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La telefon, hotelul Bradul

NAȚIONAL DE FOTBAL
CAMPIONATUL NATIONAL DE HOCHEI

A FĂCUT ANTRENAMENTE PE ZĂPADA!
PASAREA PHOENIX

Poate tocmai vremea, în
chisă, rece, ploioasă, o vre
me nu numai antifotbai dar 
și anti... moral, a semănat in 
gîndurile noastre întrebarea 
devenită imediat dor. „Oare 
ce-or fi făcînd băieții, trico
lorii noștri, acum Ia Toiana 
Brașov ?

GIND-DOR-TELEFON, iată 
circuitul stabilit aproape la

Cei 22 anunțați la F. I. F. A
Federația română de fotbal a 

trimis la F.I.F.A. componența lo
tului național pentru partida cu 
Grecia, din cadrul preliminariilor 
C.M. care va avea loc duminică 
16 noiembrie.

(Continuare tn pag. a 3-a)

Iată lista celor 22 de jucători : 
ADAMACHE. RADUCANU, GHI- 
ȚA. SATMAREANU, DAN, HAL- 
MÂGEANU. DELEANU, IVAN- 
CESCU, LUPESCU. GHERGHELI, 
DINU, RADU NUNWETLLER. DO- 
MIDE, TUFAN, DEMBROVSCHI,

DOBBIN. GROZEA. DU MITRA - 
CHE. LUCESCU. PESCARU, O- 
BLEMENCO și MOCANII.

Conform uzanței, această listă 
a fost transmisă și federațiilor de 
fotbal din Grecia, Portugalia și 
Elveția.

Crosul
la Herăstrău

ECHIPA DE FOTBAL A GRECIEI

A PLECAT JOI ÎN ELVEȚIA
ATENA 6 (Agerpres). După 

cum transmite „Athene Agen- 
ce“, echipa de fotbal a Gre
ciei a plecat joi în Elveția, 
pentru a-și continua pregă
tirile în vederea meciului, cu 
selecționata României (pre-

liminariile campionatului 
mondial), programat la 16 
noiembrie la București. Ace
eași agenție de presă a comu
nicat că formația greacă va 
sosi în capitala României cu 
48 de ore înaintea meciului.

Campionatele republicane 
cros, programate duminică 
Capitală, se vor desfășura, 
cepind de la ora 10, pe aleile 
relor parcului Herăstrău, in 
cinătatea șoselii Nordului.

de
in

In
se-
ve-

Viorica Gabor una dintre favo
ritele cursei senioarelor

Foto : A. NEAGU

din Pitești->
® Bucuriile și... necazurile 

sportivilor pjteșteni O Cum

Odiseea sălii

A vorbi despre construc
țiile sportive ridicate 
în țara noastră în ul

timii 25 de ani nu este de loc 
o treabă ușoară. Prin grija 
partidului și a statului, spor
tul are azi în România ame
najări cu care, pe bună drep
tate, ne putem mîndri. Mari 
stadioane, săli de sport, ba
zine acoperite sau patinoare 
artificiale au îmbogățit noua 
arhitectură a orașelor, pen
tru realizarea dezideratului 
societății moderne — crcște-

s-a ajuns de la proiect la 3

Mi
zeze ireraediatxl. coborind 
pe scara interesului și 
audiențe: publice ia ntve- 
5 corr.peuții județene, cam

pionatul național de hochei a 
renăscut ea pasărea Pboenix. din 
propria-: cenuși. Pierztod carac
terul de incertitudine ți speran
țe pentru locul I. disputa iți re
găsește vigoarea ț: interesul to 
lupta aprigă tn care s-au anga
jat cel puțin trei echipe pentru 
ocuparea loculu: secund. Steaua 
s-a detașat, fiind — virtual — 
câștigătoarea prime: manșe. Pen
tru succesul său. pentru situația 
limpede din clasament n-au ju
cat numai oamenii echipei. Ci 
chiar adversarii, care măcinto- 
du-se între ei. i-au creat Stelei 
un avans confortabil, ingădulndu-i 
in prezent o evoluție relaxată, 
nonșalantă, un galop de sănă
tate in jocurile care au mai ră
mas.

Dinamo — hărțuită, obosită pes
te măsură, timorată, dispunind de 
o singură linie „forte", prea mult 
folosită și cu cițiva jucători prea 
individualiști (Floreseu. Huțaiiu), 
care îi subminează torța colec
tivă de joc, nu a putut rezista 
presingului amenințător și in
sistent al Agronomiei și Avlntu- 
lui. Acestea, simțind „căderea" 
vicecampionilor. i-au grăbit alu
necarea. Să nu credeți că totul 
a fost simplu și ușor. Departe de 
așa ceva. Mișu Flamaropol și 
oamenii săi au luptat sub sem
nul dictonului : garda moare, dar 
nu se predă. Așa se explică jo
cul admirabil, in care am văzut 
faze de hochei adevărat, dirz, de
cis, tehnic și foarte mobil, rea
lizat de dinamoviști, ca și de ad
versari, In repriza a treia a me
ciului cu Avtotul, adică atunci 
cind erau epuizați și învinși.

Miercurea Ciuc ne uimește, 
continuare, cu vitalitatea și 
goarea ce o dezvăluie echipa 
meciurile cheie, ca și prin soli
daritatea admirabilă cu care o- 
rașul Ii însoțește și îi sprijină pe

pă

în 
vi
to

p.ona: 
sn sut

frig, .tr.gh.prxi- porțu de peste 
2M tn de drum. sflrș-.e in po
rul duninețiî următoare. it Ciuc 
iș: trâute eșaloane de OouA. 
trei sute de susținător: — uneori 
prea fnfocați — care suferă șz rid 
la marginea mantinelei.

Pasiunea. atașamentul lor pen 
mi solii răsfâtați ai sportului ca 
cea mai veche tradiție și cea 
mai mare autoritate ki orașul 
lor din județul Harghita. Ii ono
rează. Ei n-ar trebui totuși să 
îngăduie unei minorități a publi
cului. care perstflind ș: batjoco
rind adversarii cu acei obsedant 
-ați mincat bătaie*, răpește lup
tei de pe gheață demnitatea și 
esența sportivă, micșorează Insăsi 
proporțiile victoriei cucerite, pe 
drept și cu prețul unor mari e- 
forturi.

Succesul capătă dimensiune, in 
primul rînd. prin respectul față 
de adversar !

au:

Mihai BÎRA

SURPRIZA SI5
ÎN ETAPA DE IERI A

e sare, nu-i mălai"...

protocol" ?

✓

dosare zdravene • „Cind
Corespondență specială pentru sportulUn puternic XV al Franței

și

tineret sănătos, vl-

o 
și 
la

pentru meciul de la București
F rsnțâ E este msi 1 
cit o formație secu 
tr-adevăr. ea cupr 
mai puțin de șapte interna
ționali A (Dauga. Carrere. 
Dourthe, Lux, Magois, Sil- 
lieres și Lasserre). dintre care 
primii șase au mai jucat îm
potriva României.

Acest grup de șaple con
stituie o puternică osatură, 
completată cu jucători care 
au mai purtat tricourile re
prezentativei secunde a Fran
ței (Dargeles, Bergamasco. 
Darbos și Esteve), precum și 
cîteva mari speranțe (Queril- 
hac, Dumartin, Rossignol 
Barthes).

Este vorba, deci, de 
selecționată redutabilă 
faptul dovedește pînă
ce punct federația franceză 
de specialitate apreciază va
loarea rugbyștilor români. 
Christian Carrere, fost căpi
tan al „XV“-lui Franței, care 
nu jucase ultimele meciuri 
internaționale ale sezonului 
trecut din cauza unei grave 
răni la un genunchi, va fi 
din nou căpitan, de data a-

POIANA BRAȘOV. 6 
(prin telefon) — La 
Poiana a nins, zăoada 
aștemindu-se in strat 
subțire peste întreaga 
stațiune. în acest splen
did decor de iarnă s-au 
desfășurat întrecerile e- 
tapei a III-a a returu
lui primei manșe a 
campionatului național 
de hochei. Ca și în e- 
tapele anterioare jocu
rile au fost deosebit de 
animate, echipele mar
când — neîndoios — 
un plus de creștere in 
pregătire. N-a lipsit 
nici surpriza etapei: 
Tirr.ava a cucerit un 
punct prețios Agrono
miei Cluj, aflată pînă 
la acest meci in cursa 
pentru locul doi

n-a lipsit mult ca să 
le obțină pe amîndouă.

TIRNAVA — AGRO-
NOMIA CLUJ 2—2

(1—0. 1—1. 0—1)

Partida s-a disputat 
- dimineața, cu o intir- 

ziere de aproape două 
ore, necesare curățirii 
patinoarului de zăpada 
căzută peste noapte. 
Studenții au fost sur
prinși de energia 
decizia cu care au 
bordat jucătorii 
Odorhei partida. Ei au 
condus cu 2—G (min. 
35) și apoi cu 2—1 pînă 
în ultimul minut al 
întîlnirii, fiind la un 
pas de a furniza cea 
mai mare surpriță_ a 
campionatului. Punctul

și 
a- 

din

I
i
I
i
i
i

cucerit de hocheiștii din 
Odorhei este meritat. 
Au înscris: Gyorgy

Carol GRUIA

(Continuare 
tn pag. a 4-a)
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rea unui 
guros, capabil să facă față 
cerințelor impuse de con
strucția socialistă. Și ca să 
ne referim la activitatea 
sportivă propriu-zisă, aceste 
baze au dus la creșterea 
măiestriei tinerilor noștri 
sportivi, Ia reprezentarea cu 
cinste a culorilor țării în 
marile întreceri internațio
nale.

Și cum dezvoltarea aces
tei activități cunoaște o di
namică fără precedent pe 
meleagurile României, în do
rința satisfacerii cerințelor 
tot mai mari, se construiesc 
mereu noi obiective sporti
ve. Printre ultimele proiecte 
se află și SALA SPORTURI
LOR DIN PITEȘTI. Dar po
vestea ei — cel puțin pînă 
acum— este o poveste tristă, 
de loc dorită de cineva, cu ose
bire de către organele spor
tive argeșene și sportivii a- 
cestor meleaguri. De acest 
adevăr aveam să aflăm în 
urma unor informări primite 
de la cei ce nu se împacă 
cu actuala 
convins, la 
am poposit 
urmă.

— Nu vă grăbifi. frați
lor, cu construcția că titiip 
e berechet! Să vedem cum 
„vine“ proiectul.

Desen de
NEAGU RADULESCU

situație, și ne-am 
fața locului, unde 
cu cîteva zile in

Prima vizită am făcut-o 
la sediul Consiliului 
județean pentru educa

ție fizică. Primii interlocu
tori — tov. Diaconescu, vice
președinte, și tov. I. Costea, 
șeful biroului construcții baze 
sportive din cadrul C.J.E.F.b. 
Ultimul ne-a pus in față șl 
„documentarea11. Trei volu
me, apreciate de noi la 3—400 
de file, de parcă ar fi fost 
vorba de construirea unei ra
finării sau poate a unui mare 
combinat. Dar nu, în discu
ție e o sală de sport cu o 
capacitate de 1 000 de locuri, 
cu dușuri, vestiare, 
medical. Dosarele 
groase cuprind între

Prima vizii; 
la sediul i 11 Ti v

Constantin

(Continuare fn pag. a 2-a)

linie 3

pachetul 
linia de 

multă 
neliniște

Ispre
ICosmos
Itrece
Ipe la
Istadion
I

Rinduri despre I
familia sportivă

soiuznicilor I
(pag. a 4-a) I

s

Gheorghe Fazekaș, campionul 
tării la patinaj artistic.

I
u...,u.uo j nouă „ 
campionatului de I 
hipe. Tn amintirea I

Drumul

* trecut în amintire o nouă r
ES. ediție a < ____

tenis pe echipe. In aminfirea - 
a foarte puțini... Doar a parti- - 
cipanților, aproape în exciu- I 
sivitate, fiindcă numărul lor • 

întrece cu mult pe acela al spectato- • 
rilor ocazionali. Nimeni sau aproape I 
nimeni nu vine în tribune cînd sc ■ 
joacă tenis pentru divizie; oricît ne-am - 
strădui — în coloanele ziatW ____
— să depistăm programările întîlniri- - 
lor sau să le publicăm rezultatele. Nu 
interesează...

Și este firesc să fie așa.
Ca și acum un an, ca’și acum multi 

ani la rînd, campionatul echipelor rămî
ne la periferia tenisului, ia tot mai pro
nunțat caracter de obligație formală, ■ 
a'e simplu act de prezență pe terenuri, I 
pentru a justifica existența unor secții ■ 
de specialitate în cluburi și asociații. ■ 

Cauzele acestei stări de lucruri le-am I 
subliniat — și nu o singură dată — ’ 

sezon. | 
:ato pe I 

...........I

I

xtraocdmară. ocazia cea 
bemă de a o verifica 
ituind-o tocmai meciul 

cu România B Alături de et 
se vorbește tot mai mult de 
o promovare a mijlocașului 
la grămadă Dumartin (care 
a jucat irr formația Mont de 
Marsan. antrenată de Andre 
Boniface) și de Esteve (2.01 
m), uriașul de la Beziers, cu
noscut publicului român, și 
care formează. împreună cu 
reputatul Dauga. o 
Il-a impresionantă.

Tn ansamblu, atit 
de înaintași, rit și 
treisferturi inspiră 
încredere. Singura 
provine de la lipsa de expe
riență a mijlocașilor, dar 
sigur, încadrarea lor cu 
mele sus-amintite. ca și 
loarea lor tehnică, pot 
zolva această problemă.

Iată acum și formația, 
anunțată în ultima clipă: 
Magois (La Rochelle) : Qucril- 
hac (Tarbes), Lux (Tvrosse), 
Dourthe (Dax), Sillieres (Tar
bes) ; Barthes (Narbonne), 
Dumartin (Mont du Marsan); 
Carrere (Toulon), Rossignol 
(Brive), Darbos (Dax) : Dauga 
(Mont de Marsan), 
(Beziers) ;
Dargeles
masco (Beaumont) ; rezerve : 
Benacloi (Narbonne), Pebeyre 
(Vichy), Hotoland (Beziers) 
și Ugartemendia (St. Jean de 
Luz).

