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Partidele Rapid — Dinamo au oferit întotdeauna fare de mare spectacol, cum se poate 
vedea și din fotografia alăturată Fotografii de N. DRAGOȘDERDYUL DINAMO - RAPID

W

Echipa R.D. Germane ciștigătoare a „Trofeului Carpați
la handbal feminin

trimisul nostru). — Două 
Sala sporturilor din Cluj 
fond sonor (asurzitor) me- 

,Tro- 
care a reunit principalele forțe

CLUJ, 19 (prin telefon, de la 
mii de spectatori au transformat 
intr-un vulcan in erupție. Pe acest 
ciurile finale au devenit mai dramatice. A X-a ediție a 
teului Carpați". competiție 
ale handbalului feminin mondial, s-a încheiat cu victoria me
ritată a reprezentativei R.

Iată o succintă relatare a

ti

POLONIA — ROMÂNEA 
TINERET 23—21 

(12—9; 17—17; 18—18)

Constanța :

Bacău :

București;

București :

Oradea :

ETAPA A Xll-a
Farul — Jiul

Dinamo —

Crișul — Politehnica

A.S. Armata 
roșu

Argeș 
de la

Dinamo Rapid 
(stadionul Dinamo, 
ora 14,30)

Steaua F. C.
(stadionul Republicii,
ora 14,30)

Tg. Mure; :

Craiova :

Universitatea Petrolul

Cluj :

C.F.R. - U.T.A.

Se reia campio
natul ! într-un in
terval de numai 17 
zile se vor desfă
șura ultimele 4 eta
pe ale turului ! Un 
adevărat tur de for
ță, care va supune 
echipele la eforturi 
deosebite.

în etapa a Xll-a, 
eternului derby Di
namo — Rapid i se 
adaugă un altul, de 
dată mai recentă : 
Steaua — F. C. Ar
geș. Date fiind for
ma manifestată în 
ultimul timp și „ar
gumentul" celor 6

Un meci Steaua— F. C. Argeș, un duel Sătmăreanu—Do 
brin, dar azi nu-l vom redea decit pe primul dintre cei doi

• MECIURILE ÎNCEP LA ORA 
DEBUTEAZĂ ÎNF. C. ARGEȘ 

ÎN CAPITALĂ

MECIURI „u CONCURENȚĂ"

14,30
ACEASTĂ TOAMNĂ

Dinamo 
favorit în a- 
întîlnire Cu 
greutate am 
să prindem

tricolori, 
pleacă 
ceastă 
mare 
reușit 
Săftica, unde se află 
tabăra dinamoviști- 
lor înaintea marilor 
partide. La cellalt 
capăt al firului — 
în lipsa antrenoru
lui Nicușor — ne-a 
răspuns internațio
nalul Cornel Dinu : 
,.De-abia scăpați de 
grija meciului cu 
Grecia, am dat pes
te alte griji — cele 
stîrnitc de Rapid. 
Indiferent de pozi-

ția echipelor in cla
sament. o partidă 
Dinamo—Rapid este 
întotdeauna un der
by. Știm că și rapi- 
diștii doresc victo
ria, dar de data a- 
ceasta 
răminc 
Mare, 
sint in 
animați de dorința 
de a avea o... iarnă 
cit mai liniștită".

Și „secundul" ra- 
pidist, N. Cristescu 
— cu care am stat 
de vorbă — este op
timist în 
meciului
„Nu avem nici o in-

punctele vor 
in Ștefan cel 
Toți băieții 
formă și sint

privința 
de azi :

disponibilitate ți v 
alinia echipa obiș
nuită. cu Râduca- 
nu. Dan, Dumitru. 
Petreanu. Vom juca 
deschis, urmărind să 
realizăm un spec
tacol fotbalistic de 
calitate și o victo
rie".

Partida Steaua — 
F. C. Argeș oferă 
bucureștenilor oca
zia de a vedea la 
lucru pentru prima 
oară în acest campio
nat echipa piteș- 
teană. In perspecti
vă, o partidă dispu
tată, ' 
cărui rezultat.

La capătul a 64 de minute 
de joc efectiv, reprezentativa 
de tineret a României a’pier
dut un meci pe care, la un 
moment dat. l-a avut în 
mină. In min. 38 româncele 
conduceau cu 3 goluri dife
rență : 16—13 și aveau toate 
șansele să păstreze acest a- 
vantaj. Permițindu-și însă 
lungi momente de respiro. ele 
s-au lăsat egalate și 
intr-un final dramatic, între
cute. A fost vorba de o că
dere psihică a tinerelor noas
tre handbaliste, scuzabila la 
o echipă lipsită de experiența 
jocurilor decisive. De această 
prăbușire nervoasă au profi
tat polonezele, care și au asi
gurat astfel prima (și sin
gura) victorie din acest tur
neu. La încheierea celor două 
reprize, scorul era egal : 
17—17. Jocul a fost prelun
git cu două reprize a cite 
3 minute și 30 de secunde 
fiecare și apoi cu încă două 
(scorul era 18—18) astfel ca 
meciul a durat 64 de minute. 
Au înscris : Waszowicz (7). 
Jez (7). Dreszer (5), Zawin- 
szlinszka. Prudaczuk, Wal- 
czuk și Ochod pentru Polo
nia și Metzenrath (9). Popa

apoi.

D. Germane, 
partidelor finale:

(5), Munteanu (3), Popescu. 
Asevoaie, Vasile și Tair pen
tru România tineret. Au ar
bitrat : Walther Koca și Er 
win Brumbauer (Elveția).

CEHOSLOVACIA - 
UNGARIA 12—10 (5—4)

Veritabilă partidă de cam 
pionat, în care cehoslovacele, 
folosind mai bine pivoții.au 
reușit 
ritată și aplaudată victorie. 
Trioul 
va — 
cu regularitate slăbiciunile a- 
parării formației Ungariei; 
înscriind goluri de mare fru
musețe. Meciul a scos în e- 
vidență faptul că. în timp ce 
majoritatea echipelor din 
fruntea ierarhiei internațio
nale au adus îmbunătățiri jo
cului lor, campioanele mon
diale au rămas la același 
stadiu. Au înscris : Kernero
va (3), Frantova (3), Brunova 
(3), Durisova. Kosorinova Și 
Taborska pentru Cehoslova
cia și Balogh (4), Csik (2), 
B. Toth (2). Szabo, V. Toth 
pentru Ungaria. Au conduși 
V. Cojocaru și D. Purică (Ko 
mânia)

Hristache NAUM

să-și adjudece o me-

Kernerova — Frantn- 
Brunova a fructificai

'Continuare In pag. a 4-a i
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CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ȘAH |
MASCULIN :

O seară
poziționala
După o zi de odihnă, șa

hiștii și-au reluat intrece- 
rea. calmi, calculați, sub 
semnul luptelor „de tran
șee". Miercuri a fost o sea
ră a duelurilor poziționale. 
Gfiițescu. cu negrele, a aș
teptat răbdător greșala de
butantului Grumberg și a- 
cesta făcut-o pină

urmă. Iuliu Szabo — cu
noscut ca un redutabil tac
tician — a demonstrat reale 
calități de strateg în parti
da sa cu tenacele Georges
cu, obținînd victoria, de a- 
semenea, cu negrele. Va- 
rabiescu a ciștigat la Fis
cher printr-o subtilă 
nșvră de învăluire, iar Flo- 
rir. 'Gheorghiu a acumulat 
picătură cu picătură avan
tajul in intilnirea cu Dri- 
mer și deține la intreru- 
pere o poziție pe care în 
mod normal trebuie să o 
valorifice. Remize în parti
dele Botez — Bondoc. Cio- 
cil’.ea — Standu ș: Mititelu 
— Troianescu. Celelalte 
s-au intrerupt, iar intilnirea

Partoș a fost

Va-
ma-

ÎN BUCUREȘTI

rtiu și Ddfi Dnmereu 
rida eentraU a rundei « țap'.ea

deschisă ori-

Marginalii la o recentă analiză efectuată de Comitetul Executiv al C.N.E.F.S.

Măsuri menite să învioreze activitatea
unor importante ramuri sportive
portul românesc a 
înregistrat, In anii 
din urmă, însemna
te succese, atit pe 
plan național — 
prin lărgirea bazei

materiale, prin schimbările 
produse în conștiința oame
nilor privind rolul exercițiilor 
fizice în viața socială, ceea 
ce a mărit numărul practi- 
canților diferitelor discipline 
sportive — cît și pe plan in
ternațional — prin rezulta
tele de prestigiu obținute în 
marile competiții (Jocuri 
Olimpice, campionate mon
diale și europene, ca să nu 
Ie amintim decit pe acestea), 
care au făcut ca numele pa
triei și ale reprezentanților săi 
sportivi să fie rostite cu res
pect in toate colțurile lumii. 
Ridicarea pe o treaptă cali
tativ superioară a unor im
portante ramuri sportive a 
constituit obiectul discuțiilor 
din cadrul unor recente dez
bateri efectuate de Comitetul 
Executiv al C.N.E.F.S.

SUCCESE SI INSUCCESE 
IN MIȘCAREA ATLETICA

în urma măsurilor între
prinse In ultimii ani, se poa
te constata — fără îndoială 
— o sporire a numărului ce
lor ce practică sistematic pro
bele de atletism, o creștere a

mediei primelor 10 rezultate, 
în paralel cu obținerea unor 
titluri olimpice, precum și 
cu clasarea echipei feminine 
printre primele din Europa.

Evident, aceste rezultate au 
fost obținute atît datorită 
creșterii permanente a fon
durilor destinate investițiilor 
și reparațiilor la bazele de 
atletism, măririi subven
țiilor acordate federației, clu
burilor și consiliilor județene, 
preocupării pentru dezvolta
rea atletismului în școli îm
bunătățirii sistemului com- 
petițional, activității mai pli
ne de răspundere a Biroului 
federal, a unor comisii ju
dețene, precum și a organe
lor centrale și locale care 
au sarcini în acest domeniu 
de activitate. Fără îndoială, 
față de nivelul atins de atle
tismul din alte țări, ritmul 
de dezvoltare a atletismu
lui românesc este încă lent, 
fapt reieșit și la ultima edi
ție a campionatelor europe
ne. Cauzele sînt multiple, ele 
vizînd nu numai slaba acti
vitate a unor secții de per
formanță și a unor cadre 
tehnice, insuficienta preocu
pare pentru asigurarea bazei 
de masă a atletismului, din 
partea federației, consiliilor 
județene și a unor departa
mente și organizații cu sar
cini concrete In această dl-

recție, ci șl folosirea, nu tot
deauna rațională, a actualei 
baze materiale, menținerea în 
lotul național a unor ele-

Emonual FANTANEANU

(Continuare tn pas ■ l-a)

Ultimul concurs

Simbitj și damtici, h Pohm Brașov:

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ - 
POLONIA (TINERET). LA HOCHEI

de pentatlon modern
al anului

s-a încheiat ieri dimineață cu pro
ba de cros, pe un traseu de la sta
dionul Tineretului.

Amănunte de La concur' 
in pat. a 2-a

tn plin efort, doi cfști- 
gători : C. Toma (C.S.M. 
Sibiu) 
proba 
Sptrlea 
jător

dreapta — la 
de cros și D. 
(Steaua), invin- 
in clasamentul 
general

Foto i A. NEAGU ►

avut un deces 
și-a pierdut 

transmitem, pe 
condoleanțele

— Botez, 
a ciștigat 
Troianescu 

pentru a i

iar 
la 

i a 
doua 
deți- 
apa-

Ghi-

Neamțu — 
aminată.

Neamțu a 
in familie, 
mama, și-i
această cale, 
noastre.

Dimineața, in cadrul în
treruptelor, s-a căzut de a- 
cord asupra remizei în par
tidele Voiculescu — Bondoc 
și Stgnciu 
Voiculeșcu 
Grumberg. 
întrerupt
oară cu Ungureanu. 
nind un avantaj, în 
rență. decisiv. , •

în clasament conduc
lescu și Szabo cu 5 puncte 
din 7 posibile, urmați de 
Ciociltea cu 4’-, Mititeta 4. 
Gheorghiu T» (2), Partoș și 
Voiculescu (1), Botez.
Georgescu. Bondoc 3* • p.

Astăzi se joacă runda 
opta. (V. Ch.)

a

Fraitașele clasamentului 

aciBileaiă puncte

I
I
I

talanca!
in totdeauna, spre meritul lui g 

D......
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Eterogenă -a . actuala ediție 
(cu jucătoare Împărțite dis
tinct tn două categorii — pu
ternice și slatie), finala cam
pionatului feminin de șah 
și-a cristalizat de la început 
valorile, desemntad grupul 
fruntaș din care se va alege 
învingătoare*.

Ia runda a T-a, favoritele 
au ciștigat tn serie : Teodo- 
rescu ■ tnvins-o pe Chlș. 
Simu pe Juncu. Gogllea pe 
Crăciun, Baumstarck pe Bog
dan și Miroslava (cu negrele) 
pe Aposto'.eseu. Nieolau a re
mizat cu Desmireanu, iar Po- 
goreviei a întrerupt In pozi
ție ruperioară la Makai.

înaintea ultimelor șase run
de conduce campioana <,en 
titre*. Margareta Teodoreseu, 
eu un seor impreiioaant: s 
puncte din T poiibile. O ur
mează. Ia diferență minimă. 
Veturia Simu — SVi, apoi 
Gertrude Bauautarck — 5,
Eleonora Gogtlea — 41/*. Cris
tina Makal — 4 O), Alexandra 
Xleolan — 4. Margareta Juncu 
— rs. Maria Pogorevici — 
»(1) ne.
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barierele dintre tribune și tei 
renul de joc, o apropiat gîn- 
duri generoase și a nâscut 
sentimente de profundă noble

țe sufletească, a făcut viabilă relația 
spectator-sportiv.

Se vorbește astăzi despre „Măria sa 
publicul*, despre rolul sâu enorm în 
înțelegerea și propășirea largă a ideii 
de sport, de întrecere competiționalâ—- 
indiferent de nivelele pe care aceasta 
le înscrie.

O anume mentalitate de import a 
unor fanatici, cu pasiuni neconfrolate, 
amenință însă, de la o vreme, supă
rător și primejdios mai ales în ultimul 
timp, atmosfera pură a stadioanelor.

La început timid, apariții e drept 
ciudate dar considerate inofensive, apoi 
cu o insistență regretabilă, purtătorii 
de tălăngi s-au înmulțit, punctînd alar
mant peisajul obișnuit al tribunei.

