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MARGARETA TEODORESCU

pentru a 3-a oară 
campioană de șah a 
României (1959, 1968.

1969)

pleacă astăzi la Bel
grad pentru a participa 
la marele turneu al 
campioanelor Europei.

Citiți in pag. a 2-a comentariul lui SERGIU SAMARIAN 
despre recenta finala feminină de la Piatra Neamț

A

ROMÂNIA-BULGARIA
LA GIMNASTICĂ FEMININĂ
Azi și miine in orașul GL Gheorțhiu-Dej «e desLUoirl 

meciul internațional dintre erhipele fem nine de jimnastMA 
ale României și BuljarieL

Concursul prevede atis exerciții Impuse cix *1 liber Alese-

FOTBAL;
PREZENTAREA ETAPEI DE MIINEI

IN PAG. A 3-a-
r

LA SFÎRȘITUL SĂPTĂMINII VIITOARE IN CAPITALĂ

BALCANIADA DE HALTERE
La sfiișitul săptăminii viitca 

fruntași vor Ți angrenați într-o 
ternațională. De data aceasta, 
participa la Balcaniada de h« 
vineri și simbătă in sala Flo- 
reasca din Capitală.

Pînă acum și-au confirma 
participarea puternica repre 
zentativă a Bulgariei selec
ționatele Turciei și Greciei 
Se' așteaptă și confirmarea 
forului de specialitate di 
goslavia.

AS7ĂZ/ Ș/ M//NE IN POIANA BRAȘOV
A

DUBLA INTILNIRE DE HOCHEI PE GHEAȚĂ
DINTRE SELECȚIONATELE ROMÂNIEI Șl IUGOSLAVIEI

Patinoarul artificial din 
Poiana Brașov va găzdui la 
sfîrșitul acestei săptămîni du
bla întîlnire dintre reprezen
tativele de hochei pe gheață 
ale României și Iugoslaviei. 
Partida stîrnește un viu in
teres, cunoscut fiind faptul că 
de fiecare dată cînd s-au aflat 
față-n față, fie la campiona
tul mondial, fie în partide a- 
micale, hocheiștii români și 
iugoslavi au furnizat jocuri

bun nivel

sosit ieri 
a efectuat

echilibrate, de un 
tehnic.

Echipa oaspe a 
seara la Brașov și 
un antrenament pe patinoar,
în ciuda faptului că la Poiana 
ninge și că stratul de zăpadă 
a atins aproape 15 cm. Dar 
organizatorii au luat măsuri și 
suprafața de gheață artificială 
a patinoarului se prezintă în 
bune condițiuni. Jucătorii ro
mâni, prezenți în localitate de

cîteva zile, și-au continuat cu 
intensitate pregătirile. Ei au 
luat parte joi seara la un 
antrenament ceva mai lung, 
iar în cursul zilei de vineri 
antrenorii V. Novacek și I. 
Tiron au insistat-pe menține
rea pregătirii fizice generale 

Cele două partide dintre 
selecționatele de hochei pe 
gheață ale României și Iugo
slaviei vor avea loc azi și 
mîine, începînd de la ora 
17,30.

MECI RESTANTĂ
ÎN DIVIZIA A LA VOLEI

Politehnica Galați
Tractorul 3-0

Aseară, la Galați, s-a 
disputat partida restan
tă dintre echipele mas
culine Politehnica Ga
lati și Tractorul Brașov. 
Victoria a revenit, după 
cum era de așteptat, 
studenților, care au în- 
tîmpinat rezistență nu
mai în primul set — 
foarte disputat. Gălățe- 
nii au fost superiori 
adversarilor lor la toate 
capitolele, lucru demon
strat mai ales în setu
rile doi și trei.

De la Politehnica s-au 
remarcat Udișteanu, 
Popa și Păduraru, iar 
de Ia Tractorul coordo
natorul de joc Ferariu.

Au arbitrat Aparte 
bine C. Șovăială. (Plo
iești) și V, Vrăjescu 
(București.
G. ARSENIE - coresp.

wADEVĂRUL GOL
REFLECȚII DUPĂ DOUĂ MECIURI DE HOCHEI

Cele două jocuri de hochei 
dintre echipele de tineret ale 
Poloniei și României, înche
iate cu victoria oaspeților, au 
readus în actualitate proble
mele acestui sport considerat 
pe drept cuvînt, prin dina
mismul și larga audiență de 
care se bucură, drept un fot
bal al gheții.

La capătul primei manșe a 
campionatului național și 
după meciurile disputate de 
naționala noastră B în com
pania corespondentei sale po
loneze, apare firească nece
sitatea unor concluzii tehni- 
co-tactice, cunoașterea am
bianței generale de lucru și 
aprecierile asupra compor
tamentului unor jucători, mai 
ales în perspectiva impor
tantelor confruntări ce ne aș
teaptă în grupa B a C.M.

Mai întîi să completăm 
scurtele impresii exprimate 
pe marginea celor două jocuri 
internaționale.

După părerea noastră, ho
cheiul, ca modalitate de ex-

presie, se aseamănă 
chestre ce capătă strălucire, 
fie prin soliști, individuali
tăți remarcabile susținute si 
servite de ansamblu. Ce prin 
armonia colectivă, construită 
dibaci și oportun din inter
pretarea melodică individuală 
a fiecărei partituri la o înaltă 
ținută artistică. Sau, în mod 
ideal, de amîndouâ. Din pă
cate, echipa noastră de tine
ret n-a avut nici soliști și 
nici nu s-a închegat ca o or
chestră reușind doar expri
mări polifonice, aritmice, ade
seori exasperante. Este drept 
că o parte din jucători — in 
special tinerii sub 18 ani (A- 
xinte, Tureanu, Bandas, Ma- 
lehin, Tone) au vrut mai 
mult, s-au cheltuit generos, 
punînd suflet în ceea ce a- 
veau de făcut, dar experiența 
lor tehnico-tactică „minoră“ 
nu a fost susținută cum tre-

Mihai BÎRA

(Continuare in pag. a 2-a)

FESTIVALUL SCRIMEI-UN SUCCES
• Falb, prima surpriză!
• Maria Vicol: tenacitate + sobrietate

~ locul I

• N. Istrate mai bun decit Al. Istrate

• VINTILÂ-INVINCIBIL

Vn campion olimpic — Ionel Drîmbă — cu un... viitor cam
pion: Ovidiu Ștefan, -

FINAL DE SEZON ÎN , B SI ,.C“1
l„Dau doi mijlocași 

pentru un șuter“ J

PELE i
i
iD

e 11 ani această zeitale bru 
nă întruchipează mitul fotba
lului. A devenit legendă. 
Deși eram obișnuiți să con
siderăm de sorginte legenda
ră numai eroi nevăzufi sau 

întîmplări din vremuri imemoriale. 
Pînă la altitudinea însușirilor lui nu 
s-a mai ridicat nici un alt fotbalist. 
Seu dacă vieunul s-a încumetat să-l 
concureze, fie într-odevăr, fie piopul- 
sat de rachetele reclamei, temerarul 
n a izbutit să rămînă multă vreme in 
cerul desăvîrșirii sale.

Cea mai extraordinară irosâluiă a 
lui Pele nu este nici fenta, nici șutui, 
nici explozia de vitalitate neagră, nici 
inteligența-i probată exigenl. Cea n ai 
aleasă trăsătură a lui ni se pare in
clusă în mecanismul durabilității stră
lucirii sale. La 17 ani, omul acesta fu
sese admis în Pantheonul celebrității. 
Acum 'are 29. Numele său a fost spă
lat între timp cu tot untdelemnul ad
jectivelor frumoase ale gazetarilor 
sportivi de oriunde. Dar din acest mo
tiv Pelâ nu s-a moleșit, nu l-a cuprins 
vertijul, n-a rătăcit drumul strădaniei, 
nu s-a înecat în suficiență, nu s-a cu
fundat într-o viață de serai, nu și-a 
pierdut omenia, n-a admis să trăiască 
din tantiemele prestigiului său. Dimpo
trivă, Pele a rămas un truditor în sluj
ba uriașului său talent.

La Montreal, în Canada, cu ocazia 
lui Expo 1967, Pel6 a fost invitat, 
vorbească lumii de mîine, alături de 
alte nume ilustre, pentru o fonotecă 
dăruită viitorului. Pele a monologat 
liber timp de 4 ore, despre lotbal, 
despre oameni, despre viață, uimind 
prin orizont, prin densitate și d'Stinc- 
tie, gravînd cu stiletul minții lui ascu
țite, înroșit în flăcările unui suflet ge
neros, o hartă de idei și sentimente, 
un atestat al lumii de azi, o morală, 
o profesiune de credință. Pel6 a fost 
investit, deci, drept unul dintre amba
sadorii prezentului, acreditați în fo
rul omului de mai tîrziu. E încă o re
cunoaștere.

Pele, cel mai mare fotbalist al tu-
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Romulus BALABAN

IU- 
tâ- 
lâ- 
ca

i

DE GIMNASTICA

MODERNA

ÎNTÎLNIRE

Frumusețea hand
balului este de ne
contestat. imaginea 
realizată de foto
reporterul nostru 
AUREL NEAGU. 
demonstrează cu 
prisosință aceasta. 
Gruia, înălțat pes
te apărarea „tare" 
a suedezilor, șutea- 
zi (șl va înscrie) 
cu forța sa hercu- 
ieani.

• DIN AGENDA F. R. F. • ..CUPA BALCANICĂ" DIN 
NOU ÎN ACTUALITATE • JUCĂTORI SUSPENDAȚI

i 
I

I
I

Mihai

/
n ziua în care neuita
tul pionier al scrimei 
românești, Mihai Savu, 
ar fi împlinit 90 de 
ani, cupa ce-i poartă 
numele a stat în vecinătatea 

planșei din sala de sport a 
Facultăfii de Drept și a aștep
tat, sub ploaia incandescentă 
a blitzurilor și reflectoarelor, 
pe noul său cîștigător.

Dar „Memorialul
Savu" a căpătat, anul acesta, 
noi dimensiuni care ti pot 
conferi titulatura de festival 
al scrimei. Prezența în între
ceri a unor nume binecunos
cute pe planșele marilor com
petiții mondiale, prezența 
unui public cum nu a mai 
cunoscut acest intim fief al 
scrimei bucureștene, prezen
ța unor foști trăgători (R. 
Brăescu, Gr. Neculce, M. I. 
Popescu, T. Pred eseu) care au 
retrăit cu emoție frazele de 
arme construite de brațele 
mai tinere ale celor ce i-au 
urmat — iată elementele 
principale ce au concurat la 
succesul acestei inițiative 
pornită din redacția ziarului 
nostru și din biroul 
de specialitate.

Evocarea caldă 
g-ral prof. dr. Ion 
făcut-o excepționalului poli
sportiv Mihai Savu a prece
dat întrecerea pentru cupa 
transmisibilă „Memorialul 
Mihai Savu" și pentru cupele 
oferite de ziarul ..Sportul" 
cîștigătorilor celor patru tur-

federației

pe care
Gudju a

privirea atentă a arbi- 
— în speță, V. Chelaru 

născut dialogurile
trului
— s-au 
între lame, dialoguri purtate 
cu eleganță, țesînd fraze 
captivante în care și-a făcut 
loc și neprevăzutul : Falb 
l-a întrecut pe Drîmbă iar 
Iorgu pe Al.. Istrate. Dar chiar 
și într-o competiție cu carac-
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furor timpurilor, detestă violența care 
amenință tot mai mult umanitatea jo-

cului. Nu numai fiindcă a fost deseori 
victima violenței în fața unor adver
sari care nu puteau să-l anihileze de- 
cît mestecîndu-l cu măselele cram- 
poanelor, ci fiindcă structurile lui cele 
mai intime resping. îdeea agresiunii în 
toate travestirile ei.

Pel6, cel mai mare fotbalist al tu
turor timpurilor și simbol de efica
citate, a mărturisit de sute de ori ad
mirația sa torențială pentru fotbalul 
ofensiv; adeziunea la această con
cepție proclamată de el e singura ra
țiune a „sportului rege". Pele fâptu- 
ieste, astfel, operă de ecarisaj într-o 
perioadă cînd pretinși teoreticieni cu 
mers de rață, grotești în clipa cînd ar 
îndrăzni să lovească o minge de fot
bal, propovăduiesc primatul apărării în
verșunate, într-un sport care i-a res
pins cîndva pentru nontalent. Ne luăm 
îndrăzneala să afirmăm că Pel6 sim
te mai bine ce este, ce trebuie să fie 
și să rămînă fotbalul decît noi toți 
ceilalți. Este de mii de ori mai înțe
lept să iubim fotbalul pe care îl 
bește el. Iar umbrele pitice ce fac 
răboi voind să-l contrazică să le 
săm în plata domnului, inexistent 
și ele.
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5 PERSONALITĂȚI DIN LUMEA HANDBALULUI
RĂSPUND LĂ ANCHETA INIȚIATĂ DE „SPORTUL"
Din răspunsurile primite de la: KURT WADMARK — președintele federației suedeze 

IVAN SNOJ — director tehnic al federației iugoslave 
ISTVAN MADARASZ — membru al Consiliuleî F.I.H. 
REN8 RICARD — director tehnic al federației franceze 
LUCIAN GRIGORESCU — secretar general al F.R.H.

reiese că

JOCUL DUR POATE STOPA EVOLUȚIA HAMALULUI I
• Handbalul a devenit mai spectaculos, mai rapid, dar apărările obstrucționiste îl frîneazâ
• Experimentul arbitrajului în doi n-a dat rezultate
• „Trofeul Carpați" — reală contribuție la dezvoltarea pe plan internațional a handbalului

(amănunte în pag. a 4-a)

ter festiv surprizele își per
mit să vină și ele pe planșă !

Primele asalturi din elimi
nări directe au o desfășura
re în general calmă. Țiu 
trece ușor de Burlea (7—5) 
iar Adriana Moroșan de 
Aniuta Alexandrov (5—2). 
Mai echilibrat este asaltul 
N. Istrate — Duțu : 7—6.
Apoi Vintilă se 
net în „disputa" 
Nicolae (7—2).

în continuare 
trează surprizele, 
poate trece de Falb (2—7), 
in timp ce Al. Istrate, favo
ritul probei de spadă, pier
de — la același 
N. Iorgu. i Maria

Duțu : 
detașează 
sa cu C.

