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PARTICIPAREA OLIMPICA
SE PREGĂTEȘTE TIMP DE 4 ANI 

(Șl MAI MULT)
Un amplu interviu acordat de președintele 

Comitetului Olimpic Român

ANGHEL ALEXE

conducătorilor de
P.

Marți, la amiază, a părăsit 
Capitala, plecind spre Mos
cova, delegația de partid și 
de stat a Republicii Socia
liste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, care va participa la în- 
tilnirca
partid și de stat din R. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Polonă, 
Republica Socialistă Româ
nia, R. P. Ungară și U.R.S.S.

Din delegație fac parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., și 
Corneliu Mănescu, membru 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiujiiii

al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți tova
rășii Emil Bodnaraș. Gheor
ghe Radulescu, Virgil Trofin. 
Ilie Verdeț, Maxim Berghia- 
nu, Florian Dănălache. Con
stantin Drăgan. Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas Petre 
Lupu, Manea Mănescn. Leonte 
Răutu. Gheorghe Stoica, 
sile Vilcu, Ștefan Voitec. 
tre Blajovici. Mihai Gere, 
Iliescu, Ion Ioniță, Vasîle 
tilineț. Dumitru Popa.
Stănescu, Mihai Marinescu, 
Ion Pățan, membri ai C.C. 
al P.C.R„ ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centra
le și organizații obștești.

Erau de față V. S. Tikunor, 
însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai 
ambasadei.
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PRIMELE TREI ECHIPE ALE CLASAMENTULUI 
ÎN MECIURILE-RESTANȚE CE AU LOC AZI

Doi giganți tn postură de „pigmei-. Tarău încearcă să-l 
depășească pe Williams. Fașă 
Partenope Neapole, disputat 
cupelor".

din meciul Steaua — Ftd.es 
fn ediția trecută a „Gupei 

Fotei A. NEAGU

xpertența ultimelor edi
ții postbelice ale Jocuri
lor Olimpice a demon
strat categoric demoda

ți inutilitatea preparat ive-
exc.ustv de ultima oră și 

a «lecției de moment A de- 
treatt dar faptul că pregătirea 
olimpică trebuie abordată ca 
o campanie de lungă durată, 
pe răstimpul dintre două edi
ții cvadrienale, dacă nu chiar 
cu gtndul și mai departe la 
jocurile de peste 8 ani. In 
acest spirit, primul an încheiat 

de la 
poale 

an de 
răgaz 

de la

Jocurile Olimpice 
□le și Mexico nu 
sideral un simplu 
■e. iar scurtul 
la evenimentele
ro și Munchen nu poa- 
măsurat cu obișnuitele 

ae calendaristice. Tim-

pul presează, obligînd la o spo
rită efervescentă din partea 
celor răspunzători de alegerea 
și instruirea cadrelor olimpice 
românești. Iată de ce ne-am 
adresat președintelui Comite
tului Olimpic Român. ANGHE& 
ALEXE. solicitindu-i interviul 
ce urmează, 
torul nostru
cu.

— La ce ___
primul an preolimpic (1969) în 
privința pregătirii campaniei 
(1972) T

— Pentru prima oară un 
plan de pregătire olimpică a 
început să fie aplicat a doua 
zi după încheierea ediției pre-

realizat de redac-
Victor Bănciules-

concluzii v-a dus

(Continuare in pag. a 2~a)

VINERI Șl SÎMBĂTĂ, ÎN SALA FLOREASCA:

CUPA BALCANICA IA HALTERE
Cinci echipe la startul intrecerilor

sport și specialiștii așteptînd 
unele rezultate de valoare in
ternațională. Acestea ar pu
tea veni, în special, din par
tea halterofililor bulgari, 
care au fost la campionatele 
mondiale de la Varșovia re
velația întrecerilor. Dar, des
pre sportivii din țara vecină 
prezenți la București vom 
vorbi în ziarul de mîine.

Programul de desfășurare a 
întrecerilor este următorul t

VINERI — ora 17: catego
riile cocoș, pană șl ușoară.

SIMBATA — ora 10: cate
goriile semimijlocie șl mijlo
cie ; ora 17 : categoriile 
grea și grea.

Sportul halterelor din țara 
noastră nu a cunoscut nici- 
cînd o activitate internațio
nală mai bogată decît în a- 
cest an. Acum, după ce „Cu
pa Dunării" și meciul cu Ita
lia au fost consumate, ne a- 
flăm în fața ur.ei alte între
ceri de mare interes: Cupa 
balcanică. Timp de două zile, 
în sala Floreasca, își vor mă
sura forțele cei mai buni hal
terofili din țările balcanice. 
Este vorba de echipele Bul
gariei, Iugoslaviei, Greciei, 
Turciei și, bineînțeles, cea a 
României.

întrecerile se anunță foarte 
interesante, iubitorii

AL „CUPEI CUPELOR" LA BASCHET MASCULIN

semi-
acestui

ASTĂ-SEARĂ,

Si Ni- 
joeu

S» W

LA GIESSEN,

STEAUA-M.T.V. 1846 IN TURUL INAUGURAL

I

di rec-

I
Duel Gaboraș—Voinea,

I
Campionatul național de șah

(Continuare ta pag. a 3-a)
IVOM AVEA SAU NU BARAJ?AUTONOMIA VIITOARE I
I

patro
nează echipa Racing Bei! Măline, 
a organizat o conferință de 
presa tn cadru] căreia a 
fost prezentată echipa de bas
chet care va susține lo! seara, 
tn sala Floreasca de la era 18,30. 
medul eu Dinamo București, In 
cadru! celui de al doilea tur al 
.C.C.E.- la baschet masculin.

tntr-unul din meciurile Steaua — Universitatea Gr slova 
FotOf V. BAGEAC

MartL la ora prtnzulul, 
unea .Beli Teiepncne 
etnring company-, care

Bascbelbalișiil de la Steaua 
susțin asta-searâ, In localitatea 
Giessen, din R. F. a Germahiel, 
prima tntiloire din turul inaugu
ral al celei de a IV-a ediții a 
competiției contluentale .Cupa 
cupelor-. Adversară ii este echi
pa M.T.V. 1S4«. o formație fără 
.firmă-, dar despre a cărei va
loare vorbesc rezultatele remar
cabile obținută tn ultima vreme 
de baschetul vest-germau si care 
confirmă un evident progres. 
Favorită rămtne, Insă, reprezen
tanta țării ncastre, ai cărei ju
cători. buni tehnicieni, și unit 
dintre el cu multă experiență, 
■fnt capabili să realizeze un scor 
favorabil în cele două pan ide : 
cea de astăzi șl cea din retur, 
programată pentru ziua de 11 
decembrie la București. Steaua, 
care ia parte pentru a doua oara 
la .Cupa capelor- (debutul Fa 
făcut fn ediția trecută cind a 
eliminat pe Hapoei Tel Avtv și 
a fost întrecută de Fides Parte
nope Neapole), a deplasat la 
Giessen lotul obișnuit, adică : 
Nosieviei. ăekejy, Tarău. czmor, 
Dimancea. Gbeotțbe, Popa, Oc- 
zelafc. Meoleseu. Absentează 
Savu. trimie tneresubilitii 
eulescu (bolnavi. Arbitrii 
lui : A. Pythnod (El vet iz > 
ătilodosrsky (Polonia).

N. R. Din cauza orei înaintate 
la care sa jucat, ou putem 
publica rezultatul meciului fe
minin O. C. dermond Ferrand 
- Bapid București disputat asea
ră, In cadrul celui de al doilea 
tur al .C.C.E.* la baschet 
minin.

Azi după-amiază, Ia ora de 
încheiere a ultimelor trei res
tanțe, campionatul diviziei 
naționale A va reintra pe fă
gașul calendarului său obiș
nuit, clasamentul avînd, în 
sfîrșit, în dreptul fiecăreia 
din cele 16 echipe, aceeași 
cifră a meciurilor disputate: 
14. Este bine că acest fapt

se întîmplă înaintea dispută
rii ultimei etape a turului 
pentru ca duminică seara, 
așa cum prevedea, de altfel, 
calendarul principalei noas
tre competiții interne, să pu
tem cunoaște lidera de toam
nă a diviziei naționale A.

Și merită de relevat, în

specia], acest fapt, amintin- 
du-ne că în alte situații, fără 
a avea un program 'atit de 
încărcat, cu disputarea unor 
întîlniri internaționale oficia
le și decisive ca prelimina-

— p. tL —

Asistăm cu interes, curiozitate 
și satisfacție la evoluția con
structivă a fotbalului româ
nesc. Pe multe planuri, socce- 
rul autohton traversează, în
tr-o progresie vizibilă, un 

proces care-i adaugă, mereu, noi fa
țete calitative. Se constată elemente 
de progres în pregătirea metodică, 
tehnică, tactică, fizică, sint de semna
la' îmbucurătoare tendințe (si nu numai 
tendințe) organizatorice vizînd o struc
turare superioară a fotbalului etc.

Auzim, însă, pe ici, pe colo, cam de 
mulți ani, și un refren care, cu timpul, 
a ajuns să sune a gol, ca monedele 
false : „pregătirea morală".

Toți antrenorii, la mai țoale ședințele, 
consacră un important spațiu din refe
ratele lor, scrise seu verbale, capito
lului „pregătire morală”, căruia unii 
îi mai adaugă, didactic, și termenul 
„volitivă”. Frecvența reluării acestei 
teme nu este de loc întîmplăloare. Deși 
tratarea ei este mai mult formală —
și poate tocmai de aceea — „fenomenul 
moral” prezintă în fotbal încă destule 
simplome îngrijorătoare.