Sâ fie, oare, acesta modul eficient de 
încurajare a unei echipe — așa cum, 
desigur, o cred „originalii* specta
tori, poate și alții ? Este greu de crezut 
că zgomotele infernale ale acestui în
treg arsenal — tălăngi, sirene, pocni
tori, petarde, trompete etc. — poate 
înlocui, în tribună și mai ales pe sta
dion, căldura atît de omenească a 
aplauzelor, dăruite cu generozitate și 
fair-play echipei favorite, celor mai 
buni.

Duminică, talanga — în toate varian
tele ei — a semnat nedorit și neplăcut 
o stridentă prezență la un meci care 
și așa iradia tensiune. N-a fost și nu 
putea să fie suportul moral de care 
echipa noastră avea nevoie. înainte de 
meci, nimeni n-a putut să asculte cu
vintele lui Mircea Lucescu, căpitanul 
naționalei. în timpul partidei aplau
zele și încurajările s-au înecat tn va
carmul tălăngilor și n-au mai ajuns, 
cu marea lor forță mobilizatoare, acolo 
unde trebuia, la jucătorii români, an
gajați într-o misiune sportivă de mare 
responsabilitate.

în tribune, ecourile au fost la fel 
de supărătoare. Cum pofi urmări, tn 
general, un spectacol sportiv cu o to
tală participare afectivă atunci cînd 
vecinul își agită cu furie talanga, mîn- 
dru de isprava lui 1

Este știut — pentru eventuale replici 
— că pe unele din marile stadioane 
europene și sud-americane astfel de 
prezențe sînt de dată mai veche și 
de proporții mai mari. Trebuie, însă, 
neapărat să se preia totul din atmo
sfera altor stadioane, dîr modalitățile 
de exprimare a altui public ? De ce, 
oare, numai astfel de modalități sînt 
împrumutate rapid ? Poate că ar tre
bui amintit că nu peste tot domnește 
talanga. Ca, de exemplu, pe marele 
stadion din Hampden Park spectatorii 
vin cu 2—3 ore înaintea meciului, pur- 
tînd insigne, cravate, stegulețe cu cu
lorile echipei favorite, aplaudind și 
cîntînd tot timpul emoționante cîntece 
ale căror acorduri creează — în tri
bune și pe teren — o veritabilă atmo
sferă sportivă.

Ce este, așadar, de făcut cu talanga ? 
îi este, sau nu, interzis accesul pe 
stadioanele noastre î Pentru că despre 
etica manifestării și despre iluzoria 
modalitate de „îmbărbătare* a spor
tivilor nu mai trebuie vorbit.

în orice caz, o întrebare publică și, 
poate una particular. adresată orga
nelor de ordine merită sâ fie pusă și 
analizată. Pentru supraviețuirea aplau
zelor la dimensiunile lor umane, atît 
de specifice sportului.

Dan GARLEȘTEANV
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COPIII SI SPORTUL NERVII
pentru că este un scri- 
mare talent. Fănuș scrie 
despre fotbal — pentru 
un bun cunoscător ai 
sporturilor. Ti se va

toa-
Fă- 
cele 
(Ara

Citind i Telecronică pe care 
splrltuaița confrate Belphegor o 
semncggj în Sportul din fati
dica zi cte 13 hoiembrte, trebuie 
să afirm și eu, așa cum zice el: 
„Nimeni nu scrie mai frumos 
și mal nedrept despre fotbal de
cit Fănulș". Stimate confrate 
Belpbegqr, pe care te citesc cu 
voluptate în fiecare săptămină,. 
îngăduie-mi să-ți dau eu ex
plicația necesară la afirmația 
justă pe care al făcut-o și am 
citat-o —, pentru că de Fănuș; 
mă leagă o amiciție, niciodată, 
trădată, de cam două decenii. 
Fănuș scrie frumos (și) despre 
fotbal, 
îtor de 
nedrept 
că este
tuturor
părea paradoxală afirmația din 
urmă, stimate confrate Belphe
gor. dar ea exprimă o profun
dă realitate. Cunoscînd bine 
te sporturile, este firesc ca 
nuș să cunoască și tainele 
mai intime ale biliardului.
jucat, Împreună cu el, nu puține 
partide de biliard la Sinaia). 
Cunoscînd, deci, tainele biliar
dului (șî ale tuturor celorlalte 
sporturi). Fănuș știe bine ce 
rezultate remarcabile se pot ob
ține prin „tehnica ricoșeului*. 
Mai precis : lovești o bilă care 
merge, aparent, direct spre cea 
din (ața el dar, datorită efec
tului Imprimat, prima bilă lo
vește în cea de a treia — adică 
tocmai in aceea care, la înttia 
vedere, nici nu părea vizată. 
Ca să vorbesc criptic, stimate 
confrate Belphegor, adică In așa 
fel incit să nu pricepem decit 
noi doi, pe mulțl îl tentează

să vadă, la fata locului» mon
dialele de fotbal din Mexic !

Dar nu numai despre aceasta 
voiam să-ți scriu, stimate con
frate Belphegor. După Telecro- 
nica pe care al publicat-o in 
fatidica zi de 13 noiembrie, ca 
să te consolez măcar parțial, 
trabuie să-ți spun că — vorba 
lui Nenea Iancu — „compătimim 
împreună". Trebuie să știi că 
am șl 
Iancu 
născut 
două
SportUl 
depășR". 
și al dreptului Măriei Sale Pu
blicului de a-1 cunoaște, am 
agitat niște ape tulburi, conve
nabile unor tovărășei „cu mapa“. 
tnvîrtitori Inutili de htrtiuțe și 
dosărele. 51 d-ta, 
trate Belphegor, — 
ultima Telecronică 
semnezi, ai niște 
care te „iau la zor“. In ce mă 
privește, mă aflu într-o situație 
oarecum similară. Dar, în ce 
mă privește, socotesc că nu e 
rău. Personal, cred în butada 
unui amic al meu. scriitor, care, 
uneori, glumind cu seriozitate. 
Îmi spune ; „Presa literară din 
săptămîna aceasta 
resanjă. Nici cel 
înjură l !•
• Dar să revin la

După 
sacrat 
m-am 
sosind 
ferență 
cu 8 (opt) antrenori, 
cifra șl 
cauză, ca să o rețină

eu —. tot vorba lui Nenea 
— „falițli mei“. Ml l-ara 

datorită ultimolor mele 
foiletoane publicate trt- 

• acelea cu „Gabaritul 
in numele adevărului

stimate con- 
constat. din 
pe care o 
preopinent!

este neinte- 
puțin nu mă

ale mele, 
foileton con- 

depășit", 
redacție 

la

al doilea
„gabaritului 

pomenit la 
In „șir indian", la di- 
de una sau două ore — 

Subliniez 
profesia oamenilor In 

activiștii

sportivi", care intră In catego
ria „cetățenilor cu mapa". Fie
care dintre cel 3 (op<) antrenori 
— și este greu de conceput că 
s-ar fi înțeles Intre ei, atît din 
pricina timpului prea scurt ce 
trecuse de la apariția celui de 
al doilea ' ' _  ' ......
depășit", cît și din cauză că 
activează “ ‘
ferite —,
eeleașl lucruri. Le reiau, în or
dinea „gravității" :
J) S-a spus despre mine — șl 

fiecare afirma, în parte, acest 
lucru — că eu am scris al doi
lea foileton cu „gabaritul de
pășit", iar dv. numai l-ați sem
nat ;

2) S-a spus despre mine — și 
flecare afirma. în parte, acest 
lucru —, că dau cronicarilor 
sportivi sugestii ce trebuie sa 
rămînă în cadru închis ;

3) mi s-a promis, prin subtile 
șerpuiri. ' ‘ . 
mele se vor împuțina.

Vorba poetului : _ . .
reri-s, puține plăceri". (Sper 
deși citind din memorie, 
m-am îndepărtat prea mult 
ideea poetului). Așa că. după 
cum poți observa, stimate con
frate Belphegor, fiecare în fe
lul său avem suferințe și — 
deci — „compătimim împreună". 
Dar, oricum» ne facem datoria : 
Măria Sa Publicul află și 
la noi adevărul. Ceea ce 
se pare fundamental.

Insă iată cA luîndu-mă 
vorba- risc să răpesc din spa
țiul pe care, generos, mi-I a- 
cordă. săptăminaL Sportul — 
fără să fi scris despre ceea ce 
îmi propusesem : Copiii și spoi
tul. o voi face, promit, săptă- 
mina viitoare.

foileton cu - „gabaritul

în ramuri sportive 
mi-au afirmat

verbale, că bucuriile

.multe du
că, 
nu 
de

de 
ml

eu
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mente necorespunzătoare din 
punct de vedere valoric. Pla
nul de măsuri adoptat îtl fe
bruarie de către federație 
conține o serie de sarcini, 
prin realizarea cărora, cre
dem, atletismul românesc va 
căpăta noi valențe, care să-1 
îmbogățească calitativ. Totuși, 
existau și unele fisuri care 
îl făceau să nu contribuie pe 
deplin la realizarea obiecti
vului general al atletismului 
nostru : conferirea unei ade
vărate valori, potrivit certe
lor posibilități materiale și 
umane existente în perioada 
actuală.

tății atletice. De asemenea, 
va fi continuată acțiunea de 
amenajare a unor spații pen
tru atletism în curțile șco
lilor, deosebit de utile pen
tru popularizarea acestui 
sport în rîndul școlarilor.

HOCHEIUL 
CARATA NOI VALENȚE

PENTRU CA ATLETISMUL 
SA FIE LA ÎNĂLȚIME

De aceea, Comitetul Exe
cutiv a adoptat, pe baza pro
punerilor F. R. Atletism, 0 
serie de măsuri menite să 
întregească planul sus-amin- 
tit. Pentru atragerea unui nu
măr mai mare de tineri în 
practicarea diferitelor probe 
atletice se vor organiza com
petiții cu o Largă participare 
a tineretului din toate ra
murile de activitate socială, 
în același timp, se va con
tinua acțiunea de consolidare 
a secțiilor de performantă 
din cluburi, școli, asociații, 
în acest scop asigurîndu-se 
condiții optime de lucru.

Interesant — și deosebit 
de util — ni se pare obiecti
vul referitor la înființarea, 
în colaborare cu organele de 
specialitate ale Ministerului 
învățămîntului, în anii urmă
tori — avîndu-se în vedere 
experiența pozitivă acumula
tă în această direcție — a 
unor cluburi școlare și uni
versitare de atletism la Cluj, 
Timișoara și Iași, ca și a 
unor noi licee cu program 
de atletism, care să dispună 
de internate, cantine și baze 
sportive proprii în județele 
Argeș, Bacău, Constanța, Si- 

Gorj,biți, Prahova, Mureș, 
Bihor și Neamț.

O atenție deosebită 
acordată — desigur — 
vității de performanță, 
tru aceasta, federația 
obligația să revizuiască ___
mul și metodele de pregătire 
a loturilor republicane, asi
gurîndu-se un echilibru între 
pregătirea centralizată și cea 
de Ia club, cu accent pe 
aceea efectuată de atleții din 
lotul olimpic și european. 
Pentru facillta-rea unui salt 
calitativ șl în ceea ce pri
vește activitatea competițio- 
nală internă, federația va 
trebui să studieze actuala 
formulă a sistemului ccmpe- 
tițional, analizînd, în spe
cial^ eficiența modului de 
desfășurare a campionatului 
republican pe echipe.

Firesc, nu se pot obține 
rezultate de valoare fără

este 
acti- 
Pen- 
are 

siste-

rezultate
cadre de specialitate. înar
mate cu
noștinfe teoretice și practice 
bine însușite, fără o bază 
materială adecvată. în acest 
sens se va depune o activi
tate susținută pentru ridica
rea calității muncii profesio
nale a antrenorilor și profe
sorilor de educație fizică, 
prin difuzarea mai sistema
tică a unor materiale docu
mentare tehnice și metodice 
(filme, chinograme). prin or
ganizarea de consfătuiri cu 
cadrele tehnice din atletism, 
precum și a altor forme de 
propagandă. în ceea ce pri
vește baza materială, consi- 
li'le județene vor înscrie în 
p’anul lor prevederea ca pînă 
în 1972 sâ realizeze din fon 
duriK a..-etate pentru ame- 
najări de baze cîte un teren 
destinat special activității 
de atletism. Exis+ența la 
Cluj (terenul Victor Babeș), 
la Timișoara, Craiovh, Iași 
și Brașov (stadionul Tinere
tului) a unor locuri p-opice 
pregătirii și desfășurării con
cursurilor de atletism va găsi 
un ecou favorabil în cadrul 
consiliilor județene respecti
ve — avîndu-se in vedere și 
faptul că vor fi prevăzute 
fondurile necesare pentru 
reamenajarea și dotarea aces
tora cu materialele necesare 
bunei desfășurări a activi-

un bagaj de eu-

Alături de atletism au fost 
stabilite măsuri și pentru 
sporturile de iarnă.