(Continuare în

se înregis- 
Drîmbă nu

scor — la 
Vicol este

pag. a 2-a)

Bucu-
și Slavia So-

echiDa română 
evolua, printre

Duminică. la ora 
17. în sala de sport 
a Institutului pe- 
dagogio (șoseaua 
Panduri nr. 9) va 
avea loc întîlnlrea 
internațională ami
cală de gimnastică 
modernă dintre U- 
niversitatea 
rești 
fia.

în 
vor
altele, sportivele Vic
toria Vîlcu. Ileana 
Nicolae. Marilena 
Pegulescu — compo
nente ale ansamblu
lui român partici
pant la cea de a 
IV-a ediție a C.M. 
de gimnastică mo
dernă —■ iar de la 
oaspete, talentata 
Krasimira Filipova.

Moroșan (dr.).
Fotă: TH. MACARSCHI

Moment din asaltul Aniuta Alexandrov (st.) — Adriana
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INIȚIATIVE ÎN FOLOSUL
AUTOMOBILIȘTILOR

REPARAȚII AUTO LA DOMICILIU!

• începînd de 
la 24 noiembrie, 
A. C. R. oferă 
membrilor săi, la 
prețuri convena
bile, asistență teh

nică la domiciliu, cu ajuto
rul noilor furgonete-atelier 
Renault 4.
funcționează paralel cu ve
chiul sistem de asistență teh
nică pe șosele. Orașele în cpre

Aceste servicii

iNTiLNIRI SPORTIVE 
INTERNAȚIONALE 

LA GALAȚI Șl BRĂILA
Galați, au avut loc cî- 
întîlniri sportive priete- 
între reprezentanții o- 

Chișinău.

La 
teva 
nesti 
raselor Galați și 
La lupte au ieșit învingători 
localnicii : 5'/2— 4'/z. la „libe
re* și 6—4. la ..greco-roma- 
ne“. La scrimă victoriile au 
fost împărțite : floretă fete : 
10—6 pentru Galati, floretă 
băieți : 11—5 pentru oaspeți, 
care au cîștigat si la spadă 
cu 10—6. Vineri luptătorii din 
Chisinău și-au continuat 
turneul la Brăila (libere) si 
Tulcea (greeo-romane). Scri- 
merii vor întîlni sîmbătă în
tr-o partidă revanșă pe gălă- 
tenl.

GH. ARSENE — coresp

se efectuează, la cerere, inter
venții la domiciliu sînt: Bucu
rești, Oradea, Cluj. Sibiu, Bra
șov, Ploiești, Constanța, Timi
șoara, Suceava, Pitești, Tg. 
Mureș, Iași, Galați, Craiova, 
Miercurea Ciuc, «Baia Mare și 
Satu Mare. în Capitală soli
citarea serviciilor se poate 
face zilnic, între orele 8—20, 
la telefonul 15 41 85.

• Serviciul de propagandă 
al A.C.R. pregătește un fru
mos „Carnet de bord", care 
va fi oferit membrilor clu
bului într-un viitor apropiat 
Lucrarea, tipărită în condiții 
grafice îngrijite, va conține 
hărți, informații de strictă 
utilitate (echivalente de com
bustibil, Iubrifianți și bujii, 
adrese, sfaturi practice). De 
asemenea, lucrarea va avea 
foi liberă pe care automobi- 
liștij să poată ține evidența 
consumurilor, a reviziilor teh
nice la mașina personală etc.

• La ultima sa ședință, 
Comisia sportivă națională 
auto a luat în dezbatere unele 
probleme curente, printre 
care și aceea a mașinilor „Da
cia 1100 S“, ce vor fi repar
tizate unor alergători români. 
Problema preocupă, după 
cum se știe, de mai multă 
vreme, pe unii din pilotii 
noștri și rezolvarea ei (să 
sperăm, la o dată cit mal a- 
propiată) va contribui la în
viorarea sportului cu motor.

ra 8 : Ca de obicei, 
în ziua meciului, 
scularea Prima -
grilă, primul gînd : 
o privite pe fereas
tra larg deschisă 
Da. timpul este în tr-adevăr truroos

chiar prilenic pentru rugby. D' 
data aceasia nu vom mai ape 
la la timpul nefavorabil pentru 
a scuza un 6—3 
novra... Sau. 
acel 6-3 va

Ora 9,30 : 
sportiv „23 August” 
oferă destinderea 
cordarea 
Meciul dc 
Cehoslovaciei.
Importanță deose
bită. Sîntem clștigă- 
torii ultimei ediții 

a „Cupei Națiuni
lor — F.I.R.A.1', iar 
debutul de azi „tre
buie să onoreze ti
tlul obținut...”. A 
început pregătirea 
meciului : participa
rea este totală.

Ora 12 : Mal avem 
o oră pînă plecăm 
spre stadion. Tri
coul, _ .. 
bierele, totul 
aranjat. Șl, 
parcă am o teamă. 
I-am văzut feri la 

' antrenament pe ju
cătorii cehoslovaci, 
joritatea îi cunosc de 
noastre întîlniri. dar

care... la Ha- 
poate, dimpotrivă 

fi înțeles.
Clubul 

ou 
de 

devenit 
astăzi, cu 

are pentru noi o

centrulu 
ne mai 

Ieri. Tn- 
maxnnă naționala

Ora 13 : Am ajuns la „Parcul 
Copilului-, unde gazdele '
făcut cu prisosință datoria, 
aurind o ambiantă plăcută, mă. Păcat că tribunele sini 
zantdată goale. Este totuși 
levreme ; poate la o 

tirzie....
Ora 1* : Ce minunate 

llmele clipe dinaintea 
Toți sint preocupați : 
antrenori, țloctor, masor 
ultimele pregătiri, dau 
indicații, fac ultimele 
dări. Șl totuși, cel ctre domină 
prin atitudine sînt jucătorii de 
rezervă Privirile tor Sint calde, 
prietenoase, încurajatoare. Ges
turile înlocuiesc vorbele. Poate 
tocmai atitudinea lor demnă te

oră

și-au 
asi- 
inli- 
deo 
preo 
ma

eforturile 
unei

nu »u (ost 
singure idei, ur- fiihd începuturile 

ale reprizeior, 
Dar. în

stadion.
ghetele, jam- 

este 
totuși.

la ultimele
    niciodată 

nu ml s-au părut așa siguri în 
mtnuirea ‘ ’ '—•-*• -
Categoric, 
De fapt.
din ultimii ani rezultatele 
fost de obicei strtnse, unul chlai 
foarte strîns, un 9-9... I I I

balonului ca 
au progresat 

în întDnlrile 
ani

acum, 
mult, 

noastre 
au

UNDE MERGEM ?

sînt ul 
jocului 1 
jucători, 

fac 
ultimele 

recoman-

oade 
supuse 
mările firești 
neconvingătoare 
firesc sărace In puncte. ----
general, s-a văzut o bună con
cepție de 1oc. ..Pachetul-4 a reu 
șit să „bată- in cirnp înainta 
rea adversă, lăsind trelsferturi- 
lor simpla obligați» de a și de
cala un om. cel ce finaliza. Au 
reușit multe acțiuni de acest 
fel, dar parcă am pierdut prea 
ușor (neglijent I) balonul tocmai 
cind 1 se Impunea o rapidă 
transmitere „Înapoi”. Această 
greșeală poate deveni fatală în 
fața unei echipe ce știe s-o spe
culeze. Contraatacul advers ce 
poate izbucni din asemenza si-

e cînd eram la Cluj — 
căci am tost 
cîțiva am 

cu elan 
revistei 

de sport, 
(elegant) 

toată 
sporiivizată și o

și clujean 
— am 
și aryu- 
Tribuna 

Dar 
refu- 

redacția

JURNAL DE ZI: 23 NOIEMBRIE 1969
(meciul România — Cehosl'vacia văzut... dinlăuntru)

totul în teren. 
— ora jocului, 

imnurile, se schimbă 
se alege terenul și 

arbitrului anunță înce- 
Apoi

IN LATA FILEU!UI
și 12 decembrie, 
NICOLAE MO-

• între 7 
' conf. univ.

RAFA, președintele colegiului 
centrai al antrenorilor, va 
participa la un curs de an
trenori organizat la Sofia, de 
forul de specialitate bulgar.

• Returul diviziei B va în
cepe 
mai 
decît fusese programat ini
țial.

• Arbitru] Gheprghe Ione«- 
cu (București) a fost suspen
dat pe opt etape, începînd 
cu data de 30 noiembrie, pen
tru erori grave în întocmirea 
foii de arbitraj și neîndepli- 
nirea atribuțiilor regulamen
tare — în calitate de arbitru 
principal — privind verifica
rea foii

• Colegiul cdntral al. ar
bitrilor a hotărît promovarea 
celor mai valoroși „cavaleri 
în alb“ de la categoria a lî-a 
la categoria I. Este vorba de 
Mugur Nicolau, Veneru Sân- 
dulescu, Vasile Dumitru. Radu

la 1 martie 1970, adică 
tîrziu cu o săptămină

Farmuș, Ovidiu Georgescu. 
Clement Nisfor. Valentin Vră- 
iescu, Eugen Vintilescu. An- 
ghel Dinicu. Petre Chica 
(București), Constantin Șo
văială. Nicolae Georgescu și 
Alexandru Răducu (Ploiești), 
Gheorghe Borghida, Lauren- 
tiu Andreieș (Timișoara). Ale
xandru Taus. Gheorghe 
rariu (Brașcv), Romulus 
rea. Eduard Georgescu 
fan Surdu (Tg. 
dor Balos. Nelu 
Călin Bucur, 
(Craiova). Villy 
lăți),' Ion lonescu (Constanța), 
Vasile Dumitriu (Ba' ău). Du
mitru Sighinaș (Brăila), 
cea Marian (Oradea) și 
rian Bucur (Pitești).

• Echipa feminină de 
Penicilina lași va efectua un 
turneu în U.R.SS. între 17 
și 24 decembrie. Ieșencele vor 
susține partide cu Selecțio
nata sindicală sovietică și cu 
alte echipe hedesemnată încă

• Fe- 
i Fio- 

Ste-
Teo- 

(lașii, 
Tiled

Mureș)
Daniei 
Vasile 
Mocanu (Ga-

Mir- 
Ma

volei

FESTIVALUL SCRIMEI
(Urinare din pag. tl finala propriu zisă pri- 

asalt se consumă între 
și Țiu. Faib „croșetea-

cu 7—5.
tur- 

pen-
Mal

mai decisă în asaltul cu Ana 
Ene (5—3) In fine Bădescu 
reușește să I depășească pe 
I. Budahaziu.

Sîntem la iurnătatea 
neelor începe .bătălia* 
tru stabilirea ierarhiei 
întîi urcă pe planșe cei care
îsi vor disputa locurile 3 —4. 
Șl iată I pe Drîmbă mai a- 
proape de ceea ce toată lu- 

o
maestru.

Burlea. 
o tru

de fio* 
Aniutei

Apoi, I. 
de C. Nl- 

Al. Istrate 
mai greu

mea aștepta de la el 
evoluție de mare 
Rezultatul : 7—3 cu 
Ana Eoe face și ea 
moașă demonstrație 
retă în compania 
Alexandrov 15—2) 
Budahaziu-di spune 
colae. cu 7—4 Iar 
va trece — insă
decît arată scorul — de Duțu 
(7-5).

în 
mul 
Falb 
2ă“ atent. în timp ce Tiu pa
sează cu regularitate (7—3) 
După aceea Marla Viccl își 
mal adaugă o victorie, 
dauna 
(5-3). 
nuare, 
cîștigă 
neu) îl încheie Vintilâ, mai 
lucid ceva decît 
(7-5)

CLASAMENT, 
băi bați : 1. Faib. 
Drîmbă, 4. Burlea 
fele: 1 Maria Vicol, 2 A- 
driana Moroșan 3. Ana Ene, 
4. Anîuta Alexandrov. Spadă : 
l. N. Istrate. 2. Iorgu. 3 Al. 
Istrate, 4. Duțu. Sabie : 1. 
Vintilâ, 2. Bădescu, 3. I. Bu- 
dahazlu, 4. C. Nlcolae

Cupa „Memorialul Mihai 
Savu* îi este decernată lui 
Iuliu Faib.

în
Adrianei Moroșan 

N. Istrate. în confl- 
își... răzbună fratele și 
la îorgu (7—2) Tur-

Bădescu

Floretă
2. Țiu, 3

Floretă

A7.I
BASCHET. Sala 

reasea, de la ora 
ICHF—Steaua (m.A). 1 
Politehnica București 
A) ; sala Constructorul, de 
la ora 16.30 : Olimpia —Po
litehnica Brașov (f. B),
Constructorul—Rapid (LA); 
sala Progresul, de la ora 
16 î Universitatea—1EFS II 
(f.B), Progresul—IEFS
(m.B).

BOX. Sala Casei de cul
tură a sectorului V 
Serban Vodă nr. 213). de 
la ora 18 : 
drul „Cupei 
a batra.

POPICE, 
de la ora 18 : Voința—U T. 
Arad : arena Constructo
rul, de la ora 16 : Larotnet- 
Voința Clu|. meciuri In ra 
drul diviziei feminine A.

VOI El Sala 
la ora 17.30 ; 
greșul (f. A). CPB —Dina
mo (f.A).

MI1NE
BASCHET. Sala Giulești. 

de la ora 9.30: Rapid II — 
Universitatea lași 
Rapid—Universitatea 
(m.A).
Brașov (m.A) ; 
lectura,
Arhitectura — 
11 Buc. (f.B). 
daaogic Constanta

RUGBY. Teren 
(Ghencea). ora 10 : 
ua—CSM Sibiu (div. A)

VOLFI Sala 
de la ora 8 : 
Farul Constanta 
Steaua—Tractorul 
(mA). Dinamo—Rapid (m.
A) : sala 
ora 8,30 : 
Petroșani 
Constructorul
B) . IEFS—Vagonul Ploiești
(m. B).

