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IN DERBIUL ETAPEI A 12-a,
RAPID A ÎNTRECUT CLAR PE DINAMO BUCUREȘTI

0 Trei echipe — Dinamo București, Rapid și Unive rsitatea

Craiova, cu cite 15 puncte
i—■--------------------------------------------------------------------------------------

'• învingi nd cu 3-0 pe Steagul roșu, A.S.Armata Tg. Mureș

in fruntea clasamentului !

a predat „lanterna" Politehnicii lași

® Campioana învinsă de o nouă promovată

REZULTATE TEHNICE

MAGNETUL

«te, tntr-un fel, ca la atletiim. 
Adică, atunci cînd la o cursă 
de semifond, pocnetul tec de 
pistol, anunțind ultimul tur de 
pistă descătușează nebănuite 
energii, biciuind aprig voința

de a învinge, de a se detașa a con- 
curenților. In fapt, sportul, cu lumea lui 

aproape infinită 
etape", lungi de 
de cîteva săptâ- 
în făurirea unui

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

complexă, oferă o 
varietate de „ultime 
cîteva secunde sau 
mini, decisive însă 
mare rezultat.

Handbalul nostru ____ _____-___
azi un asemenea moment, cel al ulii- I 
mei etape dinaintea campionatului 
mondial, perioada poate cea moi grea, 
dar — în mod cert — și cea în care 
se pot zămisli victoriile viitoare. Echipa 

I reprezentativă a țării devine centrul
atenției numeroșilor amatori de sport, 
ole căror sentimente și solicitudini 

I converg optimist, cu căldură, spre
handbaliștii care poartă pe piept și 
în inimă acreditarea de ambasadori 
ai tineretului nostru sportiv. Este, așa
dar, etapa cînd cu încărcătura morală 
— firește, nu lesne de purtat — a unei 
asemenea îndatoriri, munca de perfec
ționare tehnică și tactică trebuie să 
atingă un ritm proportional cu dificul
tatea împlinirii obiectivului final, acela 
al afirmării de prestigiu în disputa cu 
cei mai buni din lume. Se spune că 
drumul spre laurii învingătorului est» 
pavat cu asfaltul infernului. Marii spor
tivi știu acest lucru. Și pornesc fără 
ezitare pe această cale, a miilor de 
ore de muncă, a limitei de oboseală 
ce se mută, ca „fata morgana', mereu 
mai departe, a îndoielilor, a nervilor 
ce nu ajung să cunoască decît rar 
clipe fără încordare.

S-ar mai putea numi această perioa
dă de timp care a mai rămas pentru 
handbaliști pînă. la campionatul mon
dial etapa dăruirii totale și a renun
țărilor. Handbaliștii din echipa repre
zentativă sînt toți, fără excepție, mari 
sportivi. Rezultatele selecționatei noas
tre confirmă acest lucru. Dar afirmația 
Iși găsește temei și în seriozitatea lor, 
în lipsa de infatuare care-i caracteri
zează, în capacitatea — nu o dată 
probată — de a subordona totul muncii 
de pregătire, efortului la antrenamente. 
Totuși, azi, lupta pentru victorie în 
sport solicită alte și enorme energii, 
implică luciditate și calm, o hotărîre 
nezdruncinată în propriile valori teh
nice sau forțe fizice și, tot mai des, 
un curaj vecin cu cel al uimitorilor 
cascadori. Iotă pentru ce secundele de 
ezitare, momentul de neatenție și cli
pele de euforie pretimpurie sînt fatale 
în încleștarea disputei sportive. Și ni
meni nu va putea contesta că ele Îșî 
au sursa și în ora (sau orele I) furate 
nechibzuit odihnei, în țigara fumată 
în plus sau în paharul 8e licoare ac
ceptat cu ușurință.

Ultima etapă are și examenele ei : 
jocuri de verificare, turnee, partide cu 
caracter amical, dar cu implicații ex
trem de profunde. Se trag concluzii, 
se stabilesc metode de remediere, se 
fundamentează principiile viitoarei ac» 
tivități. Și aci se cere calm, pondera 
în aprecieri, măiestrie pedagogică din 
partea antrenorilor.

Nu-i lucru ușor, evident, să realizezi 
totul cînd timpul se scurge inexorabil, 
apropiind vertiginos data marilor con
fruntări. Nu-i ușor, de acord. Dar laurii 
cununii sportive nu se ofilesc nici 
într-o viață de om. Așa că merită...

Călin ANTONESCU

masculin trăiește

IA. S. Armata — Steagul roșu
Farul — Jiul
Dinamo Bacău — Universitatea Cluj
Dinamo București — Rapid
Crișul — Politehnica
Steaua — F. C. Argeș 
Universitatea Craiova — Petrolul 
C.F.R. — U.T.A.

(2-0) 
(0-0) 
(1-0) 
(0-2)
(2-0)

3—0 
1—0 
2—1 
0-2
2—0
0-0

2—1 (0—0)
1—0 (1—0)

IO tadionul Dinamo a bă- 
tul toate recordurile 

sale de public. Cel puțin 
30 000 de spectatori au ase
diat ieri scena derby-ului. Su
porterii fotbalului au inundat 
tribunele, au blocat toate 
treptele, au ocupat toate pan
tele gazonate, s-au urcat pe 
tabela de marca), au făcut 
alpinism pe crengile copaci
lor desfrunziți, pini spre 
jgrfuri, au înălțat capiteluri 
vii peste microbuzele de pe 
alei, au apărut la toate fe
restrele spitalului, au acope
rit, uneori, transfocatoarele 
televiziunii — intr-un cuvînt,

■ au dntat un nou imn balonu- 
. lui cu pete albe și negre, a 
' căror alternanță în zbor su-
■ gerează, ca intr-un vîrtej, 
' tristețile, bucuriile, decepțiile 
1 și speranțele fotbalului.

Ieri, pe Dinamo, albul și 
negrul s-au contopit din nou 
în plutirea mereu fascinantă 
a mingii. Ieri, pe Dinamo, 
s-au declanșat noi și noi am
biții. Veșnica rivalitate Di- 
namo-Rapid (sau Rapid-Dina- 
mo) s-a aprins încă o dată, 
sfîrșind cu un rezultat care 
ar putea să-i uimească pe ci
titorii ziarelor „Fos ton Spor“, 
„Sport“-Zilrich sau „Bola“.

Ieri, Dinamo a pierdut. Poa
te pentru că acumulatorii e- 
rau stinși. Radu Nunweiller, 
cel mai bun jucător român | 
în bătălia de un an pentru 
Mexic, a alergat ca într-un 
vis plin de melancolie. Dumi- 
trache s-a uitat oarecum spe
riat la Dan, de undeva din 
vale. Mircea Lucescu, la fel 
ca și Ferdinand Bracke, nu 
și-a mai găsit balonul de oxi
gen. (Singurul care a învins 
oboseala a fost... extenuatul 
Cornel Dinu, care a înviat 
din morți cu o forță care mă 
face să cred că va fi marele 
campion al adaptării pe pla
tourile lipsite de aer ale te
renurilor mexicane)...

In tabăra cealaltă, Rapid a 
venit cu splendidul orgoliu 
al giuleștenilor, exacerbat în
totdeauna în fața adversarilor 
de talie. Ieri, Rapid a izbutit 
să-și deschidă încă o dată 
evantaiul corat cu zîmbete și 
jucării, sub conducerea mezi
nului său, Dumitru, secondat 
de minune de acest comple
xat, dar admirabil, Angelescu 
și de „bătrînul maratonist“ 
Codreanu.

A fost frumos derby-ul de 
ieri. Poate pentru prima oară 
tranzistoarele nu s-au mai 
auzit în tribună. Măria sa 
fotbalul, care se părea că to
pise, duminica trecută, toate 
caloriile și entuziasmele ne- 
număraților săi suporteri, și-a 
magnetizat din nou prozeliții 
cu ușurința unui magician.

»

loan CHIRILA

CLASAMENT
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Dinamo București
Rapid 
Universitatea Craiova 
F._ C. Argeș 
Dinamo Bacău 
Jiul Petroșani 
Farul Constanța 
Steagul roșu Brașov 
U.T.A, 
Universitatea Cluj 
Steaua 
Crișul Oradea 
C.F.R. Cluj 
Petrolul Ploiești 
A.S. Armata Tg. Mureș 
Politehnica lași

ETAPA VIITOARE (23 noiembrie)
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23— 12
20—11
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ETAPA VIITOARE (23 noiembrie) : Petrolul
Crișul, Dinamo București — C.F.R., U.T.A. — F. C. 
Argeș, Dinamo Bacău — Jiul, „U* Cluj — Rapid, 
Steagul roșu — Universitatea Craiova, Politehnica — 
A. S. Armata, Farul — Steaua.

Prins afară din poartă, Coman se arcuiește in zadar după minge; Dumitru a șutat 
„boltă", de la aproximativ 20 de metrii înscriind cel de-al doilea gol al echipei sale 

Foto i AUREI; NEAGU

Un fundaș (Lupescu) și un mijlocașXDumitru) au făcut k.o. liderul
DINAMO BUCUREȘTI - 

RAPID O-2 (0-2)
Stadionul Dinamo ; teren 

bun de joc ; timp frumos ; 
spectatori - peste 30 000. Au 
marcat : Lupescu (mln. 34) șl 
Dumitru (mln. 38).

DINAMO BUCUREȘTI : Co
man 4 - Ștefan «, Dinu 8, 
Stoenescu S, Deieanu S, Gber- 
gheti S, R. NunwelHer s, 
Plrcălab S, SJUceanu i (mln. 
58 Doru Popescu S), Dumi- 
trache 5. Lucescu «.

RAPID : R&ducanu I — 
Ștefan 8, Lupescu «. Dan t, 
Greavu 5, Dinu S. Angel eseu 
9, Dumitru 9, Năsturescu 7, 
Neagu 7, Codreanu «.

A arbitrat Aurel Benin, 
ajutat 1a linie de V. 

Toma și M. Sado vexau — toți 
din București.

„Trofeul Petschowscbl' 
tru public) : 8

La Uneret-rezerve : 
NAMO - RAPID

La Reghin au intrat In fabricație:

NOI TIPURI
DE MATERIALE

SPORTIVE
TG. MUREȘ, 20 (Agerpres). 

— La unitatea din Reghin a 
Combinatului de industrializare 
a lemnului — Tg. Mureș au 
intrat in fabricație noi tipuri 
de schiuri, purtind mărcile „Să
geata Zăpezii", 
„Campion", 
zant", care 
probele de 
prestigioase

Puși pe „jar" de duminică, 
după .calificare 
de 
cu 
lui 
în

peste 30 000 
bucureșteni au luat, ieri, 
asalt tribunele stadionu- 
din șoa. Ștefan cel Mare 
dorința de a asista

(pen-

V J

neze ușoara superioritate a 
liderului în zona din apro
pierea aareuluj mare al Ra
pidului, unde dinamoviștii 
„legaseră" ceva mai mal» 
decît adversarul și de unde 
(cu un șut care a trimis ba
lonul puțin peste „transver
sală") Dumitrache făcuse să 
înghețe (în 
suporterilor

Timizi in 
acest timp 
iecLanșate de pasa lungă 
lui Dumitru f 
defectuos), .vișinii!" au 
scoși din impas de... fi 
șui Lupescu, care, de cităva 
vreme, este omul de gol al 
echipei.

Cum spuneam, ia începu
tul cronicii noastre. abia 
minutul' 34 a repus in drep
turi derbyuL Lupescu a pă 
răsit, deodată, sistemul de-

m.n. 32) inimile 
giuleșteni. 
ofensivă în to: 
(contraatacurile 

a 
cționaseră 

fost

G. NICOLAESCU

Dan, 
la

domini careul 
mingile înalte

TINERELE JUCĂTOARE
ALE ROMÂNIEI

I
PE DRUMUL CONFIRMĂRII |

CLUJ, 20 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). 
Victoria echipei R.D. 
Germane in cea de-a 
X-a ediție a „Trofeului 
Carpap- la handbal fe
minin n-a surprins pe 
nimeni. Tehnicienii care 
urmăriseră întrecerile 
preliminarii erau una- 

in a recunoaște că 
formația antrenară 
Hans Becker este 
mai omogenă dintre 
opt participante la tur
neu, că ea cuprinde o 
serie de jucătoare matu
re, excelent pregătite fi
zic, tehnic și tactic. Era 
evident că o astfel de

de 
cea 

cele

reprezentativă aflată in 
maximum de formă, nu 
putea fi ușor întrecută. 
Și lucrurile s-au petrecut 
așa cum fusese prevă
zut. Fără să țină seama 
de presiunea auditivă a 
publicului, așteptând 
se încheie iureșul 
început, jucătoarele 
R.D. Germană au 
încet, încet sxăpinire pe 
joc, i-au imprimat rit
mul pe care ele il do
reau; au speculat cu in
teligență fiecare greșea-

Hristacha NAUM

să 
de 

din 
pus
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„Alb-Start", 
„Combi E“, „Ra- 
au trecut cu bine 
control ale unor 

__________ pirtii internațio
nale. Colectivul acestei unități 
execută, de asemenea, crose 
necesare campionatului mon
dial de hochei pe gheață (gru
pele B și C), manifestare spor
tivă de amploare, ce va fi 
găzduită în anul viitor de țara 
noastră. Paralel, fabrica pro
duce un alt bogat material 
sportiv necesar «porturilor de 
iarnă.

acest autentic derby, Dina
mo-Rapid, cu care a fost re
lansată (spectaculos ’) între
cerea divizionarelor A.

Șl JOCUL A ÎNCEPUT-
Pini în minutul 34. me

ciul celor 8 „tricolori" (6 la 
dinamoviști, 2 ia Rapid) se 
ridicase arareori Ia nivelul 
de derby, lipsindu-j acele 
faze de poartă care fac de
liciul iubitorului de fotbal. 
Un cronicar obiectiv în re
darea istoriei primelor 30 de 
minute e dator să consem

CĂPITANUL 
ȘI LUMEA 

RACHETELOR

cu
0 dimineață de taamnă

Cică Cobzuc
llie tastase a ajuns 
jucător de teais datorită 
bomboanelor

Gheorghe

„Sportul alb“ este mai 
frumos pentru cei ce nu 
ajung în finala „Cupei 
Davis**

N-am să-mi încep repor
tajul nici cu „întîmplâ- 
toarea întîlnire la o 

ceașcă de cafea" (căpitanul 
nu este amator de cafea și 
cafenele), nici cu vreo refe
rire la poetul X sau scriito
rul Y (lui Gică Cobzuc nu-i 
plac exagerările). In loc de 
introducere, am să mărturi
sesc că ideea acestui repor
taj mi-a fost sugerată și că 
ea mi-a plăcut din prima 
clipă, că în dimineața aceea 
splendidă — cînd octombrie 
i-a predat lui noiembrie șta
feta toamnei de aur — am 
căutat un racord și am fost 
fericit că l-am găsit : cu vreo 
20 de ani în urmă, într-o zi 
la fel de fermecătoare, stă- 
pînit de fiorii examenului, 
îmi făceam debutul în gaze
tărie, scriind, tot aici la 
Doherty, prima cronică...

