itorul — Șc. sp. 1 3—2, Șc. sp. 3
— Lie. M. Basarab 3—2. Steaua
— CS.Ș. 3—1 ; feminin : Șc. 
sp. P. Neamț — Lie. N. Băl- 
cescu 3—0, Dinamo — Lie. Pi
tești 3—0, Dinamo — Rapid
2— 3, Penicilina Iași — Lie. Pe
dagogie Birlad 3—2, Șc.
Timișoara — Șc. sp. Craiova
3— 0, Constructorul — Rapid 
2—3, Lie. 2 Ploiești — Lie. 2 
Făgăraș 3—0, Șc. sp. Sibiu — 
Șc. sp. Blaj 3—0, Lie. 3 Tirgo- 
viște — Lie. Olteni 3—1, Șc. 
sp. 3 — Viitorul 3—0, Șc. sp. 2
— Șc. sp. 1 0—2.

sp.

Criza școlilor de fotbal
După cum se știe, lice

ele de fotbal — adică șco
lile recent înființate și un
de elevii, anume selecțio
nați, primesc, paralel cu 
învățătura legală, lecții te
oretice șl practice de fot
bal pentru a deprinde de 
mici tehnica balonului rat 
tund — cunosc, la acest 
început de an, o criză acu
tă. Semnalele de alarmă 
din presă indică — sur
prinzător și cu totul im
previzibil acum cîțiva ani
— o prăbușire a interesu
lui pentru liceele sus-amin- 
tite. Fenomenul este atît 
de grav incit anumite școli 
au, la ora de față, doar 
45—50 la sută din efecti
vul de elevi planificat. Ca 
școala specială din Zimni- 
cea, de pildă, clasa a IX-a 
B a fost silită sd-și încea
pă cursurile cu numai 11 
elevi. La școala similară 
din Giești, din 48 elevi în
scriși fn septembrie, s-au 
prezentat numai 10, cei
lalți retrăgindu-și actele și 
intorcindu-se la liceele o- 
bișnuite.

Dorind ,ă înțelegem cău
șele faptului, ne-am adre
sat Intru lămuriri, cîtorva 
factori interesați.

Tov. D. Grămadă, di
rectorul Școlii cu profil 
fotbalistic nr. 5 din Crtn- 
gași, ne-a primit cu ama
bilitate și, fără «-și ascun
de îngrijorarea provocată 
de situația existentă, ne-a 
declarat următoarele:

— La 1 septembrie, cla
sele noastre erau aproape 
complete, dar, In ultima 
vreme, o seamă de părinți 
au hotărit să-și retragă e- 
levii. Insistențele noastre 
au rămas fără rezultat. în 
90 la sută din cazuri, pă
rinții respectivi, unii din
tre ei foști jucători de di
vizia A, afirmi că pe tim
pul lor fotbalul era un 
sport ca toate sporturile, 
dar ci astăzi — și mai cu 
seamă In ultimele luni — 
această activitate a devenit 
prea primejdioasă pentru 
ca fiii lor să o practice In 
mod organizat.

După părerea mea — a 
continuat directorul școlii
— meciul Milan—Estudian
tes, transmis la televiziune, 
și, îndeosebi, revanșa de 
la Buenos Aires, despre 
care s-a vorbit enorm, au 
contribuit masiv la apa
riția acestei stări de pani
că. Eu nu sint împotriva 
adevărului, n-aș vrea să 
mă înțelegeți greșit, dar 
cred ci televiziunea, radio
ul, ziarele, ar trebui să-și 
selecționeze mai cu grijă 
transmisiile 
jele, finind seama nu nu
mai de dorințele publlcu-

sau reporta-

lui, ci și dt interesele fun
damentale ale mișcării 
noastre fotbalistice. Con
siliul profesoral al școlii 
pe care o conduc s-a adre
sat, de altfel, în acest sens 
instituțiilor respective, to- 
licitind sprijinul și formu- 
lind cîteva propuneri con
crete. Cea mai importantă 
este aceea privind inter
dicția, pentru 1970, de a te 
transmite meciuri cu miză 
mare, „Cupa campionilor", 
finala „Cupei intercontinen
tale" etc., In perioada în
scrierilor la școală și în
locuirea lor cu partide a- 
micale. In definitiv tint 
destule și fac o bună pro
pagandă fotbalului. Din pă
cate, n-am primit 
un răspuns la 
nostru.

...Tereza V., 59 
duvă, gospodină, 
din mamele care 
tras copiii de la liceul spe
cial.

— Vreți să știți de ce 7 
— ne întreabă ea, cu o 
privire amărîtă. Eu am 
trei băieți. Cel mat mare, 
Viorel, s-a înhăitat cu niș
te derbedei, a furat o ma
șină și acum e la închi
soare pe trei ani. Al doi
lea, Titi, face închisoare 
ci lucra la spațiul locativ 
și l-au prin, cu... Al trei
lea, Homică, e un băiat 
cuminte, dar cind mi-au 
spus vecinele că In Argen
tina ti arestează pe fotba
liști după meci, atunci 
mi-am zi, — pini aici, 
asta nu, l-am scos de la 
tovarășul director Grăma
dă și l-am 
„Gheorghe Lazăr". 
ieți la închisoare 
Măcar pe Romică 
om la casa lui...

Eftlmie R„ 15 
tinăr brunet, 
clădit, se înscrisese in clasa 
a IX-a, la „speciala" din 
Crlngași. Acum învață la 
„Caragiale". Cind l-am ce
rut «d ne explice motivele 
schimbării, 
bucnit tn lacrimi.

— Tata'. Cind a citit 
despre meciul Estudiantes 
cu Milan de la Bueno, Ai
re, si a văzut fotografia 
lui Combin — știți, eu fața 
plină de singe — mi-a 
spus că dacă nu mă retrag 
de la fotbal îmi rupe pi
cioarele. Si că să mă duc 
la real, că știu matematici, 
ji să-mi aleg o 
mai liniștită.

— Cu ce 
ci-tu ?

— E pilot 
pe avioane cu reacție,..

insă nici 
memariul
ani, vă- 

e»ta una 
și-au ra*

Interi, la 
Doi ba

ci j unge. 
,1-1 văd

ani> un 
tnalt, bine

băiatul • iz-

meserte
Ca el.

te-ocupi tai-

de încercare

Al. MIRODAN

V

CUPA SPERANȚELOR" LA SCRIMA

♦

I. SIR1OPOL, coresp.

încheierea re- 
A.
în sala Con- 

avut plăcerea

• In ultima ședință a Bi
roului federal s-a hotărit ca și 
la această ediție a campiona
telor naționale de băieți și de 
fete să se dispute turnee finale 
ia care să participe primele 
patru clasate la 
turului diviziei

• Duminică, 
Btructorul, am
să-1 revedem pe fostul inter
național Martin Elek, cu ani 
în urmă component al forma
ției de aur a Dermagantului 
din Tg. Mureș (alături de 
Zoldi, Fiillfip, Marossi, Ferencz, 
Deak etc). Martin Elek este 
noul antrenor al echipei fe
minine Mureșul care, reveni
tă în divizia A, a repurtat O

prețioasă victorie, în Capitală, 
asupra Constructorului.

• Au fost stabilite datele de 
desfășurare a .Cupei Federa
ției" pentru echipele de mini- 
baschet: 28—30 noiembrie e- 
tapa de zonă ; 27—30 decem
brie etapa finală. Pentru ca 
întrecerile să poată fi organi
zate în condiții dt mai bune, 
s-a stabilit ca termenul de în
scriere a echipelor să se în
cheie la 15 noiembrie. .Preci
zăm cele două categorii de 
vîrstă : categoria I: născuți în 
1957 și mai mici ; categoria 
a II-a : născuți în 1959 și mai 
mici.

• A5. Armata Brașov nu 
are de unde să-și procure pa

nouri noi per.tru sala de bas
chet ! Și tind te gir deșt; că 
nu a trecut un an de tind 
FJtK a premiat tm moîd de 
panouri i nstalate de altfel în 
sălile Politehnica și Progresul 
din București) și a invitat 
(prin presă) secțiile duhurilor 
și ale asotiațiilor sportive să 
se adreseze atelierelor centra
le ale I.ELA-BB. pentru con
fecționarea panourilor— Dacă 
I.E.ABJS. a renunțat atit de 
repede la un model reușit, 
oare nu se găsește un alt ate
lier care să satisfacă necesită
țile sălilor de baschet ?

sitatea București 3—1, Flacăra 
roșie — Constfudorul 2—3 ; 
maseuiiaz Pmurfinka Brașov
— Vomța Baia Mare 3—0, Alu
mina Oradea — Voința Arad 
3-0, C.F R. Cluj — Ini sir- 
mei C. Turzii 3-1 CF.R. Ti
mișoara — A-S-A- Sibiu 3—2, 
Metalul Hunedoara — Univer
sitatea Timișoara 3—0, Aurora
— Medicina 0—3, Vagonul 
Ploiești — Farul Constanța 
3—1. Eiectroputere Craiova — 
Politehnica Iași 3—2, I.EF.S
— Știința Petroșani 3—0. Elec
tra — Viitorul Săvinești 3—1, 
Universitatea București — Con
structorul Suceava 1—1

Din nou două zile de scri
mă. După seniori, care și-au 
disputat cu citva timp in urmă 
„Cupa României", pe planșele 
instalate in sala de sport a 
Facultății de drept, s-au Între
cut participanții la cea de-a 
IV-a ediție a „Cupei speran
țelor', organizată de CJ4.E.F.S. 
București : nici mai mult, nici 
mal puțin de 42 de întîlniri 
grupate pe parcursul a două 
zile ! în astfel de condiții este 
greu de imaginat efortul pre
tins acelor trăgători (și nu au 
fost puțini !) care concuraseră 
cu cîteva zile In urmă la două 
competiții cu caracter amical. 
Poate, intr-un fel, a fost mai 
bine. S-a putut vedea care 
dintre trăgători au o pregătire 
fizică generală și specială mai 
bună și care sint „speranțele* 
scrimei Capitalei, fiindcă, la

urma urmelor, acestea au de
terminat victoria în 
ciuri.

Proba de floretă 
a revenit tînărului 
(Universitatea). In cea mai im
portantă intilnire, cu A. Iones- 
cu, Micloș a obținut o frumoa
să victorie (nesperată după pri
mele asalturi), asigurîndu-și 
primul loc.

La floretă-fete, elevele de la 
Școala sportivă nr. 1 au evo
luat cu succes, reușind să ocu
pe primele două locuri. Elisa- 
beta Doară și Viorica Draga 
s-au dovedit, pe parcursul în
trecerilor, trăgătoare cu 
calități, care s-au impus 
ției specialiștilor.

Probele de sabie și 
se vor desfășura la sfirșitul lu
nii noiembrie, tot in sala de 
«port a Facultății de drept

multe me-
(masculin) 
A. Micloș

certe 
aten-
spadă

(Urmări din pag !) 03

Clasamente la zi

lată rezultate
le tehnice 
registrate : 
retă băieți : 
Alexandru Micloș

îa-Flo-
1.

________ ____ , (Universita
tea) 4 v după baraj ; 2. Ale
xandru Ionescu (Viitorul) 4 v 
după baraj ; 3. Cristian Dinu 
(Progresul) 3 v ; 4. Gabriel 
Ursovici (Progresul) 2 v ; 5. 
Alexandru Bălticeanu (Univer
sitatea) 2 v ;_ 6. Constantin
Drăgan (Viitorul) 0 v.

Floretă fete : 1. Elisabeta
Doară (Șc. sp. nr. 1) 4 v ; 2. 
Viorica Draga (Șc. sp. nr. 1) 
3 v ; 3. Magdalena Bartoș (Vi
itorul) 3 v; 4. Ana Gîrbea 
(Progresul) 3 v; 5. Mariana 
Ostafl (Viitorul) 1 v ; 6. Mi- 
hâela Ștefan (Viitorul) 1 v.