FOTBAL. Stadionul „23 
August*, ora 12.15 : Steaua- 
Dinamo Bacău (tineret), ora 
11.00: Steaua—Dinamo Ba 
căii (div. A) ; stadionul 
Ciulești, ora 12,15 : Rapid 
Farul Constanța (tineret) 
ora 11.00: RapH-Farul 
Constanța (div. Al : sta
dionul Metalul, ora 11,00 . 
Metalul Buc.- Politehnica 
Galati (div. B) : teren Vo
ința. ora 11.90 : Voința 
București — S. N. Oltenița 
(div. C). ora 13.00: Șc. sp 
nr. 2 Buc.-ICAB Arruda (ju
niori) : teren Laromet. ora 
9.00 : Laroniet Buc.—Elec
tronica Obor (iuniori). ora 
11.00 : Tehnnmrtal Buc.—
I. C.A.B. Arenda (div. O : 
teren Autobuzul, ora H 00- 
Autobuzul Bue.-Dacia Pitești 
(div C). ora 13.00 : Auto- 
btzul Buc—Daria Pitești 
(iuniori) : teren Sirena, ora
II. 00 : Sirena Buc. —Unirea 
Drăaășanl (div. C). ora 
13.20 : Sirena Buc.—Poiana 
Cimpina (Iuniori) : teren 
nînamo 11. ora 13.00 : Di
namo București —Petrolul 
Berea (juniori) : stadion 
Progresul, ora 10.00 : Pro
gresul București-Centru! „23 
August" Buc. (iuniori) 
feren „23 August* II. ora 
13 00 ; $r. sp. Energia Buc.- 
S N. Oltenița (iuniori) : 
stadion Giulești. ora 9.00 : 
Rapid—Voința Buc. (juni
ori) : teren Ștlln(a Tei. ora 
13.00 : Sp. Studențesc Buc- 
Unlrea Drăgășani (Iuniori).

Flo- 
11,30 : 
1EFS- 

i (m.

11

(str.
meciuri in ca- 
Olimpia*. cala

Arena Voința.

Giulești. d»
IEFS —Pro-

(î. B),
Ciul 

Voința— P .lit-hniea 
sala Arhi- 
ora 9.30: 

Politehnica 
Vainta Pe-

(f. B) 
Steaua 

Stea-

de la

Floreasra.
Medicina — 

(m. B).
Brașov

Dinamo. de la
Electra—Știința 

(m.B). Aurora— 
Suceava (tn.

REFLECȚII DUPĂ DOUĂ MECIURI DE HOCHEI
(Urmare din pag II

buie de jucătorii mai vîrst- 
nici, cu un bagaj mai lare 
de cunoștințe. O parte dintre 
ei s-au plimbat pe gheață 
Moiș. apatic, visînd la cercul 
polar în vecinătatea căruia 
evolua echipa A, s-a mulțu
mit să deseneze artistic cercuri 
pe gheată Mihăilescu. absent 
schimba pase cu adversarii 
Seinră. Bucur au părut șco
lari surprinși cu lecția nein- 
vățată.

Principala caracteristică s 
echipei a fost totala ei in 
eft (iritate. imposibilitatea de 
finalizare, explicată prin ab
sența unei idei tactice, prin 
nefolosirea demarcajului șl a 
plasamentului în atac, prin 
nepracticat ea . bodicekului, 
prin inexistența unei suduri 
între componenții aceleiași 
linii.

însăși alcătuirea șl pregă
tirea echipei au fost eterogene. 
Compusă ad-hoc, dinlr-o linie 
a Stelei, o alta de la Dinamo 
șl completată cu eîteva 
aiurea (de ce nu și de 
Ciuc ?) formația n-a făcut 
comun nici un joc, nici 
antrenament, nici măcar nu a 
patinat împreună, înaintea 
celor două meciuri interna
ționale. Intrerupînd pregăti
rile după sfîrșitul primei 
manșe a campionatului, liniile 
echipelor Steaua și Dinamo 
— pe care se conta — n-au 
mers, jucătorii pierzînd și 
uitînd ceea ce cîștigaseră.

Lotul a fost, de asemenea 
eterogen ca vîrstă (diferență

de 
le 
în 

un

de 6—7 ani) și ca pregătire, 
evoluînd lent, aritmie, inegal. 
Cînd o parte dintre jucători 
(Doboș, Kemeneș) 
încă „probleme* cu 
este normal ca ei să 

aborda cu ușurință 
tactice, execuțiile în viteză, 
să nu se poată integra ritmu
lui. Cînd nu se trage la poartă 
decît prin șuturi-golf, de la 
distanță, fără îndoială că pre
cizia plătește, chiar dacă pu
cul zboară ca o bombă. Cînd 
nu ai puterea să-ți ții adver
sarul strîns, să nu-1 lași să 
respire, bineînțeles că acesta 
își face jocul și golurile în
cep să cadă. Cînd nu poți 
fructifica momentele în care 
adversarul a rămas „în trei" 
pe gheață mai poți acuza 
soarta ?

Dacă spunem toate acestea, 
într-o retrospectivă obiectivă, 
critică, constructivă, adevărul 
ne obligă să analizăm și con
dițiile ca și resursele umane 
ale acestui sport.

în această toamnă SINGU-' 
RUL patinoar artificial îfi 
funcțiune din țară a fost cel 
din Poiana Brașov. O defec
țiune intervenită ar fi anulat 
orice fel de activitate. E drept 
că principalele echipe au fă
cut înaintea campionatului 
pregătiri în R.S. Cehoslovacă. 
Dar oare 3—4 săptămîni sînt 
suficiente pentru patinaj 
pentru însușirea unor proce
dee tehnice, pentru scheme 
tactice, pentru creșterea va
lorică a oamenilor, pentru su
darea echipei ?

Izvoarele din care provin

mal au 
patinajul 
nu poată 
șchemele

jucătorii de hochei sînt puține 
și sărace. Baza de masă este 
îngustă, condiționată de nu
mărul redus al patinoarelor 
artificiale și naturale. Se poa
te face în acest fel o selecție 
riguroasă, 
împrospăta 
rință 7

Calitatea 
atacului și 
plătește tribut greu absenței 
unei activități competiționale 
continue. După consumarea 
primei manșe a campionatu
lui, echipele au intrat într-o 
vacantă competitională nedo
rită pînă în martie 1970. Di
vizia secundă încă n-a înce
put să activeze. în acest con
text se mai poate asigura o 
primenire naționalei ?

Procurarea echipamentului 
este o grea problemă 
echipe. Face excepție 
naționala 
asigurat 
copii și 
semnalate 
și uneori

în aceste condiții prezența 
multor echipe în competiții 
este clădită numai din entu
ziasm, pasiune și tradiție. 
Jucătorii lor sînt „cavaleri* 
îndrăgostiți de luptă și aven
tură, angajînd pe gheață tot 
ce au, ce știu și ce pot. De 
aceea întoreîndu-ne cu pri
virea și cîntărind bine la ceea 
ce cunoaștem despre hochei, 
nu mai sîntem siguri dacă 
pentru ceea ce fac și CUM 
fac, hocheiștii mai trebuie 
ocărîți sau, poate, dimpotrivă 
felicitați I...

științifică, se pot 
efectivele cu ușu-

jocurilor (coerența 
betonul apărării)

pentru 
numai 
a fost 
Pentru

pentru care 
necesarul.
juniori, aspectele 
sînt și mai acute 
de nerezolvat.

obligă
In stîrșit, 14,30 

Se cîntă 
fanioanele, 
fluierul 
putui, 
partide.

16,15 : 
aproape 
nele 
ocupate 
Acest 
oare, __
învingători 
deopotrivă felicitări, 
acesta este cadrul 
ruebyul există cu

18.00 : Au trecut alte aproape 
două ore. așa că reușesc să-mi 
adun să-mi concentrez gînduri- 
le. Da. am reușit un rezultat 
bun. pe măsura posibilităților 
noastre. Dar mal important de
ck rezultatul cifric a fost jo
cul, maniera sa De data aeeasta 
am simțit ambiția eu care fie
care jucător a abordat partida, 
dorința de a-șl dovedi persona
litatea de jucător, utilitatea tn 
teren.

Iată marele ciștig al acestui 
meci I Este drept. în unele peri-

sfîrșitul acestei
Oare 

_ _ două 
stadionului 

ptnă 
cordon 

victoria 
și

cînd au 
ore ’ Dar 

cînd au 
ultimul 

ce 
spectacolul t 

primesc 
Nu cumva 

tn care 
adevărat 2

la 
viu 
sau 

învinși

trecut 
tribu- 

fost 
loc 2 

aplaudă

tuațil se încheie, da cele mai 
multe ori. In butul propriu.

Și încă ceva : prea multele 
scăpări „înainte* au oferit ad
versarului introducerea la gră
madă. lăsind falsa Impresie de 
dominare la talonaj. dar. mai 
grav, tn cazul unei echipe ce 
știe s-o folosească, inițiativa.

Să adăugăm, deci, acestei in 
dispensabile calități care este 
personalitatea jucătorului, răs
punderea inițiativei. tradusă, 
printr-o bună protejare a ba
lonului și vom» avea asigurată 
dominarea unui adversar care, 
în cele din urmă, va fl nevoit 
să cedeze.

Tn rest, jocul s-a ridicat (cred 
eu) la un înalt nivel calitativ șl 
spectacular, meritele revenind 
deopotrivă învingătorilor și în
vinșilor. cuplul jucâtor-specta- 
tor partlcipind la un autentic 
rugby.

La erele 20 ne-am întilnit la 
o masă comună 
ce credeți că s-a 
tot despre rugby !

unde despre 
discutat 7 ba,

Paul CIOBĂNEL

«3 AU FOST FORMATE
LOTURILE

In cadrul ultimei ședințe a 
Biroului F.R.T. au fost for
mate loturile reprezentative 
de tenis. Iată componența a- 
cestora :

SENIORI : Ion Tiriac, llie 
Năsiase. Sever Dron, Petre 
Mărmureanu, Ion Sântei, Vio
rel Marcu, Sever Mureșan — 
antrenor Gheorghe Cobzuc.

TINERET : D. Hărădău 
(Constructorul Hunedoara), 
V. Sotiriu (Construcții), Tr. 
Marcu (Steagul roșu Brașov), 
G Neacșu (St. roșu), D, Ne
meș (Progresul), P. Almăjan 
(Construcții), N. Mirea (Di
namo), M. Stoleru (Industria 
sirtnii Cîmpia Turzii) — an
trenor Ion Racovită.

SENIOARE : ludith Dibar

an-

Ru- 
Ma-

(Dinamo), Agneta Kun (Con
strucții). Julieta Boboc (Pro
gresul). Elena Takaci (Pro
gresul), Valeria Balaj (Steaua), 
Aurelia Cîrnaru (Dinamo), 
Vera Dudaș (Mureșul), Feli
cia Bucur (St. roșu) — 
trenor Șt. Georgescu.

JUNIOARE : Virginia 
zici, Mariana Siznionescu,
riana Hagiu, Florența Mihai 
și Ioana Bădin (toate de la 
Dinamo). Adriana Călina și 
Anca Floreșteanu (Școala 
sportivă nr. 2), Mihaela Du
mitriu (Cutezătorii) — antre
nori Eva Stăncescu și A. Se- 
gărceanu.

• F.R.T. reamintește că 
perioada de transferări este 
între 1 și 31 decembrie a.c.

propus, 
mente, 
o rubrică 
am fost 
zat. Astăzi 
este sincer
parte din zeăactoTii ei sem
nează chiar cronici sportive.

Mat apoi, de astă-dată ta 
Brașov, am propus din nou. 
tot cu entuziasm și cu nd 
argumente în plus, specifice 
orașului, o rubrică de sport- 
artă la Astra, dar nu am reu
șit decit eîteva nevinovate 
cronici turistice.

In altă parte n-am mai în
cercat. Deși cred că o revistă 
studențească, așa 
Gaudeamus, ar fi 

mai indicată. Nici 
editurile — la 
care am prezen
tat lucrări sinteză 
despre artă și 
sport, literatură 
și sport — n-au 
intuit mai ferm 
gindurile noastre.

Dar să nu fim 
nedrepți și nere
cunoscători. Re
vista „Sport" și 
bunii mei colegi 
nescu și 1. Chirilă 
blicat, in suită și 
cinste, eseurile 
sport.

Acum eîteva 
prezentat la 
Populară din 
prudență și tact, -"î si mi 
supărăm pe esteți și sceptici. 
.^portul — a opta artă 
iar am gîndit, poate, in noi 
ceva. Dar timpul s-a scurs, au 
venit alte preocupări și ispite 
și ideca s-a pierdut

încerc s-o regăsesc ocum. 
Sînt în mare primejdie: zia
rul nostru cel de toate zilele, 
care ne tot suportă fanteziile, 
cititorii înfometați doar de 
rezultate și interviuri senza
ționale. editurile. în căutarea 
unor teme inedite, mă vor 
accepta 1

Dar să lăsăm gluma și 
ne întrebăm: nu a sosit 
la noi timpul, după ce 
atitea țări din lume acest fapt 
s-a petrecut de eîteva decenii 
și, în Franța îndeosebi, in 
1924, la Jocurile Olimpice, să 
înrudim, să asociem și să le
găm mișcarea, sportul, da 
arte ?

Este chiar atit de ridicol, 
de nemotivat, să-i spunem 
sportului (gimnasticii, patina-

jului, înotului artistic, san 
turilor de la trambulină), mă 
car așa, avangardist, a on' 
artă ?

Istoria, știința, viata, nu 
ne-au învățat că adeseoi 
contemporanii au refuzat, 
opacitate și violentă, conc p 
ții și idei noi ? N-au tost fin 
ierate la premieră operele ns 
lăzi nemuritoare ale lui Wi
ner și Puccini (Tannhâus 
și Butterfly: ? N-a fost so~' 
tit nelitn Nansen, șarlui" 
Pasteur pornograf Baud 
laire ? Nu-i oare adevărat 
Van Gogh n-a 
treaga sa viață 
gur tablou ?

Îmi spunea
discuție oarecum romantică 
prietenul meu Popescu Coli 
bași : „Nu

rândul in i" 
decit ur sin

odată. într-<>

ii

cum este 
fost cea

a
ARTA

te mai mira și nu 
te mihni. Aces' 
este totdeaiii 
destinul ideii 
noi. Să fie neîr 
țelese și negate 
apoi să fie g; 
neroș primite. în 
sușite și elorif’ 
cate"

Făstrînd bunul 
simț al lucrurilo 
și proporțiile, fi 
rește, această con

nouă despre mișcare 
pare chiar Oul lui Cc 
Dar sînt totuși mul'

G. Ștefă- - cepție 
mi-au pu
ia loc de 

despre arte si

luni, cînd am 
Universitatea 

București, oi

să
Si 

în

nu-mi 
lumb. 
de spus și de argumentat aici

Toate muzeele sportive ale 
lumii — și sint destule — 
încep și sfirșesc cu prezenta 
rea acestei vechi și noi arte 
a mișcării, cum spune des 
pre gimnastică maestra noas
tră emerită, Elena Leușteanu

Recent, a apărut, in Franța, 
o lucrare de estetică despre 
sport și artele frumoase, iai 
la seminarul olimpic de la 
Olympia, din această toamnă, 
s-a recunoscut, din nou, fru
musețea mișcării și dreptul 
sportului de a fi privit ca c 
artă aparte, o artă indepen 
dentă.