L-am găsit pe Gică Cob
zuc la datorie, adică între 
copiii care descifrează tainele 
sportului alb acolo, pe drept
unghiurile de zgură roșie ale 
Școlii sportive nr. 2, ascul- 
tînd cu sfințenie fiecare cu-

(Continuare în pag. 4)

MICI

(Gontinuare tn pag. a 3-a)

exterior al sălii de sport din TimișoaraAspectul

CU 24 DE ORE ÎNAINTEA PRIMELOR
MASCULINE DE HANDBAL, DIN „TROFEULU CARPAȚI it

Cobzuc fi noii săi discipoli. Antrenorul emerit caută printre ei un nou Ti
riac, un nou Năstase...

N. HRISTACHE

(Continuare in pag. a 2-aJ

TIMIȘOARA, 20 (prin tele
fon de la trimisul nostru). — 
Amatorii de sport din inima 
Banatului nu-și dezmint pasiu
nea. Obligați să se rezume in 
fotbal doar la derbiuri de B, 
sau in atletism numai cu... 
amintiri, timișorenii iși păstrea
ză, totuși, nealterat interesul 
pentru competițiile sportive, 
imbrâțișînd cu căldură orice 
întrecere internațională care 
poposește pe meleagurile lor. 
Așa se explică de ce ediția 
jubiliară a „Trofeului Carpați" 
la handbal masculin ocupă un 
loc de frunte în discuțiile lor, 
fiind subiectul la ordinea zilei.

Un iubitor al sportului din 
acest oraș mărturisea cu since
ritate că timișorenii se simt 
onorați pe plan sportiv pentru 
faptul că șapte reprezentative 
de țări vor fi prezente în noua 
și moderna sală de sport din 
localitate cu prilejul acestui 
mare turneu internațional de 
handbal. Acest lucru se resim
te nu numai in comentarii, ci 
și prin modul în care Timi
șoara se pregătește să-și în-

hotelul 
intrarea

tîmpine oaspeții. La 
„Central", de pildă, 
este pavoazată cu steagurile 
tarilor participante, iar in pia
ța Operei un mare panou anun
ță evenimentul, informînd pe 
amatorii de sport asupra date
lor și orelor partidelor. Alte 
două asemenea panouri au fost 
plasate in punctele de mare 
circulație, iar sute de atișe 
au împînzit orașul. De cîteva 
zile, presa locală publică am
ple informații despre acest 
turneu, în vederea căruia acum 
se desăvirșesc ultimele măsuri 
organizatorice. Oaspeții, care 
vor începe să sosească de vi
neri, vor avea prin grija gaz
delor posibilitatea de a-și fo
losi timpul liber în mod cit 
mai plăcut, sau luînd cunoș
tință de preocupările și roa
dele
țean. Tot în această ordine de 
idei, interesant ni se pare 
faptul că în seara zilei de 25 
noiembrie handbaliștii de pes
te hotare au fost invitați la 
Casa de cultură a studenților 
pentru a asista la un spectacol

muncii tineretului bănă-

prezentat de ansarn^folcloric . 
blul Centrului universitar Ti
mișoara. Totodată, sîmbătă 22 
noiembrie, delegațiile țărilor 
participante vor fi primite la 
Consiliul popular al municipiu
lui Timișoara. Iată numai o 
parte din manifestările ce vor 
exprima în mod concret ospita
litatea cu care acest oraș va 
întîmpina pe sportivi.

Intre timp, în sala de sport, 
unde s-au instalat posturi te
lefonice speciale pentru ziariști 
și unde s-au terminat lucrările 
de racordare necesare transmi
terii în direct la radio și te
leviziune, handbaliștii români 
se antrenează de zor. Joi di
mineața, lotul B a efectuat un 
antrenament mai lung sub su
pravegherea antrenorilor L. 
Pană și I. Schuster, iar mai 
tîrziu lotul A a participat la 
o ședință de pregătire ceva 
mai ușoară, deoarece după a-

A. CALIN

(Gontinuare in pag, a 4-af

»



CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ȘAH

MASCULIN: După liniște, FEMININ: Statu quo
furtună!...

de prevăzut că

In fruntea

CĂPITANUL ȘI LUMEA RACHETELOR MICI
(Urmare din pag. I)

vînt al celui ce a condus 
echipa României pe fantasti
cul drum spre finala „Cupei 
Davis". Și fiindcă era ocu
pat, am dat o raită prin ca
bană, am privit kinogramele 
așilor rachetei, fotografiile 
care păstrează, după ani și 
ani, fruste amintiri. Bănuiesc 
că fiecare puști se visează 
un Laver sau un Tiriac, un 
Năstase sau Ashe și că aces
te fotografii sînt și ele o sur
să de visare. Intre timp, 
Gică trece de la un teren la 
altul, dă sfaturi, exemplifi
că, stimulează, mîngîie pă
rintește un ciuf rebel. Pentru 
cei 52 de ani ai săi este 
extraordinar de energic și, 
n-am nici o îndoială, viața 
petrecută în soare, în aer 
curat, pe terenurile de tenis 
este cea care a oprit apro
pierea bătrîneții. în sfîrșit, 
profesorul Cobzuc se îndură 
să-i părăsească pentru cîteva 
clipe pe copiii săi. Cînd vreau 
însă să-i cer unele detalii, 
să pătrund împreună cu el 
în amănuntele acestei com
plexe activități de creștere a 
viitorilor jucători, constat de 
fapt că mi-a fost... furat. 
Colegul Theo Macarschi, ve
nit șă asigure ilustrația re
portajului, și el fost (pretin
de că și actual) jucător de 
tenis, bun amic cu „căpi
tanul", l-a prins în mrejele 
unei discuții. Ii las să-și de
pene amintirile, să-mi reali
zeze împreună o parte din 
reportaj. Așa aflu că și 
Cobzuc s-a închinat zeului 
Fotbal, jucînd la Iași în echi
pa Concordiei, alcătuită in
tegral din elevii Liceului In
ternat, și, apoi, la „Ateneul 
Tătărași", că racheta 1-a fost 
pusă în mînă de profesorul 
Vasile Ultimescu, că între 1938 
și 1940 a parcurs drumul de 
la categoria a III*a pînă la 
finala naționalelor de tenis, 
pierzînd la Marin Bădiți un 
titlu dare ar fi aureolat o 
cursă pasionantă. Turneele 
din Spania și Portugalia 

.(parcă prin ’43—’44) îi aduc 
primele insemne ale faimei : 
semifinalist la simplu în con
cursul de la Barcelona și în 
cel de la Lisabona. Victo
ria va veni mult mai tîrziu, 
după uri sfert de veac, la 
Bombay în campionatul... ve
teranilor.

Chiar dacă părul a albit, 
amintirile ni-1 redau pe Gică 
tînăr, așa cum era prin toam
na lui 1947 cînd, împreună 
Cu Tudorel Bădin și Nicu

IINAlflE CAMPIONATULUI
NA1IONAL DE CICI OCEIOS

Duminică, complexul sportiv 
Metalul din soș. Pantelimon (ca
pătul tramvaiului 14) va găzdui 
finalele campionatului național 
de ciclocros. întrecerile slnt pro
gramate cu Începere de la ora 10. 
Vor lua parte alergători din Ca
pitală șl din cîteva puternice 
centre cicliste ; Brașov, Ploiești, 
Cluj etc.

Naumescu, cucerea victorii 
în tenisul liliputan, cel cu 
paletă și masă bună pentru 
o sufragerie. Tenisul mare, 
cel alb, n-a încetat — așa 
desprind din căldura cu care 
Gică îi povestește prietenului 
său Theo nici o clipă Să 
însemne pasiunea, visul, im
boldul permanent de luptă. 
Stau mărturie și clasamen
tele celor 15 ani de pre
zență pe primul plan al sce
nei, ani în care Gh. Cobzuc 
se află mereu de găsit între 
primii 4, rezultatele turneelor 
din Cehoslovacia, Franță, 
Polonia, Ungaria, Uniunea 
Sovietică, Bulgaria, R. D. Ger
mană, Spania și Portugalia, 
cele 12 selecționări în tîn- 
durile tricolorilor. Gh. Cobzuc 
este un om al tenisului și 
poate acest lucru spune mai 
mult decît o mie de vorbe.

Ascult cu plăcere, mai de
parte, discuția ce pare să 
n-aibă altă țintă decît reme
morarea fragmentată a mean- 
drelor vieții.

— Iți amintești de llie 
Năstase ? Nu voia cu nici 
un chip să joace tenis. Fot
bal ! Asta visa ți ziua șt 
noaptea... Chivaru a fost sin
gurul care a știut să gă
sească drumul spre inima 
lui. Cumpăra bomboane ți nu 
i le dădea pînă cînd nu juca 
cîteva gheme. Copilul acela 
plăpînd, un fel de Țăndărică, 
se înverșuna împotriva spor
tului care avea să-l poarte 
pe culmile gloriei I Ei, cu 
Tiriac a fost altceva. Acolo, 
la Brașov, s-a dovedit unul 
dintre cei mai conștiincioși 
jucători. Nu lăsa racheta din 
mină ore întregi, lupta pen
tru fiecare minge, se arunca 
acrobatic, uimea prin perse
verență.

Din nou amintirile se inter
ferează. Sînt scoase la iveală 
întîmplări din perioada ani
lor ’53—58, cînd Gică an
trena echipa Steaua, de 6 ori 
campioană, apoi din cei 11 
ani cînd se află la catedra de 
tenis a Școlii sportive nr. 2, 
din cei 4 ani cind a condus 
pregătirile teamuluî național 
pentru „Cupa Galea" — cu 
Boaghe, Dron, Popovici ți 
llie Năstâse în formație, ca 
și din 1966—1967 cînd i-a 
avut în antrenament, pentru 
aceeași competiție, pe Marcu, 
Dumitrescu și Hărădău. Dar 
cîte nu s-au spus... Ai putea 
să scrii un volum și poate 
că nici n-ar fi rău. Fiecare 
amintire cuprinde o secvență 
din istoria tenisului, o in- 
tîmplare (atit de puțin cu
noscută) din viața unor mari 
rachete. Un maestru, al spor
tului, devenit cu trecerea ani
lor antrenor emerit, este o 
sursă inepuizabilă pentru un 
om căruia îi plac poveștile 
fără Ilene Cosînziene. dar cu 
puternice suspensuri în lupta 
lîngă fileu...

Discuția s-a întrerupt brusc. 
La zid, acolo unde o oră de 
bătut mingea înseamnă mai 
mult decît trei de joc, co
piii se plictisiseră. Pentru ei 
zidul nu este încă un adver-

sar, lui nu-1 poți face puncte 
și nici în necaz. El respinge 
ca un robot totul, ba uneori 
te și păcălește... Cu tact de 
părinte, maestrul Cobzuc le 
explică (pentru a cita oară ?) 
importanța răbdătorului... zid. 
Apoi, însă, pentru a nu-1 plic
tisi, îl trimite

Intre
opresc

la o contribuție reală la creț' 
terea generațiilor de tenis- 
mani.

două
pe terenuri, 

drumuri îl

-Si, 
cutdm.

totuși, vreau să dis

Ce anume t 
despre «copiii

— Da
— De 

acestei 
firi, despre tenis.

— Cam vast subiectul, dat 
fie... Școala pregătește jucă
tori. Nu-și propune să des
copere un nou Năstase, un 
alt Țîriac. Dar și fără să 
vrei, ei apar. în 1959 nici 
unul dintre copiii ,pe care 
l-am preluat nu știau să joa
ce tebis. Astăzi, de fapt din 
1966, avem echipă în divi
zia națională. Este un drum 
pe care l-au parcurs numai 
cel mai buni, firește. Adică 
Anca Floreșteanu, Andrei 
LeOhte — campioni la copil 
în 1968 — șl alțl cîțiva. Res
tul n-au pierdut nici ei vre
mea. Au învățat să joace te
nis, au cîștigat pentru toata 
viața un prieten.

— Apropo de 
Formula lui este 
sată,

— în aparență, 
necesită o singură 
țire: programarea jocurilor 
din tur și retur pe parcursul 
a cîte 10 zile în cîte un 
oraș. De pildă, turul la Cluj 
și returul la București. în 
rest, formula este ideală. Ea 
obligă cluburile la o perma
nentă grijă față de juniori.

acord.
pildă, 
școli, despre pregă-

— Sînt șt argumente care 
contests valabilitatea 
lui sistem

— Argumente pro 
tra sînt întotdeauna 
tități mai mult decit îndes
tulătoare. Dacă măcar pen
tru fiecare argument ar exis
ta și un jucător de tenis...

Nu-1 știam pe Cobzuc ma
lițios. Și totuși...

A trebuit să-l aștept din 
nou. N-a fost însă o aștep
tare plictisitoare. Cei 20—25 
de puști, unii mai răsărițl, 
alții de-o șchioapă, jucau cu 
o îndîrjire proprie campioni
lor. Cîți dintre ei vor stră
luci pe firmamentul 
lui ? Oricum, bine 
căpitanul, nimeni nu 
Este, poate, singurul 
care neșansa nu-și are par
tea el...

Eram gata să-l părăsesc 
pe profesorul Cobzuc, cînd 
mi-am amintit că de fapt 
nu-mi spusese nimic 
Londra și Valencia, 
popasurile dinaintea 
landului.

aciuata-

și con' 
în can-

tenisu- 
spunea 
pierde, 
joc în

despre 
despre 
Cleve-

I
s-o mai

campionat, 
controver-

in fond, 
imbunătă-

— Asta nu-i nevoie 
amintești. O știe toată lu
mea. Scrie mai bine că aici, 
la catedră, o am colegă pe 
multipla campioană Era Stăn- 
cescu, că ne-am bucura să se 
mărească numărul centrelor 
în care copiii să poată în
văța tenisul, că tenisul est» 
minunat și cd lucrul acesta pot 
să-l simtă mai ales cei ce nu 
ajung in finala „Cupei 
vis“. T e rog!

Poți să-1 refuzi pe 
Cobzuc ? Mai ales cînd
ajutat realmente» să găsești 
un final pentru reportaj...

Da-

Gică 
te-a

Era greu_ ___  ___
după seara amabilă și plină 
de curtoazii 
ticlpanții la 
crunta și se vor bate strașnic, 
furnlzînd joi seara cea mai 
agitată rundă de 
a campionatului 
Au fost lăsate la 
midități, prietenii 
gații (lucruri, 
mere), s-a jucat închis, „cu 
cuțitele pe masă" și șahul n-a 
avut decit de cîștigat.

Eroul reuniunii rămîne Iu- 
llu Szabo, cel mai discutat 
(și mal discutabil...) exponent 
al fruntașilor șahului nostru, 
care a înscris în partida sa 
cu Bondoc a patra victorie 
consecutivă, provocînd in
somnii corifeilor presupuși al 
turneului.