G. D.

>
»

Două curiozități în clasa
mentele diviziei A : la băieți, 
doar Steaua și Dinamo sînt 
neînvinse după două etape, 
fapt poate unic in istoria 
campionatelor noastre națio
nale ; la fete, în frunte se 
află ‘ ‘ ’
reșui 
Cluj, 
vește 
tuația se va schimba proba
bil foarte curind, mai precis 
după ce Politehnica va juca 
restanța cu Universitatea 
Cluj. Iată, însă, cum arată 
clasamentele :

două provinciale : Mu- 
Tg. Mureș și A.S.A. 

Desigur, în ceea ce pri- 
formațiile feminine si-

MASCULIN

1.
2.
3.
4.
5.

Steaua
Dinamo
„U“ Timișoara 
„Poli” Galați 
Rapid

6. Politehnica Buc.
7. Comerțul Tg. M.
8. I.E.F.S.
0. I.C.H.F.

10 „U“ Cluj
11. .Poli* Brașov
12. Voința Buc.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

O 
O 
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

142-112 
163-135 
142—122 
158—141 
166—156 
121—114 
147-145 
125—127 
153—165
121— 137
122— 158 
118—166

4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2

FEMININ

1. Mureșul Tg. M. 2 2
2. A.S.A. Cluj 2 2

O 
O

100- 84 
153—143

4
4

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Voința Brașov
Crișul Oradea
Rapid
I.E.F.S.
Politehnica Buc. 
Constr. Buc.
Progresul Buc. 
„U- Cluj

DINAMO SI 
LA EGÂl

2
2
2
2
1
2
2
1

1
1
1
1
1
0
o

1
1
1
1
9
1
2
1

133—121 3
' 3

3
3
3
3
2
1

120-123
112— 117
113— 118

SI— 49 
85— 92

184—116
41— 39

I STEAUA 
LA EGALITATE 

IN „CUPA SPORTUL"

Ca și în clasamentul ofi
cial al diviziei, Dinamo și 
Steaua au acumulat același 
număr de puncte in „Cupa 
Sportul". Ierarhia echipelor 
în această dispută este, ac
tualmente, următoarea :

tr-un buget propriu, echilibrat 
»! logic. Instalațiile «fnt un ac- 
rerorlu al plrtHloe — sau invers 
— ți cine se ocupă de principal 
trebuie să se ooipe ți de se
cundar spre asigurarea tuturor 
funcțiilor Intr-o 
interdependență 
ceea ce privește 
lui teleferic, un 
nea zilele trecute că situația ar 
putea fi comparată cu un hotel 
nou, frumos, elegant, construit 
pe o plajă «uperbă. dar pe care 
un petrolier scufundat a Imbic- 
sit-o cu produsele minerale re
vărsate, fădnd-o inutilă. Poiana 
pierde In acest sezon cel puțin 
50 la sută din posibilitățile sale 
turistico-sponive datorită lipsei 
de orientare șl de grijă mani
festate In alegerea soluțiilor teh
nice privind organizarea șam:e 
rulul șl a căilor de acces. S-a 
afectat avuția stațiunii și poate 
că cineva ar trebui eă răspundă 
pentru aceasta.*

si amedjăm
i biauon și. am 

ti Ce tooA de 14.3 Și

ccmplexltaie și 
obllgatcru. In 

construcția no-i- 
priecen îmi spă

ne 
petigor. pentru 
real .zaț jZrei 1
5 km. Am ma: avut realiză*1. ea 
de exemplu ptitia de pe Valea 
CârbuharU sau trambuuna din 
Valea Cetății, dar fără un sprt- 
jm mal substanțial le-am aban
donat. Eșntvul. centru eu veche 
tradiție to schiul de fond de 
performanță; păstrează și azi. dti. 
generațte tn generație. gustul 
schiului practicat tn scopuri uti
litare șl sportive. Această cali
tate a sa este exploatată de an
trenori din afară. In special de 
la A_s. Armata și Dtoamo Bra
șov, care In loc sâ-șl ridice ca
dre. tșl dispută — șl nu tnto*- 
deauna In condiții de corectitu
dine — sportivii rlșnoveni. Aces
tei rivalități 11 cade victimă In 
primul rind Rișnovul care nu 
mai are sportivi proprii. Și este 
păcat.*

„Și eu cred, reia discuția GH. 
CR1STOLOVEAXU (antrenor), ca 
Poiana Brașov a devenit un oră
șel in care practica schiului s-a 
Îngreunat, din cauza aglomera rj. 
De aceea, ca unul ce cunosc

cestor baze de turiști șl localnici 
răuvoitori care sustrag materia
lul lemnos pentru foc ! VI se 
pare Incredibil șl totuși acesta 
este adevărul. Ce s-ar tr.timpla 
cu pirtia din material plastici"

Ic curtarul MO1SE CRĂCIUN 
(antrenor ta Steagul roșu):

^FocOul esie fratele săriturilor 
in cadrul probelor nordice șt de 
aceea este și el tot orfan. Nu 
știu de ce. vorbind u-se despre 
schi, se înțelege mai mult scT-iU 
alpin. Poate fiindcă este mal 
atrăgător, mal senzațional, dar 
oricum vrem șl noi un loc sub 
soare. Sistematizarea Poienii im
pune trasarea unor pirtll noi In 
Poiana de Jos. cu cheltuieli mi
nime. neglijabile. Este nevoie de 
mai muld grijă In conservarea 
lor. căci antrenorii nu pot Ii in 
același timp padagogl. bătători 
de plrne și administratori.

Ceea ce mi se pare cel mal 
important peana performanță 
este că spir.ivii trebuie să fugă 
de oraș, de tentațiile vieții sale. 
Or Poiana, cu cabanele, hotelu
rile șl barurile sale organizate In

timentulul șl calității în rețeaua 
comercială, pe de altă parte din 
cauza sistemului financiar re
latat*.

Intervine 
serv. adj. la 
județeană): 
late — deși 
dintr-o lipsă _ ____ ___
țiatlvă. Intervențiile individuale 
ale unor cluburi nu au sorți de 
reușită, dar centralizarea necesa
rului de materiale și echipament, 
a tuturor cluburilor, asociațiilor 
șl centrelor, pe măsuri, talii șl 
numere potrivite, ar da posibili
tatea comerțului să comande In
dustriei și să aprovizioneze — po
trivit cerințelor — precum și să 
obțină aprobările pentru vinzări 
prin virament. Nu este o imposi
bilitate, ci numai o problemă de 
inițiativă și de urmărire. Situația 
este asemănătoare și In ceea ce 
privește importurile. Sugestiile 
centralizate ale unor specialiști 
ne-ar da posibilitatea să dirijăm 
aprovizionarea in mod corespun
zător. Așteptăm colaborarea și 
cred că putem rezolva asplectele

ILtE MUCEA (șef 
Direcția comercială 

„Greutățile semna» 
reale — provin șl 

de organizare șl lni-

1—2. Dinamo 
Steaua

3. „U“ Timișoara
4. Politehnica Buc.
5. I.E.F.S.
6. Politehnica Galați
7. „U“ Cluj
8. Rapid
9. Comerțul Tg. Mureș 9

10. I.C.H.F. 8
11. Politehnica Brașov 2

1

18 
18
14
13
12
11
10
10

12. Voința Buc.

P 
P 
P
P 
P
P 
P
P
P
P
P
P

Dinamo (m) și Rapid (f) joacă miine in „C.C.E.“
Campioanele de baschet ale 

României, Dinamo la băieți și 
Rapid la fete, pleacă 
dir Capitală pentru a 
primele meciuri din 
ediției 1969—1970 a 
campionilor europeni", 
moviștii se îndreaptă cu a- 
vionul spre Tirana, urmînd 
ca de acolo să parcurgă cu au
tobuzul circa 70 de km pînă 
la Skodra unde va întîlni joi 
campioana Albaniei, formația 
Partizan Tirana. Arbitrii par
tidei vor fi C. Marchezl (Ita
lia) și D. Iakcici (Iugoslavia). 
Returul se va disputa la 
București, la 13 noiembrie.

Rapidistele se deplasează, 
tot cu avionul, la Tel Avlv 
unde vor juca — tot joi — cu 
campioana Israelului, Hapoel 
Tel Aviv, sub arbitrajul lui 
A. Kayalî (Turci ') șl K. Licu- 
resis (Grecia). Revanșa va a- 
vea loc la București tot la 13

astăzi 
susține 
cadrul 
„Cupei

Dina-

noiembrie, în program cuplat 
cu meciul Dinamo — Partizan 
Tirana.

Rezultate din „B“
In etapa a II-a a diviziei 

pentru echipele masculine, 
au fost 
mă "oarele 
litehnica 
Oradea 90-57 (42—23), A.S.A 
Bacău — Academia militară 
Buc. 73—57 (28—34), Steagul 
roșu Brașov — Utjlaju, Timi
șoara 55—49 (40—34), Știința 
Sf. Gheorghe — Știința Petro
șani 77—68 (39—37), Construc
torul lași — Universitatea 
Buc. 66—56 (34—38), Farul 
Constanța — Rapid Buzău 
110—41 (59—18), Universitatea 
Crafova — Știința Mediaș 54— 
68 (25- 31), Constructorul Hu
nedoara — Constructorul Arad 
82-80 (24-40),

înregitsrate 
rezultate t 

Cluj —

B

ur- 
Po- 

Crișu'I

1st spune pdrerea și IO AX BO
BI Ț (antrenor la Dinamo) :

„S-ar părea că In Poiana Bra
șov se produce o interferare ne
gativă Intre Insereaele turistice 
ale stațiunii și cele competițlo- 
nale, in sensul că activități cu 
finalitate diferită folosesc ace
leași mijloace. Situația In parte 
corespunde realității, dar se poe
te găsi un „modus vivendl" care 
să satisfacă la modul optim am
bele caracteristici printr-o organi
zare mai precisă' a programelor 
de funcționare, prin asigurarea 
unor priorități intre anumite rre 
pentru concurenți, prin oficia
lizarea unul sistem de urcare in 
paralel (turiști șl sportivi legiti
mați) și, in special, printr-o lar
gă acțiune de Informare auditivă 
șl vizuală. Turiștii Uv buie să fie 
permanent încunoștilnțațl ce pir- 
til sînt deschise, car a este sta
rea zăpezii, unde sint amplasate 
brancarde sau bărci de prim a- 
jutor, care teleschlurl funcțio
nează și după ce program, unde 
sînt puncte de aglomarare pe 
trasee etc, reallzîndu-se astfel o 
dispersare pe tot teritoriul schia- 
bll fără a se stînjeni vreuna din 
cele două activități: turismul șl 
performanța. Situația actuală din 
Poiana 
că per 
constru 
scaun, 
trebui 
să di 
lor i 
glm 
natu 
tlve, 
geab

ov mă face să cred 
alizarea oricărei 
telecablnă, tele- 

constcuctorul 
— în prealabil — 

proprietarul pirtil- 
lntegra într-un rese

otejare a frumuseților 
șl a investițiilor spor- 

1 altfel... construim de-

ne I. M1RICA (directorul 
din Rtșnov) :
adevărat că Poiana Bra- 

monopollzat atenția tuturor 
special a F.R. Schi, CJEFS 

țov și a comisiei județene de 
i fiind lăsate pe planul doi, 
să nu zic uitate, centre lm- 

rtante ale practicării schiului, 
um ar fl: Săcele, Rîșnov,- Fun- 
ata, Bran șl altele. Bazele spor

tive trebuie apropiate de fon
dul uman, de tineretul școlar, 
căci altfel nu putem vorbi de o 
bază de masă a sportului și nici 
de cel de performanț.-.. Centrele 
amintite au nevoie de îndrumare 
tehnică, de sprijin șl de con
trol. Peste tot sint entuziaști. De 
pildă, profesorul loan Tocltu, sare 
1* Săcele construiește o pîrtle 
școlară, sau chiar noi, la Rîșnov,