Ce ne propunem, cu voia 
dv. și amabilitatea complice 
a redacției ? Să reluăm ideea. 
să o îmbogățim, să o actuali
zăm. Să-i convingem pe toți 
cei care iubesc mișcarea, dar 
fiecare în felul lui, că spor
tul este intr-adevăr, și poate 
fi și in concepția lor, o nouă 
artă.

Și fiindcă este înrudită cu 
toate celelalte șapte, dar își 
are personalitatea sa, haideți 
să-i spunem cu drag și curaj : 
a 8-a artă 1

LA ÎNCHEIEREA CAMPIONATULUI FEMININ DE ȘAH

TEHNICA MAI BUNĂ Sl-A SPUS CUViNTUL
. 9

Finala campionatului național 
feminin, pe anul aceșța, recent 
încheiată la Piatra Neamț, ’ a fost 
remarcabilă sub mai multe as
pecte. în primul rind — a fost 
reprezentativă : cu mici excepții 
au luat parte cele mai bune for
țe ale șahului nostru feminin, că
rora li s-au., adăugat eîteva ju
cătoare tinere și talentate, pentru 
care campionatul a constituit un 
excelent prilej de a învăța, de a 
progresa. în al doilea rînd, 
trecerea a fost deosebit de dirză 
șl Interesantă ptnă la sfirșit, titlul 
de campioană șl clasamentul pri
melor locuri fiind decise doar 
la capătul întilnlriior decisive ale 
ultimei runde. în sfîrșlt, partide
le jucate au furnizat elemente 
stabile de apreciere a valorii ju
cătoarelor noastre fruntașe care, 
corelate rezultatelor internaționa
le destul de inegale Înregistrate 
tn ultimul timb, vor permite lua
rea de măsuri energice pentru 
ameliorarea mediei generale a 
performanțelor.

Anallztnd tabela rezultatelor 
campionatului, constatăm că par
ticipantele pot fl împărțite în trei 
grupe valorice distincte. Prima 
este formată din jucătoarele a- 
flate pe locurile I—V : Teodores- 
cu, Baurr.stark, Simu, Nicolau și 
Makai. Ele s-au detașat clar de 
restul concurentelor prin si
guranța mult mai mare a jocu
lui. generată de o tehnică supe
rioară. Toate cinci, împreună, au 
pierdut din totalul partidelor 
jucate (55) numai 4, dintre care 
2 tn partidele susținute Intre ele. 
Deci, împotriva restului concu
rentelor, cele 5 fruntașe au pier
dut numai 2 partide, la care s-au 
adăugat 14 remize (din 45 jucate), 
ceea ce marchează o superiori
tate netă.

Diferențierea dintre ele șl. în 
consecință, soarta primelor locuri, 
— au fost determinate de „sco
rul” înregistrat față de celelal
te 9 participante. Cîștigătoarea 
titlului a înregistrat (alături de 
Veturia Simu) un rezultat re
marcabil contra lor : 8 din 9 par
tide, arătînd prin aceasta că 
a depășit criza de formă de ia 
începutul anului. Baumstark și 
Nicolau au obținut numai 7 punc-

în-

tn plus a 
final fiind „aupltmen- 

Suzana 
din

te, jumătate de punct 
primei .în clasamentul 
datorată unei victorii 
tare" la Veturia Simu. 
Makai a rămas pe locul V 
cauza unei infringeri in afară de

cestel jucătoare. Din punctul de 
vedere al creșterii șahului nostru 
feminin însă, faptul că Margareta 
Juncu a reușit să se apropie de 
valoarea maestrelor noastre ne 
bucură în mod deosebit și cons-

program, în ultima rundă.
Lia Bogdan, ceea ce nu i-a per
mis să realizeze decît 6 din 9, 
— prea puțin pentru a mal putea 
fi compensat prin victoria .în 
plus” la Veturia Simu.

c
lk? Numeie și pronumslff 1 2 3 4

—
• 7 < 9 1o 14 12 14 -ram. 

FUNCU

i 1 TEODCHCSCU MARMITA % A % % A 1 1 I t 1 A 1 10
l| 2

BAUMSTAgK GERTRUDE i AA'A A 1 A A 1 1 ! 1

3 SIMU VETUKIA % 0 A» 1 < i
~~r
1 X 9b

MiCOLAU ALEXAN0AA % A 0 t i A t i 1 1 9
5

__
mAKAl 5UZANA % % 1 A A/A 1 1 ? 0 1

6 P060SEVICI MARIA 0 1 A 0 0 1 X 1

7 C0SÎ1EA aEOHORA 8 0 c n X A 1 A 1 : 1 1 7A
i e JUNCU MAR6ARETA 0 0 0 X A 1 A 0 1 1 1 1 7
i9 CHiȘ KMILIA : 1 0 0 0 1 0 X ■ 1 0 1 X %
40 DSZMIIUANU MANIA 9 0 0 A 1 0 .1 'A 'AiAb

APC5T0LE5CU ANA 0 0 0 0 AA 0 0 1 0 A 0 I

12 Bmoan ua 0 0 0 0 1 0 0 0 Q AA A 1

MlgOStAV IOANA 'A 0 0 0 0 0 0 0 0 % 1 A X 3 :
CRĂCIUN R0DICA 0 0 1/ 0 2j 0 0 0 X\ 2

Al doilea grup este format din 
Maria Pogorevlci, Eleonora Co- 
gllea și Margareta Juncu. primele 
două jucătoare experimentate, cu 
titluri și succese, ultima — o 
^înără talentată, aflată la cel 
de-al doilea campionat. Desigur, 
valoric, tezultatul Măriei Pogo- 
revid, care a făcut .med nul* 
cu primele dnd, este cel mai 
bun șl marchează o certă (dar 
destul de lentă) revenire a

fituie unul dintre rezultatele po
zitive ale campionatului.

Ultimul «rup, al celor pare nu 
au realizat 5O’/o din puncte, este 
eterogen. El cuprinde jucătoare 
cu experiență (Chiș, Dezmireanu, 
Apostolescu) care de altfel s-au 
șl clasat mal bine, și pe cele 
trei debutante ale campionatului 
(Bogdan, Miroslav și Crăciun).

Asupra comportării șl perspec
tivelor acestora din urmă, am 
dori să ne oprim puțin. Ele au 
jucat nesigur, Intimidate în oa
recare măsură de renumele maes
trelor și, desigur, au fost depă
șite. In unele partide însă ele 
au arătat sclipiri de talent pro
mițătoare. Fără îndoială, n-au su
ficiente cunoștințe, ca să nu mal 
vorbim de tehnică dar, credem 
noi, au posibilități de progres. 
Păcat numai că unele dintre ele 
(Miroslav la Galați, Crăciun le 
Brașov) nu prea au posibilitatea 
de a progresa în ritmul cores
punzător tinereții șl capacității 
lor. în cadrul pregătirii loturilor 
de juniori și feminin ar fl, cre
dem, posibil să se facă mal 
mult pentru aceste jucătoare.

Campionatul a ridicat nume
roase probleme legate de pregă
tirea tehnică a jucătoarelor, pro
bleme de o importanță esențială 
în contextul progresului pe plan 
mondial în acest domeniu. De 
exemplu, există o disproporție 
între cunoștințele relativ am
ple în domeniul deschiderilor 
și cele mult Insuficiente în sec
torul finalelor. De asemenea, se 
face simțită lipsa unor scheme 
de joc precise în anumite pozi
ții tipice, în faza- de trecere din 
deschidere în jocul de mijloc etc.

Nivelul internațional al șahului 
feminin a crescut cu rapiditate în 
ultimu) timp, așa "bum am putut 
constata la Olimpiadă și la tur
neu! zonal din Cehoslovacia. Cam
pionatul nostru, ca și evoluția 
inconstantă a jucătoarelor noas
tre peste hotare, ne duc la con
cluzia că ritmul de creștere, de 
perfecționare, atit al jucătoare
lor fruntașe, cit șl al speranțelor, 
trebuie accelerat, pentru a ne 
putea menține la nivelul cel 
mal bun.

LOTO • PRONOSPORT
CONCURSUL 

SUPLIMENTAR 
PRONOSPORT „S-2“ 

26 NOIEMBRIE 
AȘA ARATA UN BULETIN 
CU 13 REZULTATE EXACTE.
1. Benfica — Celtic Glasgow:
3—0 pron. 1 : II. Fiorentina 
—Dinamo Kiev : 0—0 oron. 
x : III. Feijenoord—Milan : 

2—0 pron. 1 ; IV. Ferencva- 
ros—Leeds : 0—3 pron. 2 ; V. 
St. Etienne—Legia Varșovia : 
0—1 pron. 2 : VI. Real Ma
drid—Standard Liege — a- 
nulat — ; VII. Galatasaray— 
Spartak Tmava : 1—0 pron. 
1 : VIII. Steaua roșie Belgrad 
—Vorwaerts : 3—2 Dron. 1 ; 
IX. Eidhoven—Roma : 1—0
pron. 1 -. X. Dinamo Zagreb 
—Ol. Marseille: 2—0 oron. 
1 ; XI. Schalke 04 — Ndrr- 
koping : 1—0 pron. 1 ; XII. 
Manchester City—Lierse : 5— 
0 pron. 1 ; XIII. Rangers 
Glasgow—Gornik : 1—3 pron.
2. Fond de premii : 70 304 
lei.

PREMIILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO DIN 18 
NOIEMBRIE CATEGORIA a 
II-a : 3 autoturisme si 5 va
riante (10%) a 6.500 lei. Cîș- 
tigătorii autoturismelor (la 

alegere) : STANCIU GHEOR
GHE — corn. Gimbăsani-Măr- 
culești jud. Ialomița; TE-

DIN
RINTE ION - Iași și un 
participant din București. CA
TEGORIA a IlI-a: 10 va
riante a 10.000 lei si 7 (10%) 
a 1.000 lei. CATEGORIA a 
IV-a: 26 excursii la Brasov 
(2 locuri) cu petrecerea Reve
lionului și 12 (10%) a 300 
lei : CATEGORIA a V-a : 37 
excursii la Brașov (1 loc) cu 
petrecerea Revelionului și 8 
(10 <>ț) a 150 lei ; CATEGORIA 
a Vl-a : 277 variante a 500 
lei și 152 (10%) a 50 lei ; 
CATEGORIA a Vil-a : 529 
variante a 100 lei si 238 
(IO® o) a 10 lei ; CATEGORIA 
a VlII-a: 1.008 variante a 
50 lei și 603 (10%) a 5 lei. 
Variantele de la categoria a 
VIII-a participă la tragerea la 
sorti pentru 5 autoturisme 
care va avea loc miercuri. 3 
decembrie 1969.
NUMEBELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 28 NOIEM

BRIE
EXTRAGEREA I : 64 22 60 2 52 

87 66 3 9 44 10 65 ; Fond de pre
mii : 559.630 lei.

EXTRAGEREA a II-a: 25 13 34 
46; Fond de premii : 313.804 lei. 
PREMIILE CONCURSULUI SU
PLIMENTAR PRONOSPORT „S-2“ 

DIN 26 NOIEMBRIE
CATEGORIA I : (12 rezultate)

4,9 variante a 3.587 lei, CATEGO
RIA a II-a : (11 rezultate) 59,10 
variante a 357 lei; CATEGORIA 
a III-a : (10 rezultate) 642,20 va
riante a 49 lei.

S. SAMARIAN
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• Cu Pircălab, Dumitracbe și Lucescu ii linia de atac, liderul joaca la lași pe cartea victoriei
• Așteptind pe Farul in Giulești, Rapid vrea si inMijâ tradiția • E pregătit Ghiță să primească 
asaltul lui Tătaru și Voiaea? • La Brașov, Lereter ixearcâ sâ-l iaviagâ pe Adamacbe

Politehnica Dinamo București
LA POLITEHNICA REINTRĂ 

IANUL
Jucătorii ieșeni s-au pre

gătit asiduu pentru dificila 
partidă cu Dinamo Bucu
rești. Miercuri, Politehnica a 
făcut o partidă de verificare 
cu Nicolina (divizia O, de 
care a dispus cu scorul de 
6—2. rulînd cu această oca
zie întregul lot de care dis
pune. In formația pe care o 
va alinia duminică antreno
rul Iustin, se anunță rein
trarea fundașului central 
lanul. în schimb, Stoicescu 
continuă să fie indisponibil. 
11-le probabil : Constantines
cu — Romilâ, lanul, Alecu, 
Gavrilă, Andrioaie, Contar- 
do, Lupulescu, Cuperman, 
Moîdoveanu, Goliac. D. DIA- 
CONESCU — eoresp. princi
pal

DINAMO VA JUCA LA 
VICTORIE

Dinamoviștii bucureșteni 
au urmărit în antrenamen
tele pe care le-au făcut în 
această săptămînă să-și re
facă potențialul fizic.

CU

VOR RErAiA HTcSTESC
îi N arc ... 
toti

facă potențialul

Antrenorul Nicușor 
spunea că în partidele 
Rapid și C.F.R. Cluj echipa 
a evoluat slab, ea avînd 
acum intenția să facă un 
joc bun la Iași, unde ținteș
te victoria.

11-le probabil: Coman 
(Stana) — Cheran (Crăciu- 
nescu), Stoenescu, Pirvu, Ște
fan, Gherghelî, Dinu, Pircă- 
lab, Nunweiller VI, Dumi- 
trache, Lucescu.

ce
teet sport te AraC ta trei rtr.- 
<tar*. de Lereter, eatrenorul C. 
-eoșcâ a avut, decf--- euB c* 
reflectat asupra fisuruor Cut apă
rarea sa... E a Lucrat eu tnultâ 
strguințâ ca «Seva tâi. ta cursul 
acestei sâpcâtulr:. iar pectru du- 
muucâ spera îr.tr-o vicane con- 
rortaîiilâ. Pînâ ia această ort, ss 
<14 ca sigur că pltesterui vor in
tra In teren cu unnătorui .11* : 
NTculeseu — Pierdea, Olteana, Pre
parări, Vlad - Ivaa U. ștetaaesru 
- Cîrciumârescu. Bado, Nuțu, 
Jerean.