Privind cu cită dezinvoltură 
ciștigă Szabo, Florin Gheor
ghiu și Victor Ciocîltea s-au 
concentrat și au forțat Pri
mul a trecut chiar, în întîl- 
nirea sa cu Reicher. prin e- 
moțiile rar cunoscute ale cri-

de miercuri, par- 
finală «• vor în

pînă acum 
masculin, 

vestiar tl- 
sau... obli- 

oricum, efe-

zei de timp, cel de al doilea 
a jucat totul pe o carte spre 
a obține un final eu șanse. 
Probabil că ambii vor cîștiga 
la reluarea întreruperilor. Dar 
nu fără muncă 1

Neamțu l-a „executat" po
zițional pe Troianescu $1 Mi- 
titelu l-a imitat în partida 
cu Fischer. Sărbătorește pri
ma sa victorie în campionat 
Stanciu, învingător asupra Iul 
Grtlnberg.

Evident, o rundă — oricît 
de agitată — n-a putut scăpa 
de balastul remizelor, con
semnate în partidele Partoș— 
Drimer, Voiculescu—Varabi- 
escu $1 Ghițescu»—Ungureanu.

După 8 runde, lider este 
Iuliu Szabo cu 6 p, urmat de 
Ghițescu — 5 1/2, Mititelu — 
5, Ciocîltea — 47, (1), Voi
culescu și Partoș — cîte 4 (1), 
Gheorghiu și Neamțu cu cîte 
3 1/2 (3).

Desfășurarea întreruptelor 
va fi hotărîtoare în stabilirea 
ordinii primelor locuri. (Val.)

clasamentului

I

Runda a opta a progratnat 
partida derby dintre Marga
reta Teodorescu și Gertruds 
Baumstarck, deosebit de în
semnată pentru configurația 
locurilor fruntașa ala clasa
mentului. Nici una dintre 
concurente nu a avut curajul 
sâ-și asume riscuri și întîl- 
nirea s-a încheiat remiză.

în celelalte partide s-au în
registrat rezultatele scontate. 
Nicolau a învins-o pe Bog
dan, Pogorevici pe Desmirea- 
nu, Chiș pe Miroslava. Remi
ză, Juncu — MakaL Intîl- 
nirile Crăciun ■— Apostoles- 
cu și Gogîlea — Simu s-au 
întrerupt, rezultatul ultimei 
dintre ele fiind foarte impor
tant

In clasament continuă să 
conducă Teodorescu cu 
urmată de Simu 5'/t (D,
Baumstarck 5‘/s, Nicolau 5, 
Gogîlea și Makai 4‘/t (1), Po- 
gorevlci 4 (1), Juncu 4.

Pînă la încheierea compe
tiției au mai rămas de jucat 
cind runde.

V V

MEDALION ÎNTRE DOUA MUTĂRI
TEODOR GHIȚESCU domi

nă finala nu numai prin joc 
ți ’puncte, dar ți prin pres
tanță. înalt, suplu, elegant, 
are un aer de diplomat en
glez, lipsindu-i numai va
liza.

Se spune despre Ghițescu 
că ar semăna cu Alehin. Nu 
l-am cunoscut pe acest mare 
jucător, dar din fotografii cel 
pujin pare să fie adevărat. 
Asemănarea, însă, se extinde 
ți dincolo de planul fizic. Ca 
ți Alehin, Ghițescu este un 
desăvîrțit intelectual, iubește 
șahul cu o patimă fierbinte, 
îi este total credincios.

In ciuda dificultăților spor
tului pe care l-a preferat, 
diapazonul preocupitilor sale 
a rămas foarte larg: ingi
ner — în viața de toate zi
lele —, mare amator 
zică, de literatură ți 
lan.

Ghițescu face parte 
tegoria privilegiaților

de nu
de vo-

din ca
ca re au

in

PESTE BLOCAJ
PREJUDECATA ARBITRAJULUI „STRINS

Am mai argumentat — ți 
cred, de altfel, că nu eram 
12olat în această convingere 
— importanța 
pentru calitatea jocului de 
volei. Omul de lîngă fileu 
poate să aducă în acest sens 
o contribuție în care rigoa
rea și caracterul creator tre
buie să se îmbine. Am putea 
spune că așa cum liniile de 
marcaj delimitează terenul 
de restul spațiului, arbitrul 
trebuie să delimiteze voleiul 
de simpla joacă cu mingea 
peste fileu. Că un arbitru 
necorespunzător sau ieșit din 
formă poate să compromită 
calitatea unei partide se știe 
foarte bine. Arbitrajul aproxi
mativ sau inechitabil duce, 
de regulă, la enervarea jucă
torilor (și a tribunelor), cu 
repercusiuni Inerente asupra 
nivelului tehnic. Ceea ce ar

arbitrajului

c

DE LA „MARATON
PUGILISTIC! (1)LA„DEMIFOND •••

făcut bine tot ce și-au propus 
•ă facă in viață. A fost un

elev eminent, student frun
taș iar acum un apreciat ta

giner proiectant. Șahul 
l-a cucerit devreme, în 1949, 
la 16 ani, Jucînd fn semifi
nalele campionatului națio
nal. De-atunci este prezent 
fără întrerupere in arena in
ternă și internațională, la tur
neele din țară ți de peste 
hotare, în echipa reprezenta
tivă. Campion, insă, n-a fost 
decit o singură dată, în 1963. 
Dar aproape de țintă s-a a- 
flat de multe ori. Totdeauna, 
însă au intervenit 
tari ți situații care 
piedicat fi de care 
vinovat.

Și iată că acum 
ătacă din nou fotoliul de li
der al șahului românesc. 
Startul său a fost impresio
nant. Dar ți concurența este 
mai grea ca aricind.

In acest context, actualul 
fruntaș al clasamentului s-a 
abținut de la orice pronostic.

conjutc- 
l-au îm- 
n-a fost

V. Ch.

LIDERII CIȘTIGA

Lumea boxului amator trece 
printr-o perioadă de frărnîntări: 
se discută cu multă insistentă li
mitarea numărului de boxeri pâr
tiei panți la viitoarele turnee din 
cadrul J.O. Se pare că, de data 
aceasta, discuțiile sînt ceva mal 
serioase, fiindcă slnt posibile și 
anumite hotărîri.

Se pornește de la faptul — una
nim recunoscut — că de la o 
ediție la alta a J.O. numărul bo
xerilor care îșl dispută titlurile 
supreme crește considerabil, a- 
junglndu-se pînă acolo Incit a- 
cest lucru să creeze greutăți în 
organizarea turneelor, In desfă
șurarea acestora și tn însăși re
zultatele Înregistrate.

A se lua măsuri s-ar părea, 
la prima vedere, că nu este chiar 
atit de greu. Ca această măsură 
să fie cea mal Indicată 
afirmă; „cea mal 
trebuie să se țină seama de 
seria de factori, pomlndu-se 
la însăși cerințele spiritului 
Umple și alungind pînă la 
plicațiile eventualei hotărîri 1 
vind dezvoltarea, tn viitor, a 
gllismulul amator mondial.

In mod oficial, A.I.B.A. nu a 
solicitat Încă propuneri In acest 
sens, dar credem că tn afara a- 
cestora, sau chiar in formularea 
lor de către federațiile naționale, 
se va ține seama de unele opinii 
publicate de numeroși cunoscă
tori ai nobilei arte, că acestea vor 
fl apreciate ca modeste Încercări 
de participare la rezolvarea Im
portantei probleme.

Așadar, ne propunem să luăm

(mulțl 
echitabila"),

■ I o 
de 
o- 

lm- 
pri- 
pu-

parte, in limitele dictate de in
teresul boxului In general, la 
găsirea unor răspunsuri pentru 
întrebările care tn esență se re
feră la modul de soluționare a 
unei... crize puglllstlce.

...Arena .Mexico”, octombrie 
1968... Finala categoriei semlușoa- 
ră : americanul Harries Ronnie 
IntUnește pe cunoscutul pugilist 
polonez Josef GTudzlen, med aș
teptat cu legitim interes, țlnlnd 
seama de valoarea celor doi pu- 
giliști. Dar... decepție ! în locul 
unei dispute din care să rezulte 
că Intr-adevăr este vorba de o 
finală olimpică. In ring se „lup
tau" doi adversari vlăguiți de 
forțe, care cu greu reușeau să-și 
mai păstreze poziția de gardă 
șl — cu atit mal puțin — să-și 
demonstreze calitățile tehnlco- 
tactice prin care erau cunoscuți. 
Un med „șters- Intre doi bo
xeri care de-abla așteptau gongul 
final 1 Acesta este numai un 
exemplu, fiindcă așa au cam stat 
lucrurile la majoritatea partide
lor din finală. De ce?... Expli
cația nu trebuie căutată decit 
ta modul' de desfășurare a com- 
petlțld.

La ultimele turnee olimpice 
de box, tot mal multe categorii 
de greutate au avut ca partlcl- 
panțl peste 32 boxeri, fapt din 
care rezultă că, pentru a Intra 
tn posesia titlului suprem, un 
boxer trebuie să susțină 6 me
ciuri intr-un interval <‘e numai

va- 
ge- 
că

clun Intr-un Interval <‘e i 
12—13 zile. Șl, cum la J.O. 
loarc» puglllștUor este — In 
neral — ridicată, Înseamnă

BOXERII DIN NOU ’N ÎNTRECERE
Clubul sportiv Olimpia Bucu

rești. in colaborare cu admini
strația de stat Loto-Pronosport, 
organizează pentru boxerii din 
Capitală o competiție dota’1 cu 
„Cupa Olimpia". Prima reuniune 
va avea loc simbătâ 22 noiem
brie, cu începere de la ora 18, 
In sala Casei de cultură a sec
torului 5 din calea Serbau Vodă.

Sl-au anunțai participarea pu- 
giliștl de Ia cluburile Dlnamo, 
Steaua, Metalul, Progresul, Ra
pid etc. Printre protagoniști se 
număr* : 2 7:
cârti de vizit* : C. Stanei, V. 
Bratle, C. Nlculescu, C. Negoes- 
cu. I. Magery, Qh. Paraschlv, 
C. Stanciu, V. Tecuceanu ș.a.

sportivi cu frumoase

o dată la doua 
disputa un med cotat 
greu.

cel puțin 
un boxer 
ca foarte ____

Ia asemenea condiții. Intîlnlrile 
din preliminarii depășesc cu 
mult, sub aspect tehnico-tact ic, 
pe ce'.e din finalul competiției. 
Iar acestea din urmă, purttad 
pecetea oboselii, se transform* in 
dispute, aprige intr-adevăr, 
mult distanțate de ceea ce 
trebui să reprezinte o finală 
limpică. Dacă analizăm mal 
amănunt situația, constatăm 
rănirile, k.o.-urile. k.d.-urile, 
bandonurile șl descalificările 
înmulțesc numărul cu dt 
petiția se apropie de faza finală. 
Boxerii, supuși unui efort com- 
petițional de lung* durată. cu 
destul de multe lovituri primite 
„proaspăt”, nu mal găsesc re
surse In a se deplasa sau es
chiva, In a-și construi gindlt și 
strict regulamentar un atac, în 
a evita dinduri care pot favo
riza situațiile de rănire. In plus, 
reținerea pe o perioadă relativ 
lung* de la o alimentație nor
mală (acest „calvar” al menți
nerii ta categorie care se ma
nifestă frecvent — din păcate — 
la boxeri), nu poate conduce la 
altceva, dedt la accentuarea stă
rilor de slăbldune șl — _ ___ :
— la diminuarea calității dispute
lor puglllstlce.

Posibilitățile boxerului (ca, de 
altfel, ale oricărui sportiv) do- 
bîndite prin pregătire, se pare — 
totuși — că au unele limite, bine 
definite de nivelul de dezvoltare 
șl cunoaștere In sportul respec
tiv. ta anumite etape. Ei bine, 
pentru etapa actuală de dezvol
tare a boxului amator, 6 meduri 
„olimpice" In 12 zile reprezintă — 
după părerea noastră — o depă
șire a unei astfel de limite.

Respectînd proporția, putem a- 
firma că spectatorii... brăllenl la 
recentul turneu pe categorii de 
greutate, se pot constitui ta mar
tori la cele ce susținem, Intru- 
dt au avut ocazia să vadă ce 
Înseamnă ca un boxer să dispute 
5 meduri ta... 6 zile I

dar 
ar 
o- 
In 
că 
a- 

1Ș1 
com

In final

Constantin CHIRIAC

trebui, poate, să fie subliniat 
mai frecvent este că un ar
bitraj „inspirat" poate să albă 
efecte binefăcătoare asupra 
calității voleiului în partida 
respectivă.

Arbitrajul poate, deci, să 
aibă un rol creator, orientîn- 
du-se de la primele mingi 
asupra posibilităților echipe
lor. a calităților pe care pot 
să le pună în valoare, lă- 
sînd jocul să se desfășoate, 
prin limitarea intervențiilor 
la strictul necesar.

Am ajuns la un punct în 
care se pot formula reco
mandări. Dacă rețeta inspi
rației — nedescoperită pînă 
acum— nu o putem nici noi 
formula, putem însă combate 
prejudecăți care îndepărtează 
de la bun început această 
stare de grație și tinde sări 
expună pe arbitri riscului de 
a avea evoluții neapreciate 
și necorespunzătoare.

Există încă opinia, nu în
deajuns combătută, că un ar
bitraj bun este un arbitraj 
„strîns". Firește, nu toate 
partidele necesită același nu
măr de intervenții și nu vom 
ajunge în extrema cealaltă, 
recomandînd să se fluiere 
numai atunci cind mingea a 
atins soluL

Dar o atitudine în gene
ral aprobatoare față de con
cepția arbitrajului strîns este 
de natură să ofere scuze fa
cile unor nechemați care-și 
justifică prezența în scaunul 
de lîngă fileu prin emiterea 
unui șuierat rareori între
rupt pentru care, desigur, se 
pot găsi explicații. Cunoaște
rea regulamen&ilui nu face, 
difitr-un cetățean, un arbitru.

Orientarea în joc îi este la 
fel de necesară acestuia ca 
ți jucătorilor. Dogmatizat, ar
bitrajul „strîns" exclude o 
asemenea orientare.

Nu se poate cere arbitri
lor să semehe unul cu celă
lalt pînă la identitate — nici 
în ‘ -------  *“ '*■
ța. 
de 
Și 
de 
aibă un rol creator, le ce
rem implicit să-și afirme în 
mod pozitiv personalitatea.

Vor fi, cu siguranță, tot
deauna arbitri mai severi și 
arbitri mai toleranți. Și 
n-avem nimic împotrivă. Nici 
arbitrajul „strîns" șl nici cel 
„larg" nu sînt valoroase în 
sine, ci în raport cu necesi
tățile jocului din teren.