Cazul lui Coman, cîndva primul por
tar al țării, are, cu tot caracterul său 
unic, forță de tipizare. Mai ales sub 
raportul „rezolvării lui*. De 
zile, acest fotbalist talentat 
la... capitolul morală. A nu se 
că portarul dinamovist a fost
un subiect penal. Nu. Greșelile lui 
Coman contravin exclusiv (sau aproa
pe) normelor morale pe care trebuie 
să le respecte sportivul de perfor
manță. Or, Coman, de ani de zile, 
greșește mereu. Greșește. Recunoaște 
greșelile. Promite. Și iar greșește... Un 
lanț continuu. Antrenorii, conducătorii 
săi ou intrat și ei tn acest lanț eu o 
„verigă* tipică pentru multe „cazuri* 
din fotbalul nostru. O verigă care 
însumează o pluralitate de trăsături : 
înțelegere, toleranță, slăbiciune, com
promis... Poate că ultima dintre ele, 
COMPROMISUL, domină întregul „aliaj*. 
Ca și în alte sectoare ale activității 
umane, compromisul 
fructe amore.

La lași, antrenorul 
moral — ca sportiv 
a avut curajul să
(ați cilii, probabil, istoria 
ziuni de la morală a lui 
prețul rezultatului sportiv (stricto senso), 
de dragul rezultatului moral, despre 
care tocmai vorbea editorialul ziarului 
nostru de luni.

Actul lui Nicușor, demn de toată 
considerația, a fost făcut cu deplină 
și înțeleaptă răspundere. Iar forța sa 
educativă (pentru echipă, adică pentru 
colectivitate dacă nu pentru Coman...) 
este infinit mai puternică dectt sute 
de „măsuri verbale*, logosuri morali
zatoare, „lămuriri” cu vorbe frumoase 
care zboară și pe care le asculți cu 
gîndul aiurea...

Ges'ul lui Nicușor — un exemplu 
demn de stima noastră a tuturor.

I 
I

I 
I

CONDIȚIA
A EXISTENȚEI FOTBALULUI NOSTRU (I)

Acceptarea ideii de auto
nomie în organizarea 
fotbalului nostru, ce se 

va manifesta practic începind 
de la 1 ianuarie 1970, semni
fică deznodămîntul favorabil 
«1 unei lungi perioade de în
fruntări de opinii, desfășurată 
mulți ani pentru impunerea 
unui adevăr fertil. Decurgînd 
din spiritul unei responsabi
lități sporite, promovat de că
tre partid în toate domeniile 
de activitate și concordant cu 
prevederile Legii cu privire 
la dezvoltarea activității de 
educație fizică și sport, prin
cipiul 
drept elementul 
corda prerogative substanțiale 
federației de fotbal și unită
ților de performanță (cluburi, 
asociații etc) în domenii esen
țiale pentru dezvoltarea și e- 
voluția lor economico-finan- 
ciară, administrativă, tehnică 
etc.

Fotbalul nostru resimțea 
necesitatea unei organizări fle
xibile, rîvnea după o existen
ță construită pe criterii care 
respectă specificitatea acestui 
sport. Acum, disputa pe pla
nul ideilor s-a încheiat și este 
lăudabil pentru toți cei ce-au 
participat Ia ea că s-a ter
minat prin acceptarea unani
mă a unui alt mod de a con
cepe fotbalul și prin a recu
noaște fotbalului dreptul de 
a-și gîndi existența.

Nu doar o reacție mimetică

(la observația că tn toate ță
rile cu fotbal bun această ra
mură deține o poziție aparte 
in peisajul sportiv intern) a 
determinat de mult, din par
tea unora, o atitudine proauto- 
nomie, ci înțelegerea unor par
ticularități imposibil de elu
dat, volumul și complexitatea 
activității fotbalistice, tradi-

Romulus BALABAN

(Continuare fn pag. a 3-a)

autonomiei se anunță 
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DE TENIS Of MASĂ ALE POLONIEI
Intre 3 șl 5 decembrie, la Liublin, vor avea loc internaționalele de 

tenis de masă ale Poloniei. La această competiție va lua parte și un lot 
de sportivi români. Au făcut deplasarea Maria Corodl, Nicoleta Spiri
don, Adalbert Retiii și Cornel Macovei, însoțiți de antrenorul Gabriel 
Simionescu.

*5
Li

A
CALCULATORUL ELECTRONIC

VA LUA LOCUL
SELECȚIONERULUI ?

Puțini sint aceia care considera 
fotbalul o știință exactă. Foarte 
mulți văd in el o artă care, ca 
toate artele, pretinde o tehnică 
bazată pe anumite principii. Nu 
sint principii eterne și de neclin
tit, dar sint principii supuse legi
lor normale ale evoluției care 
afectează orice domeniu de acti
vitate omenească. Indiferent 
idee am împărtăși, sintem
părere că orice efort de cercetare 
științifică în domeniul fotbalului
— ea și al sportului, în general
— merită să fie relevat și ca 
atare vom consemna și in ziarul 
nostru interesanta inițiativă a 
unei firme americane, de a pune

ce 
de

electronica In serviciul acestui 
popular sport. Considerind util și 
interesant experimentul șus- 
amintit, păstrăm în același timp 
anumite rezerve, în special în 
ceea ce privește aspectul de joc 
colectiv al fotbalului. Căci, dacă 
acest calculator ne va ajuta să 
adunăm 11 jucători excelenți, cine 
va putea pretinde că astfel voni 
obține cea mai bună echipă din 
lume ?

începuturile acestor cercetări 
datează din anul 1962, cind Tex 
Schramm a devenit managerul 
echipei Dallas Cowboys. in mo
mentul de față una dintre ma- 
rile forms IU ale fotbalului ameri-

can. Trebuie reținut faptul că în 
S.U.A. un club plătește toarte 
scump greșelile comise In achizi
ționarea noilor jucători pentru 
care se sacrifică adeseori sume 
fabuloase.

lată de ce, s-a căutat o metodă 
cit mai eficace pentru a permite 
cluburilor profesioniste de a-și 
alege jucătorii cei mai indicați. 
Managerul echipei din Dallas s-a 
gîndit să facă apel la Salam 
Querelshl, un indian de origine,

D. GRAUR

(Gontinuare in pag, a Z-al

dimineață, 
atenției s-a 
partida din

ei asamentului

Primele cinci ore de joc 
ale ultimei runde, disputate 
aseară, n-au putut desem
na pe noul campion națio
nal. Partidele-cheie, Intre 
candidațil cu șanse la ti
tlu, s-au întrerupt după o 
luptă acerbă și vor fi con
tinuate astăzi

în centrul 
aflat desigur, 
tre liderul
L Szabo și tînărul Grun
berg. Szabo a dominat tot 
timpul, concretizindu-și la 
un moment dat avantajul 
intr-un pion tn plus. Citeva 
mutări superficiale spre 
sfirșiîu! celor 5 ore regle
mentare au permis însă lui 
Grunberg să simplifice 
foarte mult jocul. Partida 
s-a întrerupt tn cele 
urmă in următoarea 
ziție :

Alb (Szabo) :

Pioni b3 și g4 ; Negru dele: Neamțu — Bondoc 
(Grunberg) : Rf7, Ta2, Pa6; (primul are o figură tn 
Negrul a dat in plic muta
rea a 41-a. - • ■

Finalul este foarte dificil 
din cauza materialului re
dus și un rezultat de re
miză este posibil, în cazul 
unul joc exact din partea 
negrului.

In cazul 
va reuși să 
nai, atunci 
babil, la un meci de baraj 
între Szabo și 
care a Întrerupt 
S. Segal într-o 
care are mari 
cîștig.

în sfîrșit, Florin Gheor
ghiu s-a izbit de dirza re
zistență a lui Botez. El are 
un pion în plus, dar reali
zarea acestui avantaj este 
dificilă.

S-au mai întrerupt partl-

eind Grunberg 
salveze acest fi- 
vom asista, pro-

Ciocâltea. 
partida 
poziție 
șanse

cu 
în 
d9

plus), Drimer — Mitftelu, 
Georgescu — Ungureanu. Cu 
remiză s-au încheiat parti
dele : Reicher — Varabies- 
cu, Partoș — Stanciu, Tro- 
ianescu — Ghițescu, Fi
scher — Voiculescu.

Astfel, înaintea disputării 
partidelor întrerupte ale a- 
cestei ultime runde, clasa
mentul se prezintă neschim
bat : I. Szabo 12‘/> (1 între
ruptă), V. Ciocâltea 12 (1), 
FI. Gheorghiu 11*1. (1). Th. 
Ghițescu 11'/». S. Segal 11 
(1), C. Partoș 10'A.

S. Sm,

I

I
I
I
I
I
I
I
I

ani de 
greșește 
înțelege 

sau este

I
i

tn clișeul de mai sus, cel 
doi candidați la titlu : Vic
tor Ciocâltea (stingă) și Iu- 
liu Szabo (dreapta).

I

centrul de calcul electronic de la Palo-Allo

are și In fotbal

Nicușor, un model 
și ca 
rupă

antrenor — 
compromisul 
ultimei eva- 
Coman) cu

Marius POPESCU

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
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• Cu ocaua unei conferințe de 

presă, ținută in orașul Sapporo, 
gazdă a viitoarei ediții a Jocurilor 
Olimpice de iarnă din anul 1972, 
președintele C.l.O., AVERY 
BRUNDAGE, a declarat, după ce 
a vizitat Sapporo pentru a lua 
cunoștință de desfășurarea pre
gătirilor, că este foarte impresio
nat de energia cu care gazdele 
viitoarelor jocuri se pregătesc 
pentru aceasta. A fost pur și 
simplu entuziasmat aflind că 
autoritățile municipale din Sap
poro intenționează chiar să con
struiască autostrăzi speciale de la 
viitorul sat olimpic spre locul de 
desfășurare a fiecărui concurs. 
țSint convins că jocurile din anul 
1972, vor avea un mare succes" 
— a declarat președintele C.l.O.
• După un proiect de pro

gram elaborat de Comitetul de 
organizare a Jocurilor Olimpice 
de iarna de la Sapporo (Japonia), 
acestea se vor desfășura intre 3 
;l 13 februarie 1972. Probele alpi
ne se vor disputa la Aniwa 
(eobortre) și la Telne (slalom),

*<2 *

propune:

slalomul special bărbați șl șta
feta 4x10 km bărbați. Acest pro
iect de program va fi supus, 
spre aprobare, C.l.O.