Start international
al patinatorilor noștri

I

I
IBcrga-

I
I
I

ALEXE

cabinet 
acelea 

scoarțe-

J. J. VIERNE 
l'Equipe — Paris

Lasserre (Agen),
(Tarbes),

Esteve

podul advei sar ului său și-l va rupe tn cele din urma
(în pag. a 2-a : Panoramic sportiv intern)

Prima apariție în concurs a patinatorilor noștri 
fruntași va avea loc dincolo de hotarele țării. 
La mijlocul saptămînii viitoare (13—14 noiem
brie), campionii de patinaj artistic ai țării noastre, 
Beatrice Huștiu și Gheorghe Fazekaș, iau parte 
la tradiționalul concurs internațional de '3 Karl 
Marx-Stadt (R. D. Germană). Tinerele speranțe 
ale patinajului nostru vor apare apoi intr-o de
monstrație a ..artiștilor gheții", programată dumi
nică 16 noiembi’ie Ia Berlin.

uricir ne-am • 
rului nostru I 
ile întîlniri- •

I
I

subliniat 
la fiecare început și sfîrșit de sezon. ~ 
Competiția aceasta nu este așeze _ ,_
baze solide și de la bun început nu ~ 
pare destinată popularizării tenisului în f 
rîndul celor multi. Cu riscul de a re- L 
peta aci cele scrise anterior și cu
noscute îndeobște, vom mai supune 
opiniei publice punctul nostru de ve
dere, care rămîne neschimbat. Șî cum 
aspectele negative semnalate în trecui 
se menfin și ele în continuare, n-avem 
nici un motiv să credem că acest punct 
de vedere n-ar fi și just.

In primul rînd, este defectuos siste
mul de disputare a campionatului, care 
pune laolaltă jucători de categorii și 
vîrste diferite, acordîndu-le un rol egal 
în tabela de punctaj. Un meci pe echi
pe nu se decide de obicei în întîlni- 
rile dintre primii jucători, tenismani cu 
valoare reală, ci la grupele de ju
niori și junioare, unde valorile sînt 
neconfirmate și fluctuațiile de randa
ment survin aproape normai. O ase
menea confruntare între echipe n-are 
niciodată un „cap de afiș", un meci- 
derby, fiindcă acesta este depreciat de 
contextul celorlalte jocuri adiacente.

Al doilea motiv de inconsistență ai 
campionatului pe echipe stă în neju- 
dicioasele sale programări. Se joacă 
la dale disparate, în etape foarte dis
tanțate unele de celelalte, după mo
delul unor sporturi, cu adevărat do 
echipă, purfînd însă alt specific. Atunci, 
nu este greu de adunat numai spec
tatori, ci chiar jucători, fiindcă aceștia 
— urmînd legile unei activități interna
ționale de mare amploare — o dată 
ajunși la o valoare confirmată, sînt 
angrenați obligatoriu în alte turnee.

De aci, intervenții, amînări, contes
tații sau — în ultimă analiză — jocuri 
formale, după care antrenorii au oca
zia să prezinte tot felul de scuze pen 
tru un rezultat nesalisfăcător. Cine 
pierde, de fapt, în asemenea întîlniri ? 
în primul rînd, tenisul.

Remediul propus de noi în 
valabil și acum, se concentrează 
acestor două puncte și anume :

— un campionat separat pentru 
echipe de seniori și unul pentru juniori, 
care să mobilizeze pe toți tenismanii 
fruntași ai țării;

— concentrarea competiției în limite 
de timp mai scurte (maximum o săp- 
tămînă) pentru fiecare tur, în acord cu 
programul internațional, de preferința 
într-o singură localitate.

Deci două mari întreceri paralele, 
puse pe picioare proprii, interesante, 
polarizînd atenția iubitorilor de tenis. 
Așa este frumos, bine, logic.

De ce nu se face ?

trecut, 
asupra

I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Radu VOIA J
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panORAMIC * 
SPORTIV INTERN

Turneul pe categorii de greutate

I'X otbalul a intrat in cea
I mai grea și mai agi

tată vacanță din isto
ria sa postbelică; voleiul se 
află in relache, urmărind cu 
inima strtnsă zbaterea nepu
tincioasă a dinamoviștilor la 
Praga; baschetul și-a înche
iat sezonul, iar rugbyul sus
ține două examene internațio
nale asprei la Hanovta fRo
mânia— R.F. a Germaniei) și 
la București (România—Fran
ța — echipe secunde), repeti
ții însemnate înaintea tradi
ționalei confruntări româno- 
franceze din decembrie. Schiul 
așteaptă zăpezile...

Duminica sportivă este, a- 
șadar, și fără ca nimeni să 
aibă vreo vină, săracă. Dar, 
parcă prin paradox, nu lipsi
tă de interes și — mai cu 
seamă — de semnificații.

a Poiana Brașov ur
mează să se încheie 
prima manșă a cam

pionatului de hochei. Compe
tiția, sortită inițial unui sin
gur derby, Steaua—Dinamo, 
s-a răzvrătit, două provincia
le (Avîntul și Agronomia) 
au lovit nemilos, cu tîrnăco- 
pul, la temelia ierarhiilor și, 
dintr-o dată, lupta pentru lo
cul li s-a complicat (Steaua 
era o favorită la titlu fără 
contracandidat!), turnînd sare 
și piper într-o întrecere care 
părea insipidă.

Manșa a II-a (în martie), 
cînd hocheiul și hocheiștii 
noștri vor avea la activ or
ganizarea unui campionat 
mondial, se anunță agitată și, 
tocmai de aceea, interesantă. 

Noiembrie readuce în ac
tualitate crosul. Aler
garea pe teren variat 

— socotită tn altă parte un 
sport de sine stătător, cu ca
lendar competițlonal amplu, 
cu laureați acoperiți de glo
rie ji (nu ztmbiți) cu spec
tatori — a deținut la noi, în 
mod surprinzător, un loc mi
nor, deși prin spinii ei au 
trecut toți marii fondiștl ai 
lumii.

Acum se pare că există ten
dințe de relansare a crosului. 
Totul va depinde, însă, de se
riozitatea cu care așii pistei 
vor privi poteca.

Campionatul național de 
haltere pe echipe se 
va desfășura la Ora

dea. Ridicătorii de greutăți 
din țara noastră traversează 
o lungă perioadă de... greu
tăți, a căror analiză ar de
păși cadrul „Panoramicului". 
Acest sport, cu pondere in
ternațională și olimpică, și-a 
mărit intr-un mod uriaș pre
tențiile și recuzita. Antrena
mentul halterofililor a intrat 
sub lupa microscopului, aglo
merează laboratoarele, solicită 
sprijinul mașinilor electro
nice. Noi ne aflăm, în conti
nuare, la stadiul... tablei în
mulțirii și al aprecierilor „du
pă ochi". Un asemenea deca
laj de epoci nu pbate fi prac
tic refăcut decît printr-o ac
țiune hotărîtă, convergentă,, 
situindu-se la nivelul in
teresului național. Dar, 
așa ceva nu se ara
tă — deocamdată — la ori
zont. Și. tocmai de aceea, 
concursul de la Oradea pro
mite, sumbru, aceleași rezul
tate mediocre, în care la un 
moment dat cunoscătorul 
confundă categoriile, fiindcă 
numărul mic al kilogramelor 
ridicate îl derutează și îl ui
mește.

Dee domnul să fim profeți 
mincinoși!

In sfirșit, luptele greco- 
romane programează 
o foarte interesantă e- 

tapă bucureșteană, o restan
ță, în care se vor întilni Di
namo, Metalul, Rapid, Pro
gresul. Și dacă dinamoviștii 
se află practic, în afară de 
concurență, celelalte rezultate, 
în schimb, plutesc sub sem
nul incertitudinii, urmtnd să 
stabilească pe deținătoarea 
locului III în clasament.

Pentru primele două luptă 
doar Dinamo și Steaua.

REP.

BOXUL In forjă
A FĂCUT LOC TEHNICII

Vllionil PROflSORI TREBUIE SA ȘTIE
CA NU VOR LUCRA IIL PARADIS!

ÎN FATA FILEULUI
In urma jocurilor desfășurate 11. Progresul 4 0 4 4:12 4

în cadrul campionatului diviziei 12. Minerul 4 0 4 0:12 4
A de volei clasamentele au ur- WMTMTT'J
mătoarea configurație 1 *

1- 2. Dinamo 3 3 0 9:0 0MASCULIN i Rapid 3 3 0 9:0 6
1. Rapid 4 4 0 12: 0 8 3. Penicilina 3 3 0 9:1 6
2. Steaua _ J 4-0 11: 2 1 _ 4. Untversițptea Tm. 22J W5
3. Politehnica Gl. 4 3 1 10: 5 7 5. Medicina 3 2 1 6:6 5
4. Tractorul 4 3 1 11: 8 7 6- 8. Ceahlăul 3 1 2 4:6 4
5. Dinamo 3 3 0 9: 1 6 C.P.B. 3 1 2 4:6 4
6. Viitorul 4 2 2 0: 7 6 Farul 3 1 2 4:6 4
7. Petrolul < 2 2 6: 8 6 . 9. C.S.M. Sibiu 3 1 2 5:7 4
8. Politehnica Tm. <13 6:11 5 10. I.E.F.S. 3 1 2 3:6 4
9. Unirea Tricolor 4 13 4:0 5 11-12. Progresul 3 0 3 0:9 3

10. Universitatea Cr. 3 12 5: 8 4 Voința 3 0 3 0:9 3

(tfrmart din pag If

le lor mototolite de atita 
frecuș, „1510118“ aceea tristă 
de care aminteam la început 
Cele mai multe file ale dosa
rului reprezintă adresele și 
paraadresele trimise de la 
un organ la altul, vizate și 
contravizate, cu zeci de re
ferate pe ele. Toate dove
desc că multe ore și zile s-au 
pierdut de către o întreagă 
armată de oameni pentru a 
se da viată proiectului de 
construire a noii săli. Iată 
adresa C.N.E.F.S., adresele 
C.J E.F.S.-ului, ale construc
torului, ale filialelor Băncii 
Naționale și Băncii de In
vestiții.

Era în primăvara lui 
1968. Apreciind că Ju
dețul Argeș, și în spe

cial orașul Pitești, nu au 
bază sportivă suficientă față 
de activitățile de aici, prin 
Hotărîrea 1248 68, C.N E.F.S. 
își dă avizul pentru construi
rea sălii de sport și anunță 
câ s-au alocat pentru aceasta 
5 590 000 Ici. Prin Hotărtrea 
72/1968, Consiliul de Miniștri 
aprobă executarea lucrărilor. 
Piteștenîl se bucurau. Se șl 
vedeau peste un an în sala 
aceea modernă ce începuse 
să prindă contururi pe plan
șetele arhitectilor I. Enescu 
(șef de proiect). R. Crețoiu 
sau 1. Oprișescu din cadrul 
I.PC.T, București. Proiectan
tul general apelează, pentru 
unele servicii curente, șl la 
alte instituții : D.S.A PC. Pi
tești, întreprinderea (pe 
atunci încă regională) de 
electricitate etc. Și pentru ca 
lucrările să meargă conform 
planului stabilit, ca banii 
fixați de proiectant să ajun- 
gă. Consiliul popular jude
țean Argeș, prin Ilotărîrca 
72'1968 (coindidență — are 
același număr ca H.C.M.-ul 
de care aminteam), vine cu 
contribuția sa de 732 000 lei, 
bani pe care i-a și avansat 
în bancă Deci, vechea placă 
,.n-avem bani" aici nu poate 
fi pusă în discuție. A ieșit 
de la viză și autorizația de 
construcție nr. 331/5671 din 
1963, eliberată de Consiliul 
popular județean Argeș. Se 
definitivează și planul valo
ric de construcții pe etape : 
în 1968 — 1 500 000 lei. La 
1 aprilie (cine șe gîndea la 
păcăleala ce va urma ?) SE 
DESCHIDE FINANȚAREA, o 
dată cu semnarea contractu
lui de antrepriză nr. 24'1968 
între C.J.E.F.S. și (cel ce 
avea să încurce toate lucru
rile) Trustul de construcții 
Argeș — grupul II construc
ții Pitești. Prin hîrtii și hîr- 
tiuțe (la Pitești i se spune 
'COLABORARE INTRE FAC
TORI) continuă schimbul de 
adrese și acte. La 8 aprilie — 
se încheie contractul nr. 620

pentru executarea spațiilor 
verzi (beneficiarul, grijuliu, 
s-a îngrijit și de acest aspect 
din timp) în valoare de 
85 000 lei lucrări care 
n-aveau să‘se realizeze. Mo
tivul : cei cu spațiul verde 
„NU AU AVUT FOND DE 
LUCRU“ ; se încheie coman
da pentru lumina exterioară 
cu cei de la Sibiu — în spe
ță întreprinderea de elec
tricitate — care prevede pen
tru 1969 cifre în planul de 
investiții, după cum comu
nică prin adresa 5625 din 
6.1V 68. Dar și sibienii ur
mau să... piardă trenul, nea- 
vînd unde să facă lucrările.

La 25 aprilie 1968 exca
vatorul „mușcă" prima 
cupă de pămînt de pe 

terenul din apropierea Sta
dionului central. Dar con-

BRĂILA, 6 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). în sfîr- 
șit miercuri seara am putut 
vedea meciuri de bună fac
tură tehnică, boxerii care ră
măseseră în competiție reu
șind să-și croiască drum spre 
victorie nu numai prin forță 
ci și prin acțiuni clare, gîn- 
dite, care i-au apropiat mull 
de ceea ce se cheamă box. Și 
de data aceasta programul a 
fost extrem de încărcat, dar 
cele 20 de partide au ținut 
sub presiune o sală arhi
plină.

Doi boxeri tineri, cu pers
pective certe, s-au ridicat 
deasupra celorlalți culegînd 
ropote de aplauze. Este vorba 
(din nou) de Mihai Deheleanu 
(Ciudanovița) și Achim Ursu- 
lescu (Bocșa)

Semimuscă din Brăila, Ga- 
nea, l-a învins pe bucureștea- 
nul Giurgea în fața căruia 
a avut deseori inițiativa im- 
punindu-se prin croșee scurte 
de dreapta la cap și plex. 
Gălățeanul Iuga n-a făcut 
mare risipă de energie dar 
toate acțiunile sale ofensive 
au fost sigure, upercuturile de 
stînga la figură fiind necru
țătoare. In rundul II adver 
saruî său din Oradea. FI. 
Lucaci recepționează o di
rectă la față și e numărat 
iar antrenorul Acs nu stă 
mult pe gînduri și aruncă 
prosopul.

A. Ursulescu l-a „executat" 
pe Gh. Cristea (Buc.) după 
aproape 6 minute de luptă în 
care și-a etalat cu prisosință 
calitățile de scrimer. Depă
șit net de un boxer mai 
înalt, cu un punch rapid, va
riat și foarte eficace, elevul 
lui Stoianovici a trebuit să 
fie abandonat de antrenorul 
său. Șt. Constantin (Bucu
rești) a făcut mai bine pa
sul înapoi urmat de un-doi- 
uri precise și l-a eliminat pe 
arădeanul I. Fop, care a co
mis greșeala de a se arunca 
descoperit în pumnii adver
sarului.

Un meci care se va uita 
greu la
Nedelcea 
cu mare 
băcăuan
cesta din urmă a punctat pre
cis cu serii de directe la fi
gură, fără ca Nedelcea să !e_ 
poată evita. Reșițeanttl s-a In - 
chis, însă, în ultima repriză 
trimițînd, totodată, ciț£ya,.ra 
fale excelente.