Să adăugăm și un alt con
siderent demn de atenție. în 
voleiul mondial numărul ce
lor care arbitrează „strîns" 
este ia ora actuală extrem 
de redus. Abuzînd pe plan 
național de o manieră necon
formă cu exigențele interna
ționale, se riscă să se creeze 
jucătorilor noștri inhibiții, ce 
s-ar putea repercuta asupra 
evoluției echipelor noastre în 
confruntările internaționale. 
Arbitrul de volei este, prin 
definiție, un iubitor al aces
tui sport. Ar fi cu atit mai 
natural ca el să tindă spre 
o atitudine creatoare. Prefe
rința deliberată spre un anu
mit gen 
sau larg) 
direcție.

vigoare ți nici în larghe- 
Deosebiri de manieră și 

concepție personală există 
vor exista în arbitraj și, 
fapt, cetind arbitrilor să

de arbitraj (strîns 
nu duce în această

Maresl RUSE5CU

•
oamna înfruntă iarna cu 
un zîmbet primăvăra- 
tic pe buze, iți revarsă 

nestingherită culoarea ți me-
lopeele. E un amurg de an 
luminos, gingaș ți nu ne vine 
aproape să credem câ noiem
brie se află pe sfirșite.

Și dacă emoțiile calificării 
fotbaliștilor au trecut (ah, 
ce emoții.'), să ne aruncăm 
privirea spre suratele mai vi
trege ale balonului rotund, 
care trăiesc în umbra lui, se 
hrănesc din rămășițele mari
lor sale ospețe, dar nu-l piz- 
muiesc niciodată pentru a- 
ceasta. Fotbalul a fost, este 
ți va fi copilul teribil, răs
fățat, infidel ți nerecunoscă
tor, dar poate tocmai pentru 
aceasta iubit. Fotbalul este... 
fotbal ți cu asta am spus, 
probabil, totul.

Grav ar fi să uităm că pe 
lingă fotbal mai există ți alt
ceva. Ce anume ?

★

Ciclocrosul, de pildă. Care 
duminică îți va cunoaș
te campionii, pe un tra

seu ales în jurul complexu
lui sportiv „Metalul" din șo
seaua Pantelimon. A îmbi
na pedalatul vîrtos cu aler-

Liderii continuă să-șl consoli
deze pozițiile. - .
Ciocâltea, care a remizat o par
tidă de ■ - --------
runda a 
cu șanse 
cale să 
Ghițescu 
berg intr-o variantă 
a sistemului catalan, 
jocul s-a desfășurat pini la un 
anumit moment după modelul 
unei clasice partide Junge-Alehin.

După 1. d4 Cf6 2. c4 e« 3. Ct3 
di 4. g3d:c4 5. Da4+Nd7 6. D:c4 
Nc6 7. Ng2 Cbd7 8. Cc3 Cb6 S. 
Dd3 Nb4 în loc de a face Ime
diat rocada, urmat de Tfdl !, ca 
într-o partidă smîslov — Keres, 
1948. Grilnberg a jucat direct 
10. Ngs. A urmat 10... U6 11. 
N:f6D:f4 12. e4. Acum, in parti
da amintită, Alehin a jucat (am
bele rocade fiind efectuate) 13. .. 
TfdS, mutare care acum nu este 
posibilă. De aceea Ghițescu a 
ales alt plan, căutind să creeze 
albului dificultăți in efectuarea 
rocadei : 12... a6 13. a3 N :c3+ 
14. b:c3Nb5 15. Dc2Na4 16. Dd3 
(Dama albă este legată de apă
rarea pionului e4) 16... 0—0 17. 
c4 ! ? (Pentru a putea face ro
cada, albul recurge la această 
slăbire a centrului) 17... c5 !

Tbl Dbs I ' (O mutare de 
1 la 19. d5 ur- 
jocul se deschl- — - ș 

21.'D:d4 Nc6 (Ne- 
un avantatj po- 
datorltă pionilor

Cu excepția lui
pe fiahtal 
prin a2-st.

luptă cu Stanciu1 (în
7-a), ceilalți candidați 

au cîștigat (sau sînt pe 
cîștige). Astfel, Teodor 
i-a surclasat pe Griln- 

cunoscută 
în care

la, 
maestru. Acum 
meăză e:d5 și .___ ___ _____
de In favoarea negrului) 19. 0—0 
c:d4 20. c5 Cd7 “ " - -------  ■”
grul a obținut 
zițional clar,
slabi al albului pe flancul da
mei) 22. Tfdl ? (Pierde un pion) 
22... Das 23. Db4D:c5 24. Cd4 
D:b4 25. T:b4 a5 26. T4blNa4 
(Acum partida Intră tn faza teh
nică, de realizare a avantaju
lui material) 27. Tdcl Tabș 28. 
Nfl b6 29. Nb5N:b5 30. T:b5Tfc8 
31. Cc6 Rf8 32. TC4R68 33. e5 Ta8 
34. f4 'SSC7 35. TblTacS (Metodic, 
negrul șl-a regrupat forțele și 
degajează acum coloana „c") 36. 
TbclbS 37. T4c2Cb8 38. Cd4T:c2 
39. T:C2T:C2 40. C:c2Cc6 (Fina
lul de cal este ușor cîștigat) 
41. Rf2 Rd7 42. Re3Rec7 43. Rd3 
Rb6 44. Cal Rc5 45. Cb3+ Rd5 
46. Cd2 a4 și albul a cedat. O 
excelentă realizate strategic* a 
maestrului Ghițescu I

I. Szabo a obținut a treia vic
torie consecutivă, de data aceasta 
asupra Iul Vasile Georgescu (care 
astfel suferă prima Infrtngere 
tn acest turneu). Punctul a fost 
obținut pe neobservate. Geor
gescu și-a avansat Imprudent 
pionul „d“ șl, pînă la urmă l-a 
pierdut. După aceasta, descura
jat probabil, n-a observat pier
derea unul turn. Iată cum s-a 
desfășurat partida :

Georgescu ~ ' 
2. Cf3 d6 3. 
5. CC3 d6 6. 
Nd3 Cbd7 9. 
(Albul n-a . 
exact deschiderea.

— Szabo i 1. 84 c5 
d4c:d4 4. C:d4 CfS 
f4 e5 7. Cf3 DC7 8. 
0—0 bS 10. Rhl Ne7 
jucat suficient da

De obicei,

PANORAMIC 
SPORTIV INTERN

garea grea, purtînd bicicleta 
pe umăr, este — în ultimă 
instanță — un semn de înal
tă pregătire polisportivă, de 
bărbăție ți curaj.

La noi — din păcate — 
ciclocrosul a avut totdeauna 
un regim ambiguu, fiind so
cotit un exercițiu complemen
tar ți nu un «port in sine, 
cum este de fapt. Poate n-ar 
fi chiar atit de rău să ne 
amintim că mari campion', ai 
pedalei — Coppi, Bartali, So
ber, Anquetil, Merckx inclu
siv — au trecut prin pur
gatoriul lui aspru, că se or
ganizează campionate mondia
le de ciclocros, la care Ro
mânia n-a participat 
odată. Dar timpul nu 
trecut-

nici- 
este

★

Două jocuri de mare 
popularitate, voleiul ți 
baschetul, îți progra

mează etapele de campionat. 
Decepțiile pe care ni Is prl-

lejuiesc în ultima vreme au 
căpătat un caracter cronic, 
ne-am obișnuit cu ele, așa 
cum un bolnav de stomac 
se învață cu dieta cea mai 
drastică, ajunge s-o ignoreze.

Și este foarte greu să se 
rupă cercul vicios, de vreme 
ce CAMPIONATELE, atit la 
volei, cit și la baschet, sînt 
practic DINAINTE JUCATE, 
cu favoriți precis cunoscuți, 
care schimbă locurile frun
tașe între ei în funcție de 
dispoziție ți formă de mo
ment.

Dinamo ți Steaua la bas
chet, Dinamo, Steaua, Rapid 
(Penicilina — fete) la volei, 
poate și Politehnica Galați. 
Cu 2 sau 3 echipe în adevă
ratul sens al cuvîntului cum 
s-ar mai putea pretinde inte
res, tensiune, neprevăzut, mo
mente de „suspens" de la o 
întrecere. Dar, despre toate 
acestea sînt mai multe de 
vorbit.

inițiativa negrului 
damei trebuie frlnată . 
Acum negrul obțihe ușor uti joc 
bun) 11, a3 Nb7 12. Del f» 13. t:es 
a-.eS 14. NgȘ be 13. N:t«N:tS 
18. Cd5N:dS 17. e:dio—O (th 
cui de mijloc șansele negrul’-* 
stat ceva mal bune, deoarece 
majoritatea sa pe flancul regelui 
poate fl mal ușor vsiorifliâtl. 
decit cea a albului pc îianeul 
damei) 1«. Tdl Ngî 1». dt 1 7 (Vezi 
diagrama. Albul theearc* i* ob

țină Inițiativa pe cale tactică, dar 
pionul d6 se va dovedi ptaâ la 
urm* prea slab) 19, •. Dbș (Nu 
19... D:d6 20. N:b5 1) 20. Dg3 T*M 
21. Ne4 Tes 22. Dfl (Altfel Se 
pierde pionul) 23.,, Db( 23. DOS 
Cf6 24. Nd5 C:d5 25. D:d5Ta» 
(Lațul se strtnge) 26. d7 Dc7 27. 
Ch4Te7 28. Dbs (Nu merge 28. 
C:g«Te:d7) «... Dc« (Apără 
punctul g6) 29. c3 Td:d7 90. T:d7 
T:d7 SI. hSDdî 22. Db4 Rb7 33. 
Rh2 el (Odată cu căderea Clo
nului d7 partida s-a terminat) 
34. gS Dd3 35. Cilii D:fl 
bul a cedat.

★
Pentru Încheiere, lată 

in care s-a întrerupt 1 
dintre Dolfi Drimer (cu 
șl Florin Gheorghiu.

Șl al-

poziția 
partida 
albele)

pion în plus, ne-de loc. Cu un
grul are toarte mart perspective 
de a clștlga această importantă 
partidă.

S. SAMARIAN

Ș altul îți 
nonimat 
competiții

CAMPIONATUL 
MASCULIN și 
Ziarele centrale 
intr-un mod de 
ceste întreceri la rubricile lor 
de sport. Probabil pentru că 
rundele se termină la 9 sea
ra ți ora este socotită tîrzle. 
Trist, dar adevărat... Totuși, 
măcar de la București, măcar 
cu o zi întîrziere, disputa a- 
prigă din universul sportivi
lor care gîndesc ar merita

iți consumă fn a- 
principalele 
interne: 
NATIONAL 

FEMININ, 
ignorează, 

neînțeles, a-

Zor care gîndesc 
puțină atenție.

București - 
duminică — 
cultății de 

drept, se desfășoară campio
natele Capitalei de juniori și 
junioare la floretă. Prilej 
pentru a descoperi ți a lansa 
pe planșele consacrării noi e- 
lemente, intr-o ramură clasi
că a «crimei pe care Româ
nia o domină cu autoritate in 
ultima vreme.

Valeriu CHIOSE
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intercepția ca capul, la in-

xe *■
pet=-.
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ECHIPA ETAPEI
Niculescu

\iculescu Lupescu Olteanu Popovicl 
DumitruStrimbeanu

Caniaro Angelescu Harșani Kallo

TRADIȚIE INFIRMATA...
Inimoșilor suporteri al echi

pei Farul le era teamă că tra
diția întâlnirilor cu Jiul se va 
repeta și azi. Adică oaspeții 
vor pleca cu cele două puncte, 
așa cum au făcut-o tn ultimele 
meciuri pe stadionul din Con
stanța. De astă dată, Insă, ele
vii lui Ozon au părăsit tere
nul învinși. Amătăciunea lor 
este mai mare fiindcă unicul 
gol poartă semnătura unui co
echipier. Dar, in general, și 
evoluția lor a lăsat de dorit. 
După un început furtunos, care 
a durat doar 7—8 minute, ju
cătorii din Valea Jiului au 
cedat inițiativa, au pus accen
tul pe apărare șl au mizat 
doar pe incursiunile lui Pero- 
fleseU, I. Constantin și Naidin. 
Atît au așteptat constănțenil. 
în condițiile tacticii amintite, 
ei au putut să domine perioa
de Îndelungate, să construiască 
nenumărate acțiuni ofensive, 
mai ales pe partea stingă.

După cum arătam. Inițiativa 
a trecut foarte repede de par
tea gazdelor. Dominarea Faru
lui va fi Insă sterilă de-a lun
gul primelor 45 de minute, cu 
toate că Sasu, Tufan și Kallo 
au avut posibilitatea să înșele 
vigilența lui Stan. Una dintre 
cele mai mari ocazii a avut-o 
Tufan In min. 28, eind, de la 
6 metri, a șutat încet, permi- 
țindu-i lui Stan să rețină cu 
ușurință. După șase minute, 
la executarea unei lovituri li
bere indirecte tn careul Jiu
lui, Sasu a expediat balonul 
tn bară.

După pauză, aspectul jocului 
a rămas același. în min. 50, o 
nouă incursiune a lui Ologu 
a provocat derută printre apă
rătorii adverși. Șeptarul Fa
rului a centrat, balonul s-a lo
vit de piciorul lui Georgevicl, 
care i-a schimbat direcția în 
propria-i poartă: 1—0 pentru 
Farul. în continuare, jocul s-a

CONSTANTA » ona teu
ton. de la ■.-•nttai aanru). 
Stadlcn .1 Mari, terec dert- 
ve.st : timp frumos: aproxi
mativ 14M spectatori. A mar- 
cat : Georgevicl (mtn ss auto
gol).

FARUL : Șteflae»cu 7 —
Antoneacu 8. Staaca 7. Mare»
7. Pieșa C. Tânase 8. KoszL*
8. Ologu 7. Sasu ». Tufaa 4

“ z_:. *
jn.’L : Stan 

Georgerici â 
4. Cotortnani 
Peronescu 7. 
4« Sandu 7), 
Naidin S.

A arbitrat L Hrisafl 
ajutat la linie de D. Isâeeseu 
ți 5. Lazâr (toți din Bucu
rești).

.Trofeul Petscbowsebl* (pen
tru public). 8.

La uneret-rezerve : FARUL 
— JIUL 7-4 (1-4).

(min. « Badea). Kallo «.
S — Talpal 7. 

Stoker «. Toaca 
«• Marinescu 7. 
Actnm c (min. 
L Constantin 7,

cît echipa gazdă părea su
focau după fcrcing-ui <Ba 
prima parte ■ reprizei secun
da, iar Petrolul revenise la 
maniera de joc din prima re
priză, rir.d pasase mai bine 
decît adversarul său. De 
fapt, golurile au căruț intfm- 
plâtor. nu ca urmare a ur.cr 
acțiuni bine concepute și fi
nalizate. d datorită unor 
greșeli flagrante Astfel, ăes- 
rhiderea scorului (mia. 72) a 
fo<t consecința anei erori de 
irbitraj. t ușierul TUDORFI 
LETCA nesemnalizind pozi
ția de ofsaid a lui Deselaieu 
și Oblemenco. prim al ui ae* 
răminindu-i deeit rolul de a 
impinge mingea in poartă 
pe lingă M. Ionescu. Golul 
egalizator al Petrolului (min. 
86) a fost urmarea Crească 
a unei duble greșeli a apă
rării craiovene. Velea acor
dă un corner pueril, ce la 
peste 30 m de proprie poar
tă. Execută Grozea. iar Ga- 
boraș ratează intercepția, 
mingea lovindu-se.
simplu, de Bădin și scurgin- 
du-se în plasă sub privirile 
înmărmurite ale întregii apă
rări craiovene. ȘL în sfîrșit, 
golul victoriei echipei gazdă, 
înscris de Oblemenco (min 
88), se datorește plasamentu
lui defectuos al fundașilor 
centrali ploieșteni, care au 
pierdut un duel aerian cu 
tandemul de atacanțl adverși. 
Ploieștenii au acuzat fault al 
lui Oblemenco asupra lui 
Bădin, dar chiar ața fiind 
unde se afla dublura aces
tuia, Crîngașu ? Pe aceeași 
linie cu el, sărind și ratând

pur șl

-ii

18 — ac-
Kiti. care 
adversari

■

GHIȚĂ A REZISTAT
PÎNĂ LA CAPĂT...