SCHIUL BRAȘOVEAN
locurile, mă glndesc că, printr-un 
efort minim, Bonlocul ar putea 
prelua multe din funcțiile Poie
nii. Este și aproape, nu necesită 
lucrări de defrișare sau amena
jare, Iar din punct de vedere 
sportiv, al gradului de dificultate 
șl chiar peisagistic, pîrtlile sint 
comparabile, dacă nu chiar su
perioare, Poienii Brașov. Pentru 
început, două telleschliirl porta
bile ar crea fundamentul mate
rial al unei baze sportive In 
perspectivă șl care are o tradltle 
de aproape o jumătate de secol. 
Grija pentru o anumită stațiune nu 
trebuie 
altele."

să ne facă să uităm de

ldeea 
REA 
A.S.A.):

„Este evident că 
una din cele mal 
moașe trambuline 
fost uitat șl abandonat. Tot așa. 
se pare că — săriturile sînt 
astăzi ale nimănui. Atît din preo
cupările forurilor sportive, cit și 
din discuțiile purtate azi, am ob
servat că săriturile sînt negli
jate. Mal avem doar cîteva tram
buline șl ele au nevoie de ame
najări pentru a fi 
masa trambulinei 
turnul de arbitraj, 
trambulina copiilor _ __
nlța Popii, spre a da numai cî
teva e: emple. Nu mai vorbesc 
de trambulina din material plas
tic propusă de clțiva ani pentru 
Brașov care, pe lingă aspectele 
de pregătire sportivă in tot 
timpul anului, ar putea fi renta- 
bi.ă, putînuu-se organiza anumite 
spectacole sportive. Săriturile sint 
o disciplină In caro putem pro
gresa foarte reped pînă la cele 
mai ridicate performanțe, cu un 
minim de condiții. Avem exem
plul prietenilor noștn cehoslovaci, 
polonezi și unguri care au înțeles 
acest adevăr."

AL.EX. TAUS : ..Trambulinele 
clasice de zăpadă vor fi recon
diționate înainte de căderea ză
pezii. Nu amenajarea ridică pro
bleme, cl mal mult... ferirea a-

este continuata de FLO- 
VO1NEA (antrenor la

Bonlocul, cu 
vechi șl fru- 
dln județ, a

practicabile: 
din Polar.ă, 
balustradele, 
ae la Flntl-

vederea unei rentabilizări comer
ciale, nu mau asigură liniștea șl 
concentrarea prealabilă obținerii 
unor performanțe. De aceea, sub
scriu Ideii exprimate aid că 
Poiana ar trebui să aibă un sin
gur stă pin care să păstreze o 
privire zâmbitoare... și pentru 
sport, o cazare bună, Izolată, 
pentru sportivi, cu un regim a- 
limentar organizat sub forma 
unei cantine sportive similară 
celei de la Centrul „23 August" 
din Bucureșu. eliberată de re
giile comerciale, ar revitallza ac
tivitatea sportivă de lamă care 
se diluează lent In marea turis
mului șl agrementului. In ceea 
ce privește materialul șl echipa
mentul, situația — deocamdată 
— nu pare prea optimistă. Cele 
din Import (schiuri, legături, 
bastoane, ceară), deși completate 
anual, sint depășite, probabil din- 
tr-o practică rutinieră a orga
nizațiilor comerciale care nu con
sultă In prealabil federația sau 
pe cunoscători. Cele Indigene se 
găsesc la măsuri și tain nepo
trivite, dar numai contra nume
rar, ceea ce pentru o organizație 
de stat este In afara disciplinei 
financiare. Calitatea de multe 
ori este îndoielnică, căci modelele 
suferă de o permanentă lnadap- 
tare sau Intirzter» față de dina
mica cererii.*

I. SUMEDREA (antrenor la 
Tractorul):

„Situația relatată este acu
tă șl în ceea ce privește mate
rialele șl echipamentul 
copil. După părerea mea, efortul 
de înzestrare ar trebui dirijat 
în special pentru aceste vlrsie, 
deoarece tineretul reprezintă ma
rele rezervor biologic șl sportiv 
al țării."

pentru

Prof. 1. VULCANEANU (directo
rul Școlii sportive Energia):

„Pare paradoxal, dar corespun
de adevărului. Sîntem o școală 
sportivă proaspăt înființată, a- 
vem fonduri din subvențiile mi
nisterului, dar nu le putem chel
tui, pe de parte din lipsa sor

semnalate prlntr-un efort comun, 
conjugat*

Dr. MIRCEA BLEAHU. ,,Toțl 
știm de cel trei „stăplnf al 
Poienii. De curind a apărut — 
cei puțin teoretic — șl cel de-al 
4-lea, Salvamont-ul, care, deo
camdată, n-are nld organizarea 
șl nici dotarea corespunzătoare 
unei stații turistice de elită. Sub 
aspect material prlmul-ajutor 
trebuie asigurat tot de unul din 
cel trei factori conducători ai 
stațiunii. Asistența mieidicală pro- 
prlu-zlsâ pe pirtll este asigurată 
de cadrele Ministerului Sănătății.*

Dr. LAURIAN TAUS (directo
rul Dispensarului pentru sportivi 
din Brașov): „Activitatea de 
prlm-ajutor șl asistență medicală 
se va îmbunătăți considerabil în- 
cepînd cu acest sezon, cind în 
Poiana va ființa cu titlu per
manent un centru medico-spor- 
tlv Încadrat cu un medic șl două 
cadre medii, In afara cadrelor 
circumscripției medicale locale. 
Credem că vom fi ajutați, pri
mind in dotare șl o autosani
tară.

Ceea ce este absolut necesar și 
urgent este existența unei rețele 
de bărci de prlm-ajutor ampta- 
sate In diferite puncte fixe ale 
stațiunii șl pe plrtil care să re
ducă timpul de cducere a acci
dentatului la centrul medical. 
O.N.T., bazele sportive ar trebui 
să se preocupe de această Înze
strare lndlspenrabllă penptru o 
stațiune modernă.

Cred, de asemenea, 
cabanele de 
reutilate cu truse medicale — 
prlm-ajutor. Pentru Instructajul 
elementar al cabanierilor, ne a- 
sumâm această obligație la cere
rea celor Interesați.

Sportivii sînt obligați să-șl facă 
controale medicale periodice - 
generale și speciale — care sa 
ajute munca antrenorilor, reflec
tată In eficiența pregătirii șl In 
perfecta sănătate. Sint create ș>

că toate 
creastă ar trebui 

de

trebuie folosite din plin mijloa
cele unul proces de antrenament 
științific și metodic, condiție ne
cesară a sănătății șl performan- 
țel."

Ș’TEFAN STOICH1Ț (șeful ser
viciului administrativ al bazelor 
sportive) :

„Rețeaua 
care vorbea 
și existența 
fonice Intre 
și sosire ale pîrtillor. Acest lu
cru este in același timp șl con
diția organizatorică esențială a 
competițiilor de schi. Ea se Im
proviza șl pînă acum, Înaintea 
fiecărei competiții, cu concursul 
larg al vinătorllor de munte care 
instalau săptămlnal cabluri tele
fonice șl telefoane de campanie 
de-a lungul traseelor. Această re
țea trebuie să devină permanen
tă. o instalație fixă, ellmln!ndu-se 
un efort repetat săptămlnal șl 
care stă sub semnul bunăvoin
ței vinătorllor de munte. Aș în
cheia subliniind aportul pe care 
această rețea l-ar aduce activității 
sportive și sub aspectul crono
metrajului șl chiar al pregătirii 
sportivilor. Actuala stare de lu
cruri este departe de condiția 
unei stațiuni de sporturi de Iarnă 
care se vrea comparafjg'cu cele 
mal moderne din Europl.*

★
Desigur, ar mat fi fost multe 

de relatat din interesanta tUscu- 
ție, constructiva, plină de idei șl 
propuneri pe care am avut-o la 
Brașov.

In concluzie, am reținut că ac
tivitatea sportivi de iarnă are 
baza materială care să-i dea sub
stanță vitală, dar trebuie com
pletată cu cadrul organizatoric 
care si-i asigure la nivelul optim 
cerințele turismluiul și perfor
manței. Preocuparea, inițiativa, 
entuziasmul PE PLAN LOCAL 
sint hotăritoare.

Dacă turismul, prin baza sa ae 
masă, este condiția sportului de 
performanță, acesta din urmă re
prezintă la rtndul său fenomenul 
de atracție, publicitar^ propagan
distic, prin care se lansează șl se 
întreține renumele unei stațiuni. 
Relația este de condiționare re
ciprocă, tar supralicitarea unul 
aspect In dauna celuilalt 
ză interesul general spre 
tuturor.

Am înțeles că Poiana 
bute să devină „Mecca" 
Și că alte centre oferă_ __
naturale șl de tradiție strălucite. 
Ele așteaptă să fie... redescope
rite de columbi eontemocrant. 
Am reținut că există soluții pen
tru rezolvarea greutăților pri
vind aprovizionarea cu material 
și echipament... dar ele trebuie 
căutate și urmărite. Vorba bă- 
trînească: „avem ae toate, dar 
nimeni nu ni le bagă tn sac*...

Trebuite, fără îndoială, să in
tervină modificări, îmbunătățiri, 
completări de ordin material, dar 
ceea ce nl se pare cel mai im- 
portant sint propriile modificări 
in conștiința, tn optica noastră 
asupra 
blemelor 
care le _ ________ ____
orice acțiune trebuie privit fi
nalul. In orice activitate cre
dem că prin imaginație, cunoaș
tere, stăruință și colaborare, tre
buie să încercăm a realiza pe un 
plan superior prin propriile forțe 
și să nu așteptăm rezolvarea, la 
adăpostul directivelor de la cen- 
i u.

Brașovul are șl condițiile șt 
oamenii cu care si poată ob
ține acest deziderat maior.

de prlm-ajutor de 
dr. Taus presupune 
unor legături tele- 
punctele de plecări*

afectea- 
paguba

nu tre- 
schiulut 
condiții

muncii, 
Șl 

avem
asupra pro- 

sarcinilor pe 
de rezolvat. In
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Goool! Disperatul plonjon al lui Adamache a fost inutil... 
Crișul conduce cu 3—1 și acel 1—0 pentru Steagul n-a mai 
rămas decît o dulce amintire... Astăzi, insă, rolurile s au 

inversat; sarcina Crișului e infinit mai dificilă!
Foto i VILIDAR — Oradea

Azi, în divizia națională A

0 ETAPĂ CU... 6 DERRY-URI ?
• Va mai ceda Jiul vreun punct oaspeților ? • ,,U" Cluj— 
Farul, un meci de... 1,X,2! © In ,,Giulești^ (de la ora 14,30) 
utilizarea internafio rialilor rapidiști sub semnul intre- 
bârii • La Arad,

Deransarâ — din teluricul 
mottr al meciului cu Gre
cia — aaafMtafi prin amina- 
rea a două dintre psrtice’e- 
cheie Universitatea Craio
va—Steaua și F.C. Argeș— 
Dinamo, „sărite* tocmai pen
tru a se asigura aelecționa- 
bililor timpul util pentru refa
cere. etapa de astăzi, a XI-a. 
se relevă, unei priviri fu
gare, asemenea unui desert 
de mijloc de săptâmînă—

Dar. repetăm, unei priviri 
fugare — căci, studiate mai 
atent, cu acea bună obsti- 
nență în care recidivează 
amatorii noștri de fotbal, 
meciurile de astăzi se des
coperă serioase, atractive.