Aativitatea hocheistică a 
urmat, în ultima perioadă, 
un flux ascendent. Ne refe
rim la faptul că și în această 
ramură sportivă s-a reușit — 
printre altele — să se reacti- 
vizeze 6 centre din țară (Tg. 
Secuiesc, Vatra Dornei, Su
ceava, Sighișoara, Brașov și 
Odorhei), să se organizeze noi 
competiții destinate copiilor 
și juniorilor, precum și să 
se înființeze divizia B. Re
zultatele obținute în arena 
internațională nu sînt, totuși, 
mulțumitoare. De aceea, re
centa analiză a dezbătut îm
bunătățirea hocheiului — în 
concordanță cu posibilitățile 
actuale de dezvoltare — pe 
trei planuri : în legătură cu 
baza de masă, cu activitatea 
de performantă și cu baza 
mșlerială. Referitor la asi
gurarea bazei de masă este 
necesar ca în perioada ime
diat următoare — avîndu-se 
în vedere condițiile climate
rice favorabile — consiliile 
sportive județene, în colabo
rare cu organizațiile U.T.C., 
Inspectoratele școlare și 
consiliile județene sindi
cale și de pionieri, să ia mă
suri pentru amenajarea unor 
patinoare naturale pe tere
nurile din împrejurimile șco
lilor și întreprinderilor. An
trenarea tinerilor în acțiuni
le de realizare a acestor pa
tinoare se impune cu nece
sitate, deoarece din rîndul 
lcr se pot recruta viitorii ju
cători, fiind primii benefi
ciari ai propriei munci. în 
ceea ce privește activitatea 
de performanță, organizarea 
unui curs de perfecționare a 
antrenorilor și a arbitrilor și 
îmbunătățirea formulei de 
desfășurare a actualului sis
tem competițional intern — 
valorificîndu-se darea în ex
ploatare a patinoarelor arti
ficiale aflate în construcție 
la Miercurea Ciuc și Galați 
— ni se par cele mai inte
resante hotărîri adoptate. Pe 
linia asigurării unei baze ma
teriale corespunzătoare, se 
vor aloca sumele necesare 
pentru crearea de condiții 
optime echipelor de copii și 
juniori. De asemenea, se va 
colabora cu Ministerul In
dustriei Alimentare și O.N.T., 
pentru perioada 1971—1975, în 
vederea construirii unor pa
tinoare conectate Ia unele 
instalații frigorifice și, res
pectiv, pentru terminarea lu
crărilor prevăzute conform 
planului la patinoarul arti
ficial din Poiana Brașov.

poro din 1972, sprijinul fi
nanciar acordat pentru Unele 
acțiuni de amenajare și re
parare a unor pîrtii, trambu
line și mijloace mecanice 
simple la Vatra Dornei, Lu- 
peni, Săcele, Cîmpulung-Mol- 
dovenesc, Abrud, Baia Mare, 
Piatra Neamț, Petroșani, Buș
teni, Rm. Vîlcea, Stîna de 
Vale — ni se par cele mai 
importante măsuri adoptate 
în ideea îmbunătățirii activi
tății acestor sporturi

PENTRU O ÎNVIORARE 
A ACTIVITĂȚII PATINAJULUI

Patinajul — sport de agre
ment cu efecte binefăcătoare 
deosebite în căli rea organis
mului — nu s-a răspîndit co
respunzător posibilităților rea
le în județele și orașele care 
beneficiază de condiții favo
rabile practicării lui. De 
aceea, o propagandă sporită 
pentru atragerea cît mai 
multor copii doritori să prac
tice acest sport, înființarea 
unor noi secții pentru pati
naj, organizarea unor compe
tiții de masă, depistarea și 
selecția copiilor și tinerilor 
cu aptitudini,
unor patinoare naturale la 
Brașov, Poiana Brașov, Mier
curea Ciuc. Tușnad, Tg. Mu
reș, Sibiu, Suceava și în sta
țiunile de odihnă, școli etc., 
sînt câteva din măsurile menite 
să învioreze 
najului.

amenajarea

activitatea pati-

★
Hotărîrile 

ma recentei 
tetului Executiv al C.N.E.F.S., 
ni se par oportune, mai ales 
că ele se referă la sporturi 
cu deosebită importanță în 
cadrul mișcării noastre spor
tive. Sperăm că ele vor fi 
puse în aplicare de către cei 
care au această misiune, în 
minimum de timp, deoarece 
sporturile supuse discuțiilor 
au de îndeplinit obiective 
importante, în toate simțin- 
du-se nevoia de mai multă 
inițiativă, pasiune, de acțiuni 
ample și bine susținute.

adoptate în ur- 
analize a Coml-

Pentatlon:

SCHIUL, BOBUL Șl 
BIATLONUL - REALE 

PROGRESE

în ultimii ani activitatea 
schiului,^ bobului și biatlonu- 
lui a făcut reale progrese, 
oferindu-ne și unele satis
facții — în special bobul — 
în competițiile de anvergură. 
Aceasta, datorită exploatării 
mai eficiente a condițiilor na
turale oferite de țara noas
tră, interesului crescînd al di
feritelor organe centrale și 
locale pentru mărirea numă
rului practica nților acestor 
sporturi Progresele înregis- 

însă. sătrate nu trebuie.
creeze o stare de automulțu- 
mire, deoarece există toate 
condițiile pentru o dezvolta
re continuă. Organizarea ce 
o scară mai largă a concursu
rilor destinate tineretului, a 
unor centre de schi cu in
structori sezonieri și dotate 
cu strictul de materiale ne
cesar în județele Maramu
reș, Hunedoara, Alba, Bistri
ța, Harghita, Suceava, Sibiu, 
Vîlcea, Dîmbovița și Covasna. 
consolidarea unor secții din 
localitățile cu tradiție, reali
zarea integrală a planului 
de pregătire în vederea par
ticipării la J.O. de la Sap-

Rareori mi s-a înttmplat 
să constat un asemenea 
straniu fenomen telegenic, 
ea acel de duminică : jocul 
unei echipe, pe teren, sta
rea ei nervoasă, psihologia 
ei să se transmită — ca un 
virus, ca o „boală" — apa
ratelor care o filmau, ope
ratorilor și regiei. Nervozi
tatea băieților a îmbolnăvit 
imaginile și inspirația. 
Două-trei secvențe mai de 
doamne-ajută, gindite cu 
cap — cînd jocul „a mers" 
cît de cît — rătăcite într-o 
emisie cenușie, plată, fără 
mari invenții, căzînd de ce
le mai multe ori în pură 
informație: imaginea n-a- 
vea timp și suflet decit 
pentru bocanc. Prim-pla- 
nurile — ca de obicei — 
cele ale jucătorilor care 
veneau să bată autul în fața 
tribunei întîi, sub nașul 
camerelor. Nici o 
la ansamblu, t- 
maginea n-avea 
nerv, dar avea 
nervi. După golul 
lut Domazos — 
nerăbdarea și ra 
teufile aparatelor 
au fost identice, 
ca truse la indi- 
gou, cu jocul e- 
chipei. Spre final, 
simțeam câ Ope
ratori și regie nu 
mai doresc alt
ceva decît să fil
meze ceasul și să-i
lase lui Țopescu informarea 
cu privire la minge și jucă
tori Nu spun, că nu era un 
sentiment omenesc ceea ce 
simțeau băieții pe teren, la 
aparate sau la microfon 
dar, vorba lui Mirodan, în 
ultima sa piesă, „cine v-a 
spus că toate sentimentele 
omenești sînt folositoare o 
mului ?"

Cum-necum, din tot ce 
am văzut duminică la te
leviziune, a răteșît clar că 
nu stăm bine cu nervii, în 
fotbal. Sîntem — cum zic 
neurologii — prea labili: 
treceri de la frică la entu
ziasm nechibzuit, căderi 
bruște de la entuziasm la 
autocritică. Emotivitate ex
cesivă. $i mari amnezii 
Uităm : uităm 0—8 la Var
șovia, 1—4 cu Setubal, aca
să, 0—4 cu „tineretul" grec 
la București; uităm multe 
meciuri de campionat, ui
tăm cum joacă V.T.A-.

campioana, cum se chinuie 
„Poli" Iași, cum arată un 
meci Rapid — Crișul, uităm 
cotidianul, adică. Cotidia
nul nostru fotbalistic are 
puține sărbători, nici una 
din echipele noastre de 
club nu invită la ode. După 
cum, nu puțini uită altce
va : că am plecat fără nici 
o șansă in grupa asta, afu
risită, că grupa asta a fost 
cea mai grea din Europa, 
fără concesia vreunui Lu
xemburg sau Cipru... Se 
mai uită că logica unei 
grupe cu 4 echipe face ca 
fiecare echipă să joace de 
fapt un singur meci in 6 
reprize a 90 de minute 1 
Acest meci noi l-am cîști
gat, de aici bucuria, de aici 
primejdia ,— cînd nu stai 
bine cu nervii. Pentru oa
menii emotivi, 
sint un 
grav caridicare

bucuriile 
pericol la fel de 
eșecurile. De mult 
psihologia a sfir- 
șit cu viziunea t- 
dilică asupra bu
curiei. Trăim — 
cum se zice — 
complex: sintem 
bucuroși, dar tre
buie să 
veri. 
Trebuie 
bucuria 
severă, 
mulțumiți, dar — 
simultan — ne
mulțumiți. Mer- 

. gem ca Dan pe 
fringhie, dar n-avem voie 
să ignorăm că fringhia se 
întinde peste o prăpastie. 
Trebuie să fim serioși. Se
riozitatea e o stare și mai 
complexă decit bucuria.

...Închei acest articol în 
clipa cind doi oameni co
boară pe Lună. Chiar în 
clipa asta. Constat că n-an 
băut șampanie cind s-au 
înscris pe orbită. Iar unul 
din cei doi, chiar după ce 
s-au înscris pe orbită, a a- 
vut dureri de cap.

Să admitem că ne-arn în
scris și noi pe orbită. Să 
mai amînăm șampania. 
Sint suficiente motive ca 
să mai avem dureri de cap 
cu fotbalul, fie el înscris 
pe orbită. Totu-i ca aceste 
dureri de cap să nu ne mai 
zdruncine sistemul nervos.

Calm, băieți — calm !

fim se- 
simultan, 
să avem 
sobră și 

Sintem

BELPHEGOR

MECIURI INTERNATIONALE DE POPICE
Echipa masculină de popice 

Ferencvaros Budapesta a sus
ținut mai multe jocuri în 
orașul Tg. Mureș. Iată rezul
tatele din ultimele două în- 
tîlniri: C.F.R. — Ferencva-

ros 2690—2569 g.d. (la 100 
bile mixte) ; Voința — Fe
rencvaros 5236—5053 p.d. (la 
200 bile mixte).

L PAUȘ, coresp. principal

IN AȘTEPTAREA ZĂPEZII, 
B0BER11 NU Șl PRECUPEȚESC 

EFORTURILE
SinSIenli șl turiștii ocazionali 

au toate motivele să prefere 
parcul din centrul orașului, nu 
numai datorită farmecului său 
in luminile acestei prea fru
moase toamne, d și pitorescului 
și ineditului spectacol sportiv 
oferit de boberl. și nu cred că 
greșesc afirmind că in nici o 
altă stațiune montană din stră
inătate, la această oră, un sport 
specific sezonului alb nu face o 
atit de strașnică propagandă 
sportului In general ca bobul. 
Căci nu se poate să nu te o- 
preștl admirind explozia de vi
goare a acestor tineri inimoși, 
modești și harnici, meticuloșl cu 
fiecare gest cind manevrează 
bobul, dar attt de risipitori cu 
propriile energii. Șl cine ar 
fi bănuit că un antrenament al 
lor este in măsură să abată 
din drum obișnuiții stadionului 
de fotbal din apropiere î

Consecvenți unei activități ne
întrerupte de-a lungul anului 
și unei orientări metodice care 
a suscitat interes chiar în ta
berele corifeilor din Alpi, bo- 
berii noștri fruntași își continuă 
în prezent pregătirile după sta
giile efectuate la mare și in Bucu
rești, unde au practicat înotul, 
schiul pe apă. acrobația aeriană 
pe aparate de zbor, cartingul 
pe velodrom, lucrul cu bobul 
cu rotile sau motociclismul, in 
scopul imbunătățiril calităților 
fizice de 
chillbrului, 
prasolicitări, permanentizării re
flexelor de 
ficativ este 
a parcurs in această vară 
automobilul sau motocicleta peste 
S0 <N0 km, in condiții variate de 
traseu, viteză și vizibilitate, iar 
alături de colegii săi aproape 
trei ore de zDor efectiv acroba
tic și, bineînțeles, mulțl kilo
metri de împingeri 
Totul pentru numai 
și citeva secunde de coborâre...

Acsstar etape i-au urmat si
tele, in care grija pentru îm
bunătățirea pregătirii fizice 
generale și perfecționarea tehni
cii starturilor a constituit pre
ocuparea de căpetenie.

Înțeleptul dicton românesc care 
spune că un bun gospodar își 
face vara sanie și iarna car 
tși. găsește o fericită ilustrare 
in activitatea acestor tineri care 
își impart timpul Intre obligați
ile profesionale, antrenamente și 
pregătirea minuțioasă a mate
rialelor pe care vor concura 
in iarnă.. Fiecare piesă, fiecare 
șurub este verificat, iar șlefui
rea patinelor este obținută cu 
aceeași 
tor iși

Demn 
tul că 
A. s-

de zbor, 
, lucrul

! sau motociclismul, 
Îmbunătățirii
: bază șl specifice, e- 

rezistenței la su-

conducere. Semni- 
faptul câ Panțuru 

' cu

cu 
un

bobul, 
minut

migală cu care un sculp- 
modeleazâ opera.
de subliniat este fap- 

Clubul sportiv Sinaia și 
Bucegi au întreprins o 

largă acțiune de recrutare de 
elemente pentru bob șl de cre
are a unor pepiniere proprii la 
Comarnic și Poiana Țapului. 
Sprijlnindu-se pe inițiativa lo
cală a inimoșilor activiști spor
tivi C. Neacșu și I. Triculescu, 
s-a mers chiar mai departe, 
construindu-se boburi simple șl 
amenajindu-se viitoarele " 
școală. Ne gîndim 
xemplu . ‘
in alte localități 
Brașov, Harghita, 
Vilcea.

Inițiativa federației de a pri
meni continuu loturile 
zentative este salutară 
zează, desigur, asigurarea schim
bului de milne și depășirea 
acelui fatidic loc II In marile 
competiții internaționale, lucru 
posibil de realizat. D. Panaites- 
cu, I. Niculescu, E. Bogdan, 
Stavarache, D. — 
Juncu Valerian, 
sau L Zangor 
campion național 
pin), alături de
Neagoe, D. Focșeneanu, I.' Puș
caș sau R. Țancov, pentru a nu 
aminti decît pe cîțiva, sînt ele-

ar putea

pîrtii-
că acest e- 
fi urmat și 
din județele 
Suceava sau

repre- 
și vi-

N.
Pascu, V.
M. Gurgui . 

(nu de mult 
în schiul al- 
consacrații N.

bine dotatemente valoroase, -----
pentru acest sport. Dar, marile 
performanțe — cel puțin pentru 
moment — sînt tot în „mina* 
talentatului nostru pilot Ion Pan
țuru, căruia trebuie să 1 se 
asigure echipaje pe măsura ma
rilor sale posibilități, iar pentru ' 
acest lucru nu trebuie recurs la 
nici un fel de improvizații.