VICTORIE 
DISCUTABILĂ 
A GAZDELOR

DINAMO BACĂU — UNIVER
SITATEA CLUJ 1—1 (1-4)

BACĂU (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Stadionul 
„23 August" ; timp răcoros ; 
teren bun de joe ; spectatori
— 5000. Au marcat : Ene Da
niel (min. 28), Dembrovschi 
(ttiin. 55) șl Oprea (min. 48).

DINAMO s Ghiță I — Kiss 7, 
Nedelcu 8, Velicu 8, Comă- 
nescu 7, Vătafu 7, Duțan 7, 
Ene Daniel 7, Dembrovschi 8, 
Kugtubel 5, Băluță I (Panalt 
din min. 80).

UNIVERSITATEA : ștefan 7
— Crețu C, Pexa 7, Solomon
7, Clmpeanu 8. Anca 7, Oprea
8. UUSleanu 7, Mustețea 4, 
Adam S (Munteanu — din 
min. 60 — 7), Barbu 7.

A arbitrat N. Cursaru (Plo
iești) ++'4r4t> ajutat la linie 
de M. Vasiliu (Ploiești) șl Gh. 
Vasliescu 1 (București).

„Trofeul Petschowschi’ (pen
tru public) : 8.

La tineret-rezerve : Dinamo 
■acău — Universitatea Cluj 
4-1 (3-9).

1

Clujenii au venit la Bacău 
:u gîndul la victorie. Ei au re
nunțat la apărarea aglome
rată, dind tonul unui joc des
chis și mareînd, mai ales in 
repriza secundă, o sensibilă 
superioritate teritorială asu
pra echipei Dinamo, care azi 
n-a părut lă fie tn toate ape
le ei.

Ene Daniel ratează în min. 
4 de la numai t metri. Mai 
tirziu, Barbu execută un cor
ner și Mustețea trage în 
Ghiță de la un metru de 
poartă. Clujenii încheagă ac
țiuni mai clare, iar Anca, cău- 
tînd să paralizeze unul din
tre cei mai importanți centri 
nervoși ai adversarului, se o- 
cupă în exclusivitate de Dem
brovschi. Raidurile liniilor de 
atac se succed, dar sînt încă 
lipsite de claritate. Dembrov
schi scapă din „corsetul" lui 
Anca și capul lui trimite ba
lonul pe lingă bară (min. 7).

Duțan provoacă focuri de ar
tificii la mijlocul terenului, 
iar explozia te va produce ceva 
mai tirziu ți anume în minu
tul 28. La un fault comis de 
oaspeți, Nedelcu trimite 
Ionul cu boltă în careul 
jean, iar Ene Daniel, cu o 
gistrală lovitură de cap. 
chide scorul. Studenții 
portă cu stoicism dușul 
fi forțează egalarea. Dar 
gura ocazie mai serioasă o 
vor avea tocmai spre sfîrșitul 
reprizei. Un țut puternic al 
lui Mustețea e deviat de 
Ghiță peste bard. Urmează un 
comer ți Adam reia din role 
peste poartă de la numai 6 m.

N-au trecut nici două mi
nute din repriza secundă și 
Velicu, cu un țut surpriză, 
tocmai de la mijlocul terenu
lui, e gata să mărească avan
tajul echipei Dinamo. Iar 
peste un minut un „drobșut* 
le la 11 m teleghidează pur 
li simplu balonul în plasd! 
Autor: Oprea. Tăria șutului 
— excepțională. Intervenția 
lui Ghiță — inutilă.

Băcăuanii depun eforturi e- 
vidente pentru victorie. Scă
pat de sub „lacătul" lui Anca. 
Dembrovschi se mișcă mai 
dezinvolt și încropește acțiuni 
din ce în ce mai periculoase, 
încununarea activității sale 
vine în minutul 55 : Duțan se 
„bate* cu Anca pentru o min
ge, o recuperează, pătrunde 
tn careul clujenilor și cen
trează. Dembrovschi se ivește 
prompt la întîlnirea cu balo
nul ți de la 16 metri șutează 
cu sete în plasă, făcînd-o să 
tremure din nou. Alte două 
minute (69—70) provoacă 
„suspansuri" la ambele porți. 
„U“ se mobilizează cu toată 
energia în bătălia egalării, 
Insă apărarea băcăuană — în 
frunte cu Ghiță — rezistă cu 
ultimele puteri iureșului.

echilibrat pentru o scurtă pe
rioadă, apoi din nou acțiunile 
ofensive s-au desfășurat «pre 
poarta Jiului. în min. 80, Olo
gii este oprit neregulamentar 
în careu de către Georgevici. 
insă infracțiunea este trecută 
cu vederea de către conducă
torul partidei. în ultimele cinci 
minute, I. Constantin și colegii 
lui au incercat să restabilească 
egalitatea pe tabela de marcaj, 
dar Ștefănescu a fost la post

Pompiliu VINTILA

.risureete" trei 
dar Martir.cvici irosește pa
sa. șutind mult peste poartă 
Același MartinovieL in min 
28. se află singur In careu, 
la 12 m. dar șutează pe lin
es poartă. în min. 41 Crin- 
gasu. era să înscrie un 
autogol printr-o ciocnire cu 
propriul său portar. Vișan. tn 
ultimă instanță Bădin acor- 
dind romer. Imediat după 
pauză. Dincață se infiltrează 
In careul advers, dar în loc 
să șuteze. preferă o cădere 
teatrală. încerrfnd să specu
leze un penalty. în min. 48 
Oblemenco ciștigâ dintr-o 
.contră* cu Bădin, dar șu
tul său puternic .rade* bara 
transversală. Și în min. 67 
se ratează cea mai mare oca* 
zie a meciului, eind Desel- 
nieu fire poarta goală în față 
(M. Ionescu ieșise la blocaj), 
dar șutează afară.

Cam puțin, totuși!

C-F.a. CLUJ - U.T.A.
1-» a-«)

CLUJ. ZS (pria telefon). Sta
dionul din Parcul orașului t 
timp frumos ; teren buo ; 
spectatori — aproximativ 5 004. 
A Inserts Scbwarti (min. 5).

C-FJt. CLUJ : Nagel S — 
Dragomir 4, Cojocaru 8, Soos 
9, Roman 7, Stance) s (Cos- 
•ea min. 7S), Bre t an 
Scbwarti 7, >L 
(min. 6» Tegean 
Petrescu 7.

U.T.A. : Gornea 
C. Bacoș 7^ Pojcnl

», Peiescu 5, 
(mln. « Lereter n, 
< (tnln. 73 Fi.
Domide 8. Slot 7.

A arbitrat M. Bădulescu 
ajutat la linie de A. 

Pop și T. Vecan (toți din O- 
radea).

.Trofeul Petschowschi* (pen
tru public) : 8.

La Uneret-rezerve: C.F.R. 
— U.T.A. 4—0.

7,
Popescu' 4 
O. Soo 7,

8 — Birău
___ . ______ 7. Czako 6 

46 Broșovschi), Axente 
Broșovschi 6 
~. Șchiopu 
Dumitrescu),

care 
ară-

Paul SLĂVESCU

.Veteranul* Soos, a fost 
cel mai bun de pe teren, 
intervenind decisiv, în repe
tate rînduri, la duelurile ae
riene cu Domide sau Lere- 
ter, degajînd la momentul 
oportun mingile spre 
se îndreptau atacanții
deni. Omul acesta inepui
zabil a fost sufletul apărării 
și este un adevărat exemplu 
de dăruire. Soos a fost bine 
secondat de .adjunctul" Co- 
jocaru și de cei doi fundași 
de margine. De altfel, apă
rarea clujeană a dus tot 
greul partidei. De ce 7 Pen
tru simplul motiv că după 
15 minute de dominare și

atacuri susținute Ia poarta 
lui Gornea, treptat înaintașii 
clujeni s-au stins, inițiativa 
trezind aproape total de par
tea arădenilor. Revenind la 
primele 15 minute, dominate 
de feroviari, amintesc faza 
din min. 5, ciad Schwartz, 
profitând de o bîlbîială du
blă a lui Pojoni și Czako, 
reia imparabil. din apropiere, 
în gol.

Și acum, să trecem la do
minarea arădeană. Șutul lui 
Axente (min. 19) zguduie 
bara laterală, iar .bomba* 
violentă a lui Domide (min. 
32) este scăpată de Nagel, 
dar nici un alt atacant oas
pete nu se afla în apropiere 
pentru a fructifica. Moț are 
ocazia dc a înscrie în min. 
38 și 42 dar, din careu, li
ber, ratează. După pauză, 
în min. 47 Șchiopu șutează 
decisiv, 
mingea este deviată salva
tor de capul Iul ~ 
Gornea
65 și 68 salvînd goluri gata 
făcute. în min. 89 fază cri
tică și discutabilă : o 
trare de pe dreapta îl 
sește pe Lereter în 
lovitură de cap și 
arbitru], sancționînd 
lui Lereter asupra 
gomir, îl anulează, 
clarații de la cabină i De- 
refer : ,Nu 
Dragomir: 
mine cu mîinile, 
șansa de a sări 
F. Dumitrescu, 
federal i „Gol valabil, 
voi scrie în raporf*. 
trul Radulescu s 
Am fost aproape de

După aceste declarații con
tradictorii, personal înclin 
spre gol valabil.

dar, colosal noroc.

Gojocaru.
se remarcă în min.

cen- 
gă- 

careu, o 
gol, dar 

faultul 
lui Dra- 
Iată de-

am 
,S-a

faultat 1* 
sprijinit pe 
nedîndu-mi 

la minge*, 
observator 

Așa 
Arbi- 

.Fault clar, 
fază*.

V. MOREA

RATATE
7

rece 
sin-

e,;.e ți in aceasfd fază imbatabil
Fotoi THEO MACARSCHI

UN DRAW CARE DEZAVANTAJEAZA AMBELE ECHIPE ■ ■ ■

CRIȘUL — POLITEHNICA 
IAȘI 2—0 (2—0)

ORADEA, 20 (prin telefon). 
Stadion Crlșul ; timp frumos 
(dar rece) : teren bun : spec
tatori — circa 5 000. A mar
cat Harșani (min. 15 șl 31).

CRtȘUI. : Baumeartner 8 — 
Balogh 6. Sărac 7, E. Naghi 8, 
Popovicl 8, Tomeș 7, Dărăban 
7, Sucin 4 (din min. 66 Ce- 
fan). Harșani 9, Kun U 7, Co- 
clș 7.

POLITEHNICA s Constantl- 
nescu 7 — Pal 7, Alecu 8, Lu- 
pea 7. RomUă 6, Contardo 7, 
Andrioalel 8, Lupulescu 8, Cu- 
perman 7 (din min. “ 
llac), Moldoveana 5 
Marica), Cost&cbescu

A arbitrat Gh.
ajutat

(bine) de D. Velicu

G. M1HALACHE

Probabil mai mult pe Steaua 
șl mai puțin pe F. C. Argeș, 
acest 0—0 nedreptățește. Am
bele protagoniste aveau, în 

‘ felul lor, dreptul la victorie. 
Pentru a nu părea sentențioși, 
vom argumenta aserțiunea 
noastră din... punctul de ve
dere al echipei Steaua și din 
cel al echipei piteștene.

LIDERUL FĂCUT • • •
(Urmară din pag. 1)

fensiv (bine pus la punct, 
prin retragerea lui Angelescu, 
.libero" în fața centralilor) 
rapidist, a .urcat* spre 
mijlocul terenului, cu balo
nul la picior, pe care l-a 
trimis lui Ștefan, devenit, o 
clipă, aripă în locul lui Năs- 
turescu. Fundașul Rapidului 
a intuit perfect gustul de 
gol al coechipierului său, i-a 
restituit, înalt, mingea în 
careu lui Eupescu, care, eu 
o splendidă lovitură de cap, 
l-a .învins" pe ■ neinspiratul 
Coman, ieșit undeva ia mar
ginea careului mic. Pentru 
dinamoviști, .șocul" a fost 
evident și, mai înainte de 
a-și reveni, au primit (în 
min. 38) și cel de-al doilea 
gol : aflat în posesia mingii, 
undeva în interiorul terenu
lui, Năsturescu a pasat scurt 
lateral lui Dumitru, care, de 
la aproximativ 20 de metri, 
a .prelungit", cu boltă, la 
colț, peste goalkeaperul di- 
namovist, plecat din poartă 
— ca și la deschiderea sco
rului — la promenadă 1 2—0 
pentru .outsider*. Evident 
zarurile fuseseră aruncate, 
cel puțin pentru prima parte 
a jocului...

cornere și adversarului... po
sibilitatea de a manevra și 
mai periculos pe contraataa. 
Și astfel, în timp ce Dinamo 
a avut de partea sa superi
oritatea teritorială (platonică 
satisfacție), Rapidul a bene
ficiat, în continuare, de oca
zii dare de gol i în min. 66, 
Neagu i-a suflat balonul lui 
Stoenescu, a pătruns impe
tuos în careu, dar mingea 
șutată pe mijlocul porții a 
fost ușor respinsă de Somanț 
în min. 75, ia o pasă opor
tun trimisă de Dinu, mijlo
cașul Dumitru s-a trezit cu 
balonul singur în fața lui 
Soman, însă dorind să înscrie 
cu dribling, a ieșit din unghi și 
a fost blocat la picioare. 
Intre aceste situații favora-

bile de a majora seorul, ale 
rapidiștilor, Dinam® a mai 
forțat de cîteva ori, încer- 
cînd să străpungă pe aripa 
dreaptă, dar de fiecare dată 
Greavu i-a oprit prin mij
loace neregulamentare (faul
turi de joc) pe Lucescu și 
Pîrcălab.

Și apoi, în loc de fotbal, 
epilog, nedorit i Deleanu l-a 
lovit (fără minge) pe Dumi
tru, iar Dinu — violent — 
pe Radu Nunweiller, oa răs
puns la un fault, dar în timp 
ce dinamovistul era căzut la 
pămînt. Nu știm de ce arbi
trul i-a invitat și pe Dinu și 
pe Nunweiller să părăsească 
terenul ?

De ce ar fi meritat Steaua 
victoria 7 Pentru că a do
minat teritorial cea mai mare 
parte a meciului, supunin- 
du-și adversara la o preș:—e 
pe alocuri sufocantă.