Am încercat să căutăm 
derby-ul etapei a Xl-a și 
trebuie să recunoaștem că 
amintitele amînări ne-au 
condus spre o concluzie de-a

TELEVIZIUNEA NE OFERĂ DUMINICAPRIMA ESCALA
(Urmare din pag. 1) UN ATRACTIV PROGRAM SPORTIV

tenul său de-un leat...). Gher- 
gheli, făcînd haz de necaz, 
vine să-i spună profesorului 
Angelo Niculescu că ghinionul 
ce-1 urmărește de-o vreme nu 
l-a iertat nici acum, și-1 arată 
degetul mic care e... acciden
tat t Dobrin, flegmatic ca de 
obicei șl avid de repaus, deși, 
după spusele lui, n-a călcat 
de loc pe alături, abia așteap
tă să se pună la punct cu 
odihna... Lucescu și Deleanu 
ne-o iau înainte, tntrebîndu-ne 
ei pe noi : „Nu-1 așa că a- 
ceastă toamnă a înviorat cam
pionatul, că meciurile sint mal 
spectaculoase ? Ce mai este 
pe la Iași, Poli cum a mers 
duminică ?“ etc. etc. Iar Ju
cătorii militari, Sătmăreanu șl 
Hălmâgeanu, ca adevărați 
stîlpl ai apărării, II ajută pe 
masorul Tudose să facă pli
nul autobuzului.

Șl iată-1 plecați pe drumul 
Brașovului, spre prima escală 
a unul drum ce poate râml- 
ne In Istoria fotbalului româ
nesc. Dar cum istoria se scrie, 
în principal, prin fapte diur
ne, nimeni n-a vorbit de is
torie, de date, de 16 noiem
brie...

Nici noi, de altfel l

întreruperea campio- 
diviziei A, pentru a

Dacă 
natului 
lăsa loc pregătirilor echipei 
naționale în vederea parti
dei cu Grecia, din cadrul 
preliminariilor C.M. de fot
bal, le-a creat un moment 
de respiro obișnuiților sta
dioanelor, dîndu-le posibilita
tea să-și petreacă o dumi
nică în sînul familiilor, te
leviziunea — „pe fază", ca 
de obicei — le va oferi un 
bogat și atractiv program 
sportiv la domiciliu.

Astfel, de la orele 13,00, 
iubitorii sportului rege vor 
putea urmări pe micul ecran, 
in transmisie directă de la 
Varșovia partida de fotbal 
din cadrul preliminariilor 
C.M. Polonia—Bulgaria, care 
va fi comentată — din stu
dio — de cronicarul sportiv 
Călin Antonescu. în conti
nuare (orele 15), va veni rîn- 
dul simpatizanților jocului 
cu balonul oval să ia loc în

fața televizoarelor, pentru a 
urmări întîlnirea dintre for
mațiile secunde ale României 
și Franței, care se va des
fășura pe stadionul Dinamo 
din Capitală (comentator : 
Dumitru Tănăsescu). La orele 
16,30 va fi prezentată o emi
siune realizată de Cristian 
Țopescu : „Meciul România — 
Grecia cu 7 zile înainte de 
disputarea lui". Și, In sfirșit, 
la orele 21,30, hebdomadara 
emisiune Telesport.

Iată un program bogat, 
pentru care televiziunea me
rită toate felicitările.

derby-ul Mureșului
dreptul deconcertantă : etapa 
de astăzi nu cunoaște nici 
un meci cap de afiș, care 
să le expedieze pe celelalte 
intr-un con de umbră_ E
astăzi, dacă vreți, o etapă 
fără derby sau, cum, dim
potrivă, sugerează în glumă 
cineva, o etapă cu._ 6 der- 
by-uri !

Ca o altă constatare de 
ansamblu t nici una din 
gazdele de astăzi — deși Jiul 
ioacă acasă _o dublă" — n-a 
terminat învingătoare du
minică, în timp ce de zîm- 
betele Fortunei s-au bucu
rat, în aceeași zi, 5 din cele 
6 vizitatoare de azi. Numai 
Dinamo Bacău — ingrată mi
siune tocmai a unicei echi
pe românești aflată in cursa 
competițiilor continentale —, 
admonestată sever în bătri- 
nul Tomis, nu va ajunge nici 
azi în curtea proprie. Iar 
meciul de la Ploiești, in fața 
unui team care trebuie să 
prețuiască punctele pe teren 
propriu, este departe de a 
fi o simplă formalitate pen
tru Dembrovschi și compa
nia...

La Brașov (Steagul roșu — 
C.F.R.) și la Petroșani (Jiul 
— Polilehnica) 
ciuri în care 
pe răzbunare, 
ma a pierdut 
șansă în Țara Crișurilor, iar 
cea de-a doua a cedat, în 
fief propriu și împotriva 
„specialității casei", un punct, 
probabil planificat, ar trebui 
să-și aproprie o victorie prie-

— două me- 
gazdele, puse 
după ce pri- 

duminică o

=) 
O 
Ui 
Ui

Fotbalul feminin a prins rădăcini 
la Ploiești

' Fotbalul feminin 
pentru ploieșteni o 
ță, echipa locală 
săptămînal întîlniri.

a devenit 
obișnuin- 
susținînd 

Dînd

De ce nu s-a jucat duminică
la Oltenița ?

Duminica, în cadrul etapei a 
XI-* a diviziei C, trebuia să se 
dispute. Ia Oltenița, meciul din
tre formația locală S.N.O. și I. T. 
Constanța (seria a ni-a). Meciul, 
programat ca și celelalte partide 
la ora 11, n-a avut însă loc.. La 
ora oficială de Începere a parti
dei, echipa oaspete, în frunte cu 
arbitrul V. Murgășanu șl tușleril 
respectivi, au ieșit din vestiare 
dar nu puteau intra pe teren 
deoarece acolo se disputa un meci 
oficial de rugby — S.N.O. — Po
litehnica București — divizia B — 
care Începuse la ora 10. In pofida 
insistențelor echipei din Oltenița, 
nici arbitrul, nici formația cons- 
tănțeană n-au vrut să amine în
ceperea jocului cu o jumătate de 
oră, invocînd regulamentul com
petiției care prevede ca meciurile 
să înceapă la ora 11. In felul a- 
cesta, spre dezamăgirea nume
roșilor spectatori prezențl pe sta
dionul S.N.O., meciul nu s-a ju
cat. Evident, vina principală o 
poartă conducerea asociației spor
tive S.N.O. care, știind că are 
programat un meci de rugby la 
ora 10, nu a cerut federației de 
fotbal să amine Începerea jocu
lui cu o jumătate de oră. Men
ționăm că observatorul federal a 
fost de părere ca meciul să în
ceapă totuși după încheierea jo
cului de rugby, dar nici I. T. 
Constanța, nici arbitrul, care s-au 
cramponat de regulament, 
dat ascultare.

O hotărire In privința 
meci nedisputat o va lua 
de competiții a F.R.F., in 
sa de joi seara.

curs propunerii, apărute în 
revista „Fotbal", 
ne un joc in deschiderea 
meciului internațional Ro
mânia — Grecia, din cadrul 
C.M., fotbalistele din Ploiești 
se pregătesc intens. Săptămî
na trecută, au susținut două 
jocuri cu echipa Poiana Cîm
pina, obținînd tot atitea vic
torii. In primul mfeci, des
fășurat la 
tencele au 
iar în cel 
fășurat în
învins cu 1—0, prin golul în
scris de Valeria Luca.

Săptămîna aceasta, selec
ționata municipiului Ploiești 
va întîlni, într-o nouă parti
dă, Poiana Cimpina, de data 
aceasta la Sinaia.

de a susți-

Cîmpina, ploieș- 
cîștigat cu 2—1, 

de-al doilea, des- 
propriul fief, au

A. VLASCEANU 
coresp. principal

nu i-au

acestui 
comisia 
ledlnța

Formația Textila, din Bo
toșani (divizia C, seria I), a 
întreprins un turneu in Po
lonia, susținînd două jocuri, 
pe care le-a terminat la ega
litate.

în primul meci, Textila a 
jucat cu C.S. Unia Oswiecin 
(1—1), iar în cel de-al doi
lea cu o echipă a clubului 
Gornik Zabrze (1—1).

T. UNGUREANU, coresp.

LOTO • PRONOSPORT
CONCURS EXCEPȚIONAL 

PRONOEXPRES 
9 NOIEMBRIE 1969

Ne aflăm în plină vînzare a 
biletelor pentru concursul ex
cepțional Pronoexpres din 9 
noiembrie a.c. la care se atri
buie : apartamente cu 3 ca
mere (confort gradul I) și di
ferența în numerar pînă la 
100 000 lei, în număr NELI
MITAT și apartamente cu 2 
camere (confort gradul I) și 
diferența în numerar pînă la 
75 000 lei, în număr NELIMI
TAT ; autoturisme DACIA 
1100 și SKODA 1000 M.B., în 
număr NELIMITAT ; premii 
în numerar de valoare varia
bilă și premii fixe în bani.

La acest concurs se poate 
participa pe trei feluri de bi
lete : seria N de 30 lei, seria 
M de 18 lei și seria P de 12 
lei. Cu 30 lei, participați la 
toate extragerile cu șanse mari 
de cîștig. Sîmbătă 8 noiem
brie, este ULTIMA ZI pentru 
procurarea biletelor.

• La 12 și 26 noiembrie a.c. 
concursuri suplimentare PRO
NOSPORT.

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează — la 
12 și 26 noiembrie a.c. — două 
concursuri suplimentare Fro-

nosport axate pe meciurile din 
optimile de finală ale marilor 
competiții europene „Cupa 
campionilor europeni" și „Cu
pa cupelor".

La 12 noiembrie a.c. vor a- 
vea loc meciurile tur în am
bele competiții, returul dispu- 
tîndu-se două săptămîni mai 
tîrziu, la 26 noiembrie.

Concursurile suplimentare 
se vor desfășura după actua
lul regulament Pronosport, 
urmînd ca alte amănunte și 
programele de concurs să le 
publicăm în zilele următoare.

Tragerea Pronoexpres de as
tăzi va avea loc la București 
în sala Clubului Finanțe Bănci 
din strada Doamnei nr. 2 cu 
începere de la ora 19. Trage
rea va fi radiodifuzată, după 
care va urma un film artistic. 
Intrarea liberă.

PREMIILE concursului
PRONOSPORT Nr. 44 

DIN 2 NOIEMBRIE 1969

CATEGORIA I (13 rezul
tate) : 28 variante a 2.862 lei ;

CATEGORIA 
rezultate) : 538
179 lei ;

CATEGORIA 
rezultate) : 7.460 variante a 
20 lei.

a Il-a (12 
variante a

a IlI-a (11

QC
5

pe 
în

00,

certitudinea. Doar 
dacă, gîndesc suporterii din 
Petroșani, Lupulescu nu va 
avea din nou o genială in
spirație de ultim moment, 
ca aceea care i-a trimis 
coechipierii lui Dobrin. 
secunda 40 a minutului 
direct în infern...

Aradul găzduiește partida 
unei veritabile dileme : U.T.A. 
decade, A.S.A. renaște ? La 
urma urmei, un 0—6 cu Di
namo, chiar la București, 
surprinde mai mult decît un 
2—0 cu echipa lui Dan și 
Răducanu, indiferent dacă 
ultimii sînt gratulați de cro
nicarul nostru cu nota 4 și 
dacă mureșenii au cam uitat 
gustul, de miere, al izbîn- 
zii ! în plus, din Tg. Mureș 
ni se anunță că Naghi s-a- 
relansat în căutarea goluri
lor pierdute...