Deși și-a adus adversarul 
de două ori în situația de 
k.d. (repriza I) brăileanul P.

Covaliov a obținut, însă, cu 
dificultate decizia în fața ra- 
pidistului Gh. Radu care, 
după părerea 
mai ordonat 
Enciu (Buc.) 
ieșeanul Gh. 
primul rund, 
după ce fusese k.d., 
că va coborî învins din ring. 
Singura șansă de a obține 
victoria a fost angajarea lup
tei de aproape, ceea ce nu 
i-a convenit lui Călin. Enciu 
a obținut o decizie meritată. 
M. Deheleanu l-a întrecut pe 
V. Deșliu (Buzău). Dacă pri
mul nu ne-a surprins, boxul 
său tehnic și eficace fiindu-ne 
deja cunoscut, în schimb tînă
rul buzoian a impresionat 
prin forța și acurateța lo
viturilor 
zultate:
Momoiu 
hăilescu 
(Baia Mare) înv. ab. II N. 
Cortis (Baia Mare); cat. mus
că : A. Cojan (Bacău) b.p. C. 
Anghel (Reșița), Gh. Paras- 
chiv (Buc.) b.p. I. Horja 
(Cluj); cat. pană: V. Kiss 
(Cluj) b.p. N. Bcscu (Galați), 
Gh. Stan (Buc.) b.p. O. Amâ- 
zâroaie (Tg. Mureș); cat. u- 
șoară: C. Cuțov (Buc.) înv. 
ab. II B. Dobrogeanu (Ar
geș), N. 
C. Sasu 
Dej), C. 
b.p. Gh. 
mijlocie 
nescu (Craiova) b.p.
trea (Brașov); caL semigrea: 
P. Cimpeanu (Buc.) înv. ab. 
I C. Varan (Reșița), I. Mo- 
nea (Buc.) înv. ab. I A. Cam- 
bur (Bacău).

Gh. Radu
noastră, a fost 
în acțiuni. N- 

1-a eliminat pe 
Călin deși în 
mai cu seamă 

se părea

sa’.e. Celelalte re- 
cat. semimuscă: C. 
(Brăila) b.p. I. Mi- 
(Buc.), Șt. Receanu

Tudor (Bocșa) b.p. 
(Or. Gh. Gheorghiu- 
Gutui (Tg. Mureș) 
Badea (Brăila); cat. 
mică: E. Constanti- 

I. Pe-

Romeo CALARA3ANU

- Așadar, cînd ați terminat 
facultatea ați plecat într-un sat. 
aiurea... Cum II zicea 
aș vrea să notez...
- Băbiciu, Băbiciu ii

sau, dacă vrei îl zice... 
pe Olt, într-un fund de țară, pe 
atunci fără lumină 
fără magazine, ce mal, 
mic, ' 
aduc bine aminte — 
nu mai funcționa de 
De fapt, terminasem 
mai devreme, dar 
războiul, umblasem 
colo și abia în '46, ___
rie, cînd ne-am putut iarăși ve
dea de meseriile noastre, am 
plecat la Băbiciu. 'Ehe. «ram 
tinăr...

Interlocutorul meu zimbest» —u 
subînțeles. Gestul, cu mina. .pre 
argintiul timplelor vorbise de la 
sine... Profesorul Dumitru Po- 
pescu-Colibași nu mal e tinăr, 
a trecut chiar binișor de gra
nița celor 5 decenii de viață.

Stăm deasupra unor «ești 
cafea cu margini Înnegrite, 
care, poate, cineva ar putea 
ne ghicească — ei. doamne, e 
fel de-a zice - ceea ce ne 
zervă viitorul. Cafeneaua brașo- 
veană ..Cerbul carpatin- e goală. 
Țigările ni s-au stins de mult, 
undeva dincolo de jumâlaxe... 
Omul din fața mea tace, cu glo
durile alungate spre ana tinereții, 
cînd respectatul profesor de as
tăzi - cu merite reej.noscu e de
opotrivă in pregătirea primelor 
noastre campioane mondiale de 
handbal (Dortmund. USh. cit ți 
in aceea a junioarelor naționalei, 
primele din lume 10 ani mai lir- 
ziu (Olanda, 19*5) — nu era de
ci t un biet dascăl de țară, după 
opinia domniei sale. ..nici ieribtl 
de deștept și nici, ce să te mint, 
prea arătos-.

Intr-un Urziu. mă simt obligat 
să rup tăcerea :

— Vă mai amintiți cum a fost 
in anii aceia, ce v-a determinat 
pe dumneavoastră, bueurețtean 
get-beget. să plecați tocmai acolo, 
intr-un sat uitat de Dumnezeu ?

Ridică ochii, străluminau par
că de ceva ascuns, de-a dreptul 
magic :
- Dacâ-mi mal amintesc__

Glumești, desigur, ți dacă nu 
glumești, atunci află că din toate 
colțurile lumii pe unde am cu
treierat într-o viață de om. am 
trimis la Băbiciu o vedere, un 
semn de viață__

E și normal, acolo am cules 
primele satisfacții, acolo am În
cropit, singur — '
vlntul acesta de 
pentru un tinăr 
de carieră — o 
de handbal. Am___ _________ .
le-am Învățat noțiunile elemen
tare. le-am călit, și cu echipa 
aceea anonimă, ridicată Intr-un 
sat cu puține case, am ocupat 
în 1949 — deci după 2 ani de 
muncă a dracului de grea — lo
cul IV pe țară la , Cupa tine
retului".

satului.

zicea. 
Undeva

electrică,
__ „_____ ___ _____  fără ni- 
doar cu o circiumă, și-mi 

o baie care 
ani de zile, 

facultatea 
Izbucnise 

pe ici pe 
prin ianua-

de 
în 
să 
un 
re-

da. reține cu- 
mare mindrie 

aflat la debut 
echipă școlară 

ales fetele.

0 Lungul drum de la Băbiciu, pe Olt, la medaliile de aur ale 

handbalului feminin © într-o meserie, oricare, trebuie intii să dai

lăsa cu nici un preț, m-aș bate

tU toată lumea"

categoria pană i ,1”. 
(Reșița) l-a învins 
greutate pe tînărul 
Mircea Nicolae. A-

STATISTICA
Avem — lucru incontesta

bil —o optică deformată des
pre cifrele atletice. Tindem 
cu toții să devenim experți 
în aprecierea rezultatelor 
atletice și aceasta este lesne 

~3e înțeles: cifrele ștaula irf-’" 
demîna fiecărui pasionat al a- 
cțestui sport. De fapt 
pe care le „reținem", 
morăm, reprezintă 
cursă mare, o săritură 
tică sau o aruncare epocală.

cifrele 
le me- 
cîte o 
far.tas-

Și-apoi mă întrebi de ce m-am 
dus acolo... Păi să-ți spun de 
ce m-am dus și de ce aș a gata 
să mă mai duc o datâ și să 
ia-j totul de la inceput ; din pa
siune, din dragostea, daeă ’ 
sOntă, pentru meserie. Știi 
asta am Învățat și asta am 
teles să fac tn viață 1 De-aia 
plecat Ia Băbiciu.

A tăcut din nou. poate îl 
pătasem. După o clipă a reluat:

— Dumneata ești tinăr... N-ai 
de unde să știi, și muiți sint cei 
care nu știu, sau se prefac câ 
nu știu : adevăratul sport plea
că de Ia țară, din mijlocul na- 
turti, de pe cimp, de-acolo unde 
mișcarea însăși este activitate 
diurnă, nermală. intrată in firea 
lucrurilor. Am să-ți dau un exem
plu : echipa de fete pe care am 
antrenat-o in '56 și care a ieșit 
campioană mondia.ă era alcătui
tă 90 la rută — da, da. nouăzeci 
la sută — d.n tete proven 
mediul rural, uite, trina 
și Ana Starck de ia 
uite, iuți Constanunescu 
Hălchiu, uite Nuți Jianu 
Cristur. și cite altele...

Vezi, gindind «așa. mă

vrei, 
ce, 

i în- 
i am

su-

ite din 
Naghi 

Hărman. 
de la 
de la

___ w _______ __ întreb 
uneon, de unul singur, aiurea ; 
de ce oare nu se due băieții 
ăștia tineri la sat ? I-a urma ur
mei. sint p^ate meserii — știu 
eu. mă gindesc la electronică sau 
chiar la medicină — care cer un 
grad de confort, un cadru adec
va: activității respective. Dar 
educația fmcă ? !

Profesorur Popescu-Colibași își 
aprinde o nouă țigară - a patra 
— pe care, sint sigur, o va stinge 
cu mult înainte de filtru. . .
- Și ce vă răspundeți ? - ti 

întreb.
— Că n-au pasiune, că 

* arde de meserie,/ c-au 
i.E.F.S.-ul așa, ca să se 
treabă... Nu toți, doamne 
dar muiți, cei care cer 
parchet, aparate din străinătate 
și mai știu eu ce__ Am să fiu
râu, dar am să spun ce cred : 
și institutul și educatorii de a- 
colo au o parte din vină. Viitorii 
profesori au certitudinea că a- 
tunci cînd termină o să-i trimită 
cineva să lucreze în paradis, a- 
colo unde campionii ies/ pe bandă 
rulantă. . . Cum să-ți spun, e o 
chestiune de mentalitate și men
talitatea profesorilor de educație 
fizică de astăzi mi se pare gre
șită : într-o meserie, ca oriunde 
în viață, trebuie întîi să dai și 
apoi să ceri. îmi aduc aminte 
că nu de mult, la' o conferință

nu le 
făcut 

afle în 
ferește, 
săli cu

execute, totuși, lucrări în va
loare de 1 300 000 lei. Fină 
la 1 octombrie constructorul 
n-a reușit să cheltuiască insă 
decît — cum spuneam — 
495 000 lei. Cum se mai ex
plică încetineala cu care se 
lucrează, nerealizarea planu-, 
lui ?

Se afirmă că proiectul a 
fost făcut în grabă, că la 
cele 5,5 milioane lei prevă
zute mai trebuie adăugat un 
milion. Culmea 1 Pe de o 
parte se varsă bani in bancă 
pe motiv că nu se pot chel
tui, iar pe de altă parte se 
cere suplimentarea imediată. 
Cine să mai înțeleagă ceva ? 
Planul nu e îndeplinit, dar 
plouă cu argumente de genul 
acesta : „că proiectul este un 
unicat", „că au fost necesa
re schimbări in soluții care 
au necesitat comenzi supli-

Odiseea sălii 
de sport 

din Pitești
J

structorui rezistă numai pină 
Ia 1 ianuarie 1969. Totuși, 
ce a realizat el in aceste 8 
luni ? Din suma prevăzută 
(1200 000 lei) s-au cheltuit 
doar 709 000 lei. Deci, o ju
mătate de milion nerealizată, 
iar constructorul pleacă pen
tru că are alte obiective (ni 
se spune) de importanță eco
nomică. Vin apoi oamenii 
Șantierului II al Trustului 
județean de construcții. Pen
tru 1969 sint prevăzuți a fi 
cheltuiți 2 843 000 Iei. PlNA 
LA 1 OCTOMBRIE 1969 
S-AU FĂCUT, INSA, LU
CRĂRI DOAR DE 495 000 
lei 1 ? In această situație, 
Trustul cere reducerea pla
nului prin cedare cu proto
col (acesta e termenul folo
sit cînd constructorul nu-șl 
poate îndeplini obligațiile), 
cu 1 111000 lei. Operația s-a 
și făcut, avîndu-se la bază ur
mătorul motiv : lipsă de ma
terial. Constatînd că Trustul 
nu poate folosi banii, 
C.J.E F.S. cere la rîndul său 
Consiliului popular să retra
gă 432 000 lei pentru a-i avea 
în 1970 Cile combinații ’ 
După toate r: host iile și ce
dările cu protocol, pentru 
1969 constructorul trebuia să

mentare", „că a fost nevoie 
de lucrări de studii". Adevă
rul e altul și ne am convins 
de aceasta vizitînd șantierul, 
ascultindu-i pe oamenii com- 
petenți în materie. NU S-A 
DAT IMPORTANȚA CUVE
NITA LUCRĂRII RESPEC
TIVE. EXPLICA ACEST 
FAPT SI SCHIMBĂRILE DE 
LA ȘANTIER. ÎN 1968, ERA 
UN ȘEF DE ȘANTIER, ÎN 
1969 A VENIT ALTUL ȘI 
APOI ALTUL

Văzînd ritmul nesatisfă
cător în care merg lu
crările, C.J.E.F.S. a în

ceput să trimită adrese peste 
adrese: la Trustul de con
strucții, la Consiliul popular 
județean, la I.P.C.T. Bucu
rești, la Eanca de Investiți!. 
De atunci, din noiembrie 
1968 a început un adevărat 
carusel ăl adreselor, cu sem
nături și ștampile, cu refera
te și angajamente. Dar ni
mic. A venit iarna lui !68, 
cu lapoviță și zăpadă. Ma
lurile s au dărîmat. funda
țiile s-au umplut cu apă. ar
mătura s a aroperil cu pă
mînt. A hrsele curgeau. însă 
lucrările au sistat pină în 
februarie 1969.

Iată, acum sîntem cin 
nou în prag de iarnă. 
Pe locul unde sala de 

sport din Pitești trebuia să 
fie de-acum înălțată, zăpada 
va găsi față de anul trecut 
un fronton în plus și un al 
doilea început, 13 stilpi 
(înalți de 8 m) și grinda de 
pe ei. în rest, un păienjeniș 
de schele metalice. Atît s-a 
realizat în aproape 10 luni.

— Sînteți mulțumiți de sta
diul lucrărilor ? i-am întrebat 
pe maistrul T. Negoiță, șeful 
punctului de lucru, cel care 
l-a înlocuit de curind pe ing. 
Cotinceanu.

— Desigur nu. Este insă o 
lucrare deosebită față dc con
strucțiile de locuințe. Partea 
dificilă au constituit-o cadrele 
metalice. La început am mers 
pe cofraje de lemn, dar n-an 
dat rezultate.

— Dar oamenii, construc
torii, sînt calificați pentru 
această lucrare ? (După ce 
zîmbește, interlocutorul răs
punde).

— Noi n-am mai lucrat be
toane precomprimatc.

— Dar despre numărul 
muncitorilor ce ziceți ? Ajung 
20—30 pe zi ?

— Deocamdată nu avem 
ce face cu mai multi (n.n. la 
un an și jumătate de la în
ceperea lucrărilor).

Să fim de acord. O lu
crare nouă, un proiect deo
sebit față de construcțiile de 
locuințe. Dar. se pune în
trebarea : conducerea Trustu
lui (director ing. Bâiașu) sau 
șeful de șantier de atunci, 
ing. Zaharescu, cînd au pri
mit comanda și au studiat 
proiectul nu și-au dat seama 
că Trustul nu e pregătit să 
execute lucrările ? Dînșii sînt 
doar oameni de specialitate. 
De ce s-au angajat ? Pentru 
a se face risipă de forțe și 
de bani destinați bazei ma
teriale a sportului ? Oare nu 
se știe că acești bani — 5,5 
milioane — sînt tot ai sta
tului ?