• De notat că, la fel ca la 
Grenoble, locurile de concurs 
sînt destul de împrăștiate : cobo
rârea — la 25 km de saltul olimpic, 
slalomul — ia 18 km.

• Cei doi delegați tehnici pen
tru Jocurile de iarnă din 1972 la 
Sapporo sint austriacul H. Spiess 
(probe bărbați) și italianul R. 
Plattner (femei). El au făcut o 
primă vizită de control, anul a- 
cesta, însoțiți de președintele Co
mitetului de specialitate (cbbo- 
rtre — slalom) al F.I.S.

• Construirea pistei de cobo- 
rlre de la Sapporo, care va fi 
terminată pînă la sfirșitul anu
lui, a costat, după calcule apro
ximative, 735 milioane de ieni.

• Cu privire la Japonia, cam
pioana olimpică de slalom, Ma- 
rielle Goltschel, a precizat că 
este în relații cu prieteni japo
nezi și că probabil va merge a- 
colo, la sfirșitul acestui an : „Ac
tualmente sint in tratative pentru 
a crea școli de schi în Japonia. 
Este posibil să antrenez fi echi
pa națională japoneză. In orice 
caz, fiindcă Sapporo va organiza 
Jocurile Olimpice în 1972, va fi 
destul de lucru. Și apoi, pentru 
mine este cea mai bună solu
ție : prefer să plec din Europa 
cu soțul meu". Marielle Goit- 
schel nu a dat mal multe ex
plicații asupra cauzelor pentru 
care dorește să plece din Europa.

tar nordicele ta Makomanal 
(fond), la Mîyanomori (sărituri 
de 70 m) și la Okura (sărituri de 
90 m).

• Contrar Jocurilor de la Gre
noble de anul trecut, competiții
le nu se vor termina cu proba 
de sărituri da 90 metri, ci cu
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ceastă tendință generală a 
sportului mondial de perfor
mantă.

— Considerați că pe întreg 
teritoriul s-au înțeles bine și 
se pun in aplicare sarcinile 
privitoare la pregătirea olim
pică ?

— Planul de acțiuni pentru 
J.O. din 1972, precum și pla
nul de dezvoltare pe anii 
1969—1970 elaborat de Consi
liile județene pentru educație 
fizică și sport, au trezit mult 
interes în rindul sportivilor, 
antrenorilor și tehnicienilor din 
cluburi, asociații sportive și 
din organele sportive locale. 
Desigur, la nivelul posibilită
ților și condițiilor fiecă
rui club și județ în 
parte. In județele unde spor
tul de performanță este mai 
dezvoltat s-a avut în vedere 
pregătirea unor sportivi din 
primul eșalon, ca membri de 
bază pentru loturile naționale 
sau ca prime rezerve ale aces
tora. In alte județe și in unele 
cluburi s-a pornit cu crearea 
unor nuclee de performanță,

lor și cel puțin din acest punct 
de vedere este necesar să se 
manifeste mai multă persona
litate din partea tehnicienilor și 
mai multă preocupare de a 
folosi ceea ce li se pune la 
dispoziție. Se cere, la toate 
nivelele, mai multă exigență, 
mai mult spirit de răspundere 
(ceea ce lipsește deocamdată 
la cluburile bucureștene Rapid, 
Progresul sau la Ploiești).

x — Ce măsuri speciale se iau 
pentru redresarea sporturilor 
deficitare la ultimele J.O. 
(polo, volei etc.) și pentru sti
mularea noilor sporturi ce vor 
figura iu programul din 1972 
(handbal, judo, tir cu arcul, 
slalom pe apă) ?

— Sporturile care nu au fost 
reprezentate in Mexic sau care 
au avut o comportare slabă la 
această ediție a J.O. au făcut 
obiectul unei analize multila
terale din partea CNEFS și a 
federațiilor respective. La une
le din aceste sporturi sînt ca
rențe care cu greu se pot în
lătura într-un timp relativ 
scurt și poate că in acest ci

iar reprezentanții sporturilor 
respective să se situeze din 
nou în fruntea ierarhiei mon
diale.

în ceea ce privește noile 
sporturi introduse în progra
mul J.O., cu excepția hand
balului — care este un sport 
cu tradiție și cu rezultate bune 
pe plan mondial, care se pre
gătește intens pentru C.M. din 
1970, unde se hotărăște califi
carea în turneul olimpic — 
restul ramurilor sportive se 
practică de curind in țara 
noastră. Slalomul pe apă, cu
noscut cîndva în cîteva orașe, 
nu s-a bucurat de adeziunea 
deosebită a tineretului, iar re
zultatele pe plan internațional 
au fost mediocre. Astăzi, ca și 
hocheiul pe iarbă, nici slalo
mul pe apă nu se mai practică. 
In preocupările noastre spe
ciale nu a intrat nici tirul cu 
arcul, cu toate că există tite- 
va nuclee și o serie de pasio
nați pentru această ramură de 
sport. Federația română de 
tir, ca tutelară a acestui sport, 
își dă osteneala să întărească
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cedente, ținîndu-se cont de ex
periența anterioară, nominali
zând sportivii de perspectivă, 
trecînd responsabilitatea direc
tă asupra federațiilor. S-a dat 
firește prioritate disciplinelor 
olimpice și un sprijin efectiv 
acelor sporturi care prin ex
periență au dovedit un potențial 
valoric mai mare. Construcția 
unor edificii sportive moderne 
și îmbogățirea calendarului in
ternațional fac parte din acest 
program.

O caracteristică esențială a 
primului an din acest ciclu 
olimpic este aceea că federa
țiile au trecut la întinerirea 
Ioturilor naționale, împletind 
armonios experiența și matu
ritatea sportivilor mai vîrstnici 
cu elanul și talentul celor mai 
tineri. S-a acordat o atenție 
deosebită lărgirii bazei de se
lecție pentru sportul de per
formanță înființîndu-se noi 
școli sportive, licee cu pro
gram de educație fizică, secții 
de copii și juniori pe lingă 
cluburi, avîndu-se în vedere 
atît perspectiva J.O. din 1972, 
cit și obiectivul mai îndepărtat 
al Olimpiadei din 1976.

Cunoscîndu-se importanța 
cadrelor care pregătesc sporti
vii loturilor naționale, au fost 
inițiate cîteva acțiuni menite 
să contribuie la îmbogățirea 
cunoștințelor de specialitate ale 
acestora și implicit la moderni
zarea procesului de pregătire 
• sportivilor.

Principala preocupare a fe
derațiilor, cluburilor și tehni
cienilor, anul acesta, a fost 
însă pregătirea și participarea 
sportivilor români la o serie 
de competiții cu caracter mon
dial, european sau balcanic. 
Aceste competiții, considerate 
ca etape intermediare pentru 
J.O. din 1972. au avut ca o- 
biectiv o primă testare a 
unor elemente tinere de curind 
introduse în loturile naționale, 
prequm și verificarea potenția
lului nostru de performantă la

acest început de drum într-un 
nou ciclu olimpic. Rezultatele 
obținute, în unele sporturi o- 
limpice, au contribuit la con
solidarea succeselor din anii 
trecuți. Sint grăitoare rezulta
tele de la scrimă, lupte, box, 
caiac-canoe, tir, bob. O situa
ție comparativă, raportată la 
primul an al ciclului olimpic 
precedent, ne înfățișează ur
mătorul aspect : în 1965 — 5 
medalii (2 aur, 3 argint), iar 
în 1969 — 14 medalii (3 aur, 6 
argint, 5 bronz) la campiona
tele mondiale. De asemenea, 
la campionatele europene, în 
1965 — 20 medalii (7 aur, 7 ar
gint și 6 bronz), iar în 1969 — 
64 medalii (9 aur, 22 argint și 
33 bronz).

Din păcate avem și sporturi 
în care performanțele sînt me
diocre sau slabe, așa cum este 
cazul la volei, gimnastică (băr
bați), haltere, ciclism, baschet, 
hochei, schi, polo, înot. La 
atletism, sport de bază la J.O., 
federația nu a găsit încă cel 
mai corespunzător cadru orga
nizatoric de pregătire a atleți- 
lor fruntași, cu toate că ni
velul mediu al performanțelor 
din atletismul românesc a cres
cut. Noi considerăm că rezul
tatele slabe din aceste ramuri 
de sport se datoresc neaplicării 
politicii elaborate, neglijîn- 
du-se în ultimii ani întineri
rea loturilor naționale, crea
rea unei baze largi de selecție, 
promovarea unor antrenori ca
pabili și îmbunătățirea bazei 
materiale. Pe de altă parte 
însă apreciem că in aceste 
sporturi se muncește puțin la 
antrenamente, departe de ce
rințele performanțelor mon
diale. De aceea, important în 
aceste sporturi este ca federa
țiile, cluburile și în special 
sportivii și antrenorii să-și în
drepte toate preocupările spre 
aplicarea metodologiei avan
sate (fără fetișizare), spre mă
rirea volumului și intensității 
antrenamentelor, să ia exem
plu de la caiac-canoe, lupte, 
box, scrimă, discipline în care 
s-a adoptat mai de mult a-
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cu selecționarea și pregătirea 
unor sportivi în perspectiva 
J.O. din anul 1976.