Observațiile obținute cu pri
lejul vizionării unor antrena
mente șl a celor două verifi
cări ale stadiului actual de pre
gătire, no permit să afirmăm 
că nivelul atins este corespun
zător și, ceea ce este mal im
portant, indicii calităților fizice 
de bază șl specifice sînt In con
tinuă creștere. Spațiul nu ne 
permite o argumentare mai am
plă, dar un singur exemplu 
poate fi edificator : Pascu Du
mitru aleargă 30 m plat la pri
mul control în 4,04 sec, iar ia 
cel de al doilea 3,74 sec; pe 
15 m împinge bobul de 2 per
soane Îngreuiat cu 60 kg in 
3,41 șl apoi în 3,40 sec, iar pe 
30 m obține 5,95 și apoi 5,93 sec 
(cronometraj pe bază de celulă 
iotoelectrică).

Cunoaștem că la ora actuală 
toți adversarii noștri se pregă
tesc asiduu (elvețienii sint de 
aproape o lună pe gheață, Iar 
italienii, care organizează la 
Cortina d'Ampezzo, în decem
brie, prima ediție a Cupei in
tercontinentale, au deja o for
mă corespunzătoare).

știm cit

.mina*

T__ ____ de dura este acea
departajare pe sutimi de se- 
----- ... „! aceasta după patrucundă. Și 
manșe.

Am invățat că trebuie să fim 
la curent cu orice noutate și că 
nu trebuie să ne lăsăm sur
prinși de nimic (vezi Implngă- 
toare, tehnica startului, pregă
tirea patinelor etc.). Tocmai de 
aceea nu trebuie neglijat lud 
un amănunt in pregătirea ma
terialelor și a sportivilor.

Kste necesar ca echipajele care 
ne von reprezenta ih sezonul 
viitor să fie formate de pe 
acum, aceasta pentru a per
mite — mai ales la bobul de 
4 — realizarea unei sincronizări 
perfecte a acțiunilor de de
clanșare a startului, precum și 
acea indispensabilă sudură — 
flețească. sugferăm 
gerea echiprertlor să 
în vedere necesitatea 
sportivilor să asigure, 
mentul instalării în 
centru de greutate cît 
și un perfect aerodinamlsm, iar 
calitățile lor psiho-fîzice să fie 
cit mai apropiate (îndeosebi 
viteza de reacție, forța explo
zivă, ritmul și coordonarea).

In antrenamentele de pregătire 
fizică generală și specifică să 
sa continue munca de îmbunătă
țire. a vitezei, ctț toate că indi
cii obținuți la verificările amin
tite au arătat un salt specta
culos. dar atenție și la corn- * 
binațla viteză-iorță (necesară Ia 
„smulgere» și accelerarea aler- 
gârii-impingere), la rezistența 
vitezei (necesară manțirierii 
tezei optime în alergarea 
bobul) șl poate a ritmului 
alergare.

Preponderența lucrului cu 
bul nu trebuie să excludă pre
ocuparea — mai âles a pllo- 
țllor — pentru fortificarea mus
culaturii dorso-lombare, rezisten
ța organismului la șocuri, îm
bunătățirea echilibrului șl orien
tării spațiale a corpului etc.»
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IN FATA FILEULUI
REZULTATE

DIN DIVIZIA B...
Politehnica 

Alumina Oradea 
Voința B.

MASCULIN : 
șov
C.F.R. Cluj __ ..
3—1. C.F.R. Timișoara 
Arad 1—3. .------
— A.S.A. 
București — 
Electra Buc.
diciaa Buc. — Viitorul Săvinești 
3—2, Aurora Buc. — Politehnica 
Iași 3—3. Vagonul Ploiești — 
Știința Petroșani 3—0. Electro- 
pu-.ere Craiova — Constructorul 
Suceava 3—2: FEMININ : Sănă
tatea Arad — Spartac Buc. 1—3. 
U.T.A. — Drapelul roșu Sibiu 
3—1, Voința Sibiu — Corvinul 
Deva ă—3. Medicina Cluj — 
Voința Zalău 3—«, Medicina Tg. 
Mureș — Voința Brașov 3—1, 
Flacăra roșie Buc. — A.S.E. Buc. 
3—1. Politehnica Galați — Univ. 
lași 3—», Sănătatea Tgv. — Umv. 
Craiova 1—3, Voința Constanța
— Viitorul Buc. 3—1, Progresul 
Rm. Sărat — Constructorul Buc. 1—3

...ȘI DIN DIVIZIA 
NAȚIONALA ȘCOLARA

MASCULIN : Un am o — Liceul 
Matei Basarab 3—2, Viitorul

Bra- 
3—1. 

Mare 
Voința 

Silvania ș. Silvan:» 
Sibiu 2—3, IX.F.S. 

- Univ. Bac. 3—2. 
. — Farul 2—3, Me-

C.F.R, Timișoara — 
Vîlcea 0—3, Șc. sp. 
Liceul Sighetul Mar- 
Șc. sp. Brașov — 

3—1. Șc. sp. Ploiești

ULTIMUL CONCURS
AL ANULUI

între 16 și 
s-a desfășurat 
concursul republican indivi
dual de pentatlon modern. 
La start s-au prezentat con- 
curenți reprezentînd cluburile 
Steaua, C.S.M. Sibiu, C.F.R. 
Timișoara, Universitatea Bucu
rești și I.E.F.S.

Cele cinci probe ale con
cursului au revenit următo
rilor sportivi: călărie — I. 
Bănet (C.F.R. Timișoara) 0 
puncte penalizare — 1100 p ; 
scrimă: D. Spîrlea (Steaua) 
23 v — 1074 p ; fir — D. 
Spîrlea 186 p — 824 p ; înot 
— I. Bănet 3:55,6 — 988 p ; 
cros — Cristian Toma (C.S.M. 
Sibiu) 9:55,0 — 1020 p. Este 
îmbucurător faptul că la a- 
cest ultim concurs al anu
lui primii trei clasați au ob
ținut rezultate bune, la fel 
ca în tot cursul anului. D. 
Spîrlea s-a dovedit complet

19 noiembrie 
în Capitală

J. 0. DIN MEXIC IA... 
ȘCOALA GENERALA NR. 188

Pionierii de la Școala 
generală nr. 188 din Ca
pitală vor avea prilejul să 
vizioneze astăzi. începînd 
de la ora 18,30, filmul 
„Jocurile Olimpice din 
Mexic". Filmul este reali
zat și prezentat de către 
prof. Gh. Zimbreșteanu, 
antrenor federal de atle
tism.

la toate cele 
pe merit a 
loc.

Clasament
Spîrlea (în ordinea probelor) 
990 — 1074 — 824 
940 = 4838 p ; 
4540 p; 3.
(Steaua) 4514 
(Steaua) 3995 
șanu (C.S.M. 
6. Al. Naghi 
Ș468 p.

Pe lîngă 
readus pe primul 
D. Spîrlea, acest 
a scos în evidență 
elemente tinere dotate pentru 
această dificilă probă. Este 
vorba de sibienii Al. Naghi 
și Cristian Toma care, după 
o pregătire relativ scurtă, 
reușesc să facă față cerințe
lor pentatlonului modern. 
Bineînțeles, ei mai au de lu
crat încă mult, dar dacă vor 
fi sprijiniți de clubul lor, 
C.S.M., ei vor putea forma o 
echipă bună și vor putea 
emite justificate pretenții la 
locuri fruntașe în viitorul 
campionat republican. Remar
căm, de asemenea, prezen
ța echipei C.F.R. Timișoara 
cu un lot complet. Rezulta
tele obținute de sportivii si- 
bieni și timișoreni obligă clu
burile respective la un spri
jin mai concret și, în pri
mul rînd, la asigurarea bazei 
materiale necesare pentatlo
nului modern.

5 probe și, deci, 
cîștigat primul

general: 1.

— 970 — 
I. Bănet 

Cosmescu 
C. Călina 
F. Mure-

2.
M. 

p; 4. 
p; 5.
Sibiu) 3669 p ;

(C.S.M. Sibiu)

faptul că l-a 
plan pe 

concurs 
și unele

Gheorghe TOMIUC 
antrenor coordonator

C.S.Ș. 3—0, 
Lie. 2 Rm.
Timișoara — 
mațiel 3—0. 
Șc. sp. Cluj
— Progresul Buc. 2—3, Șc. sp. 
Tg. Mureș — Lie. Horii, Cloșda 
și Crișan Alba Iulia 3—0, Șc. sp. 
Brăila — Șc. sp. Piatra Neamț 
2—3» Liceul miUtar C. Lung Mol
dovenesc — Șc. sp. Buzău O—3,
C. S.M. Iași — Șc. sp. Bacău 2—3, 
Lfceu! Găești — Șc. sp. Constan
ța 0—3, Rapid — Șc. sp. 1 Buc. 
2—3, Voința Arad — Șc. sp. Ora
dea 3—2. Șc. sp. Caransebeș — 
Șc. sp. Craiova 0—3. Liceul Tr. 
Măgurele — Tînărul Dlnamovlst 
0—3, Liceul 2 Tg. Jiu — Liceul
D. Golescu C. Lung Mușcel 3—1.
Liceul N. Baicescti Cluj - 
sp. Sibiu FEMININ :

ceul 2 Ploiești — Șc. sp. Brașov 
0—3, Șc. sp. Constanța — Liceul 
Găești 3—0, Liceul agricol sibiu
— Liceul Horia, Cloșca șl Cri- 
șan Alba ftilia 3—0, Șc. sp. Si
biu — Liceul Miercurea 3—0, Șc. 
sp. CrSIova — Liceul SImeria 
0—3, Liceul N. Bălcescu Brăila
— Șc. sp. Bacău 0—3, Peni
cilina Iași — Confecția Botoșani 
3—0. Șc. sp. Timișoara — Lie. 2 
Rm. Vîlcea 3—1, șc. sp. P. 
Neamț — Lie. Ped. Btrlad 3—0, 
Liceul 3 Tgv. — Șc. sp. 2 Buc. 
0—3, Dinamo Buc. — Liceul Ol
teni 3—0, Rapid — Cutezătorii 
0—3, Șc. sp. M. Basarab — Viito
rul 3—0. Șc. sp. 1 Buc. — Con
structorul 3—0 (neprezentare), Li
ceul ec. Tg. Jiu — Șc. sp. Deva 
1—3, Șc. sp. Toplița — Liceul

Băiceseu Cluj 2—3.

mijloacele oferite de 
tlca acrobației puțind 
lizate cu succes.

In privința relației 
intensitate, considerăm 
tapa pînă la mijlocul lunii no
iembrie a fost ce,a mar propice 
pentru un lucru intensiv, ur- 
mind ca la Piatra Arsă, pe 
gheață, preocuparea pentru per- 
facțîonarea tehnicii să ofere In 
același timp un „respjro" Îna
intea competițiilor care în a-, 
cest an încep mai devreme.

Pentru perfecționarea tehnleîl 
Individuale și de ansamblu In 
luarea startului, este necesar ca 
fiecare bober sau echipaj să 
fie filmat, imaginea constituind 
cel mai eficient procedeu 
corectare a greșeUlor, iar 
luția tehnică trebuie să 
seama de particularitățile 
dividuaie șl de ansamblu 
echipajelor. In această 
de idei, boburile cu rotile tre
buie dotate cu împingătoarele 
de cursă adaptate taliei spor
tivilor, pentru a nu se crea 
deprinderi greșite (în prezent, 
piloții utilizează, în absența ti
jei speciale de împingere, pro
cedee pe care nu le vor folosi 
în sezon).

Starea de spirit a hoherilor, 
dominată de încredere în po
sibilități și dăruire In pregăti
re, ne întărește convingerea că 
acest început de drum este clă- 

pe o temelie mai solidă,1 
eforturile temerarilor spor* 
vor fi răsplătite în curtnd.

dorim succes în continuare!

volum- 
că e-

de 
so- 

țină 
in- 
aie 

ordine

ION MATEI

pentru
sezonul

rece

Prețuri accesibile tuturor: 150—500 lei 
la cea din înlocuitori.

Sortimente complete de mărimi, culori,

la încălțămintea de piele ți 90—150 lei

modele — pentru toate gusturile.
i ii i n

D.

încălțămintea 
ACESTUI SEZON T

Confecționate din piele și În
locuitori, pe calapoade moderne, 
noile modele de cizme cu carimb 
de diferite înălțimi, închise cu 
fermoar sau șiret, sint foarte 
comode și protejează piciorul.

Tălpile din cauciuc antidera
pant, și în același timp bun 
izolant, asigură stabilitate la 
mers.

I
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Cum a jucat „tineretul" în meciul
din R.D. Germană

Duminîcă, micul 
Weisswasser din R. 
mană a găzduit partida ami
cală de fotbal dintre repre
zentativa de tineret a Ro
mâniei și formația similară 
a țării gazdă. Partida, pre
cum se știe, s-a încheiat cu 
un rezultat nedecis : 0—0. în 
rîndurile ce urmează, dorim 
să relatăm unele aspecte și 
amănunte din această depla
sare a 
baliști.

oraș 
D. Ger-

tinerilor noștri fot-

DE 
LA

CE S-A JUCAT
WEISSWASSER

A produs, poate, mirare 
de ce federația de speciali
tate din R.D.G. a încredințat 
organizarea acestui joc unui 
orășel cu nici 18 000 de locui
tori, unde fotbalul nu creează 

alîtea pasiuni (există doar o 
echipă în campionatul de dis
trict). Meciul s-a organizat 
aici la cererea clubului spor
tiv Chemie Weisswasser, care 
dorește să popularizeze fot
balul în rîndurile tineretu
lui, care este îndeosebi amator 
de... hochei pe gheață. De 
altfef, Dynamo din localitate 
este campioană a R.D.G. la 
hochei pe gheață, iar într-una 
din zile, cît a stat echipa 
noastră acolo, și-a disputat 
primul meci în cadrul C.C.E. 
avînd ca adversară pe cam
pioana Suediei. Deci, orășe
lul hocheiului a găzduit me
ciul ..tineretului" nostru, care 

a avut caracterul de inedit, 
fiind prima întîlnire inter- 
țări de fotbal disputată 
la Weisswasser, localitate si
tuată în sud-estul R. D. Ger
mane. Organizatorii, condu
cerea fabricii de produse de 
sticlă „Einheit" și clubul său 
sportiv Chemie, au căutat și 
au reușit să dea un aspect 
sărbătoresc acestei întâlniri, 
ea încadrîndu-se într-un ju
bileu sportiv, și anume 35 de 
ani de la constituirea clubu
lui sportiv din localitate 
a primei echipe de fotbal de 
aici. Gazdele s-au străduit 
asigure jucătorilor noștri

și
să 
o 

ședere cît mai plăcută în mi
cul lor oraș, punînd la dis- 

>-oziția echipei toate instala
țiile micului lor complex 
sportiv și căminul de oaspeți 
al fabricii. Partida a fost 
onorată de prezența unui nu
măr record de spectatori 
pentru acest orășel — aproape

patru mii de persoane — care 
au fost deosebit de generoși 
în aplauze pentru ambele for
mații.