Cînd va fi, totuși, termi
nată sala de sport din 
Pitești ? în tirnpui de

plasării noastre n-am putut 
primi răspuns Ia această în
trebare. Iată de ce, acum, o 
punem din nou. O ADRE
SAM PE ACEASTA CALE 
TRUSTULUI JUDEȚEAN DE 
CONSTRUCȚII, EDILILOR 
ORAȘULUI, TUTUROR OR
GANELOR CARE RĂSPUND 
DE DEZVOLTAREA — ȘI 
PE PLAN SPORTIV — A 
ACESTUI ORAȘ.

Pe aceste meleaguri s-a 
născut legenda mănăstirii 
Curtea de Argeș și a mește
rului Manole. Țin oare pi-
teșlenii ca o nouă legendă 
să-și aibă leagănul prin a-
ceste locuri ? Dacă așa au
gîndit unii., au ereșit. FhnJcâ
nu va fi voi ba de o legen 
dă, ci de ODISEEA SĂLII 
DE SPORT DIN PITEȘTI.

Și noi vrem 
numai astfel 
astfel de rezultate! Dar mai 
există cifre care nu reprezintă 
unicate, nici o aruncare, să

ritură .sau alergare. Sînt cifre, 
..sinteză", cjfre care reprezintă 
activitatea tuturor atleților 
fruntași într-o singură prebă, 
media rezultatelor primilor 
zece atleți la fiecare probă 
in parte. Ele indică pulsul 
probei, tendința sa de crește
re sau de stagnare, șansa de 
progres, pe scurt, viitorul ei. 
Cifrele medii exprimă atît de 
clar situația pe plan națio
nal a ceea ce se cheamă bază 
de masă a sportului de per
formanță incit nu pot fi tre
cute cu vederea. Nu poate fi 
considerată o simplă coinci
dență faptul că 14.4 s (110 
mg). 52.7 s (400 mg), 2,04 m 
(înălțime), 7,56 m (lungime), 
15.47 m (triplu), ... 11.9 s
(100 m), 24,8 s (200 m), 56.6 s 
(400 m). 14.1 s (100 mg). 
6.01 m (lungime). 1,66 m (înăl
țime — norma de maestru al 
sportului), 49.20 m (disc), 
medii relativ ridicate pentru 
atletismul nostru, sint probe 
în care cei mai buni români 
domină în Balcani și sînt 
prezenți în marile confruntări 
continentale și mondiale. în 
aceste probe noi am avut u- 
nul sau chiar doi reprezen
tanți la Atena 1 Sint probe 
în care, am putea spune că 
nu avem „probleme" deose
bite, treaba merge și după 
toate datele existente, ea va 
merge și mai bine.

Avem, din păcate, o serie 
de alte probe ale căror medii 
sînt extrem de scăzute: 48,4 s 
(4t)0 m), 3:50,1 (1500 m), 8:59,1 
(3000 m obstacole), 14,97 m 
(greutate — b), 66,38 m (su 
liță), 57,53 m (ciocan), sau

să recunoaștem 
de cifre, numai

14,38 ni (greutate fete) și 46,21 
m (suliță). Nici de astă-dată 
nu poate fi vorba de întîm- 
plare, că tocmai în aceste 
probe noi „nu ne vedem", 

, sînt probe în care chiar și 
la nivel ,balcanic eșecul este, 
în general, dezastruos. în pro 
bele de aruncarea greutății 
(femei-bărbați) și aruncarea 
ciocanului situația este alar
mantă. Aceste 
reprezintă nici 
ternațională și 
mai trist, în

cifre nu mai 
o valoare in- 
ceea ce este 
aceste probe, 

față de anii trecuți sîntem în 
REGRES!!

Se termină anul atletic. 
Sîntem în plină „tranziție", 
atleții nu mai au preocupări 
de performanță, antrenorii 
sînt în concediu... Sîntem in 
perioada marilor planuri ale 
anului 1970. Federația lu
crează, în prezent, la materia
lele ce vor fi prezentate con
clavului de antrenori de Ia 
sfirșitul lunii noiembrie. Se 
va discuta mult despre vii
toarele competiții interne și 
internaționale, despre Jocu
rile Balcanice, întîlnirile in
ternaționale cu Italia, Elveția, 
Polonia, Anglia sau Statele 
Unite ale Americij. Se vor 
discuta planurile de pregătire 
ale acelora care au obiective 
mari, foarte mari.
imperios necesar să se gă
sească timp suficient și pen
tru acele cifre, „cifre invi- . 
zibile", de a căror remediere 

«depinde în mare măsură bi
lanțul pozitiv în întrecerile 
cu puternicele formații atle
tice europene și de dincolo 
de Ocean.

la Brașov, un tinerel de la 
Avrig se plîngea că. deși are 
aparatură bună șl sală, n-are 
covor de sol, și că el nil poate 
să lucreze fără covor de sol. .. 
L-am dus la mine la școală șl 
i-am arătat o săliță de „ritmi
că”, plină de oglinzi și de uși; 
și i-am spus : „Vezi camera 
asta ? Băiete, aici am antrenat 
o iarnă întreagă 15 handbaliste 
de la „Luceafărul". — - - ■ -
campioane !“. Nu ‘ 
creadă, apoi ml-a 
din ochii lui care 
sincer, am dedus 
ceva...

Cum bănuiam - _____ —
stins. Cafeneaua a început să se 
populeze. De undevt^ parcă de 
dincolo de un .perete, Celentsno 
ne umplea inimile de duioșie. O 
duioșie lucidă, ca melodia însăși.

-ț Credeți că toți sint așa, cre
dos căi Intr-adevăr, nu există 
excepții ?

Redevine vorbăreț, agitat. îmi 
povestește, cu o voce pur și sim
plu incandescentă, despre profe
sorul ștefan Benedek — „știi, un 
fost elev de-al meu" — care după 
terminarea facultății a revenit 
acasă, la Săcele, unde a airifgia- 
jat d:ntr-un fost atelier de lim- 
p’.ărie' o sală de educație fizică. 
Mt-a spus că n-avea unde să 
lucreze șl că nu s-a lăsat pînă 
n-a construit sala, și că e bucu
ros — și eu l-am crezut, și m-am 
bucurat ca de-un succes al meu".

— Da, și mai e cineva; un pro
fesor de la Buhuși. de-a termi
nat la Iași și i-au propus să ră- 
mină asistent : Danțl Hrisostom.' 
N-a vrut nici în ruptul capului; 
s-a întors 
serioasă a 
echipă de 
huși, din 
des. Intr-o 
nit cu o 
plîngea câ 
ducerea asociației, ___  ___  _
aducă jucătoare din alte părți. 
„Cum adică, n-au Încredere în 
cele crescute de mine ?“ - îmi 
scria, indignat, șl n-a cedat, iar 
acum Buhușii dau pe Munteanu 
la lotul „mare" și pe Asevoaiei 
șl Avoroaiel la cel de tineret.

Zău. ăștia băieți, puși pe mun
că, pe citit, pe învătat... Cînd 
mă gindesc că sînt șl alții, gata 
să facă orice pentru un loc căl
duț lingă mama și lingă tata, 
parcă mă apucă durerea de cap 
și-mi pare rău că nu mai sînt 
tinăr !

— Spuneți-mi, ce-ați face dacă; 
ab absurdo, ați fi' iarăși tinăr ?

- Aș pleca undeVa, cit mai de- 
'parte, și-aș munci pe rupte să 
mă pot afirma. La urma urmei, 
sînt convins că la oraș, acolo 
unde posturile sînt toate supra
licitate, unde predau „senatorii 
de drept", ocaziile de impunere 
a tineretului sînt mai rare... 
Poate că nu-i bine, dar așa e 
viața, aspră, uneori necruțătoare! 
Aș pleca, zic, și m-aș apuca de 
treabă. .. Și nu m-aș lăsa cu 
nici un preț, m-aș bate cu toată 
lumea, cu retrograzii, cu colegii 
care mai taxează sportul drept 
ceva menit să umple spațiul din
tre ora de chimie șl cea de ma
tematică. cu directorii care nu 
văd cu ochi buni educația fi
zică. . . Apropo, într-o bună zl, 
a venit la mine un fost elev și 
mi-a spus că vrea să se tran
sfere undeva la oraș. De ce ? - 
l-am întrebat. Era deprimat, ner- 
vos, mi-a răspuns că directorul 
școlii e antisportiv, că nu-1 
sprijină.. . Al încercat să-l cîș- 
tigi ? — l-am întrpbat din ncu. 
„Da, dar zadarnic. Nu-i place 
nimic, e fad, e neinteresant. " 
iubește decit tabltele și eu 
știu să joc”. Apoi a tăcut, cu 
aer resemnat.

Popescu-Colibași, rids ușor, 
de-o glumă subtilă :

— N-al să mă crezi ! T-am spus 
simplu : băiete, învață table ! 
Și-apoi mai vorpim..,

Interlocutorul meu rîdea din 
toată inima. Mă molipsisem și, 
răzind amîndoi, în atmosfera de 
penumbră a cafenelei păream; 
desigur, un cuplu cel puțin ciu
dat. Apoi, discuția a lunecat, fi
rește, spre alte teme...

Și-au ieșit 
i-a venit să 
mulțumit și 

priveau cald; 
că a înțeles

țigara s-a

acasă și prin muncă 
pus pe picioare o 

handbal. Textila Bu- 
divizia B. îmi scrie 
bună zi m-am pome- 
scrisoare In care se 
e în ceariâ cu con- 

care vrea să

Nu 
nu 
un

ca

Ovidiu lOANlfOAIA

Devine

iolcincla BALAȘ-SOTER

In cadrul LUNII PREPA
RATELOR DE COFE rARIE, 
vă invităm să vizitați expo

zițiile cu vînzare, organizate 
zilele de 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29,

La Tîrgoviște 
„Cupa Chindia 

la lupte
în orașul Tîrgovlște s-a des

fășurat prima ediție a compe
tiției de lupte libere dotată cu 
„Cupa Chindia”. La competiție, 
organizată din inițiativa Consi
liului județean pentru educație 

. fizică și sport Dîmbovița, au par
ticipat 55 de juniori de la clu
burile și asociațiile sportive Di
namo București, Niconna Iași, Pe
trolul Ploiești, Metalul și Meta
lurgistul, ambele din orașul Tir-, 
goviște. Majoritatea partidelor 
au fost de un bun nivel tehnic, 
evldențiindu-se, în special, pere
chea V. Țigănuș (Nicolina Iași) — 
Al. Apostescu (Metalul Tirgoviște). 
care a furnizat, în cadrul cate
goriei 81 kg, cel mai frumos meci 
al reuniunii. Luptătorul ieșean, 
mai activ decît adversarul său, 
Și-a adjudecat victoria la puncte. 
Trofeul a revenit echipei Meta
lul Tirgoviște care a totalizat 41 
de puncte. Pe locurile următoare 

,s-au clasat : Dinamo 29 p și Ni
colina 21 p.

în 
..... ... 30

noiembrie, la următoarele cofetării :
— UNIVERSITĂȚII — bd. Republicii nr.
— VICTORIA — calea Victoriei nr. 14

— OPERETA — Piața Splaiului nr. 8
— SUD —Magistrala N-S, colț cu bd. Mărășești
— TOPORAȘ — șos. Giurgiului nr! 120
— DOINA — șos. Ștefan cel Mare nr. 91

— IRIS, șos. Mihai Bravu nr. 119—121
— SAVARINA — Complex comercial Faba 

Novac colț cu str. Stejarului
— FISTIC — bd. Dimitrov nr. 99 
unde veți găsi : cozonaci, 
prăjituri, 

fine de 
pișcoturi

torturi, 
specialități, bomboane 
ciocolată, fursecuri, 
și alte produse de 

calitate

ii

M. AVANU, coresp.

■*
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X LA JUNIORI LOTUL NAȚIONAL A FĂCUT ANTRENAMENTE PE ZAPADA! Simbătâ,

de la

pe DinamS* 

orele 14,30

(Urmare din pag. I)

TIRGOVIȘTE, 6. — Pe sta
dionul din vechea Cetate de 
scaun a Țării Românești, si
tuat într-un peisaj, pe funda
lul căruia se profilau, ca pre
sărate, un număr impresio:- 
nant de sonde, s-a desfășurat 
joi meciul dintre selecționa
ta secundă de juniori a Ro
mâniei și prima echipă de 
juniori a Cehoslovaciei. Me
ciul a fost foarte dirz dispu
tat dar, din păcate, ambele 
echipe au avut de înfruntat 
un adversar comun : terenul 
alunecos (foarte bun altfel, 
dar înmuiat de ploaia că
zută timp de șase ore înain
tea începerii partidei).

Deși a întîlni t o selecțio
nată primă, echipa noastră — 
în care debutau nu mai pu
țin de 7 jucători (!) — a evo
luat bine, putînd ___  _
cîștige acest meci, în gene
ral echilibrat.

chiar să

și 47) sînt respinse, cu difi
cultate, în corner. In min. 
59, G. Sandu (cel mai bon 
de pe teren) face o cursă de 
40 de metri, pasează Iui Sava, 
dar acesta greșește cu pu
țin ținta. în min. 70 șutează 
puternic Kovac (un adevărat 
Torres — junior), dar Franc 
apără. După ccazia hri Sava 
(min. 75). care, de la numai 
4 m. trimite cu capul min
gea peste bară, meciul se În
cheie in nota generală de 
echilibru. S-au remarcat în 
mod deosebit Nehoda. Ko
vac. Finger și Knaze de la 
oaspeți ț Georgescu, G. San
du și Marcovid din echipa 
secundă de 
mâniei.

Arbitrul
(București),
C. Ghenciulescu și M. lonescu 
(ambii Tîrgoviște) a condus, 
în general bine, echipele :

CEHOSLOVACIA : Kislin- 
ger—Kosko, Dominka (min. 
40 Dehner), Knaze, Cerny, 
Mechura (min. 61 Klamo), 
Gasdusek, Jurkanin (min. 70 
Helesz), Nehoda, Finger, 
Kovac.

ROMÂNIA II : Franc—Ro
man Deheleanu, G. Sandu, 
Cincă, Mihalcic, Boloni, Girip 
(min. 40 • Sava), Marcovici, 
T. Sandu, Georgescu.

viteza reflexului. A nu se 
înțelege, însă, prin .telefon" 
și convorbire telefonică. Nu. 
.Urgentă" sau chiar -fulger", 
comanda noastră a așteptat 
mai mult chiar dedt unele 
convorbiri internaționale—Ce

juniori a

V. Dumitrescu 
ajutat la tușă de

în prima repriză „studiul” 
se prelungește, situațiile pe
riculoase provenind doar din 
șuturile trase de la distanță 
și reținute greu — din cauza 
terenului ud — de cei doi 
portari. în min. 2. Franc in
tervine cu dificultate la un 
șut al lui Nehoda, iar în 
min. 6 este rindul portaru
lui cehoslovac să rețină foar
te greu un șut al lui Geor
gescu (foarte rapid și inci
siv pe contraatac). în min. 
35, lansat pe contraatac, Ge
orgescu execută o centrare 
în careul de 6 m, dar acolo 
nu se găsește nimeni.