Sistemul competițional îm
bunătățit, adoptat anul trecut 
și pus in aplicare din anul 
acesta, a stimulat organele lo
cale, cluburile, secțiile de per
formanță din asociațiile spor
tive, precum și activitatea spor
tivă școlară și universitară, 
determinind o preocupare cres- 
cindă pentru prezentarea echi
pelor și sportivilor Ia un ni
vel de pregătire superior.

Faptul că organele sportive 
locale și cluburile și-au 
sporit preocupările pentru 
crearea unor condiții ma
teriale mai bune în vederea 
perfecționării măiestriei spor
tive și a pregătirii sportivilor 
din orașul respectiv, atestă 
interesul și perspectiva îmbu
nătățirii activității sportive de 
performanță în ansamblul său. 
Preocupările manifestate în 
orașele Cluj, Galați, Piatra 
Neamț, Oradea, Constanța, 
Cimpulung Muscel, Craiova, 
Tg. Mureș, Brăila, Brașov ș.a. 
sînt demne de remarcat.

In unele județe, ia unele 
secții de performanță din clu
buri și asociații — și din pă
cate nu la puține — se așteap
tă încă prea mult ajutor din 
afară, de la organele sportive 
centrale, de la departamente, se 
manifestă prea puțină inițiativă 
proprie pentru rezolvarea pro
blemelor, chiar cînd acestea 
nu sînt determinate de aspec
te materiale. Desigur, este 
bine și chiar necesar ca apara
tul CNEFS si al federațiilor să 
poposească mai des în județe, 
iar la rindul său aparatul 
CJEFS și comisiile județene 
pe ramuri de sport să-și facă 
mai simțită prezența în sec
țiile cluburilor și asociațiilor 
sportive, să mențină un contact 
mai strîns cu activul acestora, 
cu sportivii și antrenorii care 
îi pregătesc. Dar nu putem ad
mite să se mizeze, de către 
aceștia, numai pe ajutorul ve
nit din altă parte. Astăzi, prin 
antrenarea unui larg activ ob
ștesc, există mari posibilități 
de rezolvare a unor probleme 
pe plan local ; există pentru 
antrenori și profesori căi ope
rative de circulație a noutăți

clu olimpic cu greu se poate 
recupera ceea ce s-a pierdut 
la momentul respectiv. Schim
barea de generații, la unele 
sporturi, a creat la un moment 
dat un gol care s-a resimțit la 
nivelul loturilor naționale. De 
aceea, în primul rind, s-a avut 
în vedere selecționarea unor 
elemente tinere, talentate, de 
mare perspectivă, pentru echi
pele naționale, precum și men
ținerea unor sportivi cu o 
bogată experiență de concurs. 
Pentru activitatea în perspec
tivă s-a îmbunătățit sistemul

actualele nuclee, însă perspec
tivele sint minime.

In schimb judo-ul, cu toate 
că se practică intens numai de 
cîțiva ani în țara noastră, a 
cuprins un mare număr de ti
neri care s-au angajat într-o 
pregătire continuă. Este o ra
mură de sport care place ti
neretului și federația a inițiat 
o serie de acțiuni și pe linia 
pregătirii unor sportivi de pers
pectivă pentru intîlniri inter
naționale

— Care vor fi căile și cri
teriile de selecție pentru lotu

• PREGĂTIREA SE REALIZEAZĂ NU 
NUMAI „LA CENTRU"
• DE CE SE
BATE PASUL PE LOC LA VOLEI, BASCHET, 
SCHI Șl ÎNOT? • JUDO-DA, SLALOM 
PE APĂ Șl TIR CU ARCUL — POATE... 
9MOSCOVA-UN CANDIDAT

DE PRESTIGIU

competițional, iar la unele ra
muri de sport (volei, baschet 
și handbal) au fost înființate 
divizii școlare.

Realitatea este insă — și cel 
puțin acest an ne-o confirmă 
— că nu la toate ramurile de 
sport s-a reușit un salt care 
să prevadă o perspectivă opti
mistă pentru întrecerile olim
pice din anul 1972. Actualii 
componenți ai loturilor de vo
lei (masculin și feminin), polo, 
ciclism, baschet, gimnastică 
(bărbați), nu s-au apropiat 

încă de personalitatea sporti
vilor din trecut care au ridi
cat aceste discipline la nivelul 
performanțelor mondiale și 
olimpice.

Insă, cu o muncă perseveren
tă, plină de răbdare și de răs
pundere, sîntem convinși că 
federațiile respective vor găsi 
căile cele mai eficiente pentru 
ca să refacă acest handicap,

rile olimpice române ’
— Firește, rezultatele din 

marile confruntări internațio
nale și in special cele de la 
campionatele mondiale și euro
pene care vor avea loc în ulti
mii doi ani ai ciclului olim
pic. Nurtai întrecerile cu cei 
mai buni sportivi ai lumii pot 
să dea o imagine dară a po
tențialului sportivilor noștri 
pentru J.O. și deci să contri
buie Ia definitivarea lotului 
olimpic pentru Munchen și 
Sapporo. Se cere realism in 
aprecierea locului In ierarhia 
mondială, ca și a valorii in
trinsece a sportivilor consa- 
crați și a perspectivei celor ti
neri. pe care trebuie să ne 
bazăm mai mult La unele ra
muri de sport (volei, baschet 
handbal, polo, fotbal), campio
natele mondiale și europene, 
precum și turneele speciale de 
calificare care vor avea loc in

anii 1970-1971, vor stabili, pe 
baza rezultatelor, echipele par
ticipante la turneele olimpice. 
Deci, pentru aceste ramuri de 
sport, federațiile au in vedere 
în primul rind pregătirea echi
pelor naționale la un nivel 
care să le dea dreptul să par
ticipe la turneele olimpice. In
dependent insă de distanța la 
care se află sediul jocurilor, 
criteriile noastre valorice ră- 
min aceleași ca și înainte de 
Mexico.

— Ce preocupări mai impor
tante va avea Comitetul Olim
pic Român in perioada urmă
toare ?

— Prin plenarele sale anua
le sau bianuale, C.O.R. va în
lesni o legătură organizată cu 
președinții federațiilor și cu 
conducătorii departamentelor 
care au atribuții în domeniul 
activității sportive, precum și 
creșterea spiritului lor de răs
pundere în sportul pe care-1 
conduc, pentru pregătirea spor
tivilor din loturile naționale, 
din principalele cluburi și aso
ciații sportive.

Prin mijloacele specifice de 
care dispune, C.O.R. va face 
mai pe larg cunoscută peste 
hotare dezvoltarea impetuoasă 
a activității de educație fizică 
și sport din țara noastră, va 
întreține și dezvolta relații cu 
diferite organisme și persona
lități din mișcarea olimpică 
internațională.

In activitatea sa operativă 
C.O.R. va urmări modul cum 
se îndeplinesc prevederile pla
nului de acțiuni pentru J.O. 
1972. Pentru stimularea pregă
tirii olimpice, va patrona o se
rie de acțiuni sportive și va 
institui diferite trofee și dis
tincții la unele competiții in
terne și internaționale. De a- 
semenea, va iniția concursuri 
de literatură și artă pe teme 
olimpice. Intenționăm să ținem 
o legătură mai strînsă cu C.l.O., 
cu o serie de C.N.O, și cu alte 
organisme internaționale de 
interes olimpic, precum și cu 
unele personalități sportive 
din mișcarea olimpică interna
țională. ,

Important este însă ca mem
brii C.O.R., acolo unde își des
fășoară activitatea, în federa
ții, departamente sau cluburi, 
să contribuie mai substanțial 
decit în trecut la pregătirea 
unui număr mai mare de 
sportivi cu valoare olimpică, 
la folosirea maximală a con
dițiilor create, la continuitatea 
preparativelor și în definitiv 
la realizarea planului pe care 
ni l-am propus.

— Ați evocat de citeva ori 
și perspectiva jocurilor din 
1976. De curind a devenit cu
noscută candidatura capitalei 
sovietice pentru această edi
ție. Cum o apreciați ?

— O călătorie recentă la 
Moscova ne-a prilejuit recon
firmarea copleșitoarei impresii 
pe care o lasă aici amplitudi
nea bazelor sportive și efer
vescența vieții sportive. In 
aceste condiții, candidatura ca
pitalei Uniunii Sovietice de
vine aproape normală, ea dînd 
garanția unei ediții prestigioa
se a Jocurilor Olimpice. In 
cazul In care candidatura va 
obține girul C.I.O., Moscova 
devenind sediu desemnat al 
jocurilor din 1976. sîntem si
guri că participanții la Olim
piadă vor găsi un climat pro
pice materializării idealurilor 
olimpice de pace și prietenie. 
Oricum, pentru sportivii ro
mâni — vecini ai sportivilor 
sovietici — aceasta este o ves
te bună.

m reproșat adesea — 
și nu fără temei — 
Comitetului olimpic 

român statutul său de or
gan pasiv, fără autoritate, 
scos la iveală numai în 
ocazii festive, deși pe plan 
internațional cu o activi
tate viguroasă, îndrăznea
ță. Rezumarea prezenței 
sale în țară doar la un 
titlu de prestigiu și la o 
conferință de presă cva- 
drienală, ni se pare ab
solut insuficientă. In acest 
fel C.O.R. nu-și face nici 
datoria de propagator al 
idealurilor olimpice, nici 
pe aceea de tutor al ac
tivității olimpice.