Mal există totuși o variantă : 
s-ar putea ca Barbu să înceapă 
jocul. In locul lui Olteana.
PETROLUL VREA SA RECU
PEREZE LA PITEȘTI PUNCTUL 

PIERDUT LA PLOIEȘTI...
După jocul de

Steaua, petroliștii __ 
doua zi din nou pe teren, 
au efectuat un antrenament 
familie, iar antrenorul C. ___
năianu șl-a Îndreptat mai mult 
atenția spre linia de atac, den-

Petrolul

citară încă la capitolul preciziei 
șuturilor...

Ploleștenll au lucrat cu sir- 
guință, spetind să recupereze 
duminică la Pitești unul din 
punctele pierdute pe teren pro
priu, miercuri. Formația va fi 
neschimbată. Adică : M. Ionesru 
- Gruber, Bădin, Cringașu, Mo- 
canu — Juhasz, Moraru — Gro
zea, Dincuță, Cotigă, SOrlogea.
O, VLASCEANU, corespondent 

principal

miercuri 
au ieșit

cu a
Ei 
in 

Cer-

Rapid Farul

ÎN DIVIZIA B IN DIVIZIA C

3. Univ. Croiova
4. Dinam»
5. Jiul
6. Steagul r»p
7. U.T.A.
♦. f?G°Ar9»|

10. Farul 
11—12. Petrolul 
11—U. „U“ 
13. Crișul

7 GOLURI CU 
ARTA GRAFICĂ...

clal Petreanu) și-au reglat tirul, 
percutînd de 7 ori poarta for
mației din „promoție1* — Arta 
grafică. La pregătiri^ ca șl în 
jocul amical, lotului 1 s-a ală
turat Dumitru, care se pare că 
a revenit la sentimente mal 
bune, lăsînd la o parte litigiile. 
Formația probabilă : Băducanu — 
ștefan, Lupescu, Dan, Greavu, 
Stelian, Dumitru, Petreanu (Năs- 
turescu), Angelescu, Neagu, Co- 
dreanu.
...SI 16 CU MARINA MAN

GALIA 1

C.F.R Universitatea Craiova

oriRapidul a 
necazuri cu 
potcoava de 
Iată de ce 
întîlnirea de 
te, cu dorința de a continua se
ria rezultatelor bune. Antrena
mentele s-au efectuat în toată 
săptămîna. iar miercuri, după 
cum se știe, înaintașii (în spe-

avut de multe 
Farul, chiar și în 
lingă Pcdul Grant. 

„Giuleștiul- privește 
miine cu seriozlta-

După meciul cu Steaua, con- 
stănțenil s-au pregătit intens. 
In cele 5 antrenamente s-a ur
mărit îndeosebi mărirea eficaci
tății atacului, șl se pare că s-a 
reușit acest lucru pentru că în 
jocul cu Marina Mangalia Fa
rul a înscris 16 goluri, nepri
mind nici unul. La sfirșitul 
acestui joc, antrenorul Marian a 
declarat : „finind seama că 
Farul a încurcat Rapidul chiar 
și în Giuleștl, în cursele pentru 
titlu, vom face totul pentru a 
ciștiga acest joc“. Formația pro
babilă ; Ștefănescu - Antonescu, 
Stoica, Mareș, Pleșa (Boțea), 
Badea, Constantinescu, S. Avram 
(Ologu), Tuf an. Koszka, Sasu 
— “ POPA eoresp.

FEROVIARII SPERA SA OB
ȚINĂ AMBELE PUNCTE...
După înfrîngerea suferită 

duminică la București, În fața 
dinamoviștilor, feroviarii clu
jeni s-au pregătit cu seriozi
tate, fiind conștienți că mîine 
au ultima șansă de a mai a- 
cumula două puncte în turul 
campionatului.

Iată formația probabilă: 
Nagel — Dragomir, Cojocaru, 
Soos, Roman, Marius Bretan, 
Stincel, Schwartz, Marian Po
pescu, Soo, Petrescu. Pe lista 
rezervelor vor fi trecuți Te- 
gean, Costea și Lenghel.VICTOR MOREA 

eoresp. principal

FINAL DIFICIL PENTRU 
CRAIOVENI

Craiovenii sînt în mare în
curcătură in acest final de 
tur. Cauza ? Deselnicu, Nea- 
gu, Strîmbeanu și Oprea sînt 
indisponibili. Antrenamentele 
din această săptămină au a- 
vut ca obiectiv dozarea efor
turilor pentru cele trei me
ciuri ce le vor susține în 
decurs de 8 zile.

în meciul de la Cluj, an
trenorii Coidum și Frincules- 
cu vor să folosească următo
rul „11“ : Papuc — Niculescu, 
Popa, Mincă, Velea, Ivan, 
Tacoi, Martinovici, Niță, O- 
blemenco. Bălan.

ST. GURGUI, 
eoresp. principal

Așadar, durtirid. va avea loc ultima e- 
tapă a turului campeonatului diviziei se
cundei

In seria L camptoaLa de toamnă este ce- 
•cum cunoscută, aceasta fiind Progresul 
București. Pectru eterii antrenorului Vic
tor Stăneulescu preocuparea principală 
constă In a păstra diferecta actuală de 
puncte (3) față de princpalîi lor adversari 
la șe£a clasamer.tuluî. Jucătorii de la Me
talul București Der, realizarea acestui tel 
se anunță destul de dificilă, deoarece du
minică Progresul va evolua în deplasare, 
la Tîrgoviște, în cocspenia formației locale 
Metalul Tlrgoviștenu sin: greu de întrecut 
pe terenul propriu șl în plus, ei vor să-si 
îmbogățească palmaresul cu c victorie în 
fața foștilor divizionari A Ocupanta tocu
lui 2 al clasamentului. Metalul București, 
va juca pe terenul său din Pan:elimon cu 
Politehnica Galați Bucureștenu pornesc 
favoriți și vor face o mare risipă de ener
gie ca să riștig<» ambele puncte Terminind 
victorioși și anticlpind un eșec al Progre
sului la Tîrgoviște, metalurgiștu speră ca 
diferența de puncte să se reducă astfel la 
unuL în acest fel. ar putea renaște speran
țele suporterilor tor ca echipa Metalul să 
reintre în lupta pentru primul loc. în pro
gram mai figurează partidele : Portul Con
stanța — Poiana Cimpina. Oțelul Galati — 
Ceahlăul P. Neamț, Gloria Bîrlad — Spor
tul studențesc Buc., Dunărea Giurgiu — 
Știința Bacău, Progresul Brăila — Metrom 
Brașov și Flacăra Moreni — Chimia Sucea
va.

în seria a Ii-a, primele gpt echipe sînt 
despărțite doar de două puncte. Care din
tre ele se va găsi duminică seara pe pri
mul loc ? Dacă luăm în considerare avan
tajul terenului cele mai mari șanse le are w 
formația sibiană CS.M„ care va juca în 
compania C.F.R_-ului Arad. Actualul Uder. 
Ripensia, se deplasează la Anina, unde 
echipa locală Minerul este foarte greu de 
întrecut Nu este exclusă Insă și posibili
tatea ca în fruntea clasamentului să se in
staleze C.F.R. Timișoara sau Vagonul Arad, 
dacă vor ciștiga în fața Metalurgistului 
Cugir și respectiv Metalul Tr. Severin. A- 
ceasta se poate întîmpla în cazul unor 
eșecuri ale C.S.M. Sibiu și Ripensiei Timi
șoara. Mîine vor mai avea loc meciurile : 
C.S.M. Reșița — Gaz metan Mediaș, Olim
pia Oradea — Electroputere Craiova, Mine
rul Baia Mare — Chimia Rm. Vîlcea și 
Metalul Hunedoara — Olimpia Satu Mare.

Duminică, o dată cu disputarea celei de 
a XV-a etape, se încheie turul campiona
tului diviziei C, competiție fotbalistică la 
care participă 127 de formații. Se poate 
spune că prima jumătate a campionatului 
a oferit zecilor de rfiii de spectatori unele 
meciuri interesante, cu faze spectaculoase, 
dar. din păcate, au predominat jocurile 
confuze. în care și-a pus deseori amprenta 
coana după rezultat cu orice preț Dacă la 
începutul campionatului s-au înregistrat 
numeroase abateri de la etica sportivă, 
spre finalul turu’ui aceste manifestări au 
scăzut simțitor, datorită, în primul rînd, 
măsurilor disciplinare severe luate de 
F.R.F.

înaintea ultimei etape, situația în unele 
serii s-a clarificat, fiind cunoscuți liderii 
de toamnă, ca de exemplu, în seriile II 
(Metalul PloDeni). IV (Autobuzul!, V 
(U.M.T.) și VIII (Tractorul). Ultima echi
pă. deși are numai două puncte avans fată 
de Oltul Sf. Gheorghe (aflat pe locul II) 
practic nu poate pierde șefia întrucît dis
pune de un golaveraj excelent: 38—4. fată 
de 33—12 al formației din Sf. Gheorghe. 
Tractorul Brașov este, de altfel, singura 
echipă din cele 127 căreia de cinci etape nu 
i s-a marcat nici un punct și are cele mai 
puține goluri primite. O luptă intere
santa se dă pentru șefie în seria a VII-a. 
unde nu mai puțin de 4 echipe sînt anga
jate în bătălia pentru primul loc — Gloria 
Bistrița. Someșul Satu Mare, Victoria Că
rei și C.I.L. Sighetul Marmației. toate cu 
cîte 19 puncte. în seriile I și VI situația 
actualelor fruntașe este nestabilă. întrucît 
următoarele clasate pot urca pe primul 
loc după etapa de duminică. C.F.R. Paș
cani poate lua tocul Nicolinei Iași (seria I) 
de care o desparte un punct, ambele echi
pe jucînd în deplasare. Minaur Zlatna (se
ria a Vl-a) va profita de avantajul terenu
lui propriu, avînd și un golaveraj mai bun 
decît liderul seriei, Arieșul Turda, care are 
de jucat la Ghelar cu Minerul, echipă alia
tă în ascensiune (locul IV).

O misiune grea pentru menținerea tocu
lui I are și Celuloza Călărași (seria a III-a). 
I.M.U.M., principalul ei rival, are de jucat 
pe teren propriu cu Olimpia Giurgiu (to
cul 11), iar Celuloza se deplasează la Vi
dele unde, de obicei, se cîștigă destul de 
greu. (T. R.)

Jucători 
suspendați

Jiul
LA PETROȘANI A NINȘI
Alaltăieri. Jiul a susținut un 

meSi de pregătire, avînd ca 
parteneră formația din divizia 
C. Știința Petroșani In ciuda 
terenului desfundat (miercuri 
și joi, aici in Valea Jiului a 
plouat ; iar joi noaptea a 
nins), înaintașii Jiului au În
scris de 4 ori, prin Cotorjnani. 
•NâicHn și Peronesrtf Î2). Pen
tru studenți a marcat.„ Va- 
sîle lonescu.

în meciul cu Crișul, Ozon 
va trimite pe teren următoa
rea echipă : Stan — Talpai, 
Georgescu, 
Marinescu, 
Cotormani, 
Naidin. Ca 
este rezerva preferată a lui 
Ozon...

Talpai,
Stocker, Tonca, 

Sandu, Peronescu. 
Ion Constantin, 
de obicei, Achim

(Kallo). c. 
principal).

Crișul Steaua Dinamo Bacău
CREINICEANU Șl SUCIU, 

INDISPONIBILI

ȘTEFAN BALOI 
corespondent 

ANTRENAMENTE PE PLOAIE, 
LAPOVIȚA Șl VISCOL

Băieții antrenorului Vlad au 
făcut toată săptămîna antre
namente pe ploaie, lapoviță și 
viscol. Joi, Crișul s-a „depla
sat la Salonta, unde a susținut 
un meci de verificare cu e- 
chipa locală Metalul, din di

vizia C. Scor : 2—0 pentru o- 
rădeni prin golurile înscrise 
de Harșani.

Pentru partida de la Pe
troșani, L. Vlad preconizează 
următorul 11 : Baumgartner — 
Balogh, Sărac, E. Naghi._ Po- 
povici, Sătmăreanu 
ban, Suciu, Cociș, 
Harșani.

II, Dărâ- 
Kun II,

Steagul roșu

LA BRASOV, ANTRENAMEN
TE INTENSE

cît 
pe

ILIE 
eoresp.

GHIȘA 
principal

Joi dimineață, imediat după 
partida restanță cu Petrolul, 
jucătorii militari și-au reluat 
«antrenamentele în vederea 
partidei cu Dinamo Bacău. E- 
vident, ei scontează pe ciș- 
tigarea a două noi puncte ți- 
nind cont și de faptul că au 
obținut trei puncte în ulti
mele două partide disputate 
în deplasare. Echipa bucureș- 
teană are însă, în momentul 
de față, două indisponibilități 
fată de formația standard a- 
liniată în ultimele partide : 
portarul Suciu și extrema stin
gă Creiniceanu, ambii acciden
tați în meciul de la Ploiești- 
De aceea antrenorii Ștefan Co
vaci și Ștefan Onisie. in urma 
antrenamentelor de joi și vi
neri, intenționează să alinieze 
în partida de miine pe urmă
torii jucători : Haidu — Săt- 
măreanu. D. Nicolae, Hâlmă- 
geanu, Vigu, Dumitriu III, Ște
fănescu, Pantea, Voinea, Tă
tara, Manea.

meci de verificare cu Cea
hlăul. la Piatra Neamț. Rezul
tat final: 3—3 (3—1). golurile 
divizionarilor A fiind înscrise 
de Pană, Duțan și Nedelcu. 
Echipa din Bacău are un sin
gur semn de întrebare : Ene 
Daniel, care acuză o întin
dere musculară. Iată formația 
preconizată de antrenorul Va- 
leriu Neagu : Ghită Kiss,

U.T.A
de 3—0. In vederea partidei 
de duminică cu U.T.A. 
trenorii V. Stănescu si 
Proca 
sească 
meciul 
iova.

an- 
N. 

intenționează să folo- 
aceeași echipă ca în 
cu Universitatea Cra-

C. GRUIA
eoresp. principal

LA U.T.A. — INCERTA
FOLOSIREA LUI MOȚ

UN SINGUR SEMN 
ÎNTREBARE : DANIEL

DE 
ENE

bă.Echipa dinamovlștllor
miercuri uncăuani a susținut

A.S Armata
----------- ACCIDEN

TĂRI 'LA MUREȘENI
DOUĂ UȘOARE

Nedelcu, Velicu. Comănescu, 
Vătafu, Duțan. Pană, 
brovschi. Rugiubei.
(Er.e) ILIE IANCU — 
principal.