După pauză ambele echipe, 
lăsînd deoparte orice scheme 
tactice complicate, fac efor
turi să înscrie, dar șuturile 
periculoase ale lui T. Sandu 
(min. 46) și Finger (min. 41

în fine, ca să scurtăm .fi
rul", vom spune câ ara avut, 
în sfîrșit, plăcerea să auzim 
vocea lui Angclo Nieuleseu 
la aparat Același timbru 
calm, aceleași răspunsuri bi
nevoitoare (pe care ziaristul 
le apreciază întotdeauna) 
cultate $1 de la Londra 
Atena, de
Lisabona, sau Paris-

— Cum o duceți la Poia
na Brașov ? — a fost prima 
întrebare pe care i-am pus-o 
antrenorului echipei națio
nale.

— Bine, 
la această 
regulă.

— Cum

Bună, fără excepții. O 
pentru 
nostru 
a vă- 
in an-

D. GRAUR

Campionatul echipelor

de tineret-rezerve
1. Crișul __ 11 9 1 1 22-10 39
2, Din. Bacău 11 6 0 5 24-14 30
3. U.T.A. 11 5 3 3 20-13 28
4. Din. Buc. IC 5 0 5 22-12 26
5. Jiul 11 5 2 4 16-17 25
6. steaua 9 5 2 2 15-13 24’A
7. „U" Cluj 11 5 2 4 14-14 24
8. St. roșu 11 4 3 4 17-15 23*72
9 Farul 11 4 4 3 15-16 23*/2'

10. Petrolul 9 4 3 2 13-10 21*/3
11. Politehnica 11 4 1 6 12-16 19
12. A.S. Armata 11 2 4 5 14-21 17
13. C.F.R. 11 2 4 5 10-20 15
14. Univ. Craiova 10 2 3 5 10-14 14
15. F.C. Argeș 10 2 2 6 7-16 ll’/j
16. Rapid 10 2 2 6 6-16 11

poți să faci ? Astea-s „Tele
foanele" ! Nu le-o fi piă- 
cînd fotbalul...

Ia Lausanne

ss- 
sau 
sau

remarcă specială 
Dinu, convalescentul 
după amijdalită. care 
dit no apetit deosebit 
gajament

— V-au sosit toti selecțio- 
nabilii 7

— Afară de Domide, eare 
vorbim

mulțumim, pină 
ori (otel este in

e vremea acolo ? 
Plouă ca aici la București ? 

ninge I 
băieții 
antre- 

oră de

— Nu plouă, dar 
Dimineață, de altfel, 
au făcut primul lor 
nament pe zăpadă. O
pregătire fizică și tehnică.

— Cum vi s-a părut miș
carea lor ? •

SiMBÂTÂ, CUPLAJ ÎN GIULEȘTI
Cu toate că activitatea 

competițională oficială este 
întreruptă pentru diviziona
rele A, echipele bucureștene 
Rapid și Steaua își continuă 
pregătirile. Sîmbătă, pe sta-

dionul Giulești, de 
14,45, aceste echipe 
întîlni intr-un meci 
în deschidere, de la 
vor juca echipele de 
rezerve.

la 
se 
amical, 
ora 13, 
tineret-

ora 
vor

se află la ora la care 
pe dram, toți băieții 
cum în camerele lor 
hotelul Bradul.

— Am reținui că 
cut dimineață un antrena
ment de 
petrecut 
nuare ?

— Am 
fabrica de dulciuri 
birea" din Brașov—

— .,. fabrică al cărui direc
tor este tot un suflet al fot
balului, arbitrul Z. Chifor...

— —exact, acum avem — 
fără excepții — program de 
somn, iar diseară băieții 
merg cu toții la hochei, 
(n.n. — La campionatul re
publican, care se desfășoară 
în Poiana Brașov).

— Ce ne puteți spune des
pre programul de mîine ?

— Aproape același ca și 
cel de azi. Fotbal (antrena
ment) — dimineața, odihnă.

apoi plimbări prin Poiană — 
după-amiază. hochei — sca
ra. Apropo, ce-ar fi dacă ați 
veni să urmăriți lot acest 
program aici ? Am putea și 
discuta mai pc 
cit la telefon.
- Știți

DIMMO BUCURtȘTI

JIUL PHROȘMil

o oră. 
timpul

făcut

ci idee ? !

îndelete de

DF.LEANU

CLENCI U

Cum v-ați 
în conti-

o vizită lâ 
.Dczro-

Desene de AL.

Mulțumim pentru 
Mîine. continuăm 
Poiana.

invitație. 
dialogul la

M. P.

GOLGETERII CAMPIONATULUI DIVIZIEI A

Cu gîndul la ținuta de gală
Cu o nouă etapă incomple

tă (a Xl-a) și de această da
tă din motive obiective, for
tuite, campionatul, s-a între
rupt pentru două săptămîni, 
lăsînd scena liberă pentru 
meciul decisiv cu Grecia, de 
la 16 noiembrie.

Un relache aparent. De ce? 
în primul rînd, pentru că 
pregătirile în vederea _ ulti-

ASPECTE DIN DIVIZIA C
• LUPTA PASIONANTA PENTRU ȘEFIE IN CELE 8 SERII

• JUCĂTORI CARE DAU DE FURCA ARBITRILOR • 

LOVIT • CTTEVA CIFRE...CAVALER AL FLUIERULUI

Turul campionatului celor 
peste o sută de echipe se a- 
propie de sfîrșit. Duminică s-a 
disputat etapa a Xl-a a divi
ziei C, care a fost relativ cal
mă, neproducînd modificări e- 
sențiale în clasamentele celor 
opt serii. Excepție face seria 
a Vl-a, unde Minaur Zlatna 
a preluat șefia seriei, fostul li
der, Arieșul Turda, coborînd 
un loc în clasament. Deși ne 
mai despart patru etape pînă 
la încheierea primei jumătăți 
a competiției, lupta pentru pri
mul loc în serii rămîne deschi
să. Nici pe departe nu se în
trezărește vreo echipă, în nici 
una din cele opt serii, despre 
care se poate spune că va fi 
cu siguranță lider de toamnă. 
Doar liderul seriei a 111-a, 
Celuloza Călărași, s-a distanțat 
cu trei puncte față de echipa 
aflată pe locul doi, în rest in
certitudine pe toată linia, în
trucît distanța dintre primele 
clasate și echipele aflate pe 
locurile următoare este infi
mă, ca de exemplu în seriile 
V, VI, VII și VIII, unde for
mațiile aflate în frunte sint 
urmărite la un punct diferență, 
sau se află chiar la egalitate 
cu ocupantele locurilor doi : 
(în seria a VIII-a, Tractorul 
Brașov — aflată pe locul I — 
Oltul Sf. Gheorglie și Colorom 
Codlea au cite 17 puncte fie
care).

Deși în ultimul timp s-a re
dus simțitor numărul actelor 
nesportive la meciurile de 
ț.C“, datorită, măsurilor luate 
de F.R.F., totuși, mai sînt ju
cători care dau de furcă ar
bitrilor, comportîndu-se _ ne
sportiv pe teren. Iată cîțiva 
dintre cei eliminați în etapa 
de duminică : Aga (Progresul 
Balș) — pentru injurii la adre
sa arbitrului. Petrache (Mure
șul Deva) — pentru lovirea ad
versarului, Armeanu (Chimia 
Făgăraș) și Pex (Vitrometan 
Mediaș) — pentru lovire reci
procă.

Tot în etapa a Xl-a s-a în
registrat un act necugetat al 
unor spectatori din Năsăud, 
care în timpul meciului Fo- 
resta — Victoria Cărei (2—2) 
l-au lovit pe arbitrul C. Silaghi 
din Baia Mare. Această atitu
dine condamnabilă a unor 
așa-ziși iubitori ai fotbalului 
va fi — sperăm — exemplar 
pedepsită.

1 Cîteva cifre din competiția 
celor 127 de echipe :

® în cele #94 de jocuri dis
putate pînă acum, echipele au

in R. D. Germană
In cursul zilei de luni, p- 

chipa Jiul Petroșani, va ple
ca în R. D. Germană, unde 
va susține două sau trei par 
tide amicale. Adversarii ele
vilor lui Ozon vor fi sta
biliți în. zilele următoare.

UN

maiînscris 1 905 goluri, cele 
multe în seria a V-a, 283, și 
în seria a VIII-a, 277, iar cele 
mai puține în seria a Vl-a: 
196 de goluri.

• Echipa cu cea mal bună 
apărare este Tractorul Brașov 
(golaveraj 28—3) care de șap
te etape n-a mai primit nici 
un gol.

• Echipele cu cele mai mul
te goluri marcate sînt: Vic
toria Roman (seria I) 27 (ocu
pă locul 5 în clasament), 
Iectronica Obor București 
26 (4), Unirea 
18 (6), Delta 
(2), Autobuzul 
22 (1), T.U.G.

E- 
(II) 
(H)

18
Mînăstirea 
Tulcea (II) 
București (IV) 
București (IV)

22 (1), Vulturii Textila Lugoj 
(V) 31 (5), Minaur Zlatna (VI) 
19 (1), Gloria Bistrița (VII) 
26 (3), Tractorul Brașov (VIII)
23 (1) și Lemnarul Odorheiul 
Secuiesc (VIII) 28 (5).

• Specialiste în rezultate de 
egalitate sînt Voința București 
(seria a III-a) și Progresul 
Corabia (seria a IV-a). cu cite 
6 meciuri încheiate nedecis.

T. R.

mei partide din preliminarii
le C. M. cumulează pe lîngă 
atenția întregii noastre opinii 
publice sportive, energii, re
surse fizice și psihice, idei, 
născute și crescute cu grijă 
în campionatul nostru națio
nal. A sosit deci timpul, ca a- 
cum, în preajma asaltului fi
nal. toate acestea să se în
chege printr-un ultim efort, 
înțeles ca necesitate la an
trenamentele ce vor urma și 
ca luciditate supremă, în cele 
90 de minute de joc contra 
echipei Greciei.

Dar cum condiționarea 
campionat-echipă națională a 
devenit de mult un adevăr 
axiomatic, nu vom argumen
ta acum cu forma remarca
bilă a majorității selecționa- 
bililor. obținută într-o între
cere orientată în general spre 
un spirit realist care n-a omis 
ofensiva. Ci vom pleda doar 
pentru folosirea acestei peri
oade de întrerupere ca o re
lansare a campionatului. Nu 
se află aci nici un paradox. 
Nivelul mediu al primei di
vizii, mai spectacular In acest 
an în comparație cu trecutele 
ediții, nu poate ascunde fi
surile ce mai apar, pe ici. pe 
colo, chiar și prin... punctele 
esențiale.

De aceea ne permitem să 
invităm protagonistele divi
ziei naționale A. și în primul 
rînd pe cele îl echipe care 
nu sînt afectate de pregătiri
le lotului reprezentativ, să 
transforme această „chenzi
nă" într-o eficientă perioadă 
de antrenamente și Jocuri pu
blice care să le permită a- 
bordarea campionatului, oda
tă cu reluarea sa la 20 no
iembrie, cu un plus fată de 
ultima etapă.

Să nu se uite că înțelep
ciunea populară („toamna se 
numără bobocii”) are aplica
bilitate și în fotbal chiar da
că balonul e rotund și că. o- 
dată cu etapa a Xll-a, cam
pionatul se va îndrepta spre 
finisul turului, că programă-

rilor inițiale, destul de aglo
merate (în 18 zile se vor dis
puta patru etape) li se vor 
adăuga și reprogramările par
tidelor amînate pînă acum.

Dar oare este vorba numai 
de păstrarea capacității fizi
ce a jucătorilor ? Putem ui
ta că U.T.A„ campioana „en 
titre" și „li" Cluj, eroina se
micentenarului, marcate evi
dent psihologic, se află în
tr-o perioadă de criză și nu 
demonstrează prin nimic că 
ăr încerca s-o traverseze ? 
Relația antrenor-jucător-sec- 
tie are. în aceste cazuri, oxi
genul necesar încrederii ?

Putem uita plutonul ulti
melor patru echipe (Crișul. 
C.F.R. Cluj. Pelitehnica și 
AJS.A.) care pare a se obiș
nui cu gîndul existentei de 
azi pe mîine. cu mica ciupea
lă a firimiturilor de punc
te ? Este gîndul ce se opune 
performantei și simpla vege
tare in pritr.3 divizie nu în
seamnă performanți. Cu 7 
goluri înscrise în 11 meciuri, 
așa cum se prezintă Politeh
nica Iași și A.S.A. Tg. Mu
reș, înseamnă ci eficacitatea 
e încă o noțiune teoretică 
pentru Jucătorii celor două 
echipe. Cînd Crișul și .A-S.A. 
afișează la golaveraj 25 și 
respectiv 22 de goluri pri
mite nu înseamnă, care, că 
randamentul total deficitar al 
compartimentelor defensive 
reflectă un deficitar proces 
de Instruire ?

Departe de noi intenția de 
a căuta acum petele din soa
re. Dar sîntem doritori să ve
dem această perioadă, de ma
re răspundere pentru repre
zentanții fotbalului românesc, 
îmbrăcată în salopeta de lu
cru. cu uneltele răspindite la 
toate cele 16 echipe ale pri
mei noastre divizii naționale.

Și atunci ținuta de gală de 
la 16 noiembrie ne va sta 
mai bine.

Paul SLAVESCU

9 GOLURI : 
pid);

Neagu (Ra-

Tătaru II și
11 m (Steaua). 

Craiova).
8 GOLURI: 

Voinea — 2 din 
Oblcmenco (Univ, 
Dumitrache (Dinamo Buc);

GOLURI i Dobrin — 2 
11 m (F. C. Argeș);

GOLURI i Creiniceanu 
(Steaua). D. Ene (Dinamo 
Bacău), Gyorfi (Steagul roșu)j

5 GOLURI i Nuțu — 1 din 
11 m (F. ' 
(Dinamo 
din 11 m 
(U.T.A.), 
Florescu (Steagul roșu);

0. Argeș), Sălceanu
Buc.), Adam — 1 
(„U" Cluj), Domide 
Peronescu (Jiul),

4 GOLURIDembrovschi 
— 1 din 11 m (Dinamo Ba
cău), Barbu („U" Cluj), Radu

Cine și cum se ocupa de
Majoritatea tehnicienilor 

care se ocupă de juniori au 
salutat reînființarea campio
natului divizionar al juniori
lor și școlarilor ca o măsură 
binevenită și extrem de uti
lă. Rezultatele muncii lor se 
manifestă prin 
bună factură, 
disciplinată și 
optime a echipelor la me
ciuri etc. Remarcabilă apare 
atitudinea unor tehnicieni 
care nu urmăresc rezultatele 
imediate, folosind juniori 
născuți în anul 1953 și mal 
mici, cu perspective reale de 
dezvoltare. Dintre cluburile 
și asociațiile sportive ale că
ror antrenori acordă o deo
sebită atenție muncii cu ju- 

se remarcă, in mod 
Politehnica Iași, 

Metalur- 
Steaua, 
Șc. sp. 
Voința 

Univer- 
U.M.T., 
U.T.A., 
Indus- 
Aiud, 

Crișul. 
C.S.M.

jocuri de 
prezentarea 
în condiții

niorii 
deosebit,
Rulmentul Bîrlad, 1 
gistul Brăila, Farul, 
Metalul București, 
nr. 2 Bue., Rapid, 
Buc., Electroputere și 
sitatea Craiova, Jiul, 
C.F.R. Timișoara, 
Metalul Hunedoara, 
tria sîrmei, Metalul 
Olimpia Satu Mare, 
Minerul Baia Mare, 
și Șc. sp. Sibiu. A. S. Arma
ta Tg. Mureș, Șc. sp. Bra
șov, Chimia Făgăraș.