E revolută vremea cînd 
preocupările olimpice ne 
apucau cu frenezie în ul
timul an preolimpic. Ex
periența a dovedit că pre
gătirea pentru Jocuri nu 
se poate face în campa
nii temporare, ci că ca 
trebuie să urmeze un flux 
neîntrerupt, trecînd inse
sizabil prin timp și gene
rații. Iată de ce prezența 
activă și permanentă a 
Comitetului olimpic ro
mân se cere a fi mai 
pregnant simțită. Datoria 
sa este de a se înfățișa 
nu numai lumii exterioa
re (unde a obținut în ul
tima vreme o meritată re
cunoaștere și prețuire), ci 
și lumii sportive de aca
să care, în problemele o- 
limpice, așteaptă și are 
nevoie de o tutelă dina
mică, eficientă. Dincolo de 
eforturile limitate și uni
laterale, oricît de lăuda
bile uneori, ale federați
ilor naționale, se simte ne
voia unui organ care să 
concentreze aceste efor
turi, să le sistematizeze și 
să le dirijeze spre țelul 
care se află, din 4 în 4 
ani, in alt oraș al lumii.

Cunoscind precipitarea 
și efervescența care mar
chează obișnuit perioada 
imediat anterioară Jocu
rilor Olimpice și în do
rința de a preintîmpina — 
acum cînd incă nu e prea 
tirziu — erorile altor ani, 
propunem Comitetului o- 
Iimpic român numirea a 
doi directori tehnici, unul 
pentru sporturile de iar
nă, altul pentru sporturi
le de vară, care să co
ordoneze, peste ani, cu ju
diciozitate și simțul acut 
al perspectivei, întreaga 
pregătire olimpică a lo
turilor românești. Alege
rea unor cadre cu expe
riență pentru aceste pos
turi (de altfel existente și 
în schemele altor comite
te olimpice) ar da un gir 
salutar preparativelor o- 
limpice, investindu-le cu 
autoritate și garanția unei 
concepții unitare, peste 
fricțiunile conjuncturale 
sau vederile uneori limi
tate ale slujitorilor unei 
anume ramuri sportive.

Supunindu-și intențiile 
și inițiativele conducerii 
C.O.R., cei doi directori 
tehnici nu ar afecta cu 
nimic munca obișnuită a 
federațiilor; ci ar indrep- 
ta-o doar — pe plan o- 
limpic — spre un țel unic.

Acum, cind propunerea 
a fost făcută, Comitetului 
olimpic român, în etero
gena sa compoziție, nu-i 
rămîne decit să mediteze 
și să decidă.
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Graficianul Otl Aicher o conceput, împreună cu echipa sa 
de desenatori, primele ideograme ale -Jocurilor Olimpice de 
la Munchen 1972. Noile simboluri seamănă destul de mult cu 
cele de la Tokio 1964, unde au fost de altfel pentru prima 
oară introduse. Le reproducem, cu gîndul că încetul cu încetul 
va trebui să ne obișnuim cu ele.
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4 metri la polo pe apă!

CUM AM PUTEA DEPĂȘI PUNCTUL MORT? 1972
După o serie de dezbateri 

contradictorii, în cadrul 
cărora s-au enunțat și 

păreri puțin realiste, s-a al
cătuit — la finele anului 1968 
— un lot lărgit. Din acesta nu 
au mai făcut parte o serie de 
jucători consacrați (Mărcules- 
cu, Kroner, Grințescu, Blajec), 
care s-au retras din activita
tea competițională internațio
nală. Au fost menținuți însă 
toți ceilalți jucători mai vechi, 
lor adăugindu-li-se cîteva ele
mente tinere de perspectivă. 
Și astfel, calendarul internațio
nal al anului 1969, alcătuit fără 
prea multă chibzuință, a lost 
onorat de un Iot pestriț, lipsit 
de omogenitate, in care s-a 
ignorat complet elementul pro
vincial. Afirm acest lucru, în- 
trucit o serie de jucători clu
jeni (Rusu, Fulop) și poate 
chiar alți 2—3 provinciali își 
puteau găsi un loc în acest 
lot lărgit, în care au Intrat 
cițiva sportivi bucureșteni (de 
la cluburile Dinamo și Steaua) 
cu posibilități și perspective 
evident mai slabe.

Este adevărat că, in această 
formulă, echipa națională a 
realizat două victorii la limită, 
în meciuri amicale, pe teren 
neutru, disputate cu Italia, a 
marcat o victorie pe teren pro
priu (dar și o înfrîngere se
veră) in fața selecționatei R.D. 
Germane și a obținut victorii 
muncite in fața Cehoslovaciei, 
Bulgariei și Greciei. Dar, ne 
punem întrebarea, CE SEM
NIFICAȚIE POT AVEA ACES
TE REZULTATE CÎND ÎN 
MOD CERT O SERIE DE JU
CĂTORI CARE AU CONTRI
BUIT LA REALIZAREA LOR 
NU VOR MAI FI APȚI DE 
A REPREZENTA CULORILE 
ȚĂRII PESTE 1—2 ANI ?

/* ncă după J.O. de la Tokio s-a conturat necesitatea 
remanierii echipei naționale de polo. Campionatul 
european de la Utrecht (1966) a confirmat această 

premisă, iar forfait-ul de la Ciudad de Mexico a grăbit 
acest deznodămint, pentru toată lumea fiind cit se poate 
de clar faptul că vechea garnitură nu mai avea posibili
tatea, in special psihologică, de a realiza performanțe 
deosebite.

Adăugind la aceste conside
rații și pe aceea de Ioc ne
glijabilă, referitoare la volu
mul și intensitatea muncii din 
cadrul lotului, care nu au mai 
atins cotele anilor 1967 și 1968, 
putem trage concluzia că sezo
nul pe care l-am încheiat, și 
pe care l-am fi dorit un vi
guros început de drum pentru 
repunerea echipei pe o orbită 
ascendentă, a fost in cea mai 
mare parte ratat.

îmi amintesc că de la în
ceputul anului, ziarul „Sportul” 
a atras atenția asupra aces
tui pericol, care plana din 
momentul alcătuirii lotului. 
Antrenorii echipei, I. Frincu 
și C. Corcec, susținuți de an
trenorul federal Al. Popescu, 
au pretextat că această for
mulă de echipă va permite 
„7“-lui reprezentativ să păs
treze un contact cu plutonul 
fruntaș. Dar, absența de la 
J.O. a atras în mod automat 
imposibilitatea (nu am fost 
invitați) participării la „Cupa 
Ungariei**, micul campionat 
mondial neoficial al primelor 
clasate la Olimpiadă. A urmat 
absența de la ediția din acest 
an a C.C.E. (măsură luată 
peste capul federației), care 
a intărit și mai mult izolarea 
polo-ului românesc pe plan 
internațional. Cu alte cuvinte, 
nici scopul pe care și l-au

Propus cei trei tehnicieni nu 
a putut fi atins. In aceste con
diții, posibilitățile calificării la 
turneul final de la Munchen 
(1972), prin trecerea cu succes 
a barajelor eliminatorii, au de
venit și mai incerte. A ne măr
gini la această constatare, ar 
însemna, însă, să persistăm în 
greșeală, motiv pentru care voi 
încerca să enunț citeva suges
tii care ar putea reactiva, pe 
un plan superior, echipa națio
nală de polo.

Adept al principiului că 
lucrurile noi se realizea
ză mai ușor cu oameni 

noi, aș sugera includerea prof. 
A. Grințescu în colectivul ce 
va pregăti lotul, în continuare. 
De altfel, nici pînă astăzi nu 
mi-am putut explica cum o 
hotărîre a biroului federal 
(ședință la care am luat par
te) a putut fi schimbată, ÎN 
LOCUL ANTRENORILOR PRO
PUȘI DE FORUL CEL MAI 
ÎNDREPTĂȚIT S-O FACĂ, 
APĂRIND ALȚI TEHNICIENI. 

Privind lotul, aș sugera men
ținerea jucătorilor Novac, 
Zamfirescu, Popa, Țăranu, 
Chețan, acestora adăugîndu-li- 
se cei mai talcntați reprezen
tanți ai noii generații. Lotul 
ar trebui să aibă un plan de 
muncă serios, un calendar

adecvat, iar pregătirea — în 
cadrul cluburilor și selecțio
natei — să nu mai cunoască 
nici un rabat. Luarea în consi
derare a acțiunilor școlare și 
universitare, atragerea in lot 
a elementelor provinciale cu 
reale aptitudini și posibilități, 
o îndrumare și un control ri
guros din Partea tehnicianu
lui federației — iată alte ele
mente de care trebuie să se 
țină cont.

Alături de acest prim lot, 
ar trebui format un al doilea, 
de tineret-juniori (pină la 21— 
22 ani), alcătuit din 16—18 ju
cători, cu o conducere tehnică 
judicios aleasă, astfel ca ea să 
nu mai sufere modificări de la 
o etapă la alta. Pentru ca pre
gătirea sa în totalitate să-și 
poată atinge țelul propus, ar 
trebui să se asigure acestui 
lot o temeinică structură, cate 
să nu mai fie dezorganizată 
permanent prin împrumuturi 
periodice de jucători. în fine, 
ca un al treilea eșalon, ar tre
bui să se organizeze centre de 
copii și juniori in orașele 
(București, Ploiești, Cluj, Ora
dea, Galați) unde acest lucru 
este posibil, urmînd ca din 
cadrul său să fie continuu 
promovați în eșalonul supe
rior, sportivii de Perspectivă.

Aș vrea însă să fiu bine în
țeles. Dacă pentru anumite în- 
tilniri se ivesc 1—2 cazuri de 
jucători mai vechi, cu o for
mă sportivă care să justifice 
selecționarea, cred că ei ar 
putea fi folosiți temporar în 
echipă. Toată atenția trebuie 
să se îndrepte însă către aces
te loturi tinere.