„U“ Cluj

Dem- 
Băluță 
eoresp

„DAU DOI MIJLOCAȘI 
PENTRU UN ȘUTER!"

Comisia centrală de compe
tiții și disciplină a Federației 
române de fotbal a analizat 
abaterile unor jucători și a 
hotărît sancționarea următo
rilor :

— TĂNASE (I.C.A.B. Arcu- 
da) a fost suspendat pe șase 
etape pentru incitarea publi
cului și injurii aduse arbitru
lui ;

Dorind să se prezinte 
mai bine la ultimul joc 
care îl vor susține în acest 
tur de campionat în fata su
porterilor lor. fotbaliștii de 
la Steagul roșu au efectuat 
în această săptămînă pregă- 

păcate 
împiedi- 
antrena- 

brașo- 
miercurf 

în 
C 

pe

tiri intense. Din 
timpul neprielnic a 
cat în bună măsură 
mentele jucătorilor 
veni. Ei au susținut

de verificare 
divizionarei x 

din localitate 
cîștigat cu scorul

un meci 
compania 
,.Carpați“ 
care l-au

Continuîndu-și pregătirile 
arădenii au întîlnit ioi for
mația județeană Gloria A- 
rad de care au dispus cu 
scorul de 2—0 (0—0). prin 
punctele înscrise de Domide 
si Șchiopu. în această parti
dă de verificare a fost folo
sită următoarea formație: 
Gornea — Birău, Bacos. Po- 
joni, Broșovschi, Axente, Pe- 
tescu. Lereter, Șchiopu. Do
mide. Moț. Este probabil ca 
în meciul de duminică cu 
Steagul roșu, U.T.A. să ali
nieze acest „11“. O singură 
incertitudine există în aceas
tă privință : Moț, ușor acci
dentat la antrenament. în 
cazul cînd el nu va putea 
juca, atunci va fi înlocuit de 
Fl. Dumitrescu.

ST. IACOB
eoresp. principal

După eșecul suferit la Iași, 
formația mureșeană s-a pre
gătit intens, zilnic, pentru 
meciul de duminică. Joi. 
A.S. Armata a susținut un 
meci de antrenament cu două 
echipe din campionatul ju
dețean : Oțelul și Gloria. Au 
învins jucătorii militari cu 
5—1 (3—1) prin golurile mar

cate de Siko (2). Trăznea (2) 
si Lucaci. Doi dintre jucători 
au suferit ușoare accidente: 
Caniaro si Macai. Iată echi
pa probabilă pentru meciul 
cu „U“: Bay (Ungvari) — 
SI earn. Dondoș, Toth, Czako, 
Szolosi (Siko), Ciutac, Cania- 
ro (Lucaci). Siko (Naghi), 
Trăznea (Balint). Lucaci (Ma
cai). IO AN PÂUȘ — eoresp. 
principal

O MISIUNE DIFICILA
în tabăra studenților dom

nește o oarecare neliniște
dună egalul de duminica
trecută. Ei susțin că golul lui 
Anca 
deva 
torit 
de la
cam șubrezit...

Formația probabilă pentru 
meciul de mîine: Stefan — 
Crețu. Pexa, Solomon. Cîm- 
peanu. Anca, Oprea. Uifălea- 
nu, Mustățea, Adam, Barbu. 
Rezerve : Munteanu. Bungău, 
Iordache. V. MOREA — 
eoresp. principal .

a fost valabil si. pe un- 
dezamăgiți. spun jucă- 
vor > aborda întîlnirea 

Tg. Mureș cu un moral

Desene de Al. CLENCIU

Meciul restanță de la Plo
iești a pus față în față două 
compartimente ofensive a- 
flate la poluri opuse în ceea 
ce privește eficacitatea : în 
timp ce echipa militară de
ține cel mai mare număr de 
goluri înscrise dintre prota
gonistele primei divizii (28), 
cea petrolistă, cu numai 14 
goluri (exact jumătate !), o- 
cupă, din acest punct de ve
dere, locul penultim.

Să constituie oare, aceste 
cifre, rezultatul nemijlocit 
al concepțiilor tactice ale 
celor două echipe ? Ghidîn- 
du-ne și după clasamentul 
golgeterilor, în care Steaua 
deține cu atacanții săi două 
locuri fruntașe (Tătaru II și 
Voinea, cu cîte 9 goluri, îl 
tatonează îndeaproape pe 
Dumitracbe) și prin Creini- 
ceanu (cu 6 goluri) o bună 
poziție, iar Petrolul îi are 
drept „lideri" pe Grozea și 
Dincuță (cu cîte 4 goluri 
fiecare) — de fapt jucători 
de linie mediană — se pare 
că răspunsul este afirmativ.

Ba mai mult, în restanța 
de miercuri, dispunerea echi
pelor în teren în prima par
te a meciului oferea o per
fectă similitudine, ambele 
luîndu-și măsuri speciale de 
siguranță în fața liniilor de 
fundași. Astfel, Dumitriu III 
— Ștefănescu și Iuhasz — 
Moraru „patrulau" în sco
puri defensive în această 
zonă, avînd, la rîndul lor, 
drept avangărzi, cu schim
bul, pe Voinea — Tătaru și, 
respectiv, Dincuță — Grozea. 
Adică, exact tandemurile de 
golgeteri ale celor două 
combatante ! Să ne mai mi
răm, atunci, că primul și 
singurul șut pe poartă al re
prizei I s-a petrecut în mi
nutul de grație 34, autor 
fiind un fundaș central : 
Bădin, același care a și în
scris unicul gol al petroliști
lor la Craiova și care, cu 3 
goluri, se află în vecinăta
tea șu terilor de meserie ai 
echipei sale ?

Și dacă în ceea ce priveș
te echipa bucureșteană, ce 
juca în deplasare, o aseme
nea dispunere a forțelor 
avea o rațiune, în schimb

tactica adoptată de echipa 
gazdă a mirat pe mulți și 
în special pe spectatorii plo- 
ieșteni care, aplaudînd cu 
dărnicie fiecare seînteie o- 
fensivă a Petrolului, aștep
tau de fapt să vadă șarjele 
ofensive capabile să zdrun
cine masiva apărare a Ste
lei. Așa s-a și întîmplat în 
repriza secundă, cînd Gro
zea și Dincuță gu revenit pe 
poziții avansatej cînd Sfîrlo- 
gea* și Cotigă au fost spriji
niți îndeaproape în cursele 
lor. Dar atacurile de 45 de 
minute ale gazdelor, ce se 
zbătuseră în van în prima 
repriză, irosindu-și forțele, 
n-au mal fost suficiente să 
îngenuncheze apărarea milita
ră, puțin solicitată înainte 
de pauză. ’

Nu de puține ori, prof. 
C. Cernăîanu, lucidul antre
nor petrolist, ne-a spus în 
acest sezon că echipa sa re
simte acut lipsa oamenilor 
de gol, deși transferările lui 
Sfîrîogea, Stănescu șl Cotigă 
au fost, făcute tocmai în 
sensul acoperirii ei. De ace
ea, tactica Petrolului poate 
invoca această circumstanță. 
Nu credem însă că păstrînd 
la „cutie" și în meciurile 
disputate acasă pe Grozea și 
Dincuță, chiar în fața unui 
adversar redutabil ca Stea
ua, se poate înlătura caren
ța eficacității echipei petro
liste și, cu atît mai puțin, 
se poate obține victoria. Ori- 
cîți mijlocași buni ai avea 
— și Petrolul are destui! — nu 
poți axa ofensiva pe ei. Așa 
îneît s-ar putea ca nu peste 
mult timp antrenorul Cernă- 
ianu să exclame : „Dau doi 
mijlocași pentru un șuier!“

Paul SLAVESCU

— STANCU (I.C.A.B. Areu- 
da) — suspendat pe patru 
etape pentru insulte aduse 
coechipierilor și proteste re
petate la deciziile arbitru
lui ;

— ELEFTERIU (Colorom 
Codlea) — suspendat pe trei 
etape pentru injurii aduse 
arbitrului ;

— MATEESCU (Metalul 
București). CRISTOLOVEANU 
si GHEORGHIAȘ (Torpedo 
Zărnești), DÎRJAN (Chimia 
Făgăraș), M. ANDREI (Meta
lul Plopeni), VANFA (Farul) 
Constanța), TRIF (Metalul 
Copșa Mică). CONSTANTIN 
(Gaz metan Mediaș). SPF.LAS 
(Carpați Brașov). ZUGRAVU 
(Gloria C.F.R. Galati). HO
ȚEA (C.I.L. Sighet), — sus
pendați pe cite două etape ;

— ZDRĂ1LĂ (Politehnica 
Galați), ZDRENGHEA 
(A.S.M. Tecuci), MĂRCULES- 
CU (Laromet București). 
BANYA (Constructorul Baia 
Mare), FESTINGHER (Mine
rul Baia Mare). CETATE.» N 
(Chimistul Baia Mare) și 
TEMCIUC (Fulgerul Dorohoi) 
— suspendați pe cile o 
etapă.

VA JUCA PE ALT TEREN
Deoarece la meciul I.C.A.B. 

Arcuda — Marina Mangalia, 
secția de fotbal I.C.A.B. nu a 
luat măsurile corespunzătoare de 
organizare, Comisia centrală de 
competiții și disciplină a Fede
rației române de fotbal a bo- 
tărlt să sancționeze această sec
ție cu ridicarea dreptului de 
organizare a meciurilor oficiale 
pe teren propriu pe timp de 
patru etape.

DCUPA BALCANICA" DIN NOD IN ACTUALITATE

Campionatul se apropie de 
încheierea primei sale părți, 
după cum se pare, însă, fără 
a anunța și tradiționala tra
gere a cortinei. Un calendar 
ce se întrevede mai bogat ca în 
alți ani și pivotînd, firesc, în 
iurul competiției interne de 
prim rang — Divizia națio
nală A — și al participării 
echipei noastre naționale la 
turneul final al campionatu
lui mondial din Mexic, soli
cită Federația română de 
fotbal pe planuri multiple.

Si cum activitatea fotbalis
tică internă nu se reduce la 
programul primei divizii, 
pă cum nici calendarul 
ternational nu poate fi 
dus la întîlnirile primei
prezentative, în aceste ultime 
săptămîni ale anului se află 
pe agenda F.R.F. multe pro- 

o re- 
trans-

zile (mai nre- 
decembrie) se 
județe analize 
fotbalistice de 
participă și

• în aceste 
cis. pînă la 1 
desfășoară în 
ale-' activității 
masă, la care
membrii biroului federal, re
prezentanți ai C.N.E.F.S. Con
cluziile acestor analize vor 
trece prin filiera biroului fe-

de perfecționare a unor ti
neri antrenori, de perspec
tivă. urmărindu-se înarmarea 
acestora cu metode moder
ne de conducere a procesu
lui de antrenament Cum 
s-ar spune, se preconizează 
un „lot de tineret" al antre
norilor divizionari...

lor de fotbal. Această anali
ză va fi urmată de un curs 
de perfecționare a antreno
rilor de la centrele de copii 
si juniori, pe probleme spe
cifice muncii lor.

• Calendarul intern si in
ternational pe anul viitor se 
află în faza alcătuirii sale

DIN AGENDA F.R.F.
du- 
in- 
re- 
re-

bleme ce-și așteaptă 
zolvare în timp util; o 
punere în viață.

Să răsfoim, deci,
file din această agendă de- 
lucru.

................. ... -II—

deral. pentru a ajunge apoi, 
în dezbaterea Comitetului 
Executiv al C.N.E.F.S. în ve
derea stabilirii unor măsuri 
de îmbunătățire a fotbalului 
de masă.

cîteva O Incepînd din 8 decem
brie se va desfășura un curs

rea taberelor de iarnă pen
tru instruirea tinerilor fotba
liști în 
școlare.

perioada vacantei

a 
decembrie se va desfă- 
și analiza centrelor de 
$i juniori din întreaga 
cu participarea tuturor 

ocupă

• Tot în prima parte 
lunii 
sura 
copii 
tară,
antrenorilor care se 
nemijlocit de creșterea vii
torilor fotbaliști, dar și a 
antrenorilor primelor echipe 
ca si a conducătorilor secții-

pe baza unei consultări largi 
a cluburilor și specialiștilor. 
Săptămîna viitoare, acest ca
lendar va căpăta contur 
cis în urma discutării 
de către biroul federal.

pre
sale

Mi
se

• în colaborare cu 
nisterul învătămîntului 
definitivează acum organiza-

• în 
ționată 
dreptul
a.c.. Conferința Balcanică de 
fotbal, care se va desfășura 
la Atena, cu participarea 
tuturor federațiilor de fotbal 
din țările balcanice. Pe or
dinea de zi a acestei tradi
ționale reuniuni figurează 
în acest an o dare de seamă 
și propuneri vizînd organi
zarea în anul 1970 a „Cupei 
Balcanice" pentru tineret în 
Bulgaria, a „Cupei Balca
nice" pentru echipe de club și 
a „Cupei Balcanice" pentru 
primele echipe reprezentative. 
F.R.F. va fi reprezentată la 
reuniunea din capitala Greciei 
de către Ion Dumitrescu, vi
cepreședinte. și Octav Luchi- 
de. membru al Comitetului 
federal.

sfîrșit. am găsit men- 
pe agenda F.R.F.. în 
zilei de 3 decembrie

Deocamdată. activitatea în 
această zonă de pe harta 
fotbalului mondial se rezumă 
la cele două competiții orga
nizate sub aceeași denumire : 
„Cupa Balcanică" pentru re
prezentativele de tineret și 
intercluburi. într-un viitor 
apropiat se speră. însă, că va 
fi lărgită această arie prin 
reluarea tradiționalei Balca
niade — un veritabil cam
pionat zonal — pentru pri
mele echipe naționale.