CUM S-AU COMPORTAT 
JUCĂTORII NOȘTRI

acei care au ajuns 
de șut, au tras de 
imprecis și mereu 
insuficientă (ata-

Privit prin prisma desfă
șurării jocului, rezultatul de 
0—0 nedreptățește echipa 
noastră, care a jucat mai teh
nic decît gazdele, avînd oca
zii mai clare de a marca. 
De altfel, echipa noastră a 
și marcat un gol care a fost 
însă anulat de către arbi
trul polonez Kanyan. pe mo
tiv de ofsaid (s-a mai înscris 
un gol neacordat de data 
aceasta pe drept, întrucit 
Neagu se afla în poziție fla
grantă de ofsaid). Primul gol 
însă a fost perfect valabil, 
deoarece 
Sălceanu 
jucătorul 
în afară 
cu toate că n-au cîștigat în-

balonul revenise la 
de la portar, deci 
nostru nu se afla 
de joc. Oaspeții,

cît și toți 
în poziție 
multe ori 
cu forță 
canții noștri au șutat pe spa
țiul porții de 11 ori. iar cei 
germani de 13 ori). înain
tașii au mai păcătuit și prin 
aceea că s-au angajat cite- 
odată în lupta .corp la corp* 
cu apărătorii adverși care, 
avînd un gabarit superior, 
au reușit, de regulă, să cîș- 
tige balonul. Deși la ședința 
tehnică dinaintea meciului 
cei doi antrenori, V. Mărdă- 
rescu și Gh. Nutescu. au 
atras atenția jucătorilor ca 
în apropierea porții adverse 
să paseze mereu pe jos. ma
joritatea paselor și, mai ales, 
centrările au fost executate 
pe sus, ceea ce a convenit de 
minune fundașilor și mijlo
cașilor adverși, care, fiind 
mai înalți, au fost supe
riori în jocul cu capuL în 
unele faze de poartă ata- 
car.ții s-au pripit,

Atac condus de jucătorii 
Progresului Rakți și D. 
Georgescu

Foto : N. DRAGOȘ

tîlnirea, au lăsat o impresie 
bună, majoritatea jucătorilor 
practicînd un fotbal de ca
litate. Indiscutabil, punctul 
forte al echipei a fost apă
rarea, în frunte cu portarul 
Coman, care, în special în 
ultimul sfert de oră, a fost 
supus unui efort considera
bil. Linia de fund, alcătuită 
din Cheran, Bădin, Popa și 
Popovici, ajutată oportun de 
Angelescu, a jucat construc
tiv, a fost mereu pe fază, 
destrămînd atacurile gazde
lor, care în a doua parte a 
jocului nici n-au mai încer
cat să pătrundă în careul 
nostru și șutau de Ia distan
tă, dar extrem de puternic.

Atacul echipei noastre a 
finalizat o bună parte dîn ac
țiunile ofensive, dar a fost 
deficitar lă capitolul șut la 
poartă. Atît cele două vîrfuri 
de atac, Sălceanu și Neagu,

exemplu Dumitru, care, din- 
tr-o poziție excelentă — după 
ce a driblat și portarul — 
nu a mai continuat să îna
inteze cu mingea și, de la 
aproximativ 13—14 metri, a 
tras la firul ierbii, slab, și 
mingea s-a rostogolit la o 
palmă distanță de rădăcina 
barei, iar într-o altă fază, 
în repriza a doua, Sălceanu 
a vrut să dribleze întreaga 
apărare, pierzînd balonul la 
doi pași de țintă, deși mai 
înainte avusese ocazia să șu- 
teze.

Firește, antrenorii vor tra- 
^e concluziile ce se impun, 
privind meciul cu ochiul cri
tic al specialistului, întrucit 
reprezentativa de tineret, 
avînd în componenta ei ju
cători valoroși, poate da un 
randament și mai bun.

LA RELUAREA
CAMPIONATULUI

DIVIZIEI A

T. RABȘAN

CLASAMENT

1. Dinamo Buc. 10 7 1 2 23-10 15
2. Univ. Craiova 10 5 3 2 17-10 13
3. Rapid 10 5 3 2 18-11 13
4. Jiul 11 6 1 4 17-15 13
5. F. C. Argeș 10 5 2 3 24-14 12
6. Steagul roșu 11 6 0 5 19-29 12
7. U.T.A. 11 5 2 4 15-19 12
8. Dinamo Bacău 11 4 3 4 16-14 11
9. „U- Cluj 11 3 5 3 15-14 11

10. Farul 11 5 1 5 15-18 11
11. Steaua 9414 26-19 9
12. Petrolul 9333 11-11 9
13. Crișul 11 3 2 6 15-25 8
14. C.F.R. 11 3 2 6 9-19 8
15. Politehnica 11 Z 2 7 7-13 6
16. A.S. Armata 11 2 1 8 7-22 5

Arbitri sancționați
în ultima sa ședință, Cole

giul central al arbitrilor a 
hotărît să sancționeze pe ur
mătorii arbitri :
• P. Căpățină — Buzău 

este suspendat pe o lună 
oompetițională pentru arbi
traj necorespunzător la me
ciul Letea Bacău — Foresta 
Fălticeni ;
• T. Moarcăș — Brașov

este suspendat pe o lună com- 
petițională pentru arbitraj 
necorespunzător la partida 
Metalul Tîrgoviște — Sportul 
studențesc București;
• I. Oniga — Alba (Aiud) 

este suspendat pe o lună com- 
petîțională pentru aplicarea 
eronată a regulamentului de 
joc la meciul Mureșul Deva 
— Victoria Cărei.

...și evidențiați
Pentru faptul că au con

dus foarte bine unele parti
de. remarcat și prin scriso
rile primite de la echipele 
învinse, Colegiul central al 
arbitrilor evidențiază pe ur
mătorii :
• O. Constantinescu, T. 

Trofin și S. Georgescu (toți 
din Galați) care au arbitrat 
meciul Minerul Comănești — 
Foresta Fălticeni ;
• D. Ghețu, M. Haimovici 

și D. Metz (toți ‘ din Bucu
rești) — arbitrii partidei An
cora Galați — Rulmentul 
Birlad ;

© A. Crișan, M. Hasz și G. 
Brădean (toți din Arad) —

care au condus meciul Fur
nirul Deta — Victoria Ca-'' 
ransebeș ;

® D. Carigoiu, N. Fonietes- 
cu și D. Ofemberg (toți din 
Tg. Jiu) — la partida Știința 
Petroșani — Arieșul Cîmpia 
Turzii ;
• C. Ghemigean, S. La- 

zăr și C. Dragotescu (toți din 
București) — la jocul Dună
rea Giurgiu — Progresul 
Brăila ;
• G. Bîrsan (Galați), M. 

Roman și N. Iliescu (ambiî 
din Brașov) — la meciul Fla
căra Moreni — Sportul stu
dențesc București.

Sentința in procesul lui Boc
Tribunalul militar Bucu

rești a rejudecat procesul 
intentat fotbalistului Alexan
dru Boc și, în baza artico
lului 182, alineatul 1, Cod 
Penal, l-a condamnat la 2 ani 
și 6 luni închisoare centru 
infracțiunea de vătămare cor
porală gravă. Potrivit artico
lului 3, lit. A, combinat cu 
art. 12 din Decretul 591, din 
21 august 1969, pedeapsa pri
vativă de libertate este gra
țiată cu 1/6 și Alexandru Boc 
urmează sâ execute doi ani 
și o lună închisoare.

Inculpatul are drept la re
curs în termen de 10 zile.

„Nocturnă" în comuna Valea lui Mihai
De curînd, amatorii de fot

bal din comuna Valea lui 
Mihai au asistat la un meci 
disputat în nocturnă pe sta
dionul din localitate.

în afara instalației de noc
turnă (7 stîlpi pe care sînt 
montate cite 5 reflectoare) 
s-a construit un acoperiș la 
tribuna principală, au fost 
amenajate vestiare și s-au

luat măsuri pentru împrej
muirea cu un gard a tere
nului.

Cu ocazia inaugurării, a 
fost organizată o manifesta
ție sportivă, în programul că
reia au figurat două meciuri 
de fotbal, demonstrație de 
handbal și întreceri atletice. 
Ilie Ghișa — coresp. princ.

LOTO-PRONOSPORT
amănunte în legătură 
CU CONCURSUL SUPLI

MENTAR PRONOSPORT 
„S-2“ DIN 26 NOIEMBRIE 

1969

începînd de astăzi partief- 
panții își pot depune buleti
nele pentru concursul supli
mentar ,,S-2“ din 26 noiem
brie 1969.

După cum s-a mai anunțat, 
acest concurs a fost organi
zat cu ocazia meciurilor re
tur din optimile de finală 
ale marilor competiții fotba
listice europene „CUPA CAM
PIONILOR EUROPENI" și 
„CUPA CUPELOR".

în programul acestui con
curs suplimentar, sînt inclu
se meciurile cele mai atrac- 
vve. dintre ele remareîndu-se: 
Benfica (Portugalia) — Celtic 
Glasgow (Scoția), Fiorentina 
(Italia) — Dinamo Kiev 
(U.R.S.S.), Ferencvaros (Un
garia) — Leeds (Anglia), Di
namo Zagreb (Iugoslavia) — 
Ol. Marseille (Franța) etc. 
jocuri deschise oricărui rezul
tat.

De menționat că acest con
curs se va desfășura după 
actualul regulament al sis
temului Pronosport cu singu
ra diferență că la participare 
se va înscrie pe buletine — 
in spațiul rezervat număru
lui de concurs — S-2,

NUMERELE EXTRASE LA 
CONCURSUL PRONOEXPRES 
nr. 47 DIN 19 NOIEMBRIE 

1969

EXTRAGEREA I :
23 35 2 4 26 1

Fond de premii : 313133 lei
EXTRAGEREA a Il-a :

16 11 3 41 6 22 30
Fond de premii : 268 215 lei
Plata premiilor pentru acest 

concurs se va face astfel :
în Capitală : de la 27 noiem

brie, pînă la 4 ianuarie 1970 
inclusiv ;

în țară : de la 30 noiembrie 
pînă la 4 ianuarie 1970 inclu
siv.

PREMIILE
ÎNTREGI ȘI SFERTURI 

DE LA TRAGEREA LOTO 
DIN 14 NOIEMBRIE 1969

EXTRAGEREA I: Catego
ria I : 2 variante sfert a 14 049 
lei ; a Il-a : 2 variante întregi 
a 25 162 lei și 3. variante sfert 
a 6 290 lei ; a III-a : 72 a 1198 
lei și 63 a 299 lei ; a IV-a : 
202 a 532 lei și 173 a 133 lei ; 
a V-a : 429 a 311 lei și 300 a 
78 lei.

EXTRAGEREA a Il-a t Ca
tegoria B : 3 variante sfert a 
33 072 lei ; cat. C : 2 variante 
întregi a 20 579 Iei și 9 varian
te sfert a 5145 lei ; cat. D : 
434 a 100 lei și 1221 a 25 lei.

PROGRESUL BUCUREȘTI
TORPEDO KUTAISI 21 (0-1)

Intilnirea. desfășurată ieri 
pe stadionul din str. Dr. Stai- 
covici, nu s-a ridicat la un 
bun nivel, datorită ambelor 
formații. Doar 20 de minute 
în repriza a doua Progresul 
a evoluat mai realist reușind 
cîteva momente de fotbal a- 
devărat Prima repriză le 
anunța totuși pe gazde (prin- 
tr-o circulație ceva mai bună 
a balonului și o incisivitate 
mai mare) puse pe fapte 
mari. Balonul trimis în min. 
4 cu o lovitură de cap de 
Beldeanu ocolește de puțin 
poarta, iar D. Georgescu țin
tește în min. 11 bara. Exce-

lent servit de Radu Ionescu 
Pavlovici, aflat 
în postura de 
jocului, întîrzie 
mingea respinsa

Dobrin indisponibil
Reîntors la Pitești imediat 

după partida cu Grecia, Do
brin a fost supus unui riguros 
control medical, care a con
statat pronunțarea crizei de 
Iombo-sciatică ce i-a influen
țat, de altfel, și randamentul 
din meciul de duminică. în 
consecință, internaționalului 
piteștean'i s-a recomandat un 
susținut tratament 
pe care-1 va urma, 
două săptâmîni, la 
Băile Herculane.

in min. 37, 
pînă atunci 
..frînar* al 
să intervină, 
de apărătorii oaspeți ajunge 
la Herhadze, care se anga
jează într-un reușit slalom și 
șuteazâ la colț de 
mativ 20 de metri ; 
izbește în pămînt. 
Andrei, plonjat, și 
în poartă: 0—1 la repriză.

După pauză, 10 minute a- 
noste, însă Țarălungâ, intrat 
in teren, ridică tonusul înain
tării și, drept urmare, după 
o combinație frumoasă cu D. 
Georgescu, Matei șutează 
splendid sub bară și „remi
zează" în min. 58. După ce 
blocajul inspirat al lui Manta 
îl face pe Vekua sâ rateze. 
Progresul insistă și, la o a- 
glomerație în careu, V. Po
pescu înscrie golul victoriei 
în min. 65 (fiind și eliminat 
de pe teren, împreună cu Ko- 
ridze. pentru gesturi nespor
tive...).

la aproxi- 
balonul se 
sare peste 
se scurge

Radu T1MOFTE

a

medical, 
timp de 

Pitești și

Rezultate
național

Și

din campionatul 
al juniorilor 

școlarilor

Lotul juniorilor români pentru partida 
cu echipa Uniunii sovietice

După cum se știe, echipa 
de juniori a României va 
susține primul joc din cadrul 
preliminariilor pentru turneul 
U.E.F.A. în compania echipei 
Uniunii Sovietice, la 30 no
iembrie, in orașul Batumi.