„U“ Cluj — Farul, med al

ambițiilor și, după oscilațiile 
celor două formații, de.„ 1, 
X, Z Zicem 2, pentru că, 
după cum ne informează co
legul Tîberiu Stama, aflat 
ce ieri la Cluj, universitarii 
vor aduce în teren o echipă 
lipsită de Pexa. Neșu și Mus- 
•.ătea — accidentați. Ștefan 
Cîrjan privește meciul cu o 
ooză cestul de mare de scep
ticism. în timp ce de partea 
cealaltă a gazonului, 
jucător al Rapidului. 
Marian, are. probabil, 
drepturile să spere...

f ostul 
Bazil 
toate 

Argu
mentul ? Un 4—4) cu Dinamo 
Bacău, care nu stă la inde- 
mina multor echipe !

In sfirșit. la București (pe 
„Giulești'. cu începere de la 
ora 14.30), Rapidul primește 
replica Crișului. autoarea, și 
in alte ocazii, a unor mari 
isprăvi bucureștene... De da
ta aceasta, însă, nu ne vine 
să dăm crezare tradiției, căci 
— o știm cu toții — Dan și 
Răducanu, și chiar Neagu, 
țin să confirme că Tg. Mu
reșul n-a fost decît un sim
plu accident.. Sau, poate, an
trenorii Grantului au alte 
ginduri — după ultimele 
noastre informații — și in
ternaționalii feroviari — cu 
notă specială pentru Rădu
canu — vor rămîne pe ban
ca rezervelor, pentru a... 
reflecta.

...Peste cîteva ore, însă, to
tul se va fi sfirșit și meciu
rile etapei a Xl-a vor fi tre
cut, pe nesimțite, în scripte 
și amintiri. Toate gîndurile 
iubitorilor de fotbal se vor 
îndrepta spre locul unde 
tricolorii se vor antrena toa
tă săptămîna viitoare, spre 
mult așteptatul meci al ca
lificării la turneul final al 
campionatului mondial...

Ovidiu IOANITOA1A

DUMINICA, IN CAPITALA
Stadionul Metalul, ora 11 : 

Metalul București — Progre
sul București (div. B).

Stadionul Politehnica, ora 
11 : Sportul Studențesc Buc. 
— Metalul Tîrgoviște ' '

Teren Gloria, ora 
șini unelte Buc. — 
metal Buc. (div. C).

Teren Laromet, ora 11 : 
Laromet București — Voința 
Buc. (div. C).

(div. B).
9 : Ma- 
Tehno-

Teren
T.U.G. 
Buc. (div. C).

Teren Autobuzul, ora 11 : 
FI. roșie Buc. — Sirena Buc. 
(div. C).

Teren Gloria, ora 13 : Ma
șini unelte — Tehnometal; 
teren Ghencea, ora 13 : 
Steaua — Electrica Constan
ța ; teren Electronica, ora 9 : 
Electronica — I.T. Constan-

T.U.G. 
Buc. -

ora 11: 
Autobuzul

ța ; teren Dinamo II, ora 13 : 
Dinamo — Petrolistul Bol
dești ; teren Sirena, ora 13: 
Sirena — Flacăra Morenl; 
teren Metalul, ora 13 : Me
talul — Unirea Focșani ; te
ren Giulești, ora 9 : Rapid — 
Autobuzul; teren Voința, ora 
9 : Voința — FI. roșie Bucu
rești ; teren Știința Tei, ora 
13 : Sp. Studențesc — Chi
mia Tr. Măgurele (juniori)

ECOURI 0 ECOURI • ECOURI • ECOURI • ECOURI 0 ECOURI • ECOURI
• N-au venit la Petro

șani, așa cum am citit 
undeva, 3 500 de craioveni 
focoși, deciși să-și susțină 
echipa favorită, pînă la 
ultima suflare. N-au fost 
decît 3—400. Poate 
atît. In inferioritate nu
merică, ei au ținut însă 

gazdelo-, 
mare pc-

piept galeriei 
printr-un mar

i

nici

au venit Ia Petroșani în 
chip de.„ cuceritori, tre
zind în zorii zilei oamenii 
din somn, rupind afișele 
de pe străzi, forțind por
țile stadionului etc. etc.

Este adevărat că, prin 
alte țări, suporterii fac lu
cruri mai grave. Dar o 
întrecere în această direc
ție este absolut nedorită.

ni se pare cu atît 
mai ' ’ —,_
cit Dembrovschi 
n-a schițat nici 
un protest la de
cizia arbitrului. 
Și atunci pe cine 
să credem ? Pe 
apărătorii 
căuani sau 
Dembrovschi ? I

ciudată, cu

bă-
pe._

fflM 

specia' 
lîstuluî

In această perioadă

RAFINAMENTUL

METODIC
AL ANTRENORULUI

O 
U> 
Uj

tențuu
n-au lipsit clopotele și 
pocnitorii*. La un moment 
dat, aveam impresia cd 
nu ne găsim la Petroșani, 
ci că am nimerit în mij
locul tifosilor lui Intema- 
zionale, pe „San Siro“.

Daci lucrurile s-ar fi 
oprit aici, am fi consem
nat doar aspectul pitoresc 
al lucrurilor. Dar supor
terii ** ‘ ~Universității Craiova
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• In pauz* meciului 
Jiul — Universitatea, doc
torul Frlnculeecu, unul 
din marii sufletițti ai cra- 
iovenilor, ne spunea că 
faza In care Martinovici 
a fost dezechilibrat In ca
reu nu «eâama 11 metri. 
„El pierduse mingea*----
a ținut să precizez* doc
torul Frfnculescu.

După meci. Ozon, deși 
vădit afectat de rezultai, 
r.e-a declarat că acest 
1—1 este echitabil.

Sportivitate, de o parte 
Si de alta!

• Nici 5 000 de specta
tori plătitori 
de duminică, 
șani. Restul^

Spectacolul 
fotbalul, fu special — su
feră, evident din cauza 
prea multor gratuități — 
legale și ilegale.

Cui i-a- trece prin cap 
să pretindă măcar un pa
chet de scobitori, fără 
bani f

la partida 
de la Petro-

rportiv —

• _ ____  _ .__
Iași. Un sprint irezistibil al lui Moldcveanu și un șut 
fulgerător, cu stinguL de la marginea careului de 
16 metri. Portarul piteștean, Niculescu, se întinde ca 
un arc, mina lui pare 8 smulge imaginara pinza de 
păianjen de la colțul porții, dar mingea se zoaie în 
plasă ! Un moment de suspense, dar și de nedumerire 
generală: gol sau nu, pe unde a intrat mingea ? Și 
consultindu-se cu tușierul, C. Dir.ulescu, arbitrul Gh. 
Limona acordă repunerea mingii în joc... de la mar
ginea careului de 6 metri ! N-a fost gol, pentru că 
mingea intrase in poartă, neregulamentar, prin plasa 
laterală. Și, spre cinstea jucătorilor ieșeni, a publicului 

6—0 optica multora

Se încheia primul sfert de eră al partidei de ia

local, nimeni n-a 
capătă deformări

protestat, 
ciudate...

deși la

• La tnceșiutul
Dobrin a primit un buchet
și a fost aplaudat cu căldură _ r______
In tot timpul meciului, jucătorul piteștean n-a cunoscut 
duritățile și oostrucțiile cu care a fost adeseori „gra
tulat", singura intrare dură, cea a lui Alecu, din prima 
repriză, fiind admonestaid la pauză de antrenorul ieșean, 
Șerban Justin. Adevărat fair^plny > '

• Kallo (îna
intea partidei cu 
Dinamo Bacău):

— Doresc din 
tot sufletul să 
reintru în lotul 
național. Cu Di
namo București 
am jucat slab, 
îmi pare rău, cu 
atît mai mult cu 
cît la joc a asis
tat și antrenorul 
Angelo Nicules
cu. Dar azi, mă 
simt bine și cred 
că voi face o 
partidă bună...

...Kallo s-a ți
nut de promisiu
ne (a fost notat 
cu 9). Din pă
cate, însă, de astă 
dată, nu era de 
față Angelo Ni
culescu...
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partidei de la 
de flori

Iași, internaționalul 
de la echipa gazdă 

de publicul spectator.

Duminică, la 
Constanța, băcă
uanii au ratat in. 
min. 18 — la
scorul de 0—0 — 
cea mai clară 
ocazie de a mar
ca... Ene Daniel 
i-a pasat lui Ru- 
giubei, strecurat 
in careu, și nu
mai intervenția 
miraculoasă t 
portarului Ștefă-

nescu a evitat 
golul...

A urmat ime
diat o altă fază 
care a știm it 
unele discuții. 
Dembrovschi a 
primit mingea 
dintr-o centrare 
cu boltă și a ex
pediat balonul în 
plasă. Mai înain
te, insă, la sesi
zarea tușierulut. 
arbitrul Vlaicu- 
lescu fluierase 
henț la atacantul 
băcăuan... Unii 
dinamoviști — 
printre care și 
apărători a j lăți 
la circa 35—40 
metri de fază — 
au contestat acest 
henț...

Atitudinea lor

• Koszka (se
rios .marcat*, ce 
efort, după joc) i

— Dembrovschi 
deține o formă 
excelentă. Azi 
m-a alergat cît 
pentru trei me
ciuri. la un loc.. 
Parcă conduce 
balonul cu_ cro-
sa.

(Și 
mint 
tar i 
1*
brovtcty nu s-a

delegarea arbitrilor. GR. B1RSAN a 
tușier la partida Dinamo București — 
să facem proces de intenție nimănui,

un amă- 
luplimen- 

In dueluri-
Koszka-Dem-

O 
Ul 
Ui

fluierat nici un 
fault).

Deci, FAIR 
PLAY.

• Apropo de 
apărut duminică 
U.T.A. Nu vrem 
dar sugerăm colegiului central de arbitri să consulte 
delegările sus-numitului arbitru pe ultimele 10—12 luni, 
să zicem. La meciurile echipei Dinamo, delegările lui 
Gr. Birsan apar cu o frecvență puțin obișnuita.

Or, colegiul central ar trebui să aibă grijă pentru 
a-i feri de suspiciuni pe ai săi atît de încercați cava
leri ai fluierului.

• Se spune că la sfirșitul meciului cu U.T.A., fosta 
^Săgeată a Carpaților* (mai e nevoie să spunem că e 
vorba de Pircălab ?) a fost purtată ca un fulg de 
de simpatizanți ai popularului nostru fotbalist.

— Publicul (marele, iubitorul, iertătorul nostru 
blic) a rămas același. Ioane!

Numai tu, tu, vorba cîntecului...

• Cineva ne reproșa că 
nu era momentul să-l cri
ticăm pe Răducanu pen
tru neseriozitatea de care

a dat dovadă în meciul cu 
A. S. Armata Tg. Mureș. 
Chipurile, îl demoralizăm 
înaintea jocului cu Gre
cia. Nicidecum. Am făcut 
acest lucru pentru a-1 aju
ta pe Răducanu, conside
ri nd că era mai grav să-i 
trecem cu vederea greșe
lile sale. Ba mai mult, 
conducerea tehnică a echi
pei Rapid — în primul 
rînd antrenorii — ne au 
rugat să facem public ur
mătorul punct de vedere : 
„In săptămina trecută s-au 
făcut pregătiri speciale cu 
Răducanu. Și el a dovedit 
prin intervenția excelen
tă în situații critice că 
este în formă. Lipsa de 
seriozitate, insă, a dărimat 
tot ce am făcut la antre
namente. Noi am pregătit 
suficient de temeinic jo
cul cu A.S.A. N-am reu
șit egalul fiindcă n-a vrut 
Răducanu. Jucătorii 
supărați 
datorită 
cial in 
partida
mente s-au năruit efortu
rile

voie 
pul 
de rezervă. Antrenorii însă 
trebuie să știe cînd le 
efectuează. La Tg. Mureș, 
de pildă, in min. 52,

sini 
pe el pentru că 
modului superfi- 
care a abordat 

în anumite mo-

celorlalți**.
Se știe, echipele au 
să schimbe în tim- 

partidei doi jucători

r

zeci

pu-
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Lucaci l-a înlocuit 
Macoi, care nu dădea 
loc satisfacție. Și schim
barea a avut efecte pozi
tive. lată însă că în min. 
80 antrenorul Steinbach 
îl trimite în teren pe 
Hajnal, în locul lui Trăz- 
nea. Schimbarea n-a fost 
fortuită de vreun accident. 
Și era să aibă urmări ne
plăcute. De ce? După un 
minut, mureșenii treceau 
prin mari emoții: porta
rul Soliom s-a lovit la 
umăr. In această situație, 
echipa urma să rămînă în 

oameni. Soliom a 
stea în poar
că rapidiștii 
invaliditatea 

n-au șutat la 
la distanță.

pe 
de- Of

O 
o
Ui

O 
U 
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zece 
continuat să 
tă. Numai 
n-au sesizat 
portarului și 
poartă de 
Dacă ar fi făcut-o, mare 
mirare să nu fi marcat

3—4 ani de 
(renunțase la

• După 
inactivitate 
fotbal), Balint, fost cînd- 
va și la Rapid, a apărut 
în echipa de tineret-rezer- 
ve a A.S. Armata Tg. Mu
reș. La 29 de ani, el mai 
are încă timp să joace, 
dovedindu-ne că a rămas 
același șuter redutabil. 
Dar pentru reușita reve
nirii trebuie să mai lase 
la antrenamente citeva (și 
nu puține) kilograme pe 
care le 
fel...