De fapt, acesta va consti
tui unul din punctele ordinei 
de zi a conferinței secreta
riatului permanent al Cupei, 
prevăzută pentru începutul 
lunii decembrie la Atena, 
Aici. delegații federațiilor 
din țările balcanice vor re
discuta problema reluării 
Balcaniadei și — sperăm — 
vor lua o decizie definitivă 
în acest sens ; în orice caz, 
delegația federației noastre 
va susține o asemenea deci
zie. cu intrarea ei în vigoare 
cît mai repede cu putință.

Pe de altă parte, după cum 
sîntem informați, forul nos
tru de specialitate pregătește 
o propunere privind numă
rul echipelor participante la 
ediția 1969'70 a 
ifttercluburi. Si 
două echipe din 
în scopul de a

tatea si de a angrena un nu
măr mai mare de formații. 
Ideea este bună, centru că 
Doate asigura unor echipe ti
nere prilejul de a ciștiga în 
experiență 
noate ' stimula progresul 
nor elemente talentate. Da
că propunerea va fi accep
tată. atunci F.R.F. va înscrie 
pe lingă Universitatea Craio
va și una din echipele noas
tre tinere din prima divizie, 
în această privință noi am 
sugera ca alegerea să se facă 
dintre Jiul. Steagul roșu sau 
Crisul Oradea.

internațională.
u-

competiției 
anume, cite 
fiecare țară, 
lărgi activi-

MECIUL Ș.N. OLTENIȚA - 
I.T. CONSTANȚA

A FOST REPROGRAMAT
•

în ultima sa ședință, Co
misia de competiții și disci
plină a Federației române 
de fotbal a reanalizat cau
zele nedisputării meciului 
Ș. N. Oltenița — I. T. Con
stanța, din campionatul di
viziei C și a hotărît să re- 
programeze această partidă 
pentru data de 7 decembrie. 
Secția de fotbal Ș. N. Olte
nița este obligată să suporte 
cheltuielile de deplasare ale 
echipei 1. T. Constanța.



Corespondență speciala din Belgrad

1970 - ANOl UNUI EXAMEN
DE OSPITALITATE

KILMARNOCK ESTE 0 ECHIPA REDUTABILA BREVIAR C.M
ÎNDEOSEBI PE TEREN PROPRIU...

Echipa Kilmarnock, adver
sara formației Dinamo Bacău 
în optimile .de finală ale'Cu
pei europene a tirgurilor, se 
bucură de o frumoasă carte 
de vizită în fotbalul scoțian. 
După Celtic și Glasgow Ran
gers, Kilmarnock și Dunferm
line sint cele mai reprezenta
tive , formații 
lei.

Kilmarnock 
oară contact 
mâneascâ. Cu opt ani in ur
mă, fotbaliștii acestei forma
ții au intilnit, in cadrul tur
neului de la New York, echipa 
Dinamo București, cu care au 
terminat la egalitate (0—0).

Ce se poate spune despre 
Kilmarnock ? După 13 etape, 
dintre cele 18 echipe ce-și 
dispută campionatul Scoției, 
ocupă locul 8, avînd 13 puncte 
și un golaveraj pozitiv. în ac
tuala ediție a „Cupei europene 
a tirgurilor”, Kilmarnock. a e- 
liminat pe F. C. Ziirich și pe 
Slavia Sofia.

Ziarul „Sport” din Ziirich. 
făcîndu-i o caracterizare, scria: 
„Kilmarnock este o echipă so
lidă, ca majoritatea formați
ilor fruntașe din Scoția. Prac
tică un joc foarte rapid, cu 
deschideri lungi pe aripi și 
leagă foarte bine acțiunile la 
mijlocul terenului, de unde de
clanșează atacurile11.

din nordul insu-

ia pentru a doua 
cu o echipa ro-

în primul meci, Kilmarnocx 
a dispus pe teren propriu cu 
3—1 de F. C. 'Ziirich, prin go
lurile marcate de McGrory, 
Morisson și Thomas McLean. 
Doi dintre aceștia sint inter
naționali scoțieni : „măturăto
rul** McGrory și Thomas Mc 
Lean, o extremă cu o viteză 
remarcabilă.

europene a tirgurilor11, Kilmar
nock a învins cu 4—I pe Sla
via Sofia și a pierdut returul 
cu 0—2. Prin urmare, califi
cările formației scoțiene au 
fost realizate prin victoriile 
obținute pe teren propriu, unde 
beneficiază de încurajările en
tuziaștilor suporteri prezenți 

-Rugby Park" (stadionul

• URMEAZA UN AL TREILEA MECI INTRE AUSTRALIA $1 
RHODESIA • PREGĂTIRILE ECHIPEI ISRAEL

• 20 DE ARBITRI
• LOURENCOl MARQUES 

(Mozambic) 28 (Agerpres). — 
Ai doilea meci pentru preli
minariile campionatului mon
dial de fotbal (grupa 151 — 
Oceania—Asia), disputat la 
Lourenco Marques (Mozambic) 
intre echipele Australiei și 
Rhodesiei, s-a terminat la e- 
galitate : 0—0. Deși australie
nii au dominat tot timpul, cei

PENTRU MEXIC
al treilea

vor da uo 
ospiialitare 
ca urmare 
mai înalte

pregăti- 
partide ale 

Australia

In jocul revanșă, susținut 
la Ziirich. Kilmarnock a pier
dut cu 2—3. dar a obținut ca
lificarea in turul doi a! com
petiției.
meci ■ fost extrem de rapid, 
ritm pe care l-a impus for
mația oaspe- — scria -Sport" 
— Zurich. In mai puțin de 
un sfert de oră. Kilmarnock 
a condus cu 2—0 pi 
tele marcate de j.
(fratele înaintașului __
Lean) și Mathie. Iată și for
mația standard pe care mana
gerul Walter McCrai o alcă
tuiește : McLanghlan—McGro
ry, King, Stachan. Dickson. Gil
more. J. McLean, T. McLean. 
Morrison, Mathie. Cook.

In turul al doilea al .Cupei

..Începutul acestui

1 punc-
McLean 
T. Mc

unde echipa iși susține par
tidele).

Pe bună dreptate, fotbaliștii 
bulgari eliminați de Kilmar
nock in turul al doilea al 
C.E.T. au regretat comporta
rea lor siabâ de pe -Rugby 
Park", unde au pierdut cu 
1—L Ziarul -Naroden sport' 

*din Sofia scria că Slavia ar 
fi putut obține calificarea dacă 
ar fi jucat mai prudent in 
prima partidă, deoarece in 
revanșă nu a ma: putut reface 
handicapul.

Concluzia trebuie să Ce 
pede pentru dinamot 
căua.ni—

puteau 
rhodesienii. în minutul 88 ex
tremul stingă a! echipei Rho- 
desiei Lingman a scăpat sin
gur și portarul australian a 
fost nevoit să-i plonjeze la 
picioare pentru a împiedica 
înscrierea golului. După cum 
se știe, și primul meci s-a ter
minat la egalitate. Astfel că

ANTRENORUL ECHIPEI
GLASGOW RANGERS

A FOST CONCEDIAT

va fi necesar un 
meci de baraj.

• Continuindu-și 
rile pentru ultimele 
preliminariilor (cu
sau Rhodesia), selecționata Is
raelului a susținut la Haifia 
un meci de verificare cu for
mația F. C. Austria Vier.a. 
Meciul s-a încheiat cu școrul 
de 3—2 (0—2) in favoarea fot
baliștilor austrieci. Au marcat 
Fiala. Potr.dl, •Hickersberger, 
respectiv Barad și 
baum.

• In cadrul unei 
de presă, 

președintele 
naționale de 
Rous. a anunțat 
din turneul final 
natuhii 
fi conduse 
Opt dintre 
ține țărilor 
turneul din 
12 vor fi 
țări.

Fiegen-

conferin
ța Lima.

Inter- 
stanley

campio* 
vor 

de 20 de arbitri, 
aceștia vor apar- 

califîcate pentru 
Mexic, iai 

selecționați

ținută
Federației

Fotbal.
că meci 

a!
mondial de fotbal

pe:
• cellalt* 
din a'.»e

FINALA C M. DIN 1974

LA 7

MCNC 
După c

>-

KURT WADMARK 'SUEDIA

F
O IMENSĂ

NOILE NORME de

DE CONTROL
DE IA STOCKHOLM ANTIDOPING

PENTRU CICLIȘTI

BUCURIE se citește pe fețele Ipi Tony Jacklin și 
Ann Haydon-Jones : ii s-au decernat titlurile de sportiv și, res
pectiv, sportivă a anului 1969 în Marea Britanie. Jacklin es*e 
primul „britanic care, după 18 ani, a cîștigat Campionatul de gol1' 
„open", iar Ann Jones a triumfat în turnșul de tenis de la 
Wimbledon.

Turneul internațional „o- 
pen“ de tenis (pe teren aco
perit) de la Stockholm a con
tinuat cu o parte din meciu
rile optimilor de finală ale 
probei de simplu bărbați. Nu 
s-au înregistrat surprize, ast
fel că favoriții s-au calificat 
pentru sferturi : iată rezulta
tele : Gimeno (Spania) — 
Bengtsson (Suedia) 2—6, 6—3, 
6—0 ; Pilici (Iugoslavia) — 
Buchoiz (S.U.A.) 6—3, 6—4 ; 
Pasarell (Porto Rico) — Holm
berg (S.U.A.) 6—3, 6—2;

Smith (S.U.A.) — Pala (Ce
hoslovacia) 6—4, 6—3. In
sferturile de finală ale probei 
de dublu bărbați australienii 
Laver și Emerson au elimi
nat cu 6—3, 7—5 perechea 
americană Riessen, Holmberg

33 t.Vrerpres). — 
-a mar anunțat.

Pe sportivii și activiștii 
sportivi iugoslavi îi așteaptă 
in anul 1970 o activitate foar
te laborioasă. Ei 
dificil examen de 
sportivă, deoarece, 
a hotăririi celor
foruri sportive internaționale, 
vor găzdui cinci campionate 
mondiale, un campionat eu
ropean și trei congrese foarte 
importante.

Astfel, la Ljubljana vor a- 
vea loc campionatele mondiale 
de gimnastică.
(masculin) ți de patinaj ar
tistic. In localitatea Bled se 
va desfășura campionatul mon
dial de parașutism ; o cursă 
de motocros conțină pentru 
-ampionatul mondial la cate
goria 25t cmc se va disputa 
la Orehova Vasa, lingi fron
tiera eu. Austria, iar campio
natul european de schi nau
tic va avea loc pe nul Drava 
in apropiere de Maribor.

După Congresul Comitetu
lui International Olimpie, care 
s-a desfășurat luna trecută la 
Dubrovnik. anul viitor vor a- 
vea loc, tot in Iugoslavia. Con
gresele federațiilor 
naie de sebi și de 
ram ți Congresul 
presei sportive.

După 
ia anii 
■sitelor 
bi<cbet. 
tenis de masă, a campionate
lor uoeodiale de canotaj aca
demie și hochei pe gheață, 
precum și a altor importante 
manifestări sportive, o mare 
parte a măsurilor indispensa
bile pentru o la fel de bună 
organizare a campionatelor 
mondiale de baschet, gimnas
tică si patinaj artistic a de
venit o realitate. Pregătiri in
tense se fac ți pentru orga-

de baschet

internatio- 
tenis. pre- 

mondial al

excelenta 
preeedenti. 
europene de atletism, 
box. patinaj artistic.

organizare, 
a cam pi o-

nizarea campionatelor mon
diale de parașutism și schi 
nautic, mijloacele financiare 
tiind de pe acum asigurate. 
Campionatul mondial de para
șutism se organizează in cola
borare cu Federația de pa
rașutism din U.R.S.S., care va 
pune la dispoziția organizato
rilor iugoslavi întregul parc 
de avioane speeiale, în timp 
ce sportivii iugoslavi se vor 
antrena în U.R.S.S. împreună 
cu parașutiștii sovietici.

Deoarece s-a hotărît de că
tre organizatori ca la aceste 
campionate să nu se admită 
participarea Republicii Sud-. 
Africane și a Rhodesiei, _ de 
pe acum se exercită presiuni 
din partea forțelor conserva
toare din mișcarea sportivă 
internațională, pentru ca Iu
goslaviei să-i fie anulat drep
tul de a organiza campiona
tele mondiale de gimnastică, 
parașutism și patinaj artistic, 
dar sperăm că, pînă ia urmă, 
va triumfa ideea susținută de 
țările progresiste.

Se așteaptă înnoiri în lucră
rile Congresului Federației In
ternaționale 
cial in ce 
dărimare a 
ciale dintre 
sioniști, iar 
presei sportive se așteaptă o 
afirmare a sindicatului mon
dial al ziariștilor sportivi.

După cum se vede, sportivii 
iugoslavi vor fi în 1970 gazde 
de prim rang. Sportivii și ce
tățenii Iugoslaviei se bucură 
la gindul că, încă o dată, vor 
avea prilejul sâ-și arate os
pitalitatea tuturor prietenilor 
de pe toate continentele, că 
vor contribui la întărirea prie
teniei dintre

de tenis, in spe- 
privește definitiva 

barierelor artifi- 
amatori și profe- 
de Ia Congresul

popoare.