în vederea acestei întîlniri, 
antrenorii lotului român, 
GH. OLA și N. GORGORIN, 
au selecționat următorii ju
cători : PURCARU (Metalul 
Tr. Severin), FRANK (Victo
ria Cărei) — portari, CIOCAN 
(Minaur Zlatna), DOBRA U

(Dinamo București), SAMEȘ 
și DEHELEANU (Steaua) RO
MAN (C.I.L.) — fundași. SAT- 
MAREANU (Crișul), SANDU 
GABRIEL (Metalul Bucu
rești). GLIGORIE (Steaua) și 
HAJNAL (A. S. Armata Tg. 
Mures) — mijlocași, ATODI- 
RESEI (U.T.A.), HELVEI 
(Victoria Cărei), NASTASE 
(Progresul București), GHER- 
GHELI (Unirea Cristur), 
MARCOVICI (Crișul) și 
GEORGESCU (Metalul Tîrgo
viște) — atacanți.

• Steagul roșu Brașov — 
Șc. sp. Brașov 3—1 (2—0)

• Topitorul Baia Mare — 
Minerul Baia Mare 2—1 (1—1)

• Constructorul Baia Mare 
— Sighetul Marmației 3—3 
(2-1)

• Chimistul Baia Mare — 
Dinamo Zalău 4-0 (2-0)

• Minerul Ghelar — Tehno- 
frig Cluj 0—o

• Comerțul Brăila — Meta
lul Buzău 2—1 (1—0)

• Metalurgistul Brăila — 
Ancora Galați 3—0 (2—0)

• Progresul Brăila — Oțe
lul Galați 1—1 (0—0)

• Gloria Birlad — Victoria 
Roman 1—1 (1—0)

• Ceahlăul P. Neamț - Mi
nerul Comănești 3—0 (1—0)

• Șc. sp. Unirea Iași — Po
litehnica Iași 2—2 (1—1)

• Bihoreana Marghita — 
Victoria Cărei 0—1 (0—1)O PAGINĂ ÎN DESTINULSPERANȚELOR OLIMPICE

$

Turneul speranțelor olim
pice este — după toate pro
babilitățile — cea de-a doua, 
în ordinea importanței, între
cere anuală a fotbaliștilor 
juniori. Poate mai mult chiar 
decît turneele U.E.F.A., în 
care scopul cuceririi unor 
trepte în ierarhia fotbalului 
„under 19 years" este afirmat 
deschis, turneele speranțelor 
olimpice rămîn — în primul 
rind — întreceri în care SFE- 
RANȚELE (tineri cu insem- 

I nul talentului, ba chiar ju
cători la care se bănuiesc 
calități deosebite, neexpri
mate încă) sînt confruntate 
— experimental — în con
dițiile grele ale unui concurs 
pretențios.

în 4—5 meciuri consecuti
ve, juniorii-speranță susțin 
examene (edificatoare, de o- 
bicei, pentru antrenori), nu 
o dată decisive pentru desti
nul lor fotbalistic. Ultimul 
turneu al speranțelor olimpi- 
ce. disputat la Phenian între 
17 și 26 octombrie, s-a înscris 
perfect în caracteristicile ge
nului. înainte de a încerca 
să arătăm ce a însemnat pen
tru juniorii români turneul, 
li vom creiona. în cîteva cu
vinte. trăsăturile dominante.

a) Sub raport valoric, este 
de subliniat faptul că pe 
scena turneului s-au produs 
majoritatea echipelor cu re
cunoscută cotă în fotbalul ju
nior european (Bulgaria — 
locul I, la turneul U.E.F.A. 
1969, R. D. Germană — lo
cul II la același turneu, 
U.R.S.S. — locul III). Pre
zența a două echipe nord- 
coreene — depășite, este ade
vărat, ca vîrstă, dări foarte 
puternice — a avut și ea da
rul să sporească indicele ca
litativ al participării.

b) Jocul practicat în turneu 
de majoritatea echipelor, dacă 
nu chiar de toate, a întrunit 
atributele fotbalului modern 
(joc în viteză, direct, fără 
preluări, îndeplinirea sarci
nilor duble, participarea în 
bloc la ofensivă și la defen
sivă), exprimate de interpreți 
tineri, dintre care mulți au 
dovedit că au deprins foarte 
„curat", la vîrsta cea mai 
proprie acumulărilor tehnice, 
procedee cu care chiar și an
trenorii echipelor de seniori 
au destulă bătaie de cap la 
antrenamente.

c) Sub raportul organizării, 
turneul n-a avut nici un cu
sur, întrunind toate calități
le cerute.

Decalajul de timp (impus 
de tratarea cu prioritate a 
ultimei partide din grupa 1 
a preliminariilor C.M.) ne 
face să nu mai insistăm a- 
supra performanței echipei 
noastre de juniori. Sinteti- 
zînd, două victorii (cu Unga
ria și R.D. Vietnam), un meci 
nul (cu Polonia) și două în
frângeri la limită (in fața pri
mei echipe a R.P.D. Coreene 
— cîștigătoarea turneului — 
și a echipei a doua a R.P.D. 
Coreene) înseamnă un bilanț 
general mulțumitor, conside
rat ca atare și prin faptul că 
echipa țării noastre (locul IV 
din 10 participante) a între
cut în clasament toate echi
pele europene de juniori, cu 
excepția puternicei formații 
a Uniunii Sovietice, clasa
tă pe locul II.

Repetăm, însă — cu insis
tența cu care dorim să fie 
subliniată ideea principală a 
acestui concurs, îmbrățișată 
fără rezerve de antrenorii 
români — evoluția „speran
țelor" noastre la Phenian a 
reprezentat un test (complex) 
experimental care a scos în 
relief indici pe cît de inte- 
resanți, pe atît de utili în 
munca viitoare a sectorului 
„reprezentativa de juniori".

SEMNE ÎMBUCURĂTOARE 
ȘI „MIXTE"...

Printre constatările în mă
sură să ne facă să privim 
cu destulă încredere viitorul 
muncii cu acest lot, demnă 
de luat în considerație ni se 
pare a fi, în primul rind, 
următoarea situație i în lo
cul generației talentate de a- 
nul trecut (Beldeanu, Naom, 
Ștefănescu, Broșovschi, Radu 
Ionescu, Petreanu, Ariciu, 
Cristache, Caniaro), a apărut 
un nou eșalon care pare dă
ruit cu toate însemnele vi
itorului fotbalist de valoare. 
Portarul Purcaru, fundașii De- 
heleanu, Sameș și Ciocan, mij 
locașii Sătmăreanu, Sandu Ga
briel, Gligorie și înaintașii 
Ghcrgheli, Helvei și Năstase 
au — se poate spune fără 
risc — stofă de fotbaliști. Nu 
ne îndoim că acești jucători 
vor îmbrăca, într-un viitor

apropiat (Sătmăreanu a și fă
cut-o, la Crișul), tricourile e- 
chipelor noastre de divizia A.

Sub raportul „descoperirii" 
de valori, munca antrenori
lor Ola și Gorgorin poate fi 
deci considerată — la aceas
tă oră — drept bună. Ră- 
mîne, ca o etapă cel puțin 
la fel de importantă, perioa
da de șlefuire a acestor ta
lente crude, care se expri
mă uneori instinctiv, așa 
cum- le dictează fotbalul pe 
care-1 au... în sînge.

Analizînd, pe compartimen
te, lotul reprezentativ de 
juniori, vom face remarca, 
nu lipsită de satisfacție, dar 
și de... contrariul ei, că și in 
acest an — a devenit oare o 
tradiție ? — „recolta" de a- 
părători este mult mai valo
roasă dccit cea de atacanți. 
Pornind de la realitatea că 
și )a seniori numărul ata- 
canților români de valoare 
este redus (avem un Dobrin, 
un Dumitrache, un Lucescu, 
un Dembrovschi, un Domide, 
un Oblemenco și începem să 
ne gîndim...) situația la „pe
pinieră" este îngrijorătoare.

De cîțiva ani încoace, țara 
noastră are destui apărători 
de recunoscută valoare (care 
„țin" adeseori rezultatele și 
jocurile în spinare), „produc
ția" lor continuă în serie, în 
vreme ce înaintași se desco
peră mult mai greu. Un Hel
vei (mare talent), un Gher- 
gheli, sau acest băiat (dotat) 
de 15 ani, Năstase, sînt to
tuși mult prea puțini pentru 
nevoile viitoare ale fotbalu
lui nostru. Sugerăm, pe a- 
ceastă cale, Federației Româ
ne de Fotbal organizarea li
nei adevărate campanii (nu 
glumim de loc, problema este 
mult prea serioasă) pentru 
descoperirea de tineri atacanți 
de valoare. Să colinde (toți) 
antrenorii noștri federali e- 
chipele de diviziile B și C, 
toate centrele de juniori 
(unde să stea nu o zi, două) 
și să vină cu liste și cu a- 
tacanți tineri la București, la 
triaturi.

Un alt aspect care trebuie 
să pună pe ginduri este lan
sarea, în continuare, a valu
rilor de fotbaliști-pric’nindei. 
Avem, din păcate, și la echi
pa națională de seniori și la 
destule formații de divizia A, 
mulți (jucători cu gabarit mic.

Experiențele dificile, nefavo
rabile adeseori, pe care le 
trăim azi la seniori trebuie 
să constituie o lecție. Fotba
lul modern, fotbalul viitoru
lui, este și va fi al jucăto
rilor excelent dotați tehnic 
și fizic. La juniori, este tim
pul cînd trebuie să opereze
— aproape cu cruzime, dacă 
vreți — și selecția naturală. 
Acceptind una, două excep
ții (un gen Dumitrache, de 
exemplu), la subiecte ieșite 
din comun, antrenorii trebuie 
să aplice regula pe care toți 
tehnicienii din țările cu fot
bal avansat o respectă ca pe 
un principiu.

ECHIPA DE JUNIORI
IN FAȚA PRELIMINARIILOR 

TURNEULUI U.E.F.A.

Deși cam toate federațiile 
de fotbal se arată — formal
— pentru ideea „lotul națio
nal de juniori trebuie să fie 
o trambulină, un instrument 
de lansare a tinerelor talen
te necunoscute". în fapt 
multe se dezic printr-o prac
tică care anulează, în bună 
parte, intenția afirmată. Cău 
tind să se valideze prin vic
torii în turnee, prin locuri 
favorabile în clasamente, unii 
antrenori depășesc flagrant 
vîrsta admisă la meciu
rile de juniori. Consecin
țe ? 1) Echipele de juniori
adevărați sînt întrecute de 
formații „bătrîne". 2) Apre
cierea muncii antrenorilor de 
juniori stă sub semnul în 
doielii pînă in momentul cînd 
elevii lor intră în formații de 
seniori, rezultatei? imediate 
(cifrice) fiindti-le adeseori ne
favorabile. Care este conclu
zia ? Pentru echipa Româ
niei — care respectă princi
piul virstei — drumul în 
preliminariile turneul ni 
U.E.F.A. pare dificil, dar nu 
imposibil de parcurs eu suc
ces. Sugerăm federației de 
specialitate să urmărească ți 
să asigure condiții cît mai 
bune de muncă acestui im
portant sector, păstrîndu-șfo 
înțeleaptă rezervă în solici
tarea rezultatelor imediate, 
adeseori înșelătoare...

M. POPESCU

Colaborarea dintre 
antrenor și medic

Vasta și complexa activi
tate ce o desfășoară medicul 
si antrenorul în pregătirea 
unor colectivități de sportivi 
mă obligă să selecționez as
pectele cele mai importante 
ale acestei activități.

Prima și cea mai impor
tantă acțiune de colaborare 
dintre tehnician și medic în
cepe, sau ar trebui să în
ceapă, cu selecția — atît la 
nivelul copiilor cit și atunci 
cînd este vorba de achizițio
narea de jucători seniori con- 
sacrați. Măsurătorile antro- 
pometrice și probele funcțio
nale de adaptare a organis
mului la efort sînt elemente 
care trebuie să stea la baza 
aprecierilor în selecția copii
lor. Din păcate numai în mu
nicipiile cu dispensare cu 
profil de specialitate și la 
unele centre pentru copii — 
selecția are la bază astfel 
de criterii. în rest, selecția 
se face cu „ochiometru" pe 
baza deprinderilor tehnice șl 
în funcție de capacitatea an
trenorului. Un alt aspect al 
acestei probleme de selec
ție și care la noi este com
plet neglijat, dar căruia în 
țările cu fotbal evoluat i se 
dă mare importanță, este con
trolul medical asupra stării 
de sănătate și a capacității 
de efort la achiziționarea ju
cătorilor consacrați. Personal, 
de curînd am comis o ase
menea eroare, acceptând în 
lot un jucător care, altfel, are 
clasă europeană, fără a face 
acest control asupra stării 
sale de sănătate, dar care s-a 
prezentat la pregătire cu un 
clacaj. După o scurtă perioa
dă de pregătire, am consta
tat cumul de lichid în arti
culația unui genunchi ope
rat de menise. Deci conclu
zia pentru tehnicieni: nu ac
ceptați achiziții, fără control 
medical, indiferent de class 
jucătorului.

Controlul medical complex, 
la începutul fiecărei perioade 
pregătitoare, care, de altfel, 
este obligatoriu, trebuie să 
dea concluzii și indicații pe 
baza cărora antrenorul să-șl 
axeze pregătirea, în general, 
și individualizarea, în special. 
Jucătorii noștri ocolesc cît 
pot aceste examinări com
plexe, uneori fiind nevoie de 
intervenții energice pentru ca 
ei să se prezinte la dispensare. 
Unii o fac din inconștiență 
sau comoditate, dar cei mai 
mulți o fac premeditat pen
tru afși ascunde unele de
ficiențe sau starea fiziologi
că în care se prezintă la 
pregătire după concediu.

în perioada pregătitoare, în 
special, dar și în cea compe- 
tițională, urmărirea indicilor 
majori legați de puls, tensiu, 
ne arterială și (foarte impor
tant) observarea curbei pon
derale (greutatea) sînt deter
minante. Indicațiile pe care ni 
le furnizează medicii, legate 
de stabilizarea pulsului sub 
cel inițial (cel cu care a ple
cat la începutul pregătirii), 
din pulsul bradicardic, tre
buie să concorde cu o stare 
de antrenament superioară 
(forma sportivă). De aseme
nea, trebuie să urmărim și 
să individualizăm greutatea 
optimă a fiecărui jucător, 
orice sesizare a medicului în 
ceea ce privește plusul sau 
minusul de greutate trebuind 
să declanșeze stare de alar
mă.