Există însă secții și antre
nori sau instructori care pri
vesc campionatul ca pe o 
obligație impusă tuturor echi
pelor din categoriile A, B șl

C. efectuînd această muncă 
ca pe o „corvoadă".

Numai așa se pot explica 
situații ca acelea întilnite în 
cele 8 etape desfășurate pină 
acum și care sînt consem
nate — negru pe alb — și în 
foile de arbitraj, ca un pro
test al cavalerilor fluierului 
față de acel care privesc cu 
superficialitate sau dezinte
res problema juniorilor. Der, 
să răsfoim cîteva foi de ar
bitraj, luate la întîmplare.

„Am remarcat lipsa de
preocupare a conducerii aso
ciației sportive Progresul
Balș față de juniorii săi. care 
s-au prezentat la teren 
intîrzicre, din cauza lipsei 
echipament".

„Gloria Bistrița trimite 
jucători în teren, unul
accidentează, unul simulează 
accidentarea și jocul se in 
trerupe in minutul 40 la sco
rul de 0—7“ <!).

„Tehnofrig a jucat in 9 oa
meni"- Scor final 1—15“ (t).

„Juniorii de la Dinamo 
Zalău s-au prezentat la joc 
cu 7 carnete".

„Magazinerul echipei Le
lea Bacău este, in aceiași 
timp, atit delegatul, cit și 
antrenorul echipei" (!!!).

„Fulgerul Dorohoi mani
festă un dezinteres total față 
de juniorii proprii, care au 
venit la teren fără delegat șl 
fără câine!- Nu a fost pre
zent nici medicul (19 X), iar

cu 
de

8
se

în etapa din 5 X Fulgerul a 
jucat in numai 7 oameni”.

„Penieilina și Șe. sp. Uni
rea Iași au început meciul in 
cite 8 jucători”.

„Totali indiferență în or
ganizarea jocului de juniori. 
Echipa Rarăul Cimpulung, 
foarte slab pregătită".

Cu totul condamnabilă a- 
pare atitudinea antrenorilor 
Ion Tomescu (Chimia Sucea
va), Lucian Pisică (Metalul 
Copșa Mică), cît și aceea a 
secției Minerul Gura Humo
rului, care substituie cu 
gularitate jucători.

Terenurile pe care 
dispută multe jocuri 
campionatul divizionar 
juniorilor și școlarilor 
sînt dintre cele corespunză
toare, organizatorii „mena- 
jînd”, chipurile, pe cele ga- 
zonate, pentru seniori.

Să dăm din nou cuvîntul 
arbitrilor :

„Acest teren acoperit cu 
bucăți mari de zgură prezin
tă un pericol pentru integri
tatea corporală a jucătorilor 
(A.S.A. Tg. Mureș)".

„Terenul Voința Sibiu este 
necorespunzător desfășurării 
jocurilor".

„Terenul Crîng, din Buzău, 
este ținut numai pentru cehi 
pa de seniori, cea de juniori 
disputindn-și jocurile pe 
unul necorespunzăior".

O pai te din vină față de 
aceste lipsuri se răsfrînge și

re-

se 
din 

al 
nu

(F. C. Argeș), Sasu 
Naghi — 2 din 11 
Armata), Dincuță 
Lupescu (Rapid);

(Farul), 
m (A. S. 
(Petrolul),

3 GOLURI : Tufan (Farul), 
Lucescu și Dinu (Dinamo 
Buc.), Libardi și I. Constan
tin (Jiul). Lereter și Axente 
(U.T.A.), Grozea 2 din 11 m 
(Petrolul). PrepuVgel (F. C. 
Argeș), Pescaru (Steagul roșu). 
Moldoveana (Politehnica), 
Soo (C.F.R.)

u. n. s. s

Sîmbătă după-amiază. CU 
începere de Ia ora 14,30, 00 
stadionul Dinamo din Capita
lă se va desfășura o intere
santă partidă amicală. Li
derul clasamentului, Dinamo 
București, va primi replica 
echipei lui Titus Ozon, Jiul 
Petroșani.

Iată deci că jucătorilor din 
Petroșani Ii se oferă posi
bilitatea de a-și lua revanșa 
asupra dinamoviștilor, car», 
după cum este cunoscut, î-au 
învins în prima etapă a aces
tui campionat.

ARBITRI

SANCȚIONAȚIa 4

• Vasilescu Gh. I (Bucu
rești) suspendat pe timp 
2 săptămîni — competițîb- 
nale — pentru greșeli de ar
bitraj la jocul Progresul 
Brăila — Portul Constanța.

/ • Hanganu Marcel (Bu«- 
rești) suspendat pe timp de 
1 lună — competițională — 
pentru întîrziere la jocul 
nărea Brăila — Metalul 
peni.

Du- 
Plo-

• Rațiu Ion (Sibiu) 
pendat pe timp de 1 lună — 
competițională —- pentru ar
bitraj necorespunzător la jo
cul de tineret Steagul roșu 
Brașov — Steaua București.

România în cadrul
preliminariilor pentru u.EJ.A

ca- 
tur- 

neul U.E.F.A. — 1970 selec
ționata de juniori a Roml-

sas-

19Î0
Sorții au stabilit ca în 

drul calificărilor pentru
niei să întîlnească formația 
U.R.S.S. Primul meci va a- 
vea loc în ziua de 30 noiem
brie, la' Batumi.

gALONUI-eRcgUND
I

SANSA CEA
9

MARE...
in gene- 
reprezen-

S-a dovedit că, 
ral. echipele noastre 
tative joacă mai bine împo
triva adversarilor „tari”. Ul
timele jocuri, cu Portugalia 
pentru calificarea în turneul 
final al campionatului mon
dial din Mexic și victoria in 
deplasare a 
noștri asupra 
sînt confirmări 
elocvente.

Cred că din punct de 
dere psihologic există o 
plicatie: în asemenea întîl- 
niri cu echipe naționale pu
ternice tricolorii noștri știu 
că nu mai pot conta pe o 
presupusă superioritate teh
nică asupra adversarului și 
de aceea merg pe ideea unui 
angajament fizic total, mult 
mai corespunzător concepției 
actuale din fotbalul modern.

Și iată că valoarea repre
zentanților noștri capătă o 
expresie mult mai puternică 
în întrecerile cu adversari 
de renume, mulți dintre ju
cătorii selecționați ridieîndu- 
se in echipa națională la un 
nivel pe care. în mod obiș
nuit, nu-1 ating în echipele 
lor de club.

în acest mod. Dan îl „des
ființează”. de regulă, pe 
Eusebio, Deles nu poate re
duce la dimensiuni rezona
bile mulți „Guliveri” al fai
mei pe postul de extremă 
dreapta, Dinu distruge fără

„olimpicilor" 
Poloniei

destul
A. 
de

ve-
ex-

juniori
asupra comisiilor județene 
de fotbal, care ar trebui să 
manifeste mai multă preo
cupare față de activitatea ju
niorilor și, deci, față de 
campionat. Se face o slabă 
popularizare jocurilor din ca 
drul campionatului de ju
niori, acestea desfâșurindu-se 
în anonimat, nu se intervine 
in programarea jocurilor pe 
terenuri corespunzătoare șl 
in unele situații nu se delea 
gă arbitri de linie (Cristur, 
Arad, Gheorghieni, Videle, 
Mînăstirea, Alexandria, Tul- 
cea), ori sînt trimiși arbitri 
slab pregătiți sau tendențioș! 
în conducerea jocului.

Trebuie să lichidăm cît mai 
grabnic lipsurile existente, în 
primul rînd cele de concep
ție, privind munca cu ju
niorii, întrucît de modul în 
care îi instruim și îi edu
căm, astăzi, depind perfor
manțele fotbalului nosiru de 
mîine. Comisiile județene, 
secțiile de fotbal ale clubu
rilor și asociațiilor sportive 
participante să hotărască și 
să aplice, cît mai grabnic, 
măsuri
loarea și prestigiul campio
natului 
lor și

energice, sporind va-

divizionar al juniori- 
școlarilor.

prof. Constantin A.RDELEANU 
antrenor federal

milă tot ce constituie adver
sari din spațiul său, iar Dem
brovschi — aripă falsă și in
teligentă — face întotdeau
na un joc insidios la mijlo
cul terenului, cu neașteptate 
fulgerări în careul a'dvers, 
unde geometria perfectă a 
paselor lui Dobrin și țîșni- 
rile de rachetă ale lui Du
mitrache pot aduce multe go
luri.

Meciul cu Grecia este un 
moment excepțional în viața 
fotbalului nostru, oferind cea 
mai mare șansă de pătrun
dere în faza finală a unei 
competiții mondiale de fot
bal, la o distanță de aproa
pe 4 decenii de la curajoasa 
aventură a „Expediției Lu- 
chide" în Uruguaj’...

De atunci, toate încercările 
noastre de a urca in „înalta 
societate" a fotbalului mon
dial au eșuat cu o dezolantă 
consecvență de-a lungul ani
lor, astfel îneît sub rapor
tul manifestărilor și afirmă
rii pe plan internațional, au 
rămas, de fiecare dală, în- 
lăuntrul unui perimetru mo
dest.

Au fost, desigur, și con
cursuri nefericite de împreju
rări a cîntărit greu și ghi
nionul — căci în mod normal 
c reprezentativă care cu
prindea jucători de certă ta
lie continentală ca Sepi, Ba- 
ratki, David, Sfera, Fetea 
Vîlcov, Bodola și atîția alții 
de asemenea valoare ar fi 
trebuit să pătrundă mai ușor 
în grațiile Fortunei și 
poate că au mai existat și 
alți factori, cu caracter im
ponderabil, greu de identifi
cat atunci și greu de definit 
retrospectiv.

Astăzi, însă, lucrurile s-au 
schimbat mult în bine, sub 
acest unghi, iar echipei noas
tre reprezentative i se oferă 
o cu totul altă șansă !

Și nu ne putem închipui 
că ar fi posibil s-o scăpăm 
din mină, este inimaginabil 
că am putea pierde 
de lâ 16 noiembrie.

Tricolorii își dau 
bine seama de acest 
ei știu că o înfrîngere în 
fața Greciei ar echivala cu 
destrămarea definitivă a ilu
ziilor lor personale și ale 
echipei, cu prăbușirea sute
lor de mii, a 
speranțe. I

De aceea 
nu trebuie 
șiți de enorma i 
de o timorare 
versarul* ar încerca s-o spe
culeze prin declanșarea unor 
atacuri disperate în primul 
sfert de oră al meciului.

în acest prim sfert de 
oră apărarea noastră solidă 
și serioasă — poate cu Ghiță 
în poartă ! — și cu laborioșii 
Dinu și Radu Nunweiller la 
mijlocul terenului vor toca, 
vor măcina și vor anihila 
tot ce va fi construcție de 
joc a adversarului, desfiin- 
țîndu-i pînă și intențiile ofen
sive. ca apoi să punem stâ- 
pînire deplină pe zonele te
renului și să reușim un mare 
joc și o mare victorie, cît 
mai ornamentativă pentru 
decorarea cărții noastre de 
vizită cu care „naționala” se 
va prezenta la confruntarea 
celor mai puternice 16 țări 
din lume !

meciul

foarte 
lucru,

milioanelor de

băieții noștri 
să fie cople- 
responsabil itate, 

> pe care ad-

Petre STEINBACH

Măsuri ale Comisiei centrale
fie competiții

în ședința ținută aseară, 
Comisia centrală de compe
tiții și disciplină a Federa
ției române de fotbal a ana
lizat abaterile unor jucători, 
precum și unele incidente pe
trecute Ia meciuri oficiale și 
a luat următoarele măsuri :

— secția de fotbal Minerul 
Baia de Arieș este sancțio
nată cu ridicarea dreptului 
de organizare a partidelor 
oficiale pe teren propriu pe 
timp de șase etape;

— secția de fotbal a clu
bului Steaua București este 
sancționată cu un ultim aver
tisment pentru insuficiente 
măsuri organizatorice la me
ciul Steaua — „U" Cluj;

— partida S.N. Oltenița— 
I.T. Constanța, din campio
natul diviziei C, este omolo
gată cu rezultatul de 3—0 
in favoarea echipei I.T.C.. 
deoarece secția de fotbal 
S N O. nu a asigurat un te
ren pe care să se dispute a- 
cest meci Ia ora oficială și 
din această cauză înlilniiea 
nu a avut loc ;

— jucătoiul tvLcanu (Mi-

șl disciplină
nerul Baia de Arieș) a fost 
suspendat pe șase etape pen
tru incitarea publicului și a- 
menințarea arbitrului ;

— jucătorii Tătaru II 
(Steaua București), Armeanu 
(Chimia Făgăraș), Pax (Vi- 
trometan Mediaș) și Petrache 
(Mureșul Deva) au fost sus
pendați pe cite o etapă pen
tru lovirea adversarului:

— jucătorul Slătaru (C.F.R. 
Caransebeș) a fost sancționat 
cu avertisment pentru inju
rii aduse coechipierului;

— meciul Minerul Anina— 
Vulturii Textila Lugoj, 
campionatul național ai 
niorilor și școlarilor, a 
omologat cu rezultatul 
3—0 în favoarea echipei
nerul, deoarece formația Vul" 
turii Textila nu s-a prezen
tat Ia teren ;

— partida Minerul Bălan— 
Colorom Codlea, din campion 
natul național al juniorilorși 
școlarilor, a fost omologat cu 
rezuliatui de 3—0 în favoa
rea formației Minerul, deoa
rece Col<<iom a folosit un 
jucător cu legitimația altuia.

din 
Ju- 

fost 
de 

Mi-



MOTTO : „Către stele vor zbura

atleți cu capete de savanți" • Rânduri despre familia sportivă a „soiuznicilor"

La jumăt 
tombrie

oc- 
an,

a jumătatea lunii
> a acestui 

în „cursa Cosmosului" a 
fost înregistrată o performan
ță unică: TREI NAVE SO
VIETICE „SOIUZ 6*. „SOIUZ 
7“, si „SOIUZ 8“, S-AU A- 
FLĂT SIMULTAN tN SPA
ȚIU, dîndu-și un fantastic 
„rendez-vous“ și efectuînd un 
vast program de cercetări și 
experiențe sub privirea 
mită a

ui-
aștrilor si a oameni-

bărbați, șapte teme- 
echipă, o adevărată

Șapte
iri. o

reprezentativă a Uniunii So
vietice, au mai pietruit o 
porțiune din autostrada spre 
stele :

Să ni-i reamintim pe în
drăzneți :

Gheorghi ȘONIN și Valeri 
KUBASOV („Soiuz 6“):

Anatoli FILIPCENKO, Vla
dislav VOLKOV și Viktor 
GORBATKO („Soiuz 7“);

Vladimir ȘATALOV și A- 
leksei ELISEEV („Soiul 8").

prodigioase. Oricumcreiere
zilele de 11. 12 și 13 octom
brie 1969 vor rămîne neșter
se în istoria zborului spre alte 
planete, spre alte lumi

in ne- 
seamă.
nu le 

el n-ar

din activitatea cosmonauților, 
care ne arată că din echipa
mentul lor nu poate lipsi 
treningul.