Zoran POPOVICI

JOCUL DUR POATE STOPA EVOLUȚIA HANDBALULUI!
J

anchetă internațională organizată
Prezenta U Tti»i-»»ra a »uui mare număr de personali ti ți din lumea handbalului a permis re- 

dactorUor riaral ut amara vl trupei» o anchetă internaționala pe teme de stringenta actualitate ale 
sportul »i ea mințea mieE T.nind seama de faptul că pe„te puțină creme «februarie 1S7O) va avea loc 
hă Fraața eampâaaaaut mnafial ți c* handbalul flgu rează In programul Jacurilor Olimpice (Mănchen — 
trta era fir «ac- sa fi» P*s» ia fața InterSneutaeOar chestiunile care, in momentul actual, constituie obiec
ta! iaterrvatni generat.

lata bstreMrd» adresate :

1. CE CONSIDERAȚI CA ESTE CARACTE RISTIC ETAPEI ACTUALE DE DEZVOLTARE A 
HANDBALULUI .MASCULIN ’

2. TENDINȚA SNLE UN JOC EXTREM DE 
PREJUDICIA EVOLUȚIA ACESTUI SPORT’

1 CARE SINT IMPRESIILE DV. PRIVIND
La ace--- tm. tatreoa.*-. am solicitat răspuns 

le kaadhaL mtaaWa ta Cmnrsia teluuea a F.IH.. 
nd bal ISTVAX xwtstsz (Tagariaj — mem 

■ENK K1CAKD — Aerat tehaac al federației franceze 
prof. LI CLAN GSJCOtrWt 
teraaoauaje de R»WXt

DJR IN APĂRARE A MULTOR ECHIPE, POATE

„TROFEUL CARPAȚI"?
de la til'RT WADMARK — președintele federației sue- 
IVAX SKOJ — director tehnic al federației iugoslave 

bru iu Consiliul Federației internaționale de Handbal, 
de "handbal, membru al Comisiei tehnice a F.LH., ți 

— .t*:*: ger era. al F.R.H.. membru supleant al Consiliului Federației In-

ISTVAN MADARASZ
(UNGARIA)

sooct la

sec-

1. Handbalul a progresat uimi
tor in ultima vreme datorită 
creștem nivelului tehnico-tactic 
al jucătorilor. Deosebit de spec
taculos. el atrage în tribune tot 
mal multi spectator!. devine 
pentru numeroși copii o pasiune, 
vutorul său depinde tocmai de 
perfectiertarea jucătorilor, care 
a'rce după sine creșterea ge
nerată a nîveiuiul handbalului 
-n teme.

Z. Foarte bine pusă întrebare». 
Pentru Federația internaționala, 
pensra handbal, aceasta este o 
ehestrân» cruciali. S-a căita: 11- 
—tarea joeulni dur prin adopta
rea ststemuiui eu doi arbitri. Dti- 
ntâțEe au crescut însă ș*. exista 
posibilitatea ca evoluția generală 
a handbalului sâ fie periclitată 
de duritatea apărărilor. An-

trenorii, atunci cînd scorurile 
stat strînse, permit jucătorilor 
lor să întrebuințeze orice mij
loace pentru a-ș! atinge scopul. 
Cred că numai inițierea pe plan 
național, în flecare țară, a unor 
măsuri care să oprească înain
tarea jocului dur poate să rezol
ve această problemă.

3. Nu o fac din politețe, el 
numai din dorința de a respecta 
adevărul : cele 10 ediții ale «Tro
feului Carpați" au făcut din 
competiția dv. cea mai Intere
santa și cea mat valoroasă ta- 
tîtaire anuală a valorilor hand
balului din Europa. Fără îndoie
li. această întrecere a contri
buit și contribuie la dezvolta
rea handbalului pe plan 
național,

PETROSIAN CONDUCE
IA PALMA DL MALLORCA

ÎN CC.E,
LA TENIS DE MASĂ

La Helsinki s-a disputat 
meciul dintre formația locală 
„Viking11 și echipa „Trud" 
Moscova, contînd pentru op
timile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni11 la tenis 
de masă (masculin). Sportivii 
sovietici au obținut victoria 
cu scorul de 5—0.

• In localitatea Trollhaet- 
tan (Suedia) au început cam
pionatele internaționale de 
tenis de masă ale Scandina- 
viei. In proba pe echipe băr
bați s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Iugosla
via — Norvegia 3—0, An
glia — Finlanda 3—0, R.F. a 
Germaniei — Suedia B 3—2, 
U.R.S.S. B — Ungaria 3—1.

• în cea feminină, Româ
nia — Anglia 3—0 (Alexan
dru — Shirley 2—0, Mihalca 
— Piddock 2—0, Alexandru, 
Mihalca — Piddock, Shirley 
2—0). In turul II al probei 
feminine de simplu, Mihalca 
a dispus de Shirley cu 3—0 
/17, 9, 19).

Fostul campion mondia*. Ti
gran Petrosian, a trecut în 
fruntea turneului internațional 
de șah de la Palma de Mallor
ca. In runda a 5 a Petrosian l-a 
învins cu piesele albe pe bra
zilianul Costa Mecking, tota
lizând 3*.'a puncte. Urmează in 
clasament Korcinoi 3 puncte 
și o partidă întreruptă. Mec
king, Spasski, Medina și Diez 
del Corral cite 3 puncte fie
care. Spasski a remizat cu 
Toran. Medina l-a învins pe 
Boboțov și Diez del Corral 
pe Szabo.

GENEVA 28 (Afferpra 
Comitetul director al Un 
internaționale de ciclism 
aprobat. în principiu, ac 
norme de control medic 
antidoping, in cursele cicliste. 
Se prevede să fi» supugi con
trolului : primii trei clasați 
și doi alergători prin tragere 
la sorțt Chiar și în caz de 
abaodon. un alergător va pu
tea fi supus controlului, dacă 
medicul consideră că este ne- 

iie pentru a- 
matori sint următoarele: la 
prima infracțiune — scoate
rea dia cursă și suspendarea 
pe o lună ; la a doua infrac
țiune — suspethSarea pe trei 
luni; ia a treia infracțiune 
— suspendarea pe un an ; 
în sfîrșit. la a patra infrac
țiune — retragerea licenței și 
radierea pe viață. _ Aceleași 
pedepse vor fi aplicate cicli
știlor care refuza să se su
pună controlului antidoping.

RENE RICARD (FRANȚA)

cesar. Sase
tar

IVAN SNOJ (IUGOSLAVIA)

L Jocul rapid, continua perfecționare a ata- 
caațilee și creșterea forței șutului au pus pro
blem» apărărilor. Ele n-au găsit însă soluții 
calitative la nivelul atacului șl atunci jocurile 
.. devenit dure. Este momentul In care s-a 
a; uns — ta această privință — la limita maximă 
ahr .-Vi. Dacă responsabilii handbalului ln- 
temationa. nu vor lua măsuri urgente, eficiente, 
se va ajunge Ia o reală criză. Mal întîl vom 
pierde spectatorii, apoi, firește, șl sportiv!!. 
Deși handbalul are un înalt nivel, jocul dur al *-■ - —- - - {ace sâ■ :r — pe—:s ce arbitri 3
"boare. Sâ fim, deci, atenți I

Z. Răsptuiztad la aceasta Întrebare 
dedt sâ continui ideile de la prima, 
regulament trebuie îmbunătățit pentru a pune 
capăt durităților. Arbitratul tn do! n-a adus 
revirimentul așteptat. Comisia tehnică — al că
rei membru stat șl eu — are datoria să gă
sească căile pentru depășirea acestui moment. 
Cred că discuțiile cu arbitrii, lămurirea situa
țiilor și pericolului pe care-1 reprezintă jocul 
dur ar putea avea efectul scontat.

S. Atmosfera de aici, de la Timișoara, a fost 
apropiată de cea a campionatului mondial. 
Prin aceasta v-am spus de fapt șl părerea pri
vind nivelul tehnic șl spectacular al disputelor. 
Mulțumind Federației române de handbal pen
tru că ne-a invitat la această importantă în
trecere, li adresăm în același timp șl felicitările 
noastre — ca și gazdelor timișorene — pentru 
modul excelent în care a organizat ediția jubi
liară a .Trofeului Carpați".

nu tac 
Actualul

CEHOSLOVACIA - 
CANADA 4-0 
LA HOCHEI!

Al patrulea meci dintre se
lecționatele de hochei pe 
gheață ale Canadei și Ceho
slovaciei s-a disputat Ia Ko
sice, luînd sfîrsit cu scorul de 
4—0 (1—0, 3—0, 0—0) în fa
voarea hocheiștilor ceho
slovaci. 7 000 de spectatori au 
asistat la o partidă în care 
echipa cehoslovacă a făcut o 
veritabilă demonstrație.

Iată că, tn săptămina 
aceasta, sportul-repe 
a dovedit cit de pu
ternic, nemilos, con
tradictoriu poate fi- 

Hecatomba de echipe celebre 
din miercurea competițiilor 
europene a doredit, dacă mai 
era nevoie, cit de.- rotund 
este balonul ți a redus la ul
tima expresie a relativității 
noțiunea și calitatea de fa
vorit, de prezumtiv învingă
tor I Iar pe plan internațional 
și în zilele următoare vom 
avea de așteptat și de co
mentat două rezultate de larg 
interes. Mai întîi, barajul ce 
va opune, la Marsilia, forma
țiile Ungariei și Cehoslovaciei 
în luptă pentru accesul la du
bla altitudine a anului 1970 . 
platourile mexicane și elita 
fotbalului. Apoi, returul par
tidei Real Madrid — Stan
dard Liege (in prima manșă, 
reamintim, au triumfat sur
prinzător belgienii cu 1—0) 
din „C.C.E.". Iar pentru noi 
— emoții suplimentare legate 
de partida formațiilor de ju
niori ale U.R.S.S. și României, 
contînd pentru preliminariile 
turneului U.E.F.A. 1970, pe 
care-l va găzdui Scoția.

Sub panourile bătrinului 
continent continuă lupta 
pentru avansare pe 

scara ierarhică a echipelor de 
dub în Cupa campionilor și 
în cea a dțtigătorilor de cupe. 
Lăsăm în grija rubricii de 
specialitate comentariile le
gate de participarea româ
nească, abordind insă o la
tură aproape anecdoctică a

cat. Beneficiază, ce e drept, 
spectatorii, întructt tehnicita
tea partidelor crește substan
țial-,

Chiar dacă frigul a venit 
și natația pare de do
meniul actualității doar 

la Antipozi, concursurile din 
emisfera boreală nu lipsesc. 
Mai precis, în S.UM. au loc 
săptăminal (nu putem să nu

LUCIAN GRIGORESCU (ROMÂNIA)

Tiparul l.Pi „lnfotma|ia", sir. BrvțLeiauu ur. J3—Î5, Uugurejii

PANORAMIC
SPORTIVI 
EXTERN !

competiției : pe măsură ce se 
scurg tururile întrecerii, crește 
rolul... americanilor în această 
dispută teoretic europeană. 
Faptul se datorește „întăriri
lor" de care beneficiază unele 
echipe de club occidentale și 
nu e greu de'prevăzut că. la 
un moment dat, eventualele 
discuții pe această temă ar 
putea avea un ton mai ridi-

ne amintim de periodicitatea 
aproape... trimestrială ți con
cursurilor din țara noastră), 
iar beneficiul este și al unor 
mari vedete europene, pre
zente peste Ocean (la studii) : 
francezul Alain Mosconi, vest- 
germanul Hans Fassnacht, 
suedezul Gunnar Larsson, en
glezul Martin Woodroffe, 
care, toți, pregătesc „euro-

penele“ ’70 de la Barcelona 
cu eforturi serioase. Nu ar fi, 
deci, de mirare, să mai auzim 
de recorduri continentale și 
in prag de decembrie-,

propierea campionatelor 
mondiale de handbal se 
face simțită și ea, prin

returul meciului de calificare 
R.F. a Germaniei — Olanda. 
Dar și cea a „mondialelor" 
de tenis de masă, in speță 
prin disputarea campionate
lor internaționale ale Polo
niei, la Varșovia.

n sfîrșit, întrecerea tn 
grație și indemînare 
este și ea la ordinea zi

lei, prin meciul feminin Ce
hoslovacia — România la 
gimnastică sportivă, a cărui 
prezentare și comentare le 
vom lăsa, de asemenea, în 
grija rubricii. Vom mai a- 
minti, însă, în încheiere, a- 
proape ca o repetată pledoa
rie pentru extinderea la ma
ximum a acestor concursuri^ 
de meciul de gimnastică artis
tică Elveția — R.F. a Germa
niei. Reexprimăm convinge
rea că puține activități fizice 
îmbină atît de bine utilul 
pentru organism cu plăcutul 
pentru... toți!

G. RUSSU-ȘIRIANU

L Caracteristic pentru 
etapa actuală de dez
voltare a handbalului 
este jo^ul spectaculos, 
rapid, plin de fantezie 
al echipelor din nume
roase țări ale lumii. 
Competiția la care am 
asistat a evidențiat 
din nou acest lucru. 
Această creștere a po
tențialului său a deter
minat extinderea hand
balului în tot mal 
multe țări ale lumii, 
crearea unei activități 
de masă îndeosebi în 
mediul școlar. In afara 
Europe!, unde handba
lul s-a născut și a
progresat permanent, alte con
tinente oferă astăzi acestui 
sport vast teren de desfășu
rare : Africa, America de Nord 
șl de Sud, Asia.

2. Evident. Ofensiva pe plan 
național împotriva jocului dur, 
discuțiile cu antrenorii, jucăto
rii și arbitrii, crearea unul cu
rent de opinie prin presă pot 
contribui la limitarea jocului 
„tare*1. însușirea acestor măsuri 
de către F.I.H. are, de aseme

nea, o Importantă ma
joră. Dar, toate ace
stea, rămîn simple dis
cuții. fără un efect 
practic atunci cînd este 
vorba de rezultat. Se 
impun, deci, reguli de 
joc noi care să opreas
că categoric evoluția 
handbalului spre duri
tăți, să creeze atacului 
cel puțin aceleași con
diții ca și apărării.

în mod sigur, arbitrii 
trebuie să fle mal exi
gent!, să sancționeze 
fără ezitare jocul ob
structionist, să aplice 
cu strictețe regulamen
tul de joc.

3. ălă bucură că Inițiativa de 
acum 10 ani a F.K.H. a ajuns 
să-și aducă contribuția la dez
voltarea handbalului pe plan 
Internațional, ^Trofeul Carpați** 
devenind una din competițiile 
tradiționale în Europa. La Timi
șoara ne-am bucurat de spriji
nul nelimitat, entuziast al orga
nelor locale (nu numai sportive) 
șl succesul întrecerii îl datorăm 
tocmai acestei perfecte colaborări.

Din răspunsurile primite la ancheta Inițiată în rîndul unor per
sonalități marcante ale handbalului Internațional reiese clar că acest 
sport a cunoscut un Impresionant salt calitativ, că el a devenit mai 
spectaculos și prin aceasta tot mal agreat de spectatori. Dezvoltarea 
sa este însă grevată tie jocul dur, obstructionist al apărărilor. Proble
mă deosebit de importantă ta momentul actual, ea trebuie să facă 
obiectul unor măsuri din partea Federației Internaționale de Handbal, 
ca și a forurilor naționale, pentru ca progresul sportului care a dat 
lumii atîtea celebrități să fie asigurat.
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