O 
Ui 
Ui

e
QS 
=3

are în plus.

Desene de AL. CLENCIU u 
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Ne aflăm In plină perioadă 
oompetițională.: jocuri de
campionat, întîlniri interna
ționale oficiale, meciuri de 
cupă, care solicită fotbaliști
lor eforturi mari, risipă de 
energie fizică și nervoasă.

Programul competițional in
tern și internațional încărcat 
pentru unele echipe, îi obligă 
pe juniori să susțină cîte 
două jocuri pe săptămînă.

Considerăm că acestei pe
rioade îi sint specifice unele 
aspecte pe care le vom con
semna succint și care, proba
bil, frămîntă gîndirea metodi
că a antrenorilor ți specialiș
tilor.

Miza jocurilor oficiale, cla
samentul, satisfacțiile sau 
decepțiile după victorii sau 
înfrîzigeri aînt de multe ori 
dușmani aprigi al climatului 
care trebuie să domnească la 
fiecare echipă. De aceea, men
ținerea unui climat psihic fa
vorabil care sd permită abor
darea fiecărui joc cu seriozi
tate, este o condiție sine qua 
non a etapei actuale.

Dificultatea realizării aces
tei condiții este în funcție de 
mentalitatea și comportamen
tul jucătorilor după suocese 
și insuccese.

Victoriile, în general, prin 
multiplele lor satisfacții, în
trețin o bună stare de spirit 
la antrenamente și jocuri, di
namizează întreaga activitate. 
Sînt situații, însă, cînd tot ele 
constituie punctul de plecare 
spre înfumurare, superficiali
tate. Aici trebuie acționat ra
pid și cu multă energie.

Mai greu de remediat este, 
desigur, climatul după înfrîn- 
geri. In afară de pierderea 
punctelor puse în joc, înfrîn- 
gerea aduce după sine, în u- 
nele situații, un cortegiu «în
treg de discuții neprincipiale, 
ieșiri necontrolate, nervoase, 
lipsă de apetit la antrena
mente.

Este normal ca înfrîngerea 
să dea de gîndit, dar nu tre
buie să devină o obsesie. 
Timpul dintre meciuri este 
scurt. Echipa care se adap
tează mai repede își înlătură 
complexele, trăiește în actua
litate, se poate gîndi la vic
torie ji o poate pregăti.

O altă dominantă a etapei 
actuale reclamă asigurarea 
caracterului atractiv e ’. an
trenamentelor, cu respectarea 
cerințelor de intensitate și vo
lum.

Faptul că ne aflăm pli
nă desfășurare a jocurilor o- 
ficiale obligă Ia acordarea ri
nei atenții eporite individua
lizării. Spunînd aceasta ne 
gîndim că procesul de antre
nament, oricît de complex ar 
fi și oricît ar fi de atent di
rijat și controlat, nu poate a- 
duce pe toți jucătorii la a- 
eelași nivel de pregătire. Da
torită particularităților mor- 
fo-funcționale, tipului de sis
tem nervos, regimului de via
ță, consemnăm randamentul 
în- scădere la unii jucători. 
Plecînd de la cauză, individu
alizarea poate îndrepta, co
recta.

Procesului de individuali
zare ti pot fi supuși și jucă
torii care trebuie să-și per
fecționeze unele deficiențe 
precum și acei care nu joacă 
constant în prima echipă sau 
care din diferite motive (ac
cidentări etc.) au stat pe tu
șă un timp.

Referind u-ne la factorii an
trenamentului subliniem prio
ritatea factorului tactic, ală
turi de cel psihic. într-ade- 
văr echipele pot să-și impună 
superioritatea și prin noută
țile sau surprizele de ordin 
tactic. Este vorba de unele 
combinații noi în timpul des
fășurării jocului sau la mo
mentele fixe, unele manevre 
privind așezarea și raza de 
acțiune a unor jucători, unele 
măsuri de precauție împotri
va „punctelor forte" ale ad
versarului. Asimilate cores
punzător la antrenamente, a- 
cestea au șansa de reușită în 
joc.

Ga o concluzie care s-ar 
desprinde acum, întreaga 
muncă se desfășoară pe fon
dul unei încordări nervoase 
specifice competiției. Ca ur
mare, antrenamentele poartă 
aspectul unor rezolvări, le-am 
numi „de ceasornicărie", în 
care predomină migala și ra
finamentul metodic al specia
liștilor.

Mircea RADULESCU 
asistent I.E.F.S.



Campionatul
de hochei

(Urmare din pag 1)
cele trei reprize s-a jucat cu 
multă pasiune, uneori chiar cu 
prea multă, rezultînd nu mai 
puțin de 22 minute penalizări, 
Mantea deținînd Un record de 
neinvidiat (de trei ori cîte 2 
min.). Studenții s-au strădyit 
să se ridice la valoarea distin
șilor lor adversari, dar lucrul 
acesta nu le 
în putere.

Au înscris :
46), Ștefanov 
(21), Fodorea

Au .arbitrat 
și C, Bănică (ambii din Bucu
rești).

este deocamdată
Calamar (13, 15, 
(38, 45), Varga 

(30).
bine M. Hușanu

AVÎNTUL — TIRNAVA 6—4
(4—2, 2-2, 0—0)

Hm

la Praga, AURELIAN BREBEANU, transmite;Trimisul nostru special

DOUA A DINAMOVIADEI
VIU DISPUTATE

di- 
'în

Rindurî

ÎN ZIUA A
despre

Boris

Partida a fost echilibrată și 
foarte animată. Odorheenii au 
evoluat mai bine ca în toate 
jocurile disputate pînă acum, 
opunînd, o dîrză rezistență for
mației din Miercurea Ciuc. S-a 
jucat frumos, fără durități (o 
singură eliminare — Bașa 2 
min., pentru crosă la patină) 
rezultînd o partidă spectacu
loasă, plăcută de urmărit. Su
periori la capitolul eficacității 
și cu o mai bună organizare 
a jocului, hochelștii de la A- 
vintul au reușit să ciștige, nu 
însă fără a se întrebuința se
rios.

Cele 10 goluri au fost reali
zate de : Pop (5), Oswath (10), 
Bașa (10), Vakar (11), I. Sza
bo (24), Kraus (37). pentru A- 
vîntul, respectiv, Gyorgy (1), 
Tarcsi (17' — șut de penaliza
re, 34), Albert (25).

Au arbitrat corect St. Peter 
(Brașov) și J. Bodo (M. Ciuc).

AGRONOMIA CLUJ — DI
NAMO BUCUREȘTI 6—4 

(2—2, 2—1, 2—1)

Ultimul meci al zilei a a- 
dus și prima surpriză a cam
pionatului. Evoluînd la un ni
vel superior partidelor ante
rioare și aruncind în luptă 
întregul lor elan tineresc, 
studenții clujeni — cu Texe 
în mare vervă de șut — au 
realizat o nesperată victorie 
în dauna dinamoviștilor. Jo
cul a fost viu disputat — pe 
alocuri însă prea dur, înre- 
gistrîndu-se 18 minute de eli
minări — și deosebit de spec
taculos.

Au marcat: Texe min. 5. 
40. 41 și 58, Gali min. 17, Co- 
zan min. 32 pentru Agrono
mia. respectiv, Moiș min. 11 
și 50.
Pană 
corect 
și FI.

Mihăilescu min. 20 și 
min. 26. Au condus 
și autoritar C. Sgîncă 
Gubernu.

înfrîngerea suferită de 
namovistele bucureștene 
fața berlinezelor le-a dimi
nuat acestora serios șansele 
pentru ocuparea unuia din 
locurile fruntașe. Mai ales că 
echipa nu este, încă, în for
mă și în campionatul intern 
nu a avut posibilitatea să-și 
măsoare forțele cu adversari 
de valoare. Referitor la a- 
ceasta, antrenorul Gh. Cons- 
tantinescu ne spunea : „Este 
primul meci mai puternic 
susținut de la turneul final", 
într-adevăr, campionatul nos
tru intern nu oferă celor 
două-trei echipe bune posi
bilitatea creșterii valorice, 
însă luni jucătoarele dina- 
moviste au comis greșeli co
pilărești, care nu au legă
tură cu acest aspect: trăgă
toarelor le-a lipsit forța, ridi
cătoarele n-au dat de loc 
pase bune, ca să nu mai 
vorbim de numeroasele exe
cuții tehnice defectuoase. De
sele schimburi efectuate, din 
cauza evoluției necorespun
zătoare a titularelor au fă
cut ca sextetul din teren să 
fie tot timpul neînchegat, 
înlesnind misiunea unor ad
versare care în alte condiții 
puteau fi învinse în trei se
turi. In orice caz, meciul 
pierdut fiind un semnal de 
alarmă, antrenamentele din 
ziua liberă (marți) s-au axat 
în general pe sporirea sigu
ranței la preluare și la blo
caj, elemente foarte impor
tante pentru meciul cu for
mația coreeană Amnoka, pe 
care Dinamo o întîlnește 
miercuri. Luni s-a mai dis
putat, seara tîrziu, partida 
masculină dintre Dynamo 
Berlin și combinata Spartak- 
Levski Sofia. Au cîștigat 
sportivii beriinezi cu 3—0 
(14, 2, 11), după un joc în 
care atacurile lor din pase 
înalte nu au putut fi stopate 
la fileu decît rareori.

în dimineața zilei de marți, 
echipa feminină Dynamo Ber
lin a cedat formației Amnoka 
fără a cîștiga măcar un set ! 
Explicația stă și în faptul 
că berlinezele veneau după 
meciul maraton cu Dinamo 
București, în timp ce adver
sarele lor învinseseră mai 
ușor pe Dozsa Budapesta. Am 
remarcat și de această dată 
jocul bun al asiaticelor, care 
nu abuzează — în general — 
de artificiile specifice jucă
toarelor nipone, pe al căror 
drum în arena internațională 
pornesc. Voleibalistele core- 
ence își conservă forțele, ac- 
ționînd derutant nu prin miș
care exagerată în teren, ci 
mai degrabă prin studierea 
așezării adversarului în mo
mentul pregătirii atacului, 
pentru a ataca pe zona cea 
mai vulnerabilă. Sportivele de 
la Dynamo Berlin au arătat, 
ca și în partida anterioară, 
siguranță și reflexe în acțiu
nile de apărare, dar și unele 
slăbiciuni în atac. Uzura fi
zică Ie-a îngreunat și mal 
mult misiunea în acest joc. 
Deci, 3—0 (3, 11, 15) pentru 
Amnoka. Un meci de ridi
cată valoare tehnică au fur
nizat voleibaliștii de la Dy
namo Berlin și Ruda Hvezda 
Praga. Webner și compania 
au etalat și de data aceasta 
calitățile atletice care-i fac 
redutabili. începutul partidei 
prevestea o victorie ușoară cu 
3—0 a berlinezilor, mai ales 
că în primele două seturi ei 
manifestaseră o superioritate 
evidentă. Gazdele păreau de
rutate în fața atacurilor ne
cruțătoare ale lui Webner, 
Kilgus și ale fraților Eslier. 
Praghezii au forțat însă fina
lul setului 3 în care erau 
conduși cu 13—11 și au cîști- 
gat în prelungiri. Următoa
rele două s-au încheiat, de 
asemenea, cu victoria local
nicilor, după dispute pasio
nante și epuizante. Scor 3—2

(—10, —13, 14, II, 6) pentru 
Ruda Hvezda Praga.