Acordînd credit deplin pe o 
durată mai mare tehnicienilor 
aleși cu multă chibzuință, FE- 
RINDU-NE DE FUGA DUPĂ 
REZULTATE IMEDIATE (că-

Munchen
reia nu de puține ori i-au fost 
sacrificate acțiuni care pro
miteau), reconsiderînd în drep
turi, pe care nimeni nu Ie 
contestă în teorie, colaborarea 
cu medicul sportiv și conside
rând un control riguros al în
tregii activități (nu trebuie lă
sat totul în seama antrenorului 
federal), îmi exprim convin
gerea că vom putea depăși 
punctul mort în care ne aflăm, 
pornind la drum spre cercul 
elitei în care ne-am înscris 
ani în șir.

dr. Ion DRAGAN 
membru al F.R. Natație
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INTENSITATEA
'JOCULUI MODERN

La prima vedere s-ar părea 
că evoluția fotbalului n-a ți
nut pasul cu evoluția altor 
sporturi ale căror performanțe 
se pot măsura în greutate, 
metru sau secunde.

Sint încă mulți acei care 
vorbesc cu nostalgie de meciu
rile de fotbal de altădată, de 
execuțiile tehnice ale marilor 
jucători de altădată. Dar se
lecția, valoarea tehnică, antre
namentul, regimul de viață au 
ameliorat randamentul pînă la 
modificarea expresiei cu a no
țiunii însăși a fotbalului. El 
a devenit un sport dificil în 
care a ciștiga este imperativul 
absolut.

Jucătorii de astăzi iubesc 
In aceeași măsură fotbalul ca 
și înaintașii lor, dar ei se gă
sesc în condiții diferite de via
ță și de joc.

.Munca pentru însușirea și 
perfecționarea procedeelor teh- 
nico-tactice are repercusiuni 
asupra entuziasmului și anga
jamentului în joc ; repetarea 
constantă a acelorași gesturi

ți înlănțuirea lor cu o disci
plină personală care se acomo
dează greu cu entuziasmul, ju
cătorul însuși,- sfîrșind prin a 
fi marcat de un autocontrol 
care îl face să aibă rețineri.

Jocul constructiv, de aseme
nea, are inconvenientul de a 
determina jucătorii să-și fri- 
neze acțiunile pentru că pro
gresul tehnic permite echipei 
in atac să stăplnească balonul 
ți șă înainteze sigur spre poar
ta adversă. Echipa care se apă
ră trebuie să fie prudentă in 
atacul la balon și la adversar 
pentru a nu greși grav. Aceas-» 
ta este deosebirea față de ma
niera anterioară de joc în care 
jucătorul își lansa coechipierul 
cu mingi în ădîncime ; aceasta 
ducea la curse, la luptă pen
tru intrarea în posesia mingii ; 
deci dinamism, ardoare, com
bativitate.

Progresul fotbalului modern 
constă în creșterea intensită
ții și a ritmului de joc. In 
acest context este elocventă 
comparația făcută de antreno
rul J. Palfer intre legendara 
echipă a Ungariei din 1954 și 
echipa Ungariei din 1966. care 
a furnizat un număr dublu de 
acțiuni, deși rezultatul ei a fost 
mai slab ca cel din 1954. Echi
pa națională de juniori din 
1966 a Angliei in turneul din 
Iugoslavia a efectaat--un nu- - 
măr egal de acțiuni cu echipa 
Ungariei din 1954.

Această statistică confirmă 
progresul general al fotbalului, 
ridicarea ritmului ți a intensi
tății de joc.
' Ridicarea ritmului de joc 
explică, de altfel, aparente 
confuzii ale unor meciuri. La 
un astfel de ritm erorile de 
joc devin inevitabile.

Majoritatea spectatorilor nu 
fac diferențe între o repriză 
ușoară și o repriză dificilă, în
tre un meci rapid și unul 
lent. Ei subliniază numai ero
rile comise și le dezaprobă cu 
aceeași convingere. Dar, un 
ritm mai rapid chiar dacă dă 
ocazia mai multor erori, pro
cură de asemenea ocazii mat 
numeroase, deci un randament 
«uperior.

Trebuie scoasă în relief no
țiunea de intensitate a jo
cului, iar echipele noastre tre
buie să se orienteze spre rea
lizarea unui joc intens și ra
pid pe toată durata celor 90 
de minute.

Tehnica este un mijloc de 
sporire a randamentului și nu 
de diminuare a efortului care , 
trebuie menținut la un ritm 
ridicat.

Avem destui jucători cu un 
bagaj tehnic apropiat de nive- • 
Iul valorilor mondiale, care se 
ascund însă sub mantia tehni
cii, ei fiind refractari la efort 
uitînd că fără a avea supor
tul fizic nu-și pot exterioriza 
valoarea tehnică la nivelul ce
rințelor jocului modern.

Tactica este un aport la teh
nică, care nu trebuie să dimi
nueze randamentul. Dacă pen
tru același rezultat ea cere 
patru jucători acolo unde trei 
sau doi ar fi suficient, această 
tactică frineazâ_ jocul, fiind 
deci necorespunzătoare. Schema 
ritmului în favoarea formei 
jocului sau grija abuzivă pen
tru construirea jocului poate 
conduce la decepții.

R. COSMOC 
antrenorul

echipei de tineret-rezerve 
Farul Constanța
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• Duminică, stoker a împlinit 27 de ani. A ținut cu tot dinadinsul 

să facă un meci mare. Din această cauză a jucat foarte crispat, fiindu-i 
mereu frică să nu comită vreo greșeală. Dar, vorba proverbului, de ce 
ți-e frică nu scapi. In minutul 10 al partidei a fost prins pe picior gre
șit (ca și celălalt fundaș central ai Jiului, Alex. Georgescu) și orădenii 
au deschis scorul. Lui Stoker îi venea să-și muște mlinile... Treptat, 
treptat, însă, și-a revenit, devenind același stîlp al apărării minerilor. 
Seara, după meci, era profund afectat de greșeala săvirșili în min. 
10. Antrenorul Titus Ozon, pus pe glume cum îl știm, căuta să-! con
soleze : „Nu-i nimic, ai ocazie duminica viitoare Ia Cluj sâ te reabili
tezi. Dai un gol studenților și-o să*-ți facem o aniversare cum n-ai avut 
niciodată...*

Să pregătească oboreanul vreo

• De cinci ori 
vit bara și... nici „ 
tărit lucru ghinionul nu i-a oco
lit. duminică la Cluj, pe cunos- 
cutii tunari ai Universității Cra
iova, Oblemenco și Niță. După 
aspectul primei reprize și înce
putul celei de a doua, oaspeții 
ar fi meritat fără 
un punct, ci două, 
miercuri, la 
(n. n. meciul 
ghinionul să 
mal puțin"... 
nă, mai in

mingea a lo- 
un gol !... HO-

Îndoială nu 
„Sperăm ca 

restanța cu Steaua 
se joacă la Craiova) 
ne pîndească ceva 
ne declara în cabi 
glumă, mai în se-

• Feroviarii clujeni și-au gă
sit cadența după aproximativ 10 
minute de la reluare. Incisivita
tea atacurilor lor a fost (totuși) 
mai puțin convingătoare decit 
aceea a adversarilor lor. Iată de 
ce scorul alb realizat de gazde 
îi onorează. Iar punctul obținut 
(și. de fapt, el reprezentlnd... 
planul minimal al echipei) va 
conta foarte mult la ora bilan- 
țu'ui general, in primăvară...

• Oprea, 
victima unui

excetentul portar al 
accident destul de _____ _____ , ___ ___ _ ______

l-a lovit fără intenție pe oprea, obli^indu-l să părăsească terenul. 
Subliniem NEINTENȚIONAT, așa cum si-au putut da seama toți 
spectatorii de bună credință. Spre deosebire de alți cițiva, mai În
călziți, suporteri ai Universității, care s-au grăbit să huiduie și să 
incite tribunele. De altfel Soo a fost primul care i-a cerut scuze lui
Oprea, regretind incidentul...

® Gh. Popovici s-a impus (din nou) intr-un arbitraj la centru, 
prin intervenții prompte și, in general, prin maniera in care a înțeles 
să asigure cursivitatea jocului. Trebuie relevat faptul că in misiunea 
sa, el a fost foarte bine completat de cei doi tușieri, Mircea Sado
veanu și Alex. Paraschiv. Pe cit se vede un trio omogen, cum am 
dori - să întîlnim la TOATE meciurile de fotbal. Și nu numai la eele 
de A...

rios, dr. I rinculeseu, antrenorul- 
secund a) oltenilor.

craiovenilor. a fost In min. 
serios : Soo. urmărind un balon,

surpriză fostului său magistru ?

portar In care, nu de mult, toa
tă lumea iși pusese mari speran
țe ?

serios accident, 
poarta echipei 
cu o compor-

ALMiROUAN
HAIDE U.T.A.!

• Pentru documentarea antre
norului Dumitru Nicolae-Nicușor 
in privința „dispariției" lui C’o- 
man in săptămina premergătoare 
meciului de la Iași...

„Narcis" a fost reperat cîteva 
zile în Pitești în compania 
nor vechi prieteni de chef, 
țața paharelor cu licoare 
nă.

căzut deseori în propria capcană 
a unor poziții prea... avansate !

• Haidu a apărat din nou un 
meci întreg, după o lungă absen-

ță, cauzată de un 
Revenirea sa în 
militare a coincis — _ ------
tare sigură și sobră, de parcă 
ar fi avut -în picioare- nenu
mărate partide în acest campio
nat. Vrem să credem că serio
zitatea la antrenamente constituie 
cheia acestei comportări și să 
sperăm ca ea să nu fie dată 
uitării, cu timpul...

u- 
în 

de pru-

Jiului, 
zile ta-

• Fundașul central al 
Georgescu, este de cîteva 
tăi unui băiat...