De ce ar fi meritat și F. C. 
Argeș victoria 7 Pentru că. in 
condițiile unui med In de
plasare, A GÎND1T mai bir.e 
decît partenera sa jocul, evo- 
luînd cu o matematică exacti
tate în apărare, de ur.de a 
ieșit, de multe ori. prin con
traatacuri care ar fi putut de
cide victoria.

între aceste două coordonate 
majore, explicațiile vii, ime
diate. ale draw-ului de pe Re
publicii sînt diverse. Prima 
explicație, esențială și hotări- 
toare, se numește.. NI«U- 
LESCU. Portarul piteștean a 
apărat ieri fenomenal (la pau
za jocului, Voinescu. marele 
nostru goalkeeper de acum 
cîțiva ani, ne spunea că Nicu- 
lescu a apărat în stil de mare 
vedetă europeană). scoțind 
cîteva mingi pe care toată lu
mea le-a văzut tn plasă (min. 
28 — .bombă* Dumitriu, min. 
36 — blocaj la șuturile din 
careul mic ale lui Creinicea- 
nu, Ștefănescu și Veir.ea, min. 
38 — lovitură de cap expe
diată din 2 m de Voinea, min. 
77 — „cap* D. Nicolae. min. 
80 — „bombă" Sătmăreanu și 
alte 7—8 parade inspirate, pe

STEAUA — P. C. ARGEȘ 4—4

Republica ; tunp frumos ; teren bun : 7 000 spectatori.
STEAUA : Sacru t — Să Unire* nu S. Hălmăgeanu 8, D. Nicolae 9, 

Vite 7, Dumuriu 7. Naom S, Putea 9, Ștefănescu 5 (min. 67 Ne- 
sreai. Voinea s. Creinleeann 4.

F. C. ARGEȘ : Niculeseu II — Ptgulea I, Olteana », Vlad 8. Ivan 
* Preșarjei 7. Ștefănescu 8, ClrciamArescu 4, Radu 5, Nu(u 7, Jer- 
eu 3.

A arbitra: c. Nîfescu 4r ajutat la linie de
A. Tad-r (toți din Sibiu).

.Trofeul Petschowschi’ (pentru public) t 9.
C. Argeș 1—1 (0—0).La eneret-rezerve : Steaua — F.

care nu le mai transcriem 
lipsă de spațiu—J O altă 
plicație ar fi Jocul exact 
fundaților piteșteni, între care 
J;bero"-ul OLTEANU a fost 
cu un cap — la propriu și ia 
figurat — peste toți, coechi
pieri și adversari. 9—8 mai 
poate fi explicat și de stereo
tipul centrărilor înalte ale 
bucureștenilor — obsedante și 
atit de ineficace — utile ex
clusiv fotoreporterilor— Re
zultatul de egalitate se poate 
reproșa, de asemenea, tn mare 
măsură și- 
teni, care, 
(min. S — 
Radu, min.
75 — Jercan, min. 81 — Cfr- 
dumărescu). lansați pe con
traatac, puteau, cu un plus de 
ludditate, tranșa soarta par-

din 
ex

al

atacanților piteș- 
In multe situații 
Nuțu, min. 10 — 
61 — Nuțu, min.

E. Bucșe și

lor. Mai alestidei în favoarea
în aceste momente, lipsa ma
relui absent, Dobrin. s-a făcut 
mult simțită, acestor acțiuni 
temperamentale, periculoase 
potențial, lipsindu-le catali
zatorul pe care îl introduce 
— de regulă — în |oc Inter
naționalul piteștean.

O bară — opera Iui Dumi- 
triu (min. 31) s-a epus și ea 
victoriei, dar așa e la fotbal, 
există și bare...

Ua final tragi-comio a fost 
opera... ceasului de pe stadion, 
care a .înghețat" prin min. 60 
al partidei, pentra ca după 
vreun sfert de oră să accele
reze legendar, exasperînd prin 
minutul 106 (ora lui...) apăra
rea piteșteană, care lupta ca 
la Termopile...

Marius POPESCU

KEFRIZA CU 
LOCUB

DINU 
LUI-

pauză, Dina- 
decisă 

pe

Firesc, după 
mo a ieșit din cabină 
să joace aproape totul 
cartea atacului. Fixat inițial 
»libero", Dinu și-a părăsit tot 
mai des zona sa, trăgîndu-și 
literalmente în ofensivă 
aproape întreaga echipă, o 
ofensivă însă precipitată și 
prin aceasta haotică, care a 
adus liderului doar cite va

STEAGUL ROȘU 0 DECEPȚIE...
DE ZILE MARI!
dat 
ofi-

De mult nu ne-a fost 
să vedem, într-un meci 
cial, o echipă atît de firavă, 
de neinspirată, cum a fost 
astăzi Steagul roșu I Am ur
mărit — cu părere de rău — 
o evoluție întristătoare a bra
șovenilor, care au practicat un 
joc nepermis de slab, care 
n-au tras, în tot timpul me
ciului, nici un șut pe spa
țiul porții, care n-au reușit 
să „lege* decît cel mult două 
pase consecutive, și asta în 
zona neutrală a terenului, 
acolo unde flecare e lăsat 
să facă cu mingea cam ce 
vrea.

Am văzut, zic, un Ivăn-

cescu complet dezorientat, un 
Penzeș de-a dreptul ridicol, 
un Florescu sleit, un Rusu 
care a făcut atîtea faulturi 
cit într-un campionat întreg 
și... nu l-am văzut pe Gyorfy. 
jucătorul despre care cu greu 
pot afirma dacă a fost 
nu pe gazon.

Făcînd această tristă 
cere în revistă a echipei 
șovene, sîntem gata să
aliem spiritului aruncat de 
un hîtru din tribună : „Oare 
băieții ăștia de la Brașov se 
cunosc între ei ? !" șl să în
țelegem mîhnirea finală a iul 
V. Stănescu...

Evident, într-un asemenea

sau

tre- 
bra- 

ne

cadru, eforturile, la început 
disperate și apoi tot mai ti
mide ale lui Pescaru și Ba- 
lint, au rămas fără finalitate, 
și lucrul acesta este cu atît 
mai surprinzător cu cît — 
împotriva tabelei de marcaj 
— gazdele au făcut și ele un 
joc modest. Ba mai mult, cu 
excepția năbădăiosului Ca
niaro și a inteligentului 
Lucaci, introdus — de ce 
oare ? — abia după pauză, 
elevii lui Steinbach au evo
luat mediocru, hazardat, an- 
grenîndu-se în dezordinea 
brașovenilor, dezordine ce a 
fost parcă legea nr. 1 a jo
cului—

A. 8. ARMATA — STEAGUL ROȘU 3—4 (2—0)
TG. MUREȘ, W (prin telefon, de la trimisul nostru). Stadion 23 

August; timp friguros ; teren bun : spectatori — aproape 5 000. Au 
marcat : Caniaro (min. 18 ș! 45 — din 11 m), Ciutac (min. 68).

A. S ARMATA : Bay (fără notă) — Șleam 7, Dondoș 7. Toth 7, 
Czako 7. Sico 6, Ciutac 7, Caniaro 8, Naghi 7, Trăznea 7, Macoi 6 
(min. 46 Lucaci 8).

STEAGUL ROȘU : Adamache 5 — Ivăncescu 
Penzeș 4 (min. 28 Rusu 5), Pescaru 6, Balint 
Florescu 4. Gyfirfy 3.

A arbitrat Gh. Limona +++++■ ajutat 
Mlhăilescu șl G. Retezau (toți din București).

.Trofeul Petschowschi’ (pentru public) : 7.
La tineret-rezerve : A. 8. Armata — Steagul roșu 3—0 (2—0).

4, Jenei 5, Olteanu 7, 
9, Ne cui a Gane 5, 

bine la linie de N.

51 Go- 
(min. 62 
5. 
Popovicl 
la linie 

___ ,__  șl (slab) 
de A. Munich (toți din Bueu- 
reștl)

„Trofeul Petschowschiw (pen
tru public) c 9.

La tineret-rezerve c Crlșul — 
Politehnica 2—0 (2—0).

într-adevăr, A.S.A. a cîști- 
gat Ia pas, cu un scor re
cord pentru ea în acest cam
pionat, dar izbînda realizată 
în fața unei echipe fantomă, 
care n-a opus decît rezis
tența unui boxer în groggy, 
se cere, desigur, confirmată.

Și acum, despre goluri : in 
min. 18, Caniaro face o cursă 
solitară de 50 m și șutează 
pe lingă Adamache : I—0 ; 
in min. 45, Macoi e faultat, 
in careu, de Ivăncescu și 
același Caniaro stabilește ra-

zultatul primei reprize, pen
tru ca, în sfîrșit, în min. 68 
Ciutac să reia, cu capul, o 
excelentă centrare a luiTrăz- 
nea.„

Adăugind acestor faze alte 
două-trei reușite atacuri mu
reșene, din primele 45 de mi
nute, am încheiat bilanțul 
partidei de astăzi, ceea ce — 
de ce n-am recunoaște-o ? — 
e mult prea puțin pentru ni
velul diviziei A.

Partida a început într-o 
tensiune destul de ridicată, 
fapt ee și-a lăsat amprenta 
pe calitatea jocului practi
cat. După o scurtă tatonare, 
orădenii s-au lansat în ofen
sivă, avînd meritul de a for
ța alura partidei și căutând 
drumul cel mai scurt spre 
poarta lui Constantinescu. O 
plăcută surpriză a constitu
it-o evoluția lui Harșani, in
cisiv, decis în acțiuni.

Studenții nn s-au lăsat 
impresionați de atacurile 
localnicilor, au ripostat cu
rajos (în prima repriză au 
beneficiat și de ■ avantajul 
vîntului), dar au depășit de 
multe ori limitele regula
mentului, obligîndu-1 pe ar
bitru să intervină.

După pauză, beneficiind de 
vînt, gazdele au pus stăpî- 
nire pe Joc.

Gîteva faze mal impor
tante i MIN. 15: primind o 
pasă de la Kun II, Harșani 
pătrunde în careu, 
balonul, dar insistă, 
junge în apropierea 
de unde-1 trimite în 
1—0. Da numai trei 
la o lovitură de colț, Alecu 
reia cu capul, Baumgartner 
scapă mingea, aceasta lovește 
bara transversală și iese în 
corner. Min. 231 Dupulescu 
își presară adversarii într-o 
cursă irezistibilă, intră In 
careu, dar mingea expediată 
trece pe lîneă poartă. MIN. 
31: la o lovitură liberă, ba
lonul trimis cu efect ocolește 
apărarea oaspeților și Har
șani reia din volă direct în 
plasă : 2—0. Min. 40 t Kun II 
înscrie un gol perfect vala
bil, dar anulat de arbitru la 
semnalizarea tușierului Mu
nich. După pauză, începe 
suita de ocazii ratate de că
tre orădeni i Harșani 
47, 78, 79, Gociș — 
și Kun II — min. 
min. 90, Dupulescu 
și ei un gol gata ____
Baumgartner scapă din brațe 
o minge pe care i-o trimisese 
E. Naghi, Lupul eseu o inter
ceptează, însă șutează pe 
lîngă poarta goală.

pierde 
îl rea- 

porții, 
plasă : 

minute,

— min. 
min. 80 
83. în 
ratează 
făcut i

Ovldiu lOANljOAlA IUa GH1ȘA
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ecouri pe marginea meciului 
box FRANTA-ROMĂNIA

*Perla neagră", înconjurat de admiratori, la cîteva clipe după marcarea celui de-al 1000-lea 
gol din prodigioasa sa carieră Telefotoi A.P.—AGERPRES

MIERCURI SEARA, PE STADIONUL MARACANA

0 placă comemorativă va
RIO DE JANEIRO, 20 (A- 

gerpres). — Cel de-al 1 000-lea 
gol înscris de faimosul fotba
list brazilian Pete, a fost 
realizat miercuri seara, din- 
tr-o lovitură de la 11 m. în 
minutul 78 al meciului San
tos — Vasco da Gama, meci 
disputat pe tnarele stadion 
Maracana din Rio de Janei
ro. Imediat după șutul ce pe- 
cetluia un fabulos record din 
istoria fotbalului, Pele a pă
răsit terenul sub furtuna de 
aplauze a tribunelor. întrea
ga Brazilie — transmit co
respondenții de presă — a 
salutat cu urale tradiționa
lul „Goooool" al radiorepor- 
terilor.

Portarul echipei Vasco da 
Gama, Andrada (un jucător 
de origină argentiniană) a 
făcut tot posibilul pentru a 
împiedica „Perla Neagră" să 
înscrie. în momentul penal- 
ty-ului rezultatul era egal 
1—1. Pete nu și-a dezamăgit 
însă suporterii, plasînd impa- 
rabil mingea, în _ colțul din 
stînga al porții, 
meciului Pete a 
tricou al echipei 
Gama, avînd pe 
1000 și desenul 
Maracana. Emoționat, Pete a 
declarat reporterilor : „Cînd 
am marcat astă-seară cel 
de-al 1 000-lea gol m-am gîn- 
dit la toți copiii sărmani din 
lume”. Apoi el a dezvelit 
placa comemorativă de la sta
dionul Maracana, care va re
aminti totdeauna amatorilor 
de fotbal această performanță.

Recordul lui Pete a fost 
comentat și de cîțiva celebri 
fotbaliști. Iată opiniile lor:

BOBBY MOORE — căpita
nul echipei Angliei : „A mar
ca 1 000 de goluri este o mare 
ispravă. Să sperăm insă că 
Pelă nu se va apropia de ci
fra de 2 000 de goluri, în dau
na noastră, la viitorul cam
pionat mondial din Mexic".

UWE SEELER (R.F.G.) : 
„Ar trebui să marchez încă 
300 de goluri ca să egalez a- 
cest record. Pel6 nu este doar 
un idol al tinerilor fotbaliști, 
el este un monument viu al 
fotbalului internațional".