în întîlnirea feminină Dozsa 
Budapesta — Ruda Hvezda 
Praga, gazdele, care au 
un început foarte bun 
de posibilitățile lor, au 
gat primele două seturi 
o luptă epuizantă, dar în ur
ma unui joc de factură teh
nică modestă. Voleibalistele 
maghiare, cu o mai 
experiență de concurs, 
dominat în continuare 
după ce au scăpat de emoțiile 
din finalul setului patru, s-au 
impus clar în cel decisiv, ter- 
minînd victorioase cu 3—2 
(—12, —12, 4, 14, 4). S-au 
remarcat : Blauman, Haszik, 
de la învingătoare, Hadkova, 
de la învinse. Partida a fost 
bine arbitrată de cuplul Kim 
Sin Gyn (R.P.D. Coreeană) — 
I. Covaci (România).

Jucătoarele de la Dinamo 
Moscova au obținut o vic
torie facilă în fața celor de 
la combinata Spartak—Lev
ski Sofia cu 3—0 (10, 1, 4).

avut 
față 

cîști- 
după

mare 
au
Și,

La ora cînd transmitem, 
voleibaliștii de la Dinamo 
București conduc cu 2—0 
la seturi in intilnirca cu 
Dozsa Budapesta. Vom reveni 
cu amănunte.

Campionul mondial de șah 
și-a făcut debutul la București

Acum cîteva zile, se încheia la San Juan (Porto Rico) unul din marila 
turnee internaționale de șah ale anului. învingător — pe deplin scontat — 
campionul mondial, marele maestru sovietic Boris Spasski. Printre în
vinșii săi s-a numărat și Ben Larsen, același cu care se întîlnise în drum 

tenacității mereu reînnoite, scriu rîn-spre titlul suprem, 
durile de față.

Despre acest drilm, al

Cînd se va scrie o carte de
spre cariera plină de succese 
a actualului campion mondial 
de șah, inevitabil va trebui 
spus că startul său in arena 
internațională a fost luat la 
noi, aci la București. Intr-o 
zi de ianuarie a anului 1953, 
pe peronul Gării de Nord, 
cobora din trenul de Moscova 
o puternică delegație de șa
hiști sovietici, participant la 
cel de al IlI-lea turneu in
ternațional al țării noastre. 
Printre aceștia, nu mai puțin 
de trei viitori campioni ai 
lumii: Vasili Smîslov, Tigran

Petrosian fi — cine ar 
lut bănui atunci ? — 
tinărul Boris Spasski.

al întrecerii sportive"
ne-a declarat FATOLA

AMIR ALAI,
de onoare
iraniene de

președintele 

al Federației
box amator

poate oferi România. Și n-am 
greșit. Am văzut și- am înțeles 
multe lucruri care ne vor 
lost.

— Puteți să ne precizați 
teva din aceste impresii ?

fo-

cî-

în

Japonia, țară cu remarca
bile tradiții sportive, trăiește 
în ultima vreme limitări în
semnate ale activității de 
educație fizică, datorită unor 
noi reforme ale învățămîntului 
mediu. In cei 3 ani prevă
zut i 
cursul 
nezi - 
ani — au foarte puține ore 
afectate pregătirii sportive. Aceasta se răsjrînge 
la competițiile rezervate copiilor și juniorilor, 
fesori entuziaști, tradiția sportivă continuă 
Liceul nr. 15 din cartierul Adachi al capitalei 
moment din întrecerile desfășurate, in această 
Adachi.

actualmente pentru 
liceal, școlarii japo- 

■ în vîrstă de 12—14

nemijlocit in valoarea arătată de participanții 
Totuși, prin efortul părinților și al unor pro- 
intr-o serie de școli din Tokio, cum este 
japoneze. Fotografia alăturată prezintă un 
toamnă, pe pista stadionului școiar din 

Foto : JAPAN PRESS SERVICE

jV Recent, ne-a vizitat țara — 
Kentru prima oară — o dele
gație de boxeri din Iran.

Pugiliștii iranieni au susți
nut, în compania lotului nos
tru de tineret, două întîlniri, 
— la București și Iași — lă- 
sînd o frumoasă impresie. Cu 
acest prilej, am avut o scurtă 
și plăcută convorbire cu pre
ședintele de onoare al Federa
ției iraniene de box amator, 
Fatola Amir Alai, conducăto
rul delegației.

— Vă rugăm să ne spuneți, 
domnule președinte, cum pri
viți acest prim contact pugi
listic cu sportivii români ?

— Vizita noastră în Româ
nia, fără îndoială utilă sporti
vilor noștri, constituie, de fapt, 
o fațetă a relațiilor de priete
nie și colaborare multilaterală 
dintre popoarele noastre. Vizi
ta președintelui Consiliului de 
Stat al României, domnul 
Nicolae Ceaușescu, in Iran, a 
contribuit mult Ia dezvoltarea 
și multiplicarea relațiilor ro- 
mâno-iraniene, între eare, cele 
sportive, după cum vedeți, nu 
vor lipsi. Fenomenul sportiv 
are un limbaj comun la toate 
popoarele care se întîlnesc pe 
astfel de coordonate, prilejuind 
în fara întrecerilor propriu- 
zise, stabilirea unor relații 
esențiale pentru omenire : prie
tenia, colaborarea. Acesta este 
scopul primordial al vizitei 
noastre în țara dumneavoastră. 
Boxerii noștri sînt, în majori
tate, foarte tineri, lipsiți de ex
periență. Datorită poziției noas
tre geografice, care ne separă, 
bineînțeles numai prin distan
ță, de țările europene în care 
boxul este foarte avansat, sîn
tem, mai bine zis am 
multă vreme, rupți de un 
tact permanent cu sportivii 
altor țări. După cîte am obser- 

zvat, în special în țările socia
liste europene, activitatea spor
tivă este foarte bine organizată 
si condusă.

în acest sens, am considerat 
că un exemplu concludent ni-1

— Ne-au impresionat, 
primul rînd, boxerii dumnea
voastră. Foarte robuști, cu o 
înaltă tehnică, raportată, bine
înțeles, la vîrsta lor. Majori
tatea au o dezvoltare fizică 
armonioasă și imbină tehnica, 
forța și imaginația într-un mod 
fericit, creind un spectacol fru
mos. în final, faptul că dispu
neți de multe cadre calificate, 
care se ocupă de instruirea bo
xerilor, precum și existența 
unei tradiții, fac ca locul 1 pe 
care îl dețineți acum în Euro
pa să nu mire pe nimeni.

— Cum v-ați simțit în țara 
noastră ?

— Minunat. Am fost primiți, 
peste lot, cu prietenie, cu a- 
mabiiitate. Pretutindeni, și la 
București și Ia Iași, ni s-a 
creat posibilitatea de a vedea 
și a cunoaște cit mai mult. 
Președintele Federației române 
de box, domnul Gheorghe Gu
riev, secretarul general Cristea 
Petroșeneanu, precum și alte 
persoane pe care le-am cu
noscut, ne-au lăsat cu impre
sia că românii sint prieteni 
minunați. Și. pentru că nu-mi 
plac complimentele, ci sint 
adeptul realității, voi fi foarte 
scurt. Noi ne știm ospitalieri, 
dar. aici, la dumneavoastră, 
ne-am dat seama că sîntem 
foarte serios concurați.

Gheorghe ILIUȚA

Meciul România—Grecia comentat 
de presa elvețiană

„Vom miza totul pe 
antrenorul

Meciul decisiv dintre Ro
mânia și Grecia este în cen
trul atenției nu numai in 
țările respective, ci și în pre
sa de specialitate' din Elve
ția, țară care acum privește 
cu imparțialitate disputa din
tre cele două protagoniste.

Ziarul „Sport"-Ziirich, pu- 
blicînd într-unul din ultime
le sale numere un articol 
despre pregătirile fotbaliști
lor greci, remarcă că, deși 
reprezentativa Greciei este 
neînvinsă din 31 octombrie 
1967 (obținînd victorii cate
gorice în compania echipe
lor Austriei 4—1, R.A.U. 
4—1, Portugaliei 4—2 și El
veției 4—1), are o misiune 
extrem de dificilă la 16 
noiembrie la București.

Același ziar publică o de-

o singură carte", spune 
P etr o pouI os

antrenorului Pe-clarație a
tropoulos : „Numai o minune 
ne poate salva. Vom miza 
totul pe o carte pentru a 
realiza imposibilul. Poate 
vom fi totuși o dată noro
coși, pentru a ne califica in 
turneul final. Știu foarte bine 
că românii nu-și vor pierde 
șansa, ca elvețienii".

Comentînd o frază din de
clarația antrenorului Petro- 
poulos („din păcate nu pot 
alcătui o apărare mai bună 
decit cea existentă"), ziarul

elvețian remarcă : „într-ade
văr, antrenorul grec cunoaște 
slăbiciunea echipei sale, care 
este compartimentul apără
rii. Dar, trebuie să 
noaștem — scrie în 
nuare „Sport" — că 
grecilor este punctul
al echipei. Prin urmare, se 
ințelege că tactica lor va fi 
ofensiva... Dar primul și ul
timul cuvînt in acest meci 
îi au românii, care pentru a 
se califica nu au nevoie de
cît de un punct!“

recu- 
conti- 
atacul 

forte

Azi, la Budapesta

Un meci important 
pentru naționala Ungariei

fost, 
con-

Victorie la limită a 
handbalistelor maghiare

La Budapesta s-a disputat 
primul meci dintre echipa 
locală Ferencvaros și S. C. 
Leipzig (R. D. Germană) con
tînd pentru „C.C.E." la hand
bal feminin. Victoria a re
venit gazdelor cu scorul de 
8—7 (5—4). Returul întîlni- 
rii — 29 noiembrie, la Leip
zig.

NOI ÎNTÎLNIRI INTERNATIONALE
ALE PUGILIȘTILOR ROMANI

Boxerii români se pregă
tesc intens în vederea tur
neului internațional „Mănu
șa de aur", care va avea loc

cicliștilor Olandei
PARIS. 4 (Agerprcs). — 

Trofeul Challenge, instituit 
de A.I.O.C.C. (Asociația In
ternațională a Organizatorilor 
de curse cicliste), a fost atri
buit anul acesta federației 
din Olanda — 50 puncte, ur
mată în clasament de Polo
nia — 16 puncte, R. D. Ger
mană — 12 puncte, Belgia — 
II puncte^ Danemarca 
puncte, ' 
Suedia, 
puncte ; 
R. F. a 
— cîte

între 25 și 30 noiembrie
Belgrad. Federația a anun
țat că va deplasa următorii 
boxeri : Petrea, Ganea, Gru- 
iescu, Nedelcea, Popa, Sănă- 
tescu, Amăzfiroaie, Goanță și 
Dinu. Pentru turneul inter
național de la Leningrad 
(21—26 noiembrie) intră în 

'atenția selecționerilor Po- 
metcu, Antoniu, Majai și Lu- 
mezeanu.