Un alt capitel al colabo
rării dintre cei doi tehnicieni 
este recuperarea jucătorilor 
accidentați cît mai rapid și, 
dacă este posibil, fără a se 
întrerupe pregătirea prin con 
cedii medicale prelungite, 
îndrăznesc să afirm, din ex
periența proprie, că jucăto-’ 
rii noștri nu au conștiința 
însănătoșirii lor cît mai ur
gent posibil, neglljînd trata
mentele.

De asemenea, discuțiile și 
ședințele planificate pentru 
ÎMBOGĂȚIREA CUNOȘTIN
ȚELOR DE IGIENA ’ sînt 
bine venite. Echilibrul între 
odihnă, alimentație, antrena
ment și alte activități este 
cel mai greu de stabilit și 
menținut la jucătorii noștri 
de fotbal. Ceea ce este mai 
grav nu e că nu știm, ci că 
nu respectăm acest regim 
igienic. Majoritatea jucători
lor noștri nu știu să se ali
menteze rațional sau dacă o 
știu, pentru că aceasta o în
vață forțat din activitățile 
în comun, nu-i dau impor
tanță.

în încheierea acestei suc
cinte expuneri, aș vrea să 
spun că, pentru pregătirea 
psihologică, unii medici reu
șesc să obțină efecte uneori 
salutare prin autosugestie în 
vederea relaxării sau a înlă
turării stării de „ștress" — 
a unei stă i de start exage
rate. Antrenorii împreună cu 
medicul trebuie să aleagă 
mijloacele, și momentele fo
losirii acestor procedee care 
așa cum spuneam pot avea 
efecte dintre cele mai bune.

Dr. C. RADULESCU 
medic și antrenor 

’ la C.F.R. Cluj



»»Trofeul Carpați" la handbal
(Urmare din pag 1)

UNIUNEA SOVIETICA — 
IUGOSLAVIA 22—15 (10—7)

v-
a-

a

Cu un team mai omogen, 
cu o jucătoare pentru caro 
tehnica mînuirii balonului nu 
are secrete (Turcina) și cu o 
șutoare de clasă (Bobrova), 
reprezentativa Uniunii Sovie
tice și-a asigurat — linișt’t 
— victoria în partida cu 
chipa Iugoslaviei și prin 
ceasta medalia de bronz 
„Trofeului Carpați".

în min. 18, scorul era 5—5, 
reflectînd singura perioadă de 
echilibru a meciului. Trei 
contraatacuri (de două ori 
Bobrova și o dată Bobrusi 
au adus conducerea echipei 
sovietice în min. 22 : 8—5. De 
aici, jucătoarele sovietice s-av 
detașat, cu toată opoziția ne- 
astîmpăratei Karabatici, omni
prezentă în atac și în apăra
re. Arbitrajul'stnns a lnciii: 
în bună măsură drumul spit 
durități. In repriza a dou.> 
avînd victoria asigurată, e 
chipa sovietică șLa permis sa 
facă uneori demonstrații d> 
virtuozitate, la care și-au dat 
concursul, in afara Bobrovti 
și Turcinei, jucătoarele Șaba 
nova ' ' ‘ ’
mare 
parte, 
fizică 
slave.
(7), Marșuba (4), Bobrus (4), 
Baranova (3), Sapanova (2), 
Vlasova și Turcina pentru

și Marșuba. Diferența 
de scor se explică, în 
și prin totala cădere 
a handbalistelor iugo- 
Au marcat : Bobrova

Vlasova și Turcina pentru 
Uniunea Sovietică și Zovko 
(7), Karabatici (5), Blagoe- 
vici (2) și Dloka pentru Iu
goslavia. Au arbitrat V. Pe- 
lenghian și P. Cirligeanu 
(România).

R. D. GERMANA —
ROMANIA 14—10 (6—4)

Puternic susținute de pu
blic, handbalistele noastre au 
început meciul în trombă. 
Dobîrceanu deschide scorul, 
dar Czelake restabilește ega
litatea. Sînt ratate, pe rînd, 
de o parte și de alta atacuri, 
jocul ambelor echipe fiind 
evident stăpînit de nervozi
tate. Simona Arghir irosește 
două situații de gol în timp 
ce Winkler și Schanding sînt 
anihilate de Lucreția Anca. 
Timp de 9 minute mingea se 
încăpățînează să nu treacă 
printre bare, dar în min. 12 
Băicoianu înscrie, iar Sos ma
jorează la 3—1, printr-o 
transformare a unei lovituri

de la 7 metri. Winkler trage 
în min. 14 splendid, reducînd 
handicapul. în min. 15 Hoch
muth străpunge apărarea șl... 
3—3. Schramko ~ 
mențin echilibrul manifestat 
în joc de echipe : 4—4 (min. 
17). Lucreția Anca apără ex
traordinar, printr-un reflex, 
un șut puternic al lui Braun 
scăpată pe contraatac. Dar în 
min. 22 ea nu poate evita 
golul. Hochmuth se înalță 
și trimite năpraznic mingea 
în plasă. Tot ea, în min. 24, 
ridică avantajul echipei R. D. 
Germane la 6—1.

Repriza a doua începe 
aceeași tensiune. Winkler 
duce pentru puțină vreme 
niștea înscriind printr-un 
magistral : 7—5 pentru R.D.G 
Atacul următor este ratat de 
Băicoianu (pasează la adver
sar...), dar după ce echipa 
noastră ciștigă balonul fetele 
intră in „priză". Ele înscriu 
de două ori consecutiv prin 
Ilie și Sos: 6—7 (min. 32). 
Băicoianu ratează egalarea in 
min. 34 (ah, cit de mult gre
șește fata aceasta !). Puternica 
echipă a R. D. Germane este 
greu de întrecut Jucătoarele 
ei revin în atac și cu toate 
că Lucreția Anca este în zi 
mare, prin perseverență, prin 
combinații suntile, prin șuturi 
puternice, își creează un plus 
hotâritor de goluri. Să dăm 
Cezarului ce este al lui: echi
pa lui Hochmuth este exce
lentă în toate compartimen
tele ei. în continuare, scorul 
a evoluat astfel : 8—6 (pentru 
R.D.G. Janker) ; 8—7 (Sos) ;
9—7 (Winkler) ; 10—7 (Cze
lake) ; 11—7 (Czelake) ; 11—8 
(Arghir); 12—8
12—9 (Sos); 
muth) ; 14—9
14—10 (Băicoianu). Au 
trat Marcel Milloud și 
briei Kurt (Elveția).

Clasamentul final al 
de a X-a ediții a Trofeului 
Carpați : 1. R. D. Germană, 
2. România. 3. Uniunea So
vietică, 4. Iugoslavia, 5. Ceho
slovacia, 6. Ungaria, 7. Polo
nia, 8. România tineret.

Au fost oferite următoarele 
distincții : Cupa fair-play — 
echipei Poloniei ; premiul 
pentru golgeter — Cristina 
Metzenrath (România tineret 
— cu 27 goluri) ; premiul 
pentru cel mai bun portar — 
Edelgard Rothe (R.D.G.) ; 
premiul pentru cea mai fru
moasă jucătoare — Mila Ka- 
rabatici (Iugoslavia).

și Braun

in 
a- 
li- 

$ut

(Czelake): 
13—9 (Hoch- 

(Hochmuth) : 
arbi- 
Ga-

celei

ROMANIA-DANEMARCÂ 7-3
DEBUT FAVORABIL AL ECHIPEI DE HOCHEI

INTERNAȚIONALĂÎNTÎLNIRE
JUDODE

cîștigase

Șl J.O.

la Hamburg, 
peste 4 000

io 
de

FORFAITUt firmei 
„OMEGA"

_ ____ — se poate convinge oricine privind acest instantaneu fotografic,
-. Park, de lir.gă Londra. Bietul călăreț este catapultat din șea și va face o 

ror celor care pariaseră pe nărăvașul armăsar.
ției, care i-a determinat pe cei. 
trei suporteri nemulțumiți să 
sa facă nevăzuți.

Interesant este însă faptul 
că, în cruda golului anulat, e- 
chipa din Cassano 
meciul cu 4—1 !

„TOTO", „LOTTO"

Marți seara, pe stadionul de 
iarnă Glacsaxe din Copenha
ga. echipa de hochei a Româ
niei și-a inaugurat sezonul in
ternațional, a luat de fapt 
startul în amplul program de 
pregătire în vederea participă
rii la întrecerile grupei B a 
campionatului mondial, pro
gramate în februarie, la Bucu
rești.

Reunit prima cară după 
jocurile din campionatul na
țional lotul nu a avut, bine
înțeles, timpul necesar pentru 
a realiza o sudură între com- 
ponenții săi și lucrul acesta 
s-a văzut încă din primele 
minute ale partidei.

Disputată 
prezența a 
spectatori, Intilnirea interna
țională de judo 
ționatele R. F. 
și Poloniei s-a 
scorul de 4—1 
gazdelor.

dintre selec- 
a Germaniei 
încheiat cu 
în favoarea

Echipa Danemarcei, sub
stanțial remaniată față de cea 
cunoscută și serios întinerită, 
a început puternic, deschizind 
scorul în min. 8 prin Erikssen. 
la un contraatac. Iuliu Szabo 
egalează după 4 minute, pentru 
ca în min. 17 Biro să aducă 
la conducere echipa română.

Eliberați de trac și puși pe 
picioare, jucătorii noștri reu
șesc apoi o excelentă repriză 
a doua, desfășurată într-un 
ritm rapid, înțesată de com
binații. Gheorghiu (min. 23 și 
33), Florescu (32) ți Bașa (37) 
înscriu goluri de toată frumu
sețea. Anderssen a redus din 
handicap în min. 26.

După ce în min. 41 Calamar 
urcă scorul Ia 7—2, formația 
noastră _oprește motoarele", 
incercînd mai mult unele sche
me tactice, omogenizarea linii
lor (antrenorii Novacek și Ti- 
ron au rulat tot lotul de ju
cători). Cei de-al 3-lea gol al 
danezilor 
Lauri tze.

Aseară, 
ciul reva 
rea ediție 
parvenit. I

ROZIER ÎNVINGĂTOR ÎN C. H. I. O

DE LA GENEVA

I

C.H.I.O. de la Geneva a 
continuat cu desfășurarea fi
nei noi probe de obstacole, 
in care victoria a revenit 
sportivului francez Marcel 
Rozier. învingătorul, care a 
concurat pe calul „Quo Va-

oostacc.e in timpul ae txi.o 
(0 p penalizare', urmat de 
compatriotul său Pierre Jon- 
gueres d'Oriola (pe_Pomone") 
in 71".

..Omega*, firma elvețiană 
care a cronometrat evenimen
te ale fiecărei Olimpiade cu 
începere din anul 1932. va fi 
absentă de la J.O. programa
te la Munchen. Știrea a sur
prins cercurile de specialitate, 
care s-au interesat... la sursă 
asupra motivelor absenței. A-

venit mult prea scumpe. Pen
tru a măsura secundele la 
Ciudad de Mexico, am chel
tuit 400 000 lire, sumă care de
pășește puterile noastre".

RECORD DE PARTICIPARE 
LA JOCURILE CENTRO- 

AMERICANE

două so-: 
de pro-

I
Icestea s-au dovedit, însă, foar

te simple. Explicînd motivele

I
I

acestui ..forfait", unul din con
ducătorii firmei a declarat: 
„Atmosfera propice concursu
rilor sportive amatoare nu 
mai seamănă astăzi cu aceea 
din trecut întrecerile au de-

Cuba a înscris delegația cea 
mai numeroasă de sportivi la 
Jocurile Centroamericane și 
ale Caraibilor, ce vor avea loc 
la Ciudad de Panama cu în
cepere de la 28 februarie 1970, 
a declarat un reprezentant al 
Comitetului de organizare a 
acestor întreceri. Din delega
ția cubaneză vor face parte 533 
de persoane, dintre care 362 

Qde sportivi și sportive. Porto 
Pico va trimite o delegație de 
288 sportivi, incluztnd 33 de 
femei.

O dată cu înscrierile primi
te din Cuba, Porto Rico și 
Costa Rica, numărul țărilor 
participante s-a ridicat la 18. 
Organizatorii speră însă că 
vor fi primite în timp util și 
înscrierile din partea Republi
cii Honduras și Guyanei.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

O

CIND PELE '1AIKMIAM ~— Foaie că. la ora apariției acestor 
rinduri. celebra „Perlă Neagră" va 

fi marcat al 1000-lea gol...

I
IAL 1000 LEA GOL!

Poezia fotbalului brazilian in confruntare 
cu școala realistă europeană

fotbal brazilieni
decît foarte rar.

S-ar putea spune chiar, cu pu
țină exagerare, că toate cuce
ririle tactice aplicate pe scară 
Industrială în fotbalul european, 
șl care urmăresc mal ales îm
piedicarea adversarului de a în
scrie goluri, merg în sens con
trar gustului format despre spec
tacolul fotbalistic în Brazilia. Și. 
ca atare, aceste cuceriri sînt pe 
cit posibil evitate de echipele 
braziliene, deosebit de grijulii 
în a nu pierde sufragiile publi
cului lor. Or, fără atașamentul 
„torcldel" (galeria braziliană), fot
balul profesionist brazilian ar 
fi condamnat la moarte.

încercările făcute de unii teh
nicieni și echipe de a forma 
gustul publicului pentru un Joc 
mal atletic, mal simplu, mai cal
culat, sau în stilul echipelor eu- 
ropene, au eșuat pînă în 
în Brazilia.

Jucătorii de 
nu faultează ------ — _ .
nu iac obstrucție șl evită pe cit 
posibil tacticile defensive. Tem
porizarea, aglomerarea apărări
lor, Jocul cu „libero" sînt ca șl 
Inacceptabile pentru echipele 
braziliene, aceste elemente tac
tice fiind considerate dăunătoa
re spectacolului fotbalistic, așa 
cum înțeleg Jocul spectatorii bra
zilieni. Iar în Brazilia fotbalul- 
spectacol este singurul articol 
care are căutare. Or. fotbalul- 
spectacol, după concepția milioa
nelor de suporteri brazilieni, este 
înainte de toate un fotbal ofen
siv, cu goluri multe, combina- 
tiv, în care legea este etalarea 
calităților individuale ale unor 
artiști al balonului. Se cer fen 
te savante, driblinguri acroba
tice șl cît mal multe goluri în
scrise ca urmare a unor com
binații.