JUST FONTAINE (Franța): 
„Indiscutabil este cel mai bun

imortaliza performanța
fotbalist. Acest palmares con
firmă superclasa tui Pele. 
Desigur au existat golgeteri 
de talia unui Di Stefano, dar 
în actualul context al fotba
lului defensiv va fi dificil 
pentru orice jucător să obți
nă un rezultat asemănător".

marelui fotbalist brazilian
SE PRECONIZEAZĂ 
UN MARE TURNEU 

IN BRAZILIA

150

FOTBAL
MERIDIANE

Trimisul nostru special la Campionatele 
balcanice de scrimă SEBASTIAN BONIFACIU

La sfîrșitul 
primit un 

Vasco da 
spate cifra 
stadionului

ÎNSCRIERILE 
PENTRU CEL DE-AL 4-lea 
CAMPIONAT EUROPEAN

A fost dat publicității REGU
LAMENTUL DE DISPUTARE A 
CELUI DE-AL 4-lea CAMPIO
NAT EUROPEAN DE FOTBAL 
INTER-ȚARI — Cupa Henry De
launay. Tragerea la sorți se va 
efectua la 20 martie 1970 la Roma. 
PRECONIZINDU-SE FORMAREA 
A 8 GRUPE DE CITE MAXI
MUM 4 ECHIPE. Meciurile din 
cadrul grupelor (tur-retur, după 
formula campionat) se vor des
fășura între 1 august 1970 și 
sfirșitul lunii ianuarie 1972. Echi
pele ciștigătoare ale celor 8 gru
pe ......... . ..
de

Cu prilejul aniversării a 
de ani de la declararea indepen
denței Braziliei, federația brazi
liană de fotbal intenționează să 
organizeze in luna septembrie a 
anului 1972 un mare turneu inter
național de fotbal. Joao Have 
lange, președintele Confederației 
braziliene a sporturilor inten
ționează să trimită invitații re
prezentativelor Angliei, Argenti
nei, Cehoslovaciei, Columbiei, 
R.F. a. Germaniei, Italiei. Mexi
cului, Paraguayului, Perului, 
Portugaliei, Ungariei și U.R.S.S. 
Meciurile acestui turneu se vor 
disputa in principalele orașe ale 
Braziliei. Echipa Învingătoare va 
primi „Cupa Independenței". 
Proiectul acestui turneu urmează 
să fie examinat de Federația in
ternațională de fotbal.

Dupd trei ore de zbor (de 
fapt, așa cum ne asigura, la 
plecarea de pe aeroportul Bă- 
neasa, însoțitoarea de bord, 
numai 2 ore și 50 de mi
nute!) avionul TAROM în 
care mă aflam împreună cu 
echipa de box a României a 
aterizat la „Le Bourget", ve
chiul cîmp de aviație al Pari
sului.

A fost o călătorie plăcută 
din toate punctele de vedere, 
buna dispoziție a sportivilor 
noștri completînd climatul 
creat de condițiile excelente 
de zbor. Boxerii români nu 
par cîtuși de puțin neliniștiți 
de confruntarea de simbătă 
seara cu naționala Franței. 
De altfel, aproape că nu s-au 
referit deloc la meciurile 
care-i așteaptă pe fiecare. Au 
vorbit despre alte tntîlniri, 
intrate de acum în amintire, 
au insistat pe istoria lor anec
dotică, înlocuind chiar și la
crima de ieri cu zimbetul de 
azi. Un prim „meci" a avut 
loc, totuși, în avion, boxerii 
găsindu-se în „colțuri opuse" 
atunci cînd a fost luată în 
discuție propunerea făcută 
recent de cunoscutul pugilist 
sovietic, Valeri Frolov, ca dis
tanța de luptă a amatorilor .

să crească de la 3 la 5 re
prize.

Parisul a însemnat un foarte 
scurt popas pentru delegația 
noastră, de la aeroport auto
buzul dueîndu-i pe boxeri di
rect la gară, cu destinația 
Saint Brieuc. In acest oraș, 
aflat la cca. 450 kilometri de 
Paris, lingă Marea Mînecii, va 
avea loc meciul Franța—Ro
mânia. In numărul de azi 
al ziarului „l'Equipe", cunos
cutul comentator Georges 
Peeters, după ce amintește că 
patru dintre reprezentanții 
României sînt campioni eu
ropeni, ajunge la concluzia 
că „amatorii francezi au o 
sarcină teribil de dificilă".

De altfel, federația franceză 
a căutat să le-o ușureze pe 
cit posibil, soticitind de la 
început forului nostru de spe
cialitate să nu-l trimită în 
ring pe Monea (pentru care 
francezii nu aveau un adver
sar corespunzător) ci pe o- 
mul nr. 2 al categoriei semi
grea, Constantinescu. Fede
rația noastră a fost de acord. 
Ea avea să satisfacă și cea de 
a doua rugăminte a gazdelor, 
de a nu-l folosi pe Ciucă la 
categoria muscă, ci pe Aurel 
Mihai.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„DAILY MIRROR" Șl „TIMES" DESPRE

CAMPION LA FLORETĂ

se califică pentru sferturile 
finală.

înscrierile pentru noua 
ediție a campionatului eu
ropean se vor trimite la 
Uniunea europeană de fot
bal Înainte de 15 feSrua- 
rle 1970.

REAL MADRID 
ÎNVINSA LA LIEGE

Cel mal important meci al 
mlercurei fotbalistice a avut loc 
la Lidge, între echipa locală 
Standard și cunoscuta formație 
Real Madrid. Belgienii, încura
jați frenetic de cei aproape 40 000 
de spectatori au ciștigat cu 1—0 
(1—0), prin golul marcat de De- 
prieux in min. 41. Se pare insă 
că avantajul minim va fi insu
ficient pentru ea belgienii să se 
califice - . -
Returul 
gramat 
drid.
AJAX

in sferturile de finali, 
acestui meci este pro- 
la 3 decembrie, la Ma-

CtSTIGAT 
al doilea

cv t 
at .Cupei 
s-au ees-
Cel mai

A
In turul 

europene a tirgur.lor* 
fășurat noi partide,
mare scor a fost realizat de A’ax 
Amsterdam care a dispus cu 
7—0 (2—0) de echipa poloneza
Ruch Chorzov, prin gclurile mar
cate de Cruyff (2), Van Dick (Z), 
Vasovici (2) șl Swartz.

Alte rezultate: Kilmarnock — 
Slavia sofia 4—1, F.C. Rouen — 
Charleroi 2—0 (în tur 1—3), F.C. 
Porto — Newcastle United o—a.

Turul al doilea se Încheie la 
26 noiembrie.

★
La Deventer : Italia — Olanda 

2—0 (echipe de tineret).

VICTORIE ȘI IN AL DOILEA MECI
ROMÂN1A-DANEMARCA 10-2

LA HOCHEI(3-1, 5-0, 2-1)
Și partida revanșă dintre 

formațiile de hochei ale Româ
niei și Danemarcei s-a încheiat 
cu victoria echipei noastre, la 
o diferență și mai severă de- 
cit prima întilnire : 10—2, prin 
punctele marcate de Varga (2), 
Pană (2), Ioniță, Sgîncă, I. Sza
bo, G. Szabo, Florescu și Bașa, 
respectiv Peterssen și Janssen 
pentru gazde.

Ca și în jocul trecut, repri
za 1 a aparținut mai mult da
nezilor care au și deschis sco
rul in secunda 18 la capătul 
unei combinații fulgerătoare. 
Partida a fost mal disputată, 
mai dură, dictindu-se, printre 
altele, și cinci eliminări (2 Ro
mânia, 3 Danemarca) față de 
nici una în primul meci.

Repriza secundă a fost ia 
discreția echipei noastre care 
a evoluat dezinvolt, combina
ție, a efectuat treceri excelen
te din apărare in atac, înscriind 
la capătul unor acțiuni specta
culoase.

Conducînd cu 8—1 românii 
și-au permis o repriză a III-a

de relaxare, transformând-o 
mai degrabă, intr-un antrena
ment controlat înaintea intil- 
niriior grele eare-i așteaptă 
în cele trei partide cu repre
zentativa Norvegiei.

Ce aprecieri se pot face după 
primele două jocuri internațio
nale ale selecționatei noastre 7 

lniilnirile an fost utile in 
ciuda faptului că reprezenta
tiva română a intilnit un ad
versar de valoare modestă. S-a 
simțit lipsa unei pregătiri in 
comun, fapt pe care cele două 
jocuri l-au remediat in parte.

Pană - Florescu — Bașa a 
fost cea mai bună linie de 
înaintare. De asemenea — in
spirată trecerea lui Biro între 
frații Szabo, ceea ce a dat 
liniei noastre „de aur" un plus 
de eficacitate.

Aseară, lotul hocheiștilor ro
mâni a plecat cu vaporul spre 
Oslo unde va ajunge în cursul 
dimineții de vineri. Astăzi, mii- 
ne și duminică este programată 
tripla întilnire cu reprezenta
tiva Norvegiei.

CU 24 DE ORE
ÎNAINTEA

PRIMELOR JOCURI
(Urmare din pag. 1)

miază, la ora cind transmitem 
aceste rînduri, elevii antreno
rilor Nicolae Nedef și Eugen 
Trofin susțin un meci de ve
rificare în compania divizio
narei B Tehnometal Timișoara.

In încheiere, alte cîteva nou
tăți. La turneu au fost invitați 
ca arbitri neutri elvețienii H. 
Bertskhiger și H. Wagner, 
precum și cehoslovacii M. Saj- 
ner și I. Valența. Alături de 
ei, cel mai buni cavaler’ ai 
fluierului de la noi, printre 
care V. Sidea șl V. Pelenghian, 
care au condus recent la Pan- 
cevo întîlnirea Iugoslavia — 
Spania (28—14) din prelimina
riile C.M., vor asigura buna 
desfășurare a turneului.

Firește, ar mai fi încă mul
te lucruri de spus. Deocamda
tă, să punem punct și să 
așteptăm cu aceeași nerăbdare 
ca și localnicii sosirea oaspe
ților, pentru a vă furniza a- 
mănunte Interesante referi
toare la componența echipelor.

TRAGEDIA BOXERILOR „SONAȚI"
• Noi amănunte despre raportul unui grup de 

Physicians"
• Ce s-a întîmplat cu pugiliștii profesioniști care 
două sau trei decenii?
® Concluzii cu valoare istorică sau cu implicații

medici de la „Royal College of

au activat în ring în urmă cu

contemporane ?

Presa britanică din ul
timele zile furnizează 
noi amănunte asupra 

anchetei întreprinse de un 
grup de medici din cadrul 
lui „Royal College of Phy
sicians" privind pericolele 
pe care le prezintă boxul 
profesionist pentru practi- 
canții săi. După cum s-a 
mai anunțat, statistica a 
arătat că șase din cei 224 
foști boxeri profesioniști 
care au fost examinați pre
zintă, intr-o măsuri mai 
mici sau mare, leziuni ale 
creierului provocate în pe
rioada de activitate pe ring.

în numărul său din 4 noiem
brie. ziarul londonez „DAILY 
MIRROR" scrie sub semnătura 
lui David Tattersall, printre 
altele :

„Medicii britanici au adus 
boxului profesionist o puternică 
lovitură... Recenta anchetă 
prezintă argumente convingă
toare că boxul poate dăuna in 
mod grav creierului. Noaptea 
trecută. British Boxing Board- 
of Control a ripostat în apă
rare. după ce un purtător de 
cavint al său ttecîara că dacă 
un asemenea studiu ar fi re
petat peste alți cinci ani rezul
tatele ar putea fi cu totul al
tele. An fost introduse ătiiea 
noi prevederi regulamentare 
in ultimii ani. pentru preve
nirea accidentelor, incit rezul
tatele studiului ar putea fi 
mult mai bune in viitor — a 
subliniat purtătorul de cuvint.

Dar să revenim la raportul 
mec:ct’oe. El analizează situa
ta boxerilor care au luptat 
in ring intre anii 1929 si 1955. 
Sir Max Rosenheim, președin
tele lui Rovai Colleze. a de
clarat ieri că societatea trebuie 
să-și asume răspunderea dacă 
merită să se meargă inainte 
cu boxul încă 2# de ani. pen
tru a se vedea daci va fi pro
dusă • nouă generație de oa
meni „sonați".

Lady Edith Summerskill, o 
figură conducătoare In campa
nia împotriva boxului, a de
clarat : -Aceasta reprezintă o 
jertfă foarte mare, tragică".

în concluziile sale, raportul 
consideră că ar exista 200 de 
foști boxeri „sonați” în Anglia. 
Cazurile cele mai grave se 
referă la „îngreuierea vorbi
rii, pină Ia punctul de a deve
ni aproape neinteligibilă, me-

în- 
sînt 
mai 

de expre- 
tremurături

morie defectivă și gîndire 
eetinită". Alte consecințe 
brațe și picioare devenite 
rigide, fețe lipsite 
sie, mers clătinat, 
ale corpului.

Raportul citează 
unora dintre acești 
profesioniști.

„Boxerul nr. 1, in vîrstă de 
60 de ani, și-a încetat activi
tatea pe ring in urmă cu 30 
de ani, după care a petrecut 
alți șapte ani intr-un spital 
de boli nervoase. El începuse 
să boxeze la vîrstă de 15 ani 
și a disputat 50 de partide in 
anul care a premers trecerea 
la profesionism. După aceea, 
el a luptat la categoria semi- 
mijlocie timp de 13 ani și ade
seori a boxat săptăminal cite 
12 pînă la 15 reprize. Cind s-a 
retras din 
30 de ani, 
să-i devină 
un tremur 
iar piciorul 
sensibilitate.

Boxerul nr. 2, în vîrstă 
50 de ani. fost muncitor 
port și marinar pe un vas 
merciai, a fost șomer opt 
de zile. El începuse boxul cînd 
avea 12 ani și a trecut la pro
fesionism la 18 ani. In ultimii 
trei ani de pugilat, a făcut 
parte dintr-un «circ» călător 
format din boxeri ce se în
fruntau in diferite localități. 
Soția sa a declarat că vorbi
rea iul a devenit greoaie, că 
e nesigur pe 
izbucniri din 
necontrolate".

De precizat 
Royal College 
facă nici o legătură intre con
cluziile sale și boxul de astăzi. 
Boxerii înregistrați după 1955 
nu au fost induși in studiu 
Oricum, prin conținutul său, 
raportul constituie un adevă
rat act de acuzare la adresa 
boxului profesionist din dece
niile din urmă, a fost publicat 
pe larg în „TIMES" și in alte 
ziare și reviste, constituind 
totodată și obiectul unor am
ple comentarii. Se observă 
totuși tendința de a diminua 
întrucîtva semnificațiile rapor
tului și de a conferi „un sens 
mai degrabă istoric decît o 
implicație contemporană", cum 
spune Peter Wilson in același 
„DAILY MIRROR".

Wilson întărește exemplele

activitatea 
foști boxeri

box. in urmă cu 
vorbirea începuse 
mai greoaie, avea 
al brațului sting, 
sting pierduse din

de 
de 

eo- 
ani

picioare și are 
ce ia ce mai
că 
nu

raportul lui 
încearcă să

raportului citind cazul fostului 
campion Ted Kid Lewis, care 
la 14 ani a boxat șase run- 
duri pentru__15 pence, la 18
ani a disputat partide de 15 
runduri, iar după un an întâl
niri oficiale de campionat pe 
distanța a 20 de runduri. Dar 
el este de părere că... „rapor
tul constituie numai o valo
roasă contribuție la o istorie 
medicală a boxului dinlr-o eră 
depășită". El citează opiniile 
unor personalități medicale din 
British Boxing Board of Con
trol — între altele dr. Witeson 
— după care „boxerilor li se 
dă astăzi întreaga protecție 
medicală posibilă ce se acor
dă unui sportiv. Căutăm în 
permanență căi noi pentru a 
proteja pe boxeri". Peter Wil
son citează în sprijinul păre
rilor sale pe campionul brita
nic și al Commonwealthului, 
Alan Rudkin, care i-a decla
rat : „Noi știm cu toții că bo
xul prezintă riscuri. Dar asta 
se intimpiă pretutindeni. Eu 
personal n-aș putea lucra nici
odată pe clădiri inalte sau in 
fundul minelor. Eu nu am vă
zut nici un semn de «sonaj- 
la luptătorii de astăzi. Am vă
zut boxeri bătrini «sonați-, dar 
am văzut și alții in condiții 
bune de sănătate".