Gheorghi Șonin, spre pildă, 
este un virtuoz al săriturilor 
in apă și un redutabil îno
tător; Vladimir Satalov — în
drăgostit de schi. Anatoli Fi- 
lipcenkc de turism și pes
cuit. Viktor Gorbatko joacă 
tenis; Vladislav Volkov prac
tică ciclismul, adversarul cel 
mai de temut fiind... fiul său 
Volodea în vîrstă de 14 an;

mondiale44 la schi
cadrul lucrărilor federa- 
internaționale de schi,- 
au avut loc la Ziirich.a 
dat publicității progra- 
complet al competițiilon

DIPLOMA LA IN- 
PRIMIND CALIFI- 
DE INGINER ME-

n-a avut în Eliseev

Aleksei ELISEEV (stingă) și Vladimir ȘATALOV susțin o 
partidă de cros. Pregătirea fizică este prefața oricărui zbor 

in Cosmos
Foto: Agenția de presă „NOVOSTT Mcscova

La această oră. deși au tre
cut mai bine de trei sâptă- 
mîni de la efectuarea expe
rienței. ne este greu să înțe
legem, sau măcar să intuim 
însemnătatea, urmările și di
mensiunea ei. Computerele — 
cu uriașa lor forță de ca’risl 
— n-au avut' încă vreme să 
prelucreze toate datele ofe
rite spre analiză acestor

Trimisul nostru special la Praga, AURELIAN BREBEANU, transmite

Voleibalistele dinamoviste - învingătoare
Echipele masculine au avut

Cele 12 echipe, participante 
la Dinamoviada de volei, 
continuă întrecerea. Fiecare 
joc, aproape, este viu dispu
tat, necesitînd mult timp pen
tru stabilirea învingătoarei. 
Spre regretul nostru, echipele 
clubului Dinamo București nu 
ne-au prilejuit pînă azi (n.r. 
goi) bucuria unei victorii, 
comportarea lor fiind depar
te de valoarea care le-a con
sacrat (în special echipa fe
minină). ' Așa că, titlurile, cu
cerite anul trecut la Bucu
rești, vor fi atribuite altor 
formații, iar dinamoviștii vor 
trebui să se întrebuințeze se
rios pentru a intra-în rîndul 
primelor trei clasate.

Dinamovistele bucureștene 
au suferit un nou eșec. însă 
de data aceasta în fața vo
leibalistelor coreence. Bine
înțeles, că nici nu se spera o 
victorie, Amnoka fiind, ală
turi de Dinamo Moscova, o 
echipă care nu acceptă sur
prize. Totuși, jucătoarele 
noastre au greșit exasperant 
de mult, apărînd in teren în 
postura penibilă de victime. 
Așa se explică faptul că ele 
nu au reușit, să închege jocul 
și să servească adversarelor 
o replică mai . hotărită, așa 
cum făcuseră marți berline- 
zele. Scorul de 3—0 (5, 6, 4) 
pentru Amnoka ilustrează e- 
locvent evoluția ștearsă a e 
chipei noastre campioane.

Echipa masculină Ruda ' 
Hvezda Praga și-a adăugat 
o nouă victorie, cu 3—0 (10, 
10, 3) în dauna Combinatei 
Spartak-Levski Sofia, victo
rie care o apropie la un pas 
de locul întîi în întrecerea 
băieților, deoarece ea este — 
înaintea meciului cu Dinamo 
București — singura echipă 
neînvinsă. Ca să piardă pri

CAMPIONATELE
INTERNATIONALE

• •>

DE TENIS DE MASĂ
ALE IUGOSLAVIEI

La Sarajevo au început a- 
seară campionatele 
ționale de tenis de 
Iugoslaviei, la care 
130 de jucători și 
din 15 țări. Competiția a de
butat cu întrecerile prelimi
nare pe echipe în cadrul că
rora echipa masculină a Ro
mâniei a întrecut 
pe cea a Greciei, 
feminină pe cea 
cu același scor.

interna- 
masă ale 
participă 
jucătoare

cu 3—1 
iar echipa 
a Suediei,

mul loc ar trebui să fie în
vinsă cu 3—1 de bucureșteni. 
iar Dynamo Berlin — cealal
tă candidată — să învingă 
pe Dozsa Budapesta cu 3—0. 
situație cam greu de realizat 
in ambele cazuri.

Cu partidele de joi. Dina 
moviada a intrat în cea de-a 
doua jumătate a programului 
competițional. Ziua de azi 
(n.r. ieri) â cuprins numai 
partide feminine, băieții a- 
vînd zi liberă.

î n primul joc 
București a intilnit 
ce în ce mai buna 
gazdă, Ruda Hvezda. 
a învins-o, totuși, i 
(6, —12, 12. —12, 
aproape două ere și jumă
tate de joc. Desigur biicu- 
reștencele porneau favorite, 
mai ales că echipa pragheză 
susținuse o partidă dificilă 
cu Dynamo Berlin, pe care a 
cîștigat-o. surprinzător — în 
cinci seturi. Începutul parti
dei. părea să confirme acest 
lucru. Campioanele noastre 
au arătat că sînt superioare 
la toate capitolele, ceea ce a 
făcut ca tabela de marcaj să 
arate diferențe mari în fa
voarea lor (6—0, 11—2, 13—5) 
și să cîștige primult set la 6 
La un moment dat a inter
venit, însă, o schimbare în 
aspectul jocului i apărarea 
praghezelor a acționat mai 
atent, salvînd in extremis 
atacurile adverse, blocajul a 
devenit mai agresiv. Aceasta 
a făcut ca în terenul dina- 
movist să se instaureze ner
vozitatea, jucătoarele român
ce începînd să greșească — 
uneori copilărește — meciul 
în ansamblu pierzînd din a- 
curateța inițială. Pe această 
linie, care s-a menținut pînă 
la sfirșit, gazdele au cîști- 
gat seturile 2 și 4. Ultimul 
cu contribuția cuplului de ar
bitri Panteleev (Bulgaria) — 
Kim Sin Gyn (R.P.D. Coreea
nă), încadrați, de altfel, per
fect in nota calitativă a me
ciului. Setul decisiv a fost 
dominat de Dinamo București 
care a spart, in sfirșit, ghea
ța. obținlnd prima victorie 
bucureșteană în această com
petiție. Dinamo a folosit ur
mătorul lot i Iliescu, Stoian. 
Constantineseu, Bogdan, Po
pescu. Zeleș, Ștefănescu. 
Gheorgbescu. Sorban.

în urma neașteptatei în- 
fringeri înregistrată de Dy
namo Berlin în meciul cu 
Ruda Hvezda, jucătoarele 
noastre au șanse de a ocupa 
locul 3, dacă bineînțeles vor 
învinge pe Dozsa Budapesta 
și Combinata Spartak — Lev
ski Sofia.

zi de pauză
Camoioana europeană a 

cluburilor, Dinamo Moscova, 
nu a trebuit să se întrebuin
țeze prea mult pentru a ob
ține o victorie facilă în fața 
echipei Dozsa Budapesta, pe 
care a învins-o in trei seturi.

Vineri atit echipa feminină 
cit și cea masculină vor pri
mi replica formațiilor Com
binatei Sparta — Levski So-

Dinamo 
pe din 
echipă 

pe care 
cu 3—2 

12). după

CAMPIONATUL DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

(min. 1 și 21), iar pentru stu- 
denți Gali (min. 35 și 59;. 
Au condus corect Gh. Taș- 
nadi și J. Bodo (Miercurea 
Ciuc).'
DINAMO

trat bine M. Hușanp și C. 
Bănică (București).

STEAUA AVINTUL M.
CIUC 6—0 (0—0, 1—0, 5—0)

I.P.G.G. 7—1

cu-In prima întîlnire a 
plajului de după-amiază, 
dinamoviștii au primit re
plica studenților bucureșteni 
de care au dispus Ia un scor 
care, în aparență, ne-ar scuti 
de orice comentarii. Desfă
șurarea partidei combate 
însă argumentul celor șase 
goluri diferență, deoarece, cu 
excepția reprizei întîi în 
care dinamoviștii au domi
nat copios, în celelalte două 
întrecerea a fost echilibrată. 
Geologii au pus chiar la 
încercare, în mai multe rîn- 
duri vigilența portarului Du- 
mitraș și mai ales pe a în
locuitorului său din repriza 
a doua, Iordan. Au înscris 
Mihăilescu (min. 16 și 19). 
Moiș (min. 20 și 24), Cioho- 
taru (min. 8), Tureanu (min. 
15) și Boldescu (min. 58) 
pentru învingători, respectiv, 
D. Pană (min. 34). Au arbi-

După două reprize echi
librate, spectaculoase. Steaua 
și-a impus superioritatea în 
ultimele 20 de minute, cîști- 
gind la un scor concludent. 
Prin această victorie, bucu- 
reștenii și-au consolidat po
ziția de lideri autoritari. De 
reținut că 1. Szabo (Avintul) 
â ratat in minutul 36 o lovi
tură de penalitate la scorul 
de 1—0 în favoarea milita
rilor

Au marcat : Ștefanov (min. 
33). Fodorea (min. 45), Gheor
ghiu (min. 46), Calamar (min. 
48), Doboș (min. 54) 
(min. 56). A arbitrat 
piui C. Sgîncă — FI. 
(București).

Clasamentul după 
Ill-a a returului primei man
șe : 1. Steaua 16 p, 2. Dinamo 
10 p, 3. Avintul M. Ciuc 10 p 
(golaveraj mai slab), 4. Agro
nomia Cluj 8 p, 5. I.P.G.G. 
2 p, 6. Tlrnava 2 p.

Vineri este zi de odihnă, 
urmînd ca sîmbătă să se reia 
campionatul.

și Ioniță 
bine cu- 
Gubernu

etapa a

pe care nu 
le găsești la 
curaj, Inteli- 
pregătire fi

S-a vorbit nu o dată des
pre marile calități pe 
care trebuie să le aibă 

cei care se încumetă să ia loc 
în navele cosmice și propul
sați de rachete uriașe — de 
ordinul a milioane cai pu
tere — să pornească 
cunoscut. De bună 
spiritul de aventură 
poate lipsi,'dar numai
fi de ajuns. Cosmonauții cu
mulează virtuți 
este simplu să 
omul de rînd < 
gență. instruire,
zică ireproșabilă.

Antrenamentul lor se ridi
că la altitudinea unor rigori 
greu de închipuit, dar si mai 
greu de satisfăcut. Marele 
pionier al cosmosului, regre
tatul Itiri Gagarin.lefectua un 
program cotidian care <-ar fi 
inspăimîntat chiar și pe cei 
mai conștiincioși performeri 
sportivi Iurî Titov, cel care 
i-a urmat la puțin timp tn 
spațiu, ne povestea aici la 
București, la o conferință de 
presă, despre o zi din viața 
unui cosmonaut și cu vin tul 
^port* nu lipsea aproape din 
nici o frază

Cei șapte „soiuzr.ică* — 
cum li se spune — cor. 
firmă toate acestea

Ziarul .jSosiefski Sport' p»j- 
blkă în două numere conre 
cutive ample fotoreportaj»

D«r biografia sportivă 
cea mai impresionantă 
o furnizează Aleksei E- 

liseev (care ss află la al doi
lea voiaj cosmic,ifăeind parte 
din echipajele ..Soiuz 5" și 
..Soiuz 8“ și reușind pr'mui 
In. lume trecerea dintr-o navă 
In alta in timpul zborului 
orbital',

l^a Început a practicat aa- 
tatla «• orice copil născut pe 
malul apei. ir. Podmoskovie 
Totuși nu piscina avea să-i 
aducă consacrarea ci planșa 
del scrimă. Atras timpuriu de 
armele albe, el începe acti
vitatea In cadrul elubul’J' 
„Burevestnik*. într-» probă 
neclasică ; baioneta. Apoi, re- 
marcind reflexele sl excepțio
nala pregătir» Czicâ a ado
lescentului, l-a taa» fn Îngri
jirea sa faimosni spadasin 
Lev Saiciuk ir timpul 
denției, U 
man* din 
strălucește 
niversitare, 
a! clubului „1 
est» selecționat în 
tineret al U.R2SJ1

LA $ MAI 195& 
STANISLOVOVICT 
PRIMEȘTE TITLUL DE MA-

stu- 
lartltutai „Bau- 

Vlaicova. Eliseev 
*a competițiile u- 

ăovine campion 
.Burevestnik*, 

lotcă do

ALEKSEI 
ELISEEV

Handbaliștii sovietici învingători la scor
MOSCOVA, 6 (Agerpres). — 

La Moscova, intr-un meci 
pentru optimile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni' 
la handbal (masculin), echipa 
Kuațevo * surclasat cu sco
rul de 31—11 (14—8) forma
ția olandeză Sittardia. Cel

mai bun jucător din ecliipa 
sovietică a fost Sciaiuk, au
torul a 7 puncte. Cite 5 go
luri au marcat Mazur, Sev- 
cenko și Morozov. Returul 
acestei partide va avea loc la 
9 noiembrie.

ESTRU ÂL SPORTULUI LA
scrima.

IAR LA 8 MARTIE 1957 ÎȘI 
SUSȚINE CU BRIO PROIEC
TUL DE 
STITUT, 
CAREA 
CA NIC.

Scrima
pe marele campion așteptat. 
El abandonează activitatea de 
performanță, susține dizier- 
tația de candidat în științe 
tehnice și urmînd o chemare 
lăuntrică se consacră Cosmo
sului, încercîndu-i de două 
ori ospitalitatea și vitregiile. 
Scrima nu regretă că l-a pier
dut pe Aleksei Eliseev.