METREVELI

la

CAMPION

9 
ROMANIA, Italia, 
Ungaria — cîte 6 

Franța, U.R.S.S., 
Germaniei și Au ia 
5 puncte.

Campionatul de tenis al 
U.R.S.S. a luat sfîrșit la Taș- 
kent. La feminin, titlul a re
venit jucătoarei Olga Moro
zova, care a învins-o în fi
nală cu 7—5, 6—2 pe Riuzu 
Islanova, în timp ce la mas
culin a cîștigat Aleksandr

jTijiarul IT, „lnfoțuia[ia‘, £țr. yjwoiauu or. 23—25, ț șui ești

Astăzi, la Budapesta, in 
cadrul preliminariilor C.M. 
de fotbal, selecționata Unga
riei întîlnește reprezenta ti va 
Irlandei. Meciul prezintă o 
mare importanță pentru fot
baliștii maghiari, care, nu
mai în cazul unei victorii, 
mai păstrează șanse pentru 
a se califica în turneul fi
nal din Mexic. în această 
eventualitate, echipa Unga
riei ar totaliza 9 puncte, tot 
atîtea cîte are și Cehoslova
cia. Ar urma un meci de 
baraj între cele două echipe, 
programat la 
învingătoarea 
suplimentar 
Mexic. Dacă

baraj
te se
care are golaverajul mai bun 
realizat în grupă.

se termină la egălita- 
va califica ; formația

fi pu- 
foarte 
Avea 

doar 15 ani. Școlarul din 
ningrad, abia de curînd 
marcat în concursurile de 
de la Palatul Pionierilor 
orașul de pe Neva, era pentru 
prima oară promovat intr-o 
selecționată menită să repre
zinte școala șahistă sovietică 
dincolo de granițele U.R.S.S.

Spasski, pe care mulți îl 
crezuseră destinat să figureze 
in plutonul de mijloc al cla
samentului, a fost una din 
revelațiile marelui turneu 
găzduit atunci de Capitală, 
S-a clasat printre premiați —■ 
locui V — înaintea unor co
rifei ai șahului ca Laszlo Sza
bo, O'Kelly, Stoltz, Filip, Go- 
lombek. Interesant de reținut, 
atunci câștigător n-a fost nici 
unul dintre campionii mon
diali „in spe“, ci un vete
ran al șahului sovietic, ma
rele maestru leningrădean A- 
leksandr Toluș. Profesorul de 
șah al lui Boris Spasski...

A fost, așa cum se obiș
nuiește a se spune, un „copil 
minune". La 10 ani cucerea 
norma de prima categorie, iar 
cu puțin 
zita la 
candidat 
mai trei 
marcabil 
deja angrenat în lupta pentru 
titlul mondial, clasîndu-se pe 
un loc fruntaș (III—VII) în 
turneul candidaților, la Am
sterdam, 
al lumii 
niari.

Uimise pe specialiști nu nu
mai prin precocitate, ci și 
torită stilului său, cu adevă
rat matur, de sinteză. In jo
cul lui Spasski se regăseau 
profunzimile de concepție a- 
le unui Botvinnik, sau Keres, 
strălucirile combinative ale 
lui Tal. Șahist multilateral, 
el știa să satisfacă toate gus
turile, motiv de a-și lărgi 
mereu cercul admiratorilor. 
Aceștia sperau cit de curîrtd, 
încununarea sa cu lauri în 
competiția supremă, dar lor le 
era rezervată o așteptare 
lungă.

Tinărul mare maestru 
Leningrad a trebuit mai 
să guste amarul ratărilor pînă 
ce, în sfîrșit, să reușească pa
sul cel’mare, care îi dădea 
dreptul să provoace la între
cere pe deținătorul titlului. 
Era în 1966, Boris Spasski îm
plinise 29 de ani. In palma
resul său figurau numeroase 
victorii în mari turnee inter
naționale, o colecție impresio
nantă de trofee. Mai lipsea 
doar unul. Dar acesta era 
foarte greu de cucerit, căci 
de partea cealaltă a mesei de 
șah se afla un neîntrecut as 
al apărării, tenacele Tigran 
Petrosian. Iar în maratonul 
de 24 de partide, Spasski a- 
vea să fie literalmente deci
mat in tentativele sale zadar
nice de a sparge zidul in
vincibilității cu care știuse să 
se înconjoare temutul „tigru 
din Erevan". încă de la a ze
cea partidă, challengerul lup
ta cu un handicap de două 
puncte, la care se distanțase 
campionul. Printr-un efort 
supraomenesc, egalează la a 
19-a partidă. Dar imediat a- 
poi, Petrosian ia din nou con
ducerea și n-o mai părăsește 
pînă la finele meciului.

Trebuia luat totul de la în
ceput. Și a fost luat. Boris 
Spasski trece din nou prin 
furcile caudine ale calificări
lor, scoțînd pe rînd din luptă 
Pe Gheller, Larsen, Korcinoi. 
Cînd cucerește din nou drep
tul de a fi challenger, Boris 
Spasski face ziariștilor senza
ționala declarație că este, de
finitiv, ultima sa tentativă de 
a lua titlul. Era ultima...

Le- 
re- 
șah 
din

timp înainte de vi- 
București devenise 
de maestru. La nu- 
ani după acest re
start, Spasski era

Era chiar campion 
la șah, dar la ji

da

mai

din 
întîi

Două luni din primăvara a- 
cestui an a ținut dramatica 
împotrivire a celor doi uriași 
ai șahului. Lucidul Spasski 
contra acerbului Petrosian. La 
jumătatea meciului scorul era 
încă egal: 6—6 Pînă și cei 
mai fervenți suporteri ai 
cha'lengerului începeau să se 
îndoiască în speranța lor că 
omul cin fată poate fi în
vins. Dar Boris Spasski știa 
prea bine că este ultime sa 
șansă. 8—8 după 16 partide. 
In a 17-a Insă Spasski face 
marele „break". El ia con
ducerea cu un punct și își 
majorează avansul la două, 
după partida a 19-a. Zarurile 
fuseseră aruncate... Un nou 
campion mondial intra in is
torie, cel de al zecelea — Bo
ris Spasski.

Dacă discuțiile despre va
lori în șah pot continua la 
infinit, există aproape unani
mitate în a aprecia că Spasski 
era singurul challenger ca 
putea învinge, acum, pe 1 
trosian. O performanță for
midabilă. Și o încununare a 
unei cariere, pe deplin me
ritată.

Pentru lupta pe patrate al
be și negre, Boris Spasski se 
poate considera încă tînăr. A- 
re 32 de ant. Este și în ple
nitudinea forțelor fizice, bine 
făcut, simpatic. La virsta șco
lară se remarcase ca un ex
celent înotător, iar recordul 
său personal de săritură in 
înălțime era de 1,80 m. A 
terminat facultatea de filolo
gie a Universității din Lenin
grad, în secția de ziaristică. 
In familia lui Boris șahul stă, 
bineînțeles, la loc de cinste, 
dar sora sa, Iraida, preferă să 
joace șașki... A fost campioa
nă a Uniunii Sovietice. Acum, 
Boris este însurat. Soția sa, 
Larisa, lucrează ca inginer de 
instalații frigorifice. Au un 
băiețel de doi ani, Vasia, Va 
fi și el șahist, probabil.

Cîteva amănunte, furnizate 
de biografii ocazionali ai lui 
Boris Spasski, ne permit să 
înțelegem mai bine personali
tatea acestui mare sportiv, 
multilateral și în viață nu nu
mai în fața tablei de șah. 
Frecventează sălile de con
cert. Compozitorul său prefe
rat — Alexandr Skriabin. In
terpretul preferat — Richter. 
In biblioteca sa sînt operele 
complete ale lui Dostoievski. 
Și cîteva eseuri proprii. A- 
notimpul care ii place cel mai 
mult — a spus într-un inter
viu — este începutul toam-
net...

Și o altă declarație de re
ținut. Ce calități dezvoltă mai 
cu seamă, șahul ? — a fost 
întrebat. Tenacitatea — răs
punsul lui Boris Spasski.

Radu VOIA

Zonalul din Austria
înaintea ultimei runde

VIENA, 4 (Agerpres). — 
După disputarea partidelor 
întrerupte și înaintea ulti
mei runde a turneului zonal 
de șah din Austria, pe pri
mul loc în clasament se află 
marele maestru Uhlmann 
(R. D. Germană) cu 15 punc
te, urmat de Andersson (Sue
dia) și Smejkal (Cehoslova
cia) — 13 p, Ivkov (Iugosla
via), ' ’ _........
Hecht (R. F. a Germaniei) — 
12>/2
Dolfi Drimer ocupă locui 11 
cu 10% p. Cîteva rezultate 
din partidele întrerupte : 
Ivkov — Portisch t—0 ; 
Diickstein — Vesterinen 1—0; 
Smejkal — Jansson remiză ; 
Jacobsen — Hecht remiză; 
Zwaig — Lahti remiză.

Portisch (Ungaria),

p. Maestrul român

*

19 noiembrie, 
acestui meci 

va pleca în 
întîlnirea de

DE TENIS AL U.R.S.S
Metreveli, care l-a întrecut 
cu 7—5, 8—6, 6—4 pe Vla
dimir Palman. Campionul de 
anul trecut, Thomas Lejus, 
nu a participat, iar campioa
na Tiu Kivi. a fost eliminată • 
în semifinale.

LA’ ÎNCHIDEREA' EDIȚIEI
RIVA A MARCAT TREI GOLURI IN POARTA GALEZILOR

Italia-Jara Galilor 4-1 (1-0) in preliminariile C. M. de fotbal
Meciul dintre Italia și Țara 

Galilor, contînd pentru preli
minariile C. M. de fotbal (gru
pa a IlI-a) nu s-a ridicat la 
o valoare tehnică deosebită. 
Partida, din punctul de vedere 
al italienilor, a corespuns însă, 
învingînd cu 4—1 (1—0), echi
pa Italiei a egalat punctajul 
realizat de formația R. D. 
Germane, cu care se va înlil- 
ni într-un joc decisiv la 22 
noiembrie, la Napoli. în al doi
lea rînd, îmbucurător este fap
tul că o serie de jucători, în 
frunte cu Riv: Mazzola și De 
Sisti, au arătat o formă de 
zile mari. Eroul meciului a 
fort Riva, autorul a trei go
luri. Pri iul gol l-a marcat în 
min. 40, după o deschidere a

lui Rivera. în min. 55, Mazzola 
majorează scorul, în urma u- 
nei combinații cu De Sisti. 
Apoi, galezii reduc handicapul 
prin England (min. 68), care 
reia cu capul balonul expediat 
din corner. Ultimele două go
luri sînt opera lui Riva : în 
min. 73, după o combinație 
Mazzola — Puia, și în min. 80, 
cînd reia din void o centrare 
a lui Facchetti. De remarcat 
că galezii au avut la scorul de 
0—0 o mare ocazie, dar șutul 
lui Toshack a nimerit bara.

Arbitrul Becir- (Bulgaria) 
a condus, în fața a 80 000 de 
spectatori, pe stadionul olim
pic din Roma, următoarele for
mații :

ITALIA : Albertosi — Burg- 
nich, Facchetti, Bertini (Julia
no), Puia, Salvadore, Domen- 
ghini, Rivera, Anastasi (Maz
zola), De Sisti, Rive?»,

ȚARA GALILOR : Sprake - 
Thomas, Derret, Durban, En
gland, Moore, Torath, Hole, 
Toshack, Krzywicki. Rees 
(Recce).

După meciul de astăzi, cla
samentul grupei se prezintă 
astfel :

Italia 3 2 1 0 7— 3 5
R. D. Germană 3 2 1 0 7— 4 5
Țara Galilor 4 0 0 4 3—10 0

Cesare TRENTINI
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