Desigur, condițiile in care 
își desfășoară activitatea bo
xerii de astăzi nu se pot com
para cu cele din trecut Dar 
numai pe acest temei se poate 
considera că raportul are nu
mai o valoare „istorică" ? Cind 
vin totuși atit de des vești des
pre rănirea gravă și decesul 
unor pugiliști profesioniști In 
urma luptei de pe ring ? — 
iată întrebări pe care și le pun 
comentatorii citați.

ZAGREB, 20 (prin telefon). 
Cea de a doua ediție a Cam
pionatelor balcanice de scri
mă a debutat cu probele in
dividuale de floretă bărbați 
și sabie, care au reunit 20 și 
respectiv 18 concurenți.

Reprezentanții țMrii noas
tre au ajuns în finale, cite 
trei la fiecare probă. Sabre- 
rul Adrian Creițaru a rămas 
încă din primul tur. Flore- 
tistul Tudor Petruș, a ajuns 
pină în semifinale, neputînd 
obține calificarea în finală, 
datorită unui tușaveraj in
ferior...

Campionul olimpic, Ionel 
Drîmbă, a abordat competi
ția în modul său obișnuit de 
a-și drămui resursele în ve
derea ultimului act al luptei 
pentru întâietate.

Iată de ce, în primul tur, 
el a înregistrat o înfrîngere 
în fața bulgarului Kavghin- 
ski (4—5), iar în semifinală 
a pierdut la Ursovici, la un 
scor de-a dreptul 
tor : 2—5 !

(Finala probei a 
trăgători români 
Ursovici și Tiu), doi bulgari 
(Dimitrov și Malcev) și un 
iugoslav (Blazicko). Dintre ei, 
Ionel Drîmbă a cules cele mai 
multe victorii și cu toată o- 
poziția dîrză servită de Urso
vici și Țiu, el a terminat ne
învins, adăugîndu-și în pal
mares și un titlu de campion 
balcanic.

Pe locul 2 s-a clasat Ga
briel Ursovici, care a avut o 
remarcabilă comportare, încă 
din semifinalele probei, cînd 
l-a talonat pe Drîmbă, în pri
ma semifinală, cu un 
egal de victorii.

Mihai Țiu, care a 
comportare bună pînă 
mifinale și chiar In

surprinză-

reunit trei
(Drîmbă,

număr

avut o 
In se- 
primul

„CUPA TATRA“
LA ȘAH

După 5 runde, în turneul 
internațional de șah „Cupa 
Tatra11 (turneul se desfășoară 
la Stary Smokovec), conduce 
maestrul cehoslovac Plahet- 
ka — 4 p, urmat de Szilagy 
(Ungaria), și Jansa (Ceho
slovacia) — 3>/j p fiecare.

TINERELE JUCĂTOARE ALE ROMÂNIEI,
PE DRUMUL CONFIRMĂRII

(Urmare din pag 1)

lă. Czelake, Winckler, Hoch
muth et comp, și-au etalat in 
această partidă finală toată 
gama cunoștințelor și — tre
buie să recunoaștem — gra
ție lor spectacolul a fost ad
mirabil. Echipa României a 

o comportare oare- 
diferită față de me- 

anterioare. De a-
avut 
cum 
ciurile 
ceasta dată a început puter
nic partida (vă amintiți că in 
primele trei meciuri abia în 
partea secundă a întîlnirilor 
își intrau în ritmul lor obiș
nuit de joc), au creat presing 
la poarta lui Edelgard Rothe 
și au .înscris în 10 minute două 
goluri mai mult decît adver
sarele lor. Dar, din păcate, ele 
n-au putut menține nici mă
car pină la sfîrșitul reprizei 
acest tempo și au cedat ini
țiativa, în partea finală forma 
excelentă a Lucreției Anca fe- 
rindu-le de o posibilă majora
re a scorului, 
îi lipsește un 
jucătoare care 
în atac și în 
luciditate, care
în valoare și la momentul po
trivit potențialul fiecărei cole
ge din echipă. Și, trebuie spus,

Echipei noastre 
coordonator, o 
să conducă — 
apărare — cu 

să știe să pună

colectivul condus de prof. Va- 
leriu Gogîltan nu formează 
încă un tot omogen, o echipă 
in adevăratul sens al cuvîntu- 
lui. Avînd atuul tinereții, ac
tuala reprezentativă a Româ
niei beneficiază în același timp 
și de perspectiva progresului 
în timp. Iată de ce opinăm 
pentru continuarea muncii la 
același nivel de seriozitate 
pentru sudarea (inclusiv sufle
tească) a echipei, pentru un 
program competițional, care îi 
permite, la perioade bine sta
bilite, o verificare a stadiului 
evoluției sale. Lîngă cele cîte
va individualități remarcabile, 
în acest colectiv mai pot veni 
cîteva talente de la echipa de 
tineret (în special Cristina 
Mentzenrath), astfel ca antre
norul să poată rula la antrena
mente, dar mai ales în parti
dele de verificare, un număr 
mare de handbaliste.

Concluzia cea mai importan
tă este aceea că echipa Româ
niei are nevoie, și în continua
re, de un mare volum de mun
că, de cît mai multe meciuri, 
de îmbogățirea ccntinuă a 
bagajului cunoștințelor tehnico- 
tactice, de îmbunătățirea for-

(tiparul LP. .Juformapa", str. Brezaiaau ar. 23—25, București

CURSA PACII“ 
1970 . 

MĂSOARĂ 1 997 KM

f f

Comitetul 
competiției 
Păcii" a stabilit ca în anul 
19*0 tradiționala întrecere să 
se desfășoare între 12 șl 26 
mai, pe traseul Praga — Var- 

• șovia — Berlin. împărțit in 
15 etape, cu două zile de 
repaus, traseu] măsoară 1997 
kilometri. Au fost invitate 20 
de țări, între care și 
mânia.

de organizare a 
cicliste „Cursa

Ro-

țel de șut. Sînt lucruri realiza
bile în perioada care a mai ră
mas pînă la campionatele mon
diale.

în același timp, este bine 
să nu se creadă că o serie de 
echipe clasate în urma noastră 
în acest turneu (dar cu care 
nu ne-am întîlnit) sînt infe
rioare formației noastre, 
prezentativa Uniunii 
are o forță deosebită, 
de înalt nivel. Cu 
Turcina, Șabanova, 
Bobruș, Baranova etc., această 
echipă reprezintă oricînd, pen
tru orice formație, un adver
sar redutabil. De asemenea, 
Ungaria — este drept, n-a ma
nifestat o formă bună la acest 
turneu, dar are handbaliste 
valoroase — rămîne, ca șl Iu
goslavia și Cehoslovacia pe 
primul plan al activități hand
balistice internaționale.

Așadar, considerînd locul 
doi obținut de echipa României 
la cea de a X-a ediție a „Tro
feului Carpați” o performanță 
bună, să socotim competiția un 
test și să luăm — cu luciditate, 
cu tact — în seamă fiecare 
concluzie, să dăm credit deplin 
antrenorului și elevelor sale.

1
ROD LAVER

Re- 
Sovietice 
jucătoare 
Bobrova, 
Marșuba,

Cla'samentul celor mai buni 
tenismani pe 1969, publicat de 
„WORLD TENNIS” are în 
frunte pe australianul Rod La
ver, urmat de compatrioții 
acestuia Tony Roche și John 
Newcombe, în timp ce locul 4 
este atribuit olandezului Tom 
Okker. La feminin, pe primul 
loc este situată Margaret Smith 
Court (Australia), secundată de 
Ann Haydon-Jones (Anglia).

asalt al finalei, fumizînd <3 
dispută foarte spectaculoasă 
cu Drîmbă, a cunoscut în. 
continuare ‘ o accentuată scă
dere de formă, nereușind de
cît o victorie la bulgarul 
Malcev, cu 5—4.

Iată si clasamentul final t 
Ionel Drîmbă (ROMÂNIA) 5 
victorii, campion balcanic pe 
anul 1969 ; 2. Gabriel Urso
vici (ROMÂNIA) 4v.; 3. Mal
cev (Bulgaria) 2 v. ; 4. Dimi
trov (Bulgaria) 2 v. ; 5. Mihai 
Țiu (ROMÂNIA) 1 v. ; 6. Bla
zicko (Iugoslavia) 1 v.

în proba de sabie s-au im
pus, . încă din primul tur. 
Dan *Irimiciuc, care și-a în
trecut cu ușurință adversarii 
și Octavian Vintilă, în timp 
ce Constantin Nicolae a de
marat mai greu, obținînd ca
lificarea în fazele următoare, 
cu o oarecare dificultate.

în prima semifinală Vin
tilă a realizat o „serie11 de 
5 victorii, fiind urmat de 
bulgarii Spiridonov și Atana
sov.

In cealaltă semifinală îri- 
miciuc a obținut un număr 
de patru victorii, cunoscînd i
numai o înfrîngere. la Urni- *
tă, în fata lui Nicolae. La 
rîndu-i C. Nicolae a înregis
trat și el 4 victorii, singura 
sa înfrîngere fiind consem
nată în fața bulgarului Niko- 
lov, cu 3—5.

La ora efectuării transmi
siei se disputa turneul final 
în care s-au calificat trei ro
mâni — Irimiciuc, Vintilă și 
C. Nicolae și trei bulgari — 
Nikolov. Spiridonov și Ata
nasov.

LUPTĂTORII ROMÂNI
PE PRIMELE LOCURI

LA BRATISLAVA
La recentul concurs inter

național de lupte libere de 
la Bratislava au participat, 
așa după cum am anunțat, 
șl trei sportivi români. Ei 
au avut comportări meritorii 
ureînd cu toții pe podium: 
N. Dumitru (cat. 57 kg) — 
locul I, V. Mihăilă (cat. 82 
kg) — locul II și St. Enache 
(cat. 90 kg) — locul III.

AUSSENHANDEL BERLIN-VOINȚA ARAD 5*2 
TENIS DE MASĂIN „C C.E> LA

BERLIN, 20 (prin telfefon). 
In cadrul sferturilor de fina
lă ale ediției feminine a 
„C.C.E." la tenis de masă, 
miercuri seara a avut loc în 
capitala R. D. Germane, par
tida dintre Aussenhandel 
Berlin și Voința Arad. Jucă
toarele formației gazdă s-au 
calificat pentru etapa urmă-

MONTREAL, 20. — Delega
tul federației de hochei pe 
gheață din U.R.S.S. a refuzat 
să accepte calendarul campio
natului mondial (grupa A) ce 
va avea loc onul viitor în Ca
nada, rezervîndu-și dreptul de

>

toare, cîștigînd cu 5—2 : Ho- 
vestadt — Krejec 2—0 (18, 
18), Benninghaus — Mihalca 
0—2 (—18, —12), Geissler — 
L*sai 2—1 (—30, 10, 7), Hove- 
stadț — Mihalca 2—1 (—19, 
11, 18), Geissler — Krejec 
2—0 (13, 11), Benninghaus — 
Lesa! 0—2 (—10, —15), Geiss
ler — Mihalca 2—0 (19, 14).

a reconsidera 
turneu. Echipei 
programat de 
două meciuri 
Rezerve față 
campionatului 
delegatul cehoslovac.

participarea la 
sovietice i s-au 
trei ori cite 

în doua zile, 
de programul 
a formulat și

7H£Y-7H«'-7FZ«'-
• In turneul internațional de 
polo pe apă desfășurat la Tallin 
locul I a fost ocupat de echipa 
Baltlka Leningrad, urmată de 
Torpedo Moscova, Lokomotiv 
Moscova, Magdeburg (RDG), Ka- 
lev Tallin șl Klkinda (Iugosla
via).

• Echipa de polo pe apă a 
Suediei și-a Început turneul In Po
lonia, jucind la Szczecin cu se
lecționata țării gazdă. La capă
tul unul joc echilibrat, scorul a 
fost egal ; 5—5 (0—0, 1—3, 1—1, 
3-1).

• La Straubing (R.f. a Germa
niei) s-au intilnit Intr-un meci 
internațional amical de box se
lecționatele R.F. a Germaniei și 
Italiei. Victoria le-a revenit oas
peților cu scorul de 12—8.

® La Varșovia s-au Intilnit în- 
tr-un meci internațional amical 
echipele de lupte greco.romane 
ale cluburilor Legla Varșovia și 
ȚSKA Sofia. Oaspeții au termi
nat învingători cu scorul de 7—3.

• Viitoarele campionate Inter
naționale studențești de schi se 
vor desfășura între 12 șl 15 mar
tie 1970 în stațiunea de sporturi 
de Iarnă Pra-Loup (Franța). Sl-au 
anunțat participarea sportivi din

Austria, Italia, Elveția, Iugo
slavia. Anglia șl alte țări.

• Intre 1 șl 9 decembrie se va 
desfășura la Moscova un mare 
turneu Internațional de hochei 
pe gheață la care șl-au anunțat 
participarea selecționatele Cana
dei, R.D. Germane, Finlandei. 
Suediei șt URSS. Se așteaptă, 
de asemenea, confirmarea par
ticipării la această competiție a 
reprezentativei Cehoslovaciei.

• Cu prilejul unul concurs in
ternațional de atletism desfășu
rat la Buenos Aires, tînăra 
sprinteră Claudine van Straaten 
(Republica Sud-Africană), fn 
vîrstă de numai 14 ani, a ciștigat 
proba de 100 m plat cu perfor- ...proba de 100 m 
man{a de 11,8. ►
® Selecționata _________
handbal a Luxemburgului a în- 

propriu repre- 
Oaspețli au 

scorul de

masculină de

tîlnlt pe teren __
zentativa Israelului, 
obținut victoria cu 
17—11 (8—6).

• Federația franceză
a acceptat
iugoslav pentru o întilnire ami
cală Iugoslavia — Franța (mas
culin). Meciul va avea loc ia 25 
Ianuarie la Zagreb.

de baschet
propunerea torului

SCHIORII AUSTRIECI SE PREGĂTESC INTENS
In cadrul unei conferințe 

de presă, care a avut loc la 
Viena, antrenorul selecționa
tei de schi a Austriei, prof. 
Hcppichler, a declarat că 
pregătirile echipei reprezen
tative în vederea campiona
telor mondiale de la Val Gar-

dena sînt avansate. El a ară
tat că în prezent cel mai bun 
coborîtor al echipei este Ger
hard Nenning, care urmează 
un program special de pregă
tire. Specialistul austriac a 
arătat că tinerii schiori David 
Zwilling și Karl Kordin vor

constitui revelațiile apropiatu
lui sezon internațional.

Alături de schiori, în loca
litatea Kaprun se pregătește 
și lotul feminin din care fac 
parte, printre altele. Gabl, 
Drexel, Pal, Proell și Storm.

40368