■■•“care sper că într-o zi îmi va 
lua locul pe 
a completat 
de la Jiul.

terenul de fotbal", 
zimbind jucătorul

• De citva 
biectul unei 
publicului din 
coafurii sale „gen

E și acesta un fel 
marca...

• Ariciu, portarul echipei _
tlnerct-rezerve Dinamo Pitești, a 
fost duminică seara eroul unei 
„partide" sui generis. El s-a că
sătorit, fiind sărbătorit de totl 
coechipierii la restaurantul Ar
geșul. Și un amănunt : în echi
pa de tineret-rezerve Dinamo 
tești “ ‘ ‘ ------
1—0) au 
Barbu :

timp. Anca face o- 
atenții speciale a 

tribună, datorita 
Best", 
de a te re-

de

din partida Rapid-Farul. Desigur,

• Antrenorul emerit C. BRA- 
UN-BOGDAN, observator federal 
la meciul de la iași, ne-a de
clarat, încintat de maniera de 
arbitraj a brigăzii ploieștene 
Vlaiculescu — Cursant — vasi- 
liu : .. _
să vadă tot ce a fost 
ca acești cavaleri ai 
ploieștenl !“

,Mai rar un arbitraj care 
pe teren, 
fluierului

(învingătoare duminică 
mai evoluat Țurcan

Pi- 
cu 

și-

• 15—2. Iată raportul de cornere din partida Rapid-Farul. Desigur, 
sint situații cînd trimiterea balonului in corner constituie singura 
soluție de evitare a primirii unui gol. Dar, apărătorii Farului au ofe
rit Rapidului cu mare largheță asemenea lovituri de colț. Și efectul 
nu se putea să nu vină. Golul bucureștenilor esle rezultatul unui cor
ner pe care Stoica ar fi putut să-l evite.

• Tot despre corner. In min. 42 Năsturescu a trimis mingea tn 
aut de poartă In urma unei „contre" pusă la balon de Boțea. Tușle- 
ȚU1 ^4dcri. neatent, ca și arbitrul de centru, a indicat corner. Lovi-

a intervenit 
unde putea

tura a fost executată, Stoica a vrut să respingă dar 
greșit șl era gata-gata să înscrie In propria poartă. Iată 
duce o lovitură de colț greșit dictată.

• Sasu-Badea-Tufan-Kalto. O linie de atac formată 
foști internaționali A. Si totușl.cvartetul respectiv nu 
să mai Înscrie. In ultimele 4 etape a marcat un singur got. ‘Ce se 
tntimplă cu acești ■—*•—1 ” ------•-■ —------- • -- - - -
tncă se așteaptă o 
națională.

numai din 
prea reușește 

c - a mai,*, un *in<ur guî. ve srt
jucători ? îndeosebi cu Tufan și Kallo de la care 
comportare la ’ *— ‘ ‘ -nivelul celei ce i-a adm în echipa

JUSTIN,• Antrenorul ieșean 
etern nemulțumit (motivat) de 
evoluția elevilor săi, era dumi
nică seara euforic. Avea și mo
tive. Politehnica obținuse cea 

mai netă victorie — din istorta 
existenței sale — in dauna echi
pei Dinamo București. Și J-* 
împotriva acestui .nume" nu e 
Ia indemina oricui...

Există în limbajul ame
rican o expresie foarte 
comună și din ce tn 

ce mai răspîndită pentru că 
sugerează o stare comună și 
din ce în ce mai răspîndită 
în veacul nostru cam dur i 
break down. Provenit, inițial, 
din terminologia medicală Și 
voind să indice o scădere 
brused mi se pare a tensiu
nii sau a tonusului vital, 
cuvintul 
rea", 
șirea 
ment 
omul 
rănii 
stare de criză, ale cărei cauze 
sint nesfirșite, de la iubire 
la condiția economică și 
la un cuțit înfipt social 
la spate la dezagregare 
terioară sau la un eșec 
clipe decisive. Dar 
down-ul 
titorii acestui ziar prin lec
tura cazurilor de sportivi

I căzuți o vreme pentru a-și 
reveni eventual după un an 
sau trei — este familiar și 
colectivelor i o echipă de 
fotbal, un club de volei, o 
ramură întreagă de sport. 
Exemplificarea poarte fi ex
tinsă. firește, dincolo de sta
dion i istoria notează și so
cietăți break down.

fntorclndu-ne insă la ceea 
ce ne interesează, trebuie 
să observăm 
U.T.A.-ei.
drept și 
la fotbal, 
acel 0—S 
a însemnat unul din cele mai 
fulgerătoare ți impresionan
te prăbușiri din antologia 
sportului românesc. Jucătorii

precizează „ctide- 
dacă nu chiar prăbu- 
individului. La un mo- 
dat al evoluției sale, 

(ți mai ales contempo- 
noțtri) poate cunoaște o

de 
P* 
ta
in 

break 
cunoscut de ci-

că In 
campioană 

simpatizată a 
momentul de
cu Legia Varșovia

viața 
pe 

țdrii 
după

nu mai îndrăzneau să iasă 
din case de rușine să nu tn- 
tilnească partea cea mai 
agresivă a oamenilor și anu
me privirea. La antrenamen
te se mergea ca la tnmor- 
mintare. La meciuri, ca la o 
corvoadă absurdă a cărei 
sterilitate e aprioric știută : nu 
mai sfntem buni de nimic. Mij
locașii cw talent erau atît de 
încredințați că și-au pierdut 
talentul Incit se comportau 
ca și cum nu l-ar fi pose
dat niciodată. Fundașii cu 
forță nu mai izbuteau nici o 
intercepție. Etrtremele cu vi
teză alergau fără. Rezultatul 
cel mai grav al jocului de 
la Varșovia n-a fost pierde
rea meciului, ci pierderea în
crederii.

...Dar. cu două etape In 
urmă. U.T.A.. a cărei rosto
golire spre coada clasamen
tului părea inevitabilă, și-a 
scuturat capul furioasă, a 
mlrîit t „biine*..., a rînjit ta 
adresa cuiva un i „prea v-ațt 
grăbit să-mi cfntați proho
dul" (ca Dan și Răducanu 
după Vitoria Setubal) și i-a 
învins pe argeșeni cu 3—0. 
Iar duminică, deși a pierdut 
partida cu Steagul roșu, le-a 
dat foarte multe emoții bra
șovenilor pe propriul lor 
teren. Să tragem de-aiei con
cluzia că traversarea deșer
tului a luat sfîrșit ? Posibil. 
Pentru că. pereche cu expre
sia break doivn, limbajul 
modern cunoaște pe come
back, 
meze 
venit, 
du-și

Haide U.T.A. I
Toii am fost, stntem sau 

vom fi măcar o dată-n viață 
ca tine

Toți.
Fără excepție.

vorbe ce vor să infor- 
că omul căzut și-a re- 
și a revenit, ocupîn- 

locul de cuviință.

AUTONOMIA - CONDIȚIA VIITOARE
• Cîteva minute 

ierea jocului Steagul 
U.T.A. în cabina formației ară- 
dene era liniște deplină, iar an
trenorul Reinhard 
mat de perete, cu 
mint. Părea foarte 
întîmninat zîmbind

— Uite așa se întîmplă... Jucăm 
bine si 
un eol. 
plecăm 
Brașov,

In această toamnă, dar acum 
sper că a trecut momentul ce! 
greu. Noroc că rr.af este retu
rul...

după înche- 
" ' roșu —

stătea rere- 
ochii in pă- 
afectat. Ne-a 
trist :

pahar.întirzlat mal mult la un 
Șl...

Acum. Adamache ne ._____
că regretă sincer, cu atit mai 
mult cu cît era vorba de un... 
accident absolut nevinovat. Insă 
el si-a dat seama de greșeală, a 
înțeles sancțiunea s! luotă să-si 
recfștige Tocul n-erdut. Duminică 
tn meciul cu U.T.A.. a dovedit 
că este un portar excelent si -ă 
se află tn formă Snortiv* bi
neînțeles...

spunea A EXISTENȚEI FOTBALULUI NOSTRU (I)
/Urmare dtn pas. D spectacolul sportiv cu cea mal 

mare audiență in epoca noas
tră. va încerca să-și demon
streze forța și maturitatea, 
începind o existență bazată 
pe surse de venituri proprii. 
Această modificare, nu doar 
un simplu act de mindrie le
gitimă In plan moral, e In 
stare de repercusiuni favora
bile mult mai însemnate de
cit ar putea sugera o jude
cată pripită. Pînă acum, sur
sele proprii de venituri ale 
fotbalului nu comunicau In 
nici un fel cu necesitățile sale. 
Ele se văr sau in altă parte și 
se întorceau ulterior sub for
mă de subvenții, cei mal 
adesea ajustate și însoțite de 
recomandă ri_ obligatorii, 
sensibile la necesitățile 
Lipsa oricăref legături intre 
venituri ți cheltuieli a 
riorat sub orice limită 
resul pentru realizări 
clare, ajțungîndu-se nu 
mai Ia indiferență, ci și la 
aberantul sentiment de insa
tisfacție in fața unor încasări 
mai substanțiale, deoarece niș
te prevederi, celebre prin an- 
tilogică. diminuau subvențiile, 
in cazul cînd clubul vărsa mai 
multe venituri forului tutelar.

Este incontestabil că fede
rația sau secțiile de fotbal 
nu puteau desfășura în 
chile condiții o politică 
prie, atita timp cit nu 
bindiseră dreptul de a-și 
t: ga singure existența, 
marea eroare comisă in 
cut, iluzia amăgitoare care a 
condus la eșec atitea serii de 
conducători ai fotbalului. Nu
mai cind fotbalul va dispune 
de toate resursele sale de 
drept, cînd sentimentul de 
autoconducere va potența res
ponsabilitățile, cînd necesită
țile sale stringente vor orien
ta structura planurilor de per
spectivă și direcția investiți
ilor, numai în acest caz vor 
dispare acele anomalii prezen
te și prelungite în toate ra
poartele de analiză ale si
tuației fotbalului din ultimele 
două decenii : munca formală, 
mimarea datoriei, restrînge- 
rea și deteriorarea bazei ma
teriale. epuizarea energiilor in
terne prin neutilizare, predi
lecția pentru realizări de su
prafață. indiferență față de 
pregătirile copiilor și juniori
lor, risipă de fonduri alături 
de Imposibilitatea de a ono
ra necesități vitale, devieri de 
la etică și de la normele le
galității, manevrarea unor fon
duri incontrolabile. anemierea 
cluburilor etc.

Autonomia corect înțeleasă 
și aplicată, cu toate implica
țiile ei. va fi în stare să vin
dece toate simptomele acestei 
maladii aproape generale.

Recent a avut loc o primâ 
discuție in jurul viitorului bu» 
get al federației autonome. Ve
niturile ei vor proveni din 
surse proprii (meciuri inter
naționale în organizarea fe
derației. taxele uzuale, acor
duri directe cu televiziunea 
etc.), precum și din izvoare 
legate organic de activitatea 
fotbalistică (realizările Prono
sportului. ale revistei FOT
BAL). Cheltuielile federgyej., 
vor avea o structură adecvata, 
forul conducător avînd posi
bilitatea să finanțeze acțiunile ■<* 
capitale pentru fortificarea 
fotbalului. In afara cheltuie
lilor de factură centrală efec
tuate pentru pregătirea iotu
rilor naționale, a specialiști
lor. precum și pentru între
ținerea rețelei de centre ale 
copiilor și juniorilor, federa
ția va Investi tn două direc
ții esențiale. E vorba de sub
ventionarea fotbalului școlar 
și de amenajarea anuală a 
unui mare număr de terenuri 
simple. Iată două planuri cro
nic ignorate, care. în sfîrșit, 
vor fi tratate cu măsuri sub
stanțiale, pe măsura impor
tanței pe care o au în viața 
intimă a fotbalului din orice 
țară.

Investițiile capitale necesare 
fotbalului nostru vor rămîne 
mat departe In cuprinsul bu
getului C.N.E.F.S., dar. în vi
itorul apropiat, necesitățile de 
acest ordin sint mai mici și 
nepresante. Este demn de sub
liniat că un buget federal care 
se va ridica la o sumă apre
ciabilă provenită din surse co
relate fără echivoc cu pro
ductivitatea activității fotba
listice, se va întoarce asupra 
ei. nu numai pentru a-I asi
gura o existentă mereu e- 
gală cu ea însăși, ci pentru 
dezvoltarea progresivă a tu
turor structurilor 
pinde vitalitatea 
fotbalistic.

Ansamblul de --------
compun autonomia va afecta 
favorabil și existența clubu
rilor. în interiorul lor, v» 
trebui dată marea bătălie pen
tru consolidarea ideii. Asupra 
acestor implicații vom reveni.'

știți• Vă 
membri 
In _ __
Bacău ? Unul, singur, singurel. 

(Dupâ mărturia contabilului șef 
>1 clubului, EUy Schwartz).

—dacă după înfringerea ca 0—« 
de duminică nu «-o fi retras si 
acesta.

interesează să 
susținători, cu 

regulă, are echipa

r_,_ ciW 
cotizația 
Dinamo

nu nutem înscrie măcar 
Ce să zic T In fond, deși 
fără nici un punct de la 
sint totuși mulțumit că 
a mers. Ne-am chinuit

* Nedelcu. căpitanul echipei 
Dinamo Bacău. ert;fedu-se Șl t*- 
arbitru. a protestat în mirt. H 
al partidei cu Steaua, ia un of
said imaginar Ia Dumitriu m, 
cetind socoteală tușierului. Se- 
s'.ztadu-se. conducătorul jocului. 
Gr. Bîrsan. i-a atras atenția si 
jucătorul băcăuan n-a mai reci
divat... verbal. în schimb, ca 
tactică de joc. apărarea dmtjatâ 
de vechiul jucător băcăuan, a

• De eîtva timp Stere Adama
che. portarul echipei Stearu! 
rc-șu. manifestă o fermă exce
lentă. motiv 
trat chiar în 
Iul * Iotului 
Adamache a 
lot chiar pe

— Ce s-a întimplat ?
- Eb. ! M-am prezentat tn Po

iana. înaintea meciului cu Gre
cia. după o seară în care az

• Unul din conducători- echi
pei Steagul rost: ne spunea la 
cîteva minute după terminarea 
partidei cu U.T.A. :

— încă dooă victorii ca astea 
și tnl_ tr.temer In spital !

pentru care a !n- 
vederfle anwenoru- 
reprezentativ. Dar. 

ratat intrarea ia 
-linia da sosire*.

ARBITRI SANCȚIONAȚI
Colegiul central al arbitrilor 

de fotbal, în ultima sa ședință, 
a hotărit să sancționeze pe ur
mătorii arbitri :

— V. Buimistruc și L Cio
lan — lași au fost suspendați 
pe cîte trei luni competițio- 
nale pentru greșeli la meciul 
Politehnica Galați — 
sul București ;

V. Fănățean — Satu 
C. Corbu — P. Neamț
suspendați pe cite trei luni 
competiționale pentru nepre- 
zentarea la meciurile la care 
au fost delegați ;

— V. Lapa — Homar, sus
pendat pe una lună cner.peti- 
țională pentru că a tâmpit re
prezentarea unui arbitra de 
linie la partida Minerul Gura 
Humorului — Vutoru! Boto- 
șant

Progre-

Mare și 
au fost

BUKOSI S-A RETRAS
DIN ACTIVITATEA
COMPETITIONALA*

Meciul Portul Constanța 
Poiana Cîmpina 
pentru Bukosi un moment deo
sebit în activitatea sa. Dumi
nică, cunoscutul fotbalist, com
ponent de mai multă vreme al 
echipei Portul, și-a luat rămas 
bun de Ia activitatea compe- 
tițională. Cu acest prilej, con
siliul asociației sportive Portul 
a organizat o festivitate, in 
cadrul căreia a fost sărbătorit 
Bukosi.

Bukosi, însă, n-a spus adio 
sportului îndrăgit. Tn viitor el 
îl va ajuta pe antrenorul E. 
Hașoti.

a însemnat

C. POPA
corespondent principal

Arbitrii meciurilor de azi
• RAPID — PETROLUL : 

C. Nițescu. ajutat 1a linie de 
E. Bucșe și A Tudor (toți din 
Sibiu) ;

• F.C. ARGEȘ — DINAMO 
BUCUREȘTI : Z. Drăghiri. a- 
jutat 1a linie de G. Masole

...și de

și G. Taccu 
stxnța) ;

• UNIV. 
STEAUA : N. 
ajutat Ia linte 
nedoaza) și . 
V;leea).

Coți din Con-

CRAIOVA — 
Ratnea fBirtad), 
de C. Pop (Hu- 

Al. Alexe (Rm.

duminică
• UNIV. CRAIOVA - F.C. 

ARGEȘ : G. Bîrsan, ajutat la 
linie de V. Liga și O. Turcita 
(toți din Galați) ;

• FARUL — C.F.R. : V. Pă- 
dureanu, ajutat la linie de G. 
Motorga și V. Toma (toți din 
București) ;

• CRIȘUL — STEAUA : S. 
Birăescu, ajutat la linie de I. 
Boroș și G. Blau (toți din Ti
mișoara).

• U.T.A.
N. Mihăilescu, ajutat la 
de M. Sadoveanu și C. 
(toți din București) ;
• DINAMO BACĂU — 

PID : O. Anderco (Satu Mare),
ajutat la linie de G. Fârcașu 
(Satu Mare) și C. Szilaghi 
(Baia Mare) ;

POLITEHNICA: 
linie 
Popa

RA-

PRIMELE TREI ECHIPE ALE CLASAMENTULUI
ÎN MECIURILE-RESTANȚE CE AU LOC AZI

(Vrmare din P«0 H

riile campionatului mondial, 
prima parte a campionatului 
se prelungea artificial, me
ciuri restanțe disputîndu-se 
uneori chiar și înaintea înce
perii returului, clasamentul 
oferind o configurație apro
ximativă, echivocă.

Coincidența face ca aceste 
ultime trei restanțe (Rapid — 
Petrolul, amînată din etapa a 
II-a, și Universitatea Craio
va — Steaua, F. C. Argeș — 
Dinamo București, amînate 
din etapa a Xl-a) să joace 
un rol de prim ordin in ie
rarhizarea locurilor fruntașe 
ale clasamentului — atît li
derul actual. Rapid, cît și 
imediatele sale urmăritoare — 
Dinamo București și Univer
sitatea Craiova — fiind an
grenate în confruntările de 
azi

Dintre ele, cea mai avan-

tajată pare a fi, prin calcu
lul hîrtiei, echipa feroviară, 
care dispută partida sa cu 
Petrolul în „fief“-ul giuleș- 
tean. Rapid, bine lansată în 
cursa spre consolidarea lo
cului de lider (n-a cunoscut 
înfrîngerea în ultimele patru 
partide, eedînd un singur 
punct la Cluj, cu ,,U“) are 
deci prima șansă, deși în me
ciul de duminică a obținut, 
tot pe teren propriu, o vic
torie dificilă în fața Farului. 
Dar cum nici echipa ploieș- 
teană nu traversează, în pre
zent, o perioadă de „boom“, 
datorită în special incapaci