în schimb cosmonautul în
cearcă totdeauna un senti
ment de nostalgie la amin
tirea isprăvilor sale de pe 
planșă. Pasiunea tinereții > a 
rămas mereu proaspătă și E- 
liseev a acceptat cu o sin
ceră bucurie să fie arbitrul 
principal al 
de juniori. 1 
surate anul

Sportul ii 
re, tovarăș 
ar putea fi 
Cosmos, cu 
ne obișnuim, nu este o joacă. 
Atleți cu capete de savanți 
vor cuceri stelele. Familia 
simpatică și sportivă a „soiuz- 
nicilor* dovedește din plin a- 
ceasta.

In 
ției 
care 
fost 
mul . . .
contînd pentru „Cupa Mon
dială" sezonul 1969—1970, 
dotată cu Trofeul Evian. 
Programul competițional este 
următorul: 1969 : Val-dTseje 
10—14 decembrie ; 
d’Ampezzo 
Lienz 19—21 
Oberstaufen 
Hindeland 
Adelboden 5 ianuarie 
dewald 6—9 ianuarie

I campionatelor 
la scrimă, desfă- 
trecut la Riga, 
este, în continua- 
nedespărțit. Cum 
altfel? Zborul în 
care începem să

Valeriu CHiOSE

l-d Tsere 
Cortina 

19 decembrie! 
decembrie: 1970:
3— 4 ianuarie;
4— 5 ianuarie;

; Grin- 
; Wen- 

gen și Morzina 10—11 ianua
rie ; Bagdastein 14—15 ia
nuarie ; Villars-sur-Ollon 17— 
18 ianuarie ; Kranjska Gora 
21—22 ’ .. ......... ...
17—18
17— 18
Gora 21—22 ianuarie ; Saint 
Gervais 22—24 ianuarie ț 
Megcve 23—25 ianuarie ; Ma
donna di Campiglio 29—31 
ianuarie; Garmisch Parten- 
kirchen (Kandahar) 30 ia
nuarie — 1 februarie ; Abe- 
tone 1—2 februarie; Val 
Gardena (campionatele mon
diale alpine) 7—15 februarie? 
Saalbach Zell Saalfelden
18— 21 februarie; Jackson 
Hole 21—22 februarie ; Cha
monix 26 februarie — 1 mar
tie ; Grouse Mountains (Van
couver) 27 februarie — I 
martie; Leysinles Diabelete 
28 februarie — 1 martie ț 
Heavenly Valley 7—8 martie? 
Vors (Bergen) 13—15 martie.

ianuarie; 
ianuarie ; 
ianuarie ;

Kitzbuhel
Maribor

Kranjska

lom Okker
i

s-a revanșat...
La Bordeaux. în cadrul tur

neului internațional de tenis 
rezervat jucătorilor profe
sioniști, olandezul Tom Ok
ker l-a întrecut pe australia
nul Tony Roche, in două se-

turi ; 6—2, 6—4. Intr-o altă 
partidă, tenismanul american 
Marty Riessen l-a învins cu 
6—4, 11—9 pe francezul
Pierre Barthes.

Tenis de masă

Echipa Suediei victorioasă la Praga
într-un meci internațional 

de tenis de masă contînd 
pentru liga europeană, desfă
șurat la Praga, echipa Sue
diei a învins c^i scorul de

mai

WFRINGERE Șl... MANIFESTAT!'
ANTIAPARTHEID PENTRU „SPRINGBOKS

Cursa de 6 zile

Și
Sud-Afri- 

Pardda s-a 
gazdelor : 

înscrise din 
(două Heal

5—2 selecționata Cehoslova
ciei. Alser (Suedia) l-a în
vins cu 21—19, 21—16 pe
Stanek (Cehoslovacia), iar 
Johansson (Suedia) a dispus 
cu 21—14, 21—15 de Kollaro- 
vitz (Cehoslovacia). Alte re
zultate : Kollarovitz (Ceho
slovacia) — Alser (Suedia) 
19—21, 21—10, 22—20 ; Jo
hansson (Suedia) — Stanek 
(Cehoslovacia), 21—10), 21—11; 
Grofova (Cehoslovacia) — 
Niedert (Suedia) 22—20, 11 — 
21, 21—17; Johansson, Alser 
(Suedia) — Stanek, Miko 

(Cehoslovacia), 21—19. 21—13;
Johansson, Niedert (Suedia) 
— Miko, Kariikova (Ceho
slovacia) 21—13, 21—16.

întilniri in „C.C.E.*' 

la baschet

LONDRA 6. — tn ciuda prețu
lui de intrare neobișnuit de mic 
(10 șilingi), doar 5 000 de specta
tori au asistat, pe stadionul 
Twickenham (capacitate 75 000 de 
locuri) din capitala Marii Bri
tanii, la meciul de rugby dintre 
echipa Universității Oxford 
selecționata Republicii 
cane („Springboks"), 
încheiat cu victoria 
6—3. Punctele au fort 
lovituri de pedeapsă 
pentru Oxford, respectiv una VI- 
sagie pentru „Springboks"). După 
cum se știe, programul turneului

echipe: sutf-africane a ris: sc bat. ea urmare a manifenațLtzr 
antiapanheid care au i~.t loc 
cu prilejul a.-.trera-nc.tei” efre- 
tuate de sud-afr.ean_ Aoesse 
manifestați! s-au repetat lasă s: 
in timpul partidei de pe aadtaai 
Twickenham.

M. Filip conduce 
la Portimao

„Cupa campionilor europeni* 
la baschet masculin, echipa Steaua 
Roșie Belgrad a dispus cu 112—^2 
(54—50) de formația Sparta Ber- 
tange (Luxemburg).

La Clermont Ferrand s-a des
fășurat primul meci dintre echipa 
Uni versată ții din localitate și for
mația portugheză 
Coimbra, contînd pentru 
tur al C.C.E. la baschet 
Baschetbalistele franceze 
minat Învingătoare eu 
(64—10).

Academica 
primul 

feminin, 
eu ter- 

121-30

înaintea ultimelor 24 de 
ore din cursa ciclist! de 6 
zile de la Frankfurt 
Main conduce cuplu’ 
german Altig—Renz.
mează Post (Olanda)
Sercu (Belgia), Bugdahl - 
Kemper (R.F. a Germaniei).

I* 
ves- 
Ur-

După dzsputare 
în turneul zonal 
Ia Portimac (Pori 
duce marele maest 
slovac Miroslav Fii: 
puncte, urmat de 
(Italia) 7 p, Lewy 
Boboțov (Bulgaria) 
Minim (Iugoslavia). 
(Iugoslavia). 6 p etc. In run
da a 9-a. Gligorici a ciștîgat 

Filip la 
Cordovii, 

l-a învins pe

Imagine de toamnă, la 
Londra. In plin centrul 
capitalei engleze, bărcile 

cu motor tșl dispută tn 
iureș, o tradițională în
trecere pe Tamisa, în de
corul grav al clădirii Par
lamentului. Zgomotul mo
toarelor acoperă, pentru un 
răstimp, bătaia orelor 
din tumul „Big Ben“.

Foto : ASSOCIATED PRESS

la Schaffelberger. 
Huguet. Vlsier la 
iar Mariotti 
Durac.

JEUNE AFRIQUE: Fotbalul african pentru

Hiba a depășit apărarea galeză și ftiar- 
:hează al patrulea gol, in meciul de 

marți (Italia — Țara Galilor 1—1)

La 10 ianuarie

Tragere la sirți 
peitri C. M.

h fithl
F.I.F.A. a boUrit 

e» tragerea la sorți 
pentru stabilirea ce
lor 4 grupe ale tur
neului final al C.M. 
de fotbal si aibă 
loe la U ianuarie 
1ST», Ia hotelul Ma
ria Isabel din Ciu
dad de Mexico. Ce
remonia va Începe 
la ora 15 (ora lo
cali) și va fi trans
misă, probabil, 
televiziune In 
treaga lume.

la
tn-

Trei finaliste la C. M
în jocuri de verificare
• ANGLIA Șl MEXIC - ÎNVINGĂTOARE

Selecționatele de fotbal ale 
Belgiei și Mexicului, s-au în- 
tîlnit într-un meci amical la 
Ciudad de Mexico. Meciul s-a 
incheiat cu 1—0 (1—0) în fa
voarea gazdelor, prin golul 
marcat de fundașul Alberto O- 
nofre. Belgienii au ratat o 
mare ocazie de egalare în min. 
53, cind Van Puymbroeck a 
tras peste bară, de la 6 metri. 
Au jucat formațiile : MEXIC : 
Calderon — Alejandres, Pena, 
Nunez, Perez, Onofre, Ponce, 
Velarde, Alvarado, Pereda, Pa
dilla. BELGIA : Piot — Hey- 
Iens, Dewalke, Jeckx, Thissen, 
Van Moer, Deckx, Verbeyen. 
PoIIenius, Van Puymbroeck, 
Jansens.

Victoria a revenit fotbaliștilor 
englezi cu scorul de 1—0 (0—0). 
Campionii mondiali au domi
nat clar în prima repriză. în 
partea a doua a jocului, gaz
dele au preluat inițiativa, dar 
cu 6 minute înainte de fluie
rul final, Bobby Charlton a 
dat o pasă ideală lui Colin 
Beli, 
scris

care din apropiere a in- 
golul victoriei.

IN

prima oară reprezentat în turneul linul al C.M.
In iunie 197#, in Mexic, pen

tru prima oară in istoria spor
tului cu bulonul rotund, o e- 
rbipă de pe continentul african 
va participa la turneul final al 
campionatului mondial de fot
bal. După țum se știe, preli
minariile C.M. 
Marocul ca 
continentului 
cerea elitei 
legătură cu 
„JEUNE AFRIQUE" 
interviu Iul Tdnekatcheou Tes- 
sema (Etiopia), vicepreședintele 
Confederației africane de fot
bal și membru al Comitetu
lui executiv al F.I.F.A. Repro
ducem textul acesiui interesant 
articol :

J. A. Marocul va putea, in
tr-adevăr, reprezenta cel mai 
bine fotbalul african în C.M. 
din Mexic ?

T. Reprezentativa Marocului 
ilustrează în mod fidel stadiul 
atins de fotbal în Africa 
nord, unde se practică un 
bazat atit pe tactică cit și 
tehnică, un joc mai bine 
ganizat, mai bine pregătit și 
mai studiat decit cel al altor 
țări africane. Dintre învinșii 
marocanilor in preliminarii ar 
fi fost de reținut și fotbaliștii 
Nigeriei, reprezentind Africa 
de vest, unde sînt preponderen
te calitățile native și fizice (ra
piditatea, forța, agilitatea). 
Apoi, Sudanul, unde se practi
că un fotbal mai subtil, dar

au desemnat 
reprezentant al 
african in între- 
fotbalistice. In 
aceasta, revista 

a luat un

mai puțin tehnic decît cel din 
Africa de nord și mai puțin 
atletic decît cel al Africii ecua
toriale.

Marocul, incontestabil, al 
cărui fotbal îmbogățit de nu
meroase experiențe internațio
nale se apropie de jocul euro
pean, îmi pare cel mai bun 
ambasador posibil al soccerului 
african.

J. A. Influența tehnicienilor 
străini se dovedește, după cite 
se pare, din ce în ce mai pu- 

dezvoltarea
se pare, din ce în 
țin utilă pentru

STRAI

W
Reprezentativa Angliei a ju

cat, la Amsterdam, cu Olanda.

de 
joc
pe 

or- și psiholo- 
majoritatea 
și miniștrii 
organizarea

„CUPA EUROPEANA A TIRGURILOR"
„Cupa europeană a tir-în. „ 

gurilor" la fotbal, s-au des
fășurat alte două meciuri: 
Vittoria Guimaraes a termi
nat la egalitate (3—3) cu 
Southampton, iar Dunfermline

a învins cu 2—1 pe Gward’a 
Varșovia.

• In meci amical, la Sze- 
kesfehărvăr: Ungaria — R.D. 
Germană (echipe de tineret) 
1—1 (0—0),

fotbalului african. Prezența 
acestor maeștri pe lingă echi
pele africane, deseori recru
tați la prețuri de aur, vi se 
pare o necesitate ?

T. Refuz să condamn global 
pe acești antrenori pentru că 
în Africa avem încă nevoie de 
tehnicieni străini, de persoane 
serioase care alătură cunoș
tințelor lor teoretice și practice 
calități pedagogice 
gice. în Africa, 
timpului, guvernele

'intervin direct în
competițiilor și pregătirea se
lecționatelor naționale. Iar po
liticienii au nevoie de rezultate 
imediate pentru a justifica 
„sacrificiile” lor. Ei obligă pe 
antrenorii recrutați să recur
gă la tactici care asigură vic
toria cu orice preț. Acești ex- 
perți, al căror contract depinde 
de satisfacțiile pe care le pot 
procura patronilor lor, optează 
pentru metode așa-zis realiste. 
Unii, din arivism înșeală 
buna credință a unora din 
responsabilii noștri care nu 
cunosc din fotbal decît tabela 
de marcaj. In consecință, 
acești tehnicieni, pentru cei

doi sau trei ani cit sînt anga
jați, vor să înșele opinia pu
blică și pe conducători prin 
cîteva rezultate smulse prin 
orice fel de mijloace.

Noi avem nevoie de educatori 
conștiincioși și de responsabili 
care vin în Africa pentru a 
preda adevăratul fotbal, de 
antrenori cu o puternică per
sonalitate care, indiferent de 
exigențele patronilor lor, refuză 
să urmeze calea falsă a re
zultatului, a victoriei cu orice 
preț.

J. A. Fotbalul urmează de 
cîțiva ani o evoluție nesatis
făcătoare, în întreaga lume. 
Generalizarea tacticii ultrade
fensive a frînat progresul. în 
Africa această orientare se 
confirmă ?

T. Fotbalul nu poate să tră
iască fără spectatori. Specta
torii sînt cei ce vor obliga 
echipele să revină Ia un joc 
deschis și spectaculos. Vedem 
cum publicul, chiar cel mai 
fanatic, dezertează tot mai 
mult de pe stadioane. Prin 
aceasta el exprimă nemulțu
mirea lui și dorința de a ve
dea un fotbal adevărat în lo
cul caricaturilor ce-i sînt ser
vite deseori.

Există pe de altă parte echi
pe, cum sînt cele ale Braziliei 
sau Peru, care — o sper — vor 
putea demonstra în cursul 
viitoarei Cupe Mondiale că se 
poate ciștiga într-o competiție 
internațională jucînd bine ba
lonul. O victorie a Braziliei 
ar putea chiar să răstoarne 
cursul evenimentelor. Apără
torii fotbalului „realist" folo
sesc orice ocazie și profită de 
victoriile echipelor ultradefen
sive pentru a demonstra jus
tețea concepțiilor lor. In con
secință, un succes ai 11-lui 
ofensiv al Braziliei le-ar adu
ce o dezmințire zdrobitoare și 
ar ajuta publicul și celelalte 
echipe să revină la adevăratul 
fotbal.