Rezultatul — pe planul al doilea ?

prezent

„Toto" și „Lotto", 
cietcți vest-germane 
nosticurl sportive și loterii vor 
organiza finanțarea Jocurilor 
Olimpice din anul 1972. tn a- 
celași timp, mai multe firme 
industriale au donat Comite
tului de organizare a J.O. 5000 
de mașini de scris pentru casa 
presei, 400 de aspiratoare și... 
600 000 de bomboane de cio
colată.

Un Joc de fotbal In care am
bele echipe renunță cu bună 
știință la folosirea unor mijloa
ce tactice care ar putea contri
bui la obținerea unor rezultate 
favorabile numai pentru ca spec
tacolul să nu sufere, poate fi 
considerat cu un ochi european, 
într-o bună măsură, ca un Joc 
convențional. Adică, un fel de 
teatru, circ sau music-haU, In 
care Jongleriile și etalarea unor 
combinații spectaculoase, dar oa
recum gratuite, se realizează de 
comun acord, într-o oarecare 
măsură și în dauna rezultatului, 
care s‘-ar putea realiza cu 
alte mijloace.

Educat în acest fel. Jucătorul 
brazilian devine cu adevărat un 
artist, singurul Iul țel este de 
a Juca spectaculos, de a deveni 
un Jongler cu balonul. Poate 
părea surprinzător, dar preocu
parea de a marca goluri nu su
feră. Dimpotr.vă, se marchează 
probabil mal mult dedt în ma
joritatea campionatelor europe
ne. Suferă, în schimb, tehnicile 
și tacticile de împiedicare a ad
versarului de a marca goluri, 
adică latura în care echipele 
europene au atins tocmai In ul
timul deceniu o adevărată măies
trie. In acest sens, Jucătorul 
brazilian se află în postura ma
relui Jongler de circ Rastelli, 
care șl-a cîștlgat celebritatea in
ternațională in urmă cu 20 de 
ani echilibrînd concomitent o 
duzină de mingi de fotbal pe 
diverse părți ale corpului. Acest 
Gianni Rastelli a fost invitat 
într-o zi de către prietenii săi 
din marea echipă F.C. Torino 
(înaintea marii catastrofe avia
tice care a stins viața majorită
ții Jucătorilor acestei echipe) să 
participe cu ei la un Joc ami
cal. El bine, marele artist al ba
lonului rotund a făcut o figură 
lamentabilă în compania unor 
jucători profesioniști.

Păstrînd proporțiile șl 
tind condițiile diferite 
acest fel par sâ se prezinte și 
echipele braziliene In comparație 
cu cele europene, dacA avem In 
vedere

respec- 
cam In

eficiența concepțiilor uc.

Dilema lui
Saldanha, selecționerul 
Braziliei, însărcinat cu

Joao 
echipei 
pregătirea fostei campioane mon
diala pentru C.M. din Mexic, și-a 
preluat sarcina fiind convins că 
echipa Braziliei are nevoie de 
o doză de realism dacă vrea să 
se impună la viitoarea ediție a 
Cupei Jules Rimet. Turneul lui 
de studiere a echipelor europene 
din toamna aceasta, în cursul 
căruia a asistat șl la jocul Ro
mânia — Portugalia de la Bucu
rești. a avut ca scop să des
copere mijloacele tactice accep
tabile șl apUcabile de către echi
pa sa In confruntarea care o 
așteaptă anul viitor. Aflăm din 
sursă braziliană că, în urma ce
lor constatate, Saldanha preco
nizează un marcaj mal strict în 
apărare șl o întărire a eșalonu
lui defensiv. Dar, subliniază tot 
Saldanha, aceste măsuri nu sînt 
apUcabile dedt In confruntarea 
cu echipele europene, fără însă 
a-șl face prea mari Iluzii In ce 
privește șansele sale de succes cu 
aceste manevre tactil . Saldanha 
consideră, și nu fără temei, că 
un eventual succes al culorilor 
braziliene nu poate fi decit ur
marea evoluției unor Jucători 
excepțional dotați, de care nu 
duce lipsă fotbalul brazilian. Iar 
aid este vorba de artiști de ta- 
Ua unor Pele, Tostao, Gerson 
etc.

Se pare, ded; că lupta se va 
da In Mexic Intre arta plină 
de spectacular a echipei Brazi- 
Uel șl între jocul riguros organl-

Xiparul LF, „Juiornia|la*, str. Brezoianu or. 23—25, Bucuieșu

.1

ti ce eficiența mijloace^  r teh
nice puse în obiectiv tio r
tactice urmărite.

Saldanha
zat al ecnlpelor europene. Arta 
cu multe aspecte de gratuitate 
se va lovi de utilitarismul orien
tat strict către rezultat, repre
zentat de către echipe ca ace
lea ale Angliei, Iu .ei, R.F. a 
Germaniei și a altor formații 
experimentate, din rindul cărora 
bine ar fi să nu lipsească nici 
naționala noastră. Rămine doar 
să facem tot ce trebuie pentru 
a putea prezenta în Mexic un 
„Ue care să se ridice la înălți
mea posibililor săi adversari.

Se înfruntă două tendințe, în 
multe privințe opuse, ale fotba
lului mondial șl este probabil ca 
rezultatul acestei confruntări să 
influențeze în mare măsură evo
luția soccerulul în anii următori.

N. BRAȘOVEANU

I
i

O 
cum 
filmele polițiste a avut loc 
recent pe una din șoselele ita
liene. Eroii întîmplării au fost 
arbitrul de fotbal Luigi An- 
gione și trei suporteri nemul
țumiți ai clubului Cassano. 
Dar, iată cum s-au petrecut 
faptele. Arbitrul Angione a 
anulat un gol înscris de Cas
sano în cursul unui meci din 
campionatul regional, susținut 
cu formația Carbonara. Trei 
persoane, neidentificate, din 
Cassano l-au așteptat pe An
gione după terminarea parti
dei. Acesta din urmă a rugat 
un oficial al clubului Cassano 
să-l conducă acasă într-un au
tomobil. Cei trei au urcat în- 
tr-o altă mașină și, pe o dis
tanță de 30 de kilometri, s-a 
desfășurat o goană nebună. 
Salvarea arbitrului a apărut 
sub forma unei patrule a poli-

urmărire în automobile 
poate fi văzută numai în

URMĂRIRE CA-N FILME

Bobby Charlton, caută să 
tre de pe acum în ambianță 
mexicană, probînd un autentic 
„sombrero"...

ȘTAFETA GIGANTICA

Nu de mult a avut loc la ) 
Paris sărbătorirea jubileului 
secției de înot a cunoscutului 
club „Racing". Cu această o- 
cazie, s-a desfășurat o mare 
ștafetă, la care au luat parte 
1 000 de înotători, membri ai 
clubului, fiecare. străbătînd 
distanța de 100 m. La sfîrșitul 
cursei, cronometrele au fixat 
un record mondial : 25 ore, 58 
minute și 26 secunde, fiecare 
sportiv parcurgînd distanța în 
timpul mediu de 1:35,5. Este 
o foarte bună performanță, a- 
vînd în vedere faptul că au 
luat parte sportivi între 7 și... 
78 de ani !

FROLOV PLEDEAZĂ PENTRU MECIURI IN 5 REPRIZE
MOSCOVA, 19 (Agerpres).

— într-un articol’ publicat în 
ziarul „Sovietski Sport", cu
noscutul boxer sovietic Va
leri Frolov pledează pentru 
introducerea meciurilor de 5 
reprize la amatori. „Boxul a- 
mator trece printr-o perioa
dă de criză — scrie Frolov. 
Din cauza timpului limitat

(trei reprize) în care un pu
gilist își poate etala calită
țile, nu se pot desprinde ca
racterizări clare, iar arbitra
jele sînt în mod fatal subiec
tive. în partida de 5 reprize 
boxerul ar putea da mai bine 
măsura valorii sale, iar ar
bitrul ar putea cîntări mai 
just în acordarea deciziei".

0 confruntare baschetb alisîică de mare interes
Palatul sporturilor din Bel

grad găzduiește astăzi un meci 
in care reprezentativa Iugo
slaviei întîlnește o Selecționa
tă a Europei alcătuită din bas- 
chetbaliști reprezentînd țări : “ ' - - -
Italia,
U.R.S.S. Partida, organizată cu 
prilejul celei de a 25-a ani
versări a înființării federației 
iugoslave de specialitate, sus-

șase 
Bulgaria, Cehoslovacia, 

Polonia, Spania și

Înaintea turneului de la timișoara

Fără a avea în handbal 
carte de vizită prestigioasă, 
mănătoare celei din rugbj 
schi. Franța a obținut 
organizarea campionatului 
dial — ediția 1970.

Calificată, astfel, din < 
echipa țării gazdă urmărește să 
depășească faza protocolară a 
prezenței sale la suprema com
petiție a handbalului masculin. 
Pentru aceasta, însă, ea va tre
bui să se clas-eze cel puțin pe 
locul secund în grupa prelimi
nară, unde va avea de înfruntat 
două adversare redutabile : ecbi-

FOTBAL MERIDIANE
• Pregătindu-se pentru me

ciul cu Italia, R.D. Germană 
a învins formația Dynamo 
Frankfurt pe Oder cu 4—2 (2-1). 
Iată formația aliniată : Bloch- 
witz (Croy) — Rock (Fraess- 
dorf), Urbanczyk, Seehaus. 
Stein (Korner). Schlutter, Irm- 
scher, Lowe, P. Ducke, Fren- 
zel, Vogel.

• Echipa Australiei a sosit 
la Lourențo Marques (Mozam-

o 
. ase* r sau 
totuși 
mon-

oficiu.

bic), în vederea meciurilor cu 
formația Rhodesiei (prelimina
riile C.M.) programate la 23 și 
27 noiembrie.

• în Cupa europeană a tîr- 
gurilor : Gwardia Varșovia — 
Dunfermline 0—1 (în tur 1—2).

Aseară, în „C.C.E.", Stan
dard Liege -ț învins pc Real 
Madrid cu 1—0 în primul 
meci din optimile de finală.

pele României ș< B.F. a Germa
niei.

Optimismul este însă prezent 
în tabăra viitoarei gazde a C.M., 
după cum se poate constata și 
din declarația uneia- din vedetele 
handbalului francez, Chastanier : 
„întrucit o victorie asupra Ro
mâniei nu ne este la Indemînă, 
pregătirile noastre urmăresc ca
lificarea în dauna echipei R.F. 
a Germaniei. Pentru aceasta noi 

proiecțiile 
avem fil- 
partidelor 

disputate de adversarii noștri în 
acest an. Jucătorii francezi se 
familiarizează astfel, zilnic, cu 
maniera de Joc a ha - dbaliștilor 
din R.F. a Germaniei și repetă 
la antrenament combinații anti
dot. . .<•

Evident, însă, că stagiul celor 
23 de selecțlonabill de la Jouy- 
en-Josas, recent încheiat, 
fost doar un cineclub. * 
faptul că dintre aceștia 
Jucători vor fi reținuți 
pregătirile în vr-’erea 
natului mondial, poate 
se întrevadă seriozitatea 
prim test al handballștllor fran
cezi. Dubla întîlnire cu repre
zentativa Bulgariei (o altă echi
pă cu palmares internațional in
cipient), terminată cu succesul

folosim, in special, 
cinematografice, căci 
me cu majoritatea

n-a
Numai 

doar 16 
pentru 

cam pi o- 
lăsa să 
acestui

lejer al reprezentativei Franței 
(20—11 și 17—12). a constituit, 
apoi, doar o trecere în revistă 
a lotului, din care s-au impus 
deja cunoscuții Ferignac, selle- 
net, Rene Richard, Etcheverry, 
Faye șl, în special, Brunet. Sin
gura revelație în acest sens a 
constituit-o evoluția tînărulul 
Rachid Aggoune. Pe baza bunei 
sale comportări din turneul de 
Ia Madrid, acesta a fost promo
vat din lotul speranțelor în pri
ma reprezentativă - -
urma excelentelor 
contra Bulgariei, 
titulatura. Produs 
de handbal de la 
fost remarcat cu 
competiții lntercartiere, el relevă 
calități atletice și tehnice de 
prim rang. Din păcate, acest tî- 
năr talent nu va putea fi pre
zent la turneul de la Timișoara 
(22—26 noiembrie), la cel organi
zat tn R.D. Germană cu prilejul 
sărbătorilor de iarnă șl nici la 
cantonamentul din ianuarie 1970, 
de la Institutul național de sport 
al Franței, întrucit îșl satisface 
stagiul militar. Se contează ins' 
pe prezența ,Iu! la pregătirile 
finale in vederea C.M. pentru ca. 
pe teren propriu, handbalul fran
cez să susț.nă cu succes exame
nul de maturitate.

cită un viu interes. Cu toate 
că meciul va fi televizat, toa
te biletele de intrare au fost 
deja vîndute.

Reprezentativa Iugoslaviei 
prezintă o formație aproape 
identică cu aceea care s-a cla
sat pe locul secund la ultima 
ediție a campionatelor euro
pene. A fost operată o singură 
schimbare, determinată de ple
carea lui Ciosici în S.U.A. în 
locul lui a fost desemnat Dju- 
rici. în ce privește selecționata 
europeană, elementele cele mai 
valoroase 
lauskas și 
Zednicek 
Rodriguez 
urmă este „ __  __  ______
Lor li se adaugă renumiți ve
terani ca bulgarul Dimov, ita
lianul Recalcati, sovieticul Voi
nov și polonezul Lopatka.

Rezultatul final este greu 
de prevăzut. în schimb, fru
moasa propagandă pe care o 
pot face acești maeștri ai spor
tului cu mingea la coș repre
zintă o certitudine.

sînt sovieticii Pau- 
Belov, cehoslovacii 

și Zidek, spaniolii 
și Luyk (acesta din 
originar din S.U.A.).

și acum,' în 
partide Jucate 
și-a doblndit 
pur al școlii 
Ivry, unde a 
prilejul unei

i
I

I

TURNEUL „OPEN" 
DE LA LONDRA

La Londra au continuat în
trecerile turneului internatio
nal „open". în primul tur al 
probei de simplu bărbați. 
Tiriac l-a întîlnit pe reduta
bilul tenisman profesionist 
australian Emerson La ca
pătul unei partide spectacu
loase, Emerson a obținut vic
toria cu 11—9. 6—3. în tur
neu] feminin, jucătoarea sud- 
africană Ar.ette du Ploov a 
obținut o surprinzătoare vic
torie cu 6—3. 6—4 în fața 
americancei Rosemary Ca
sals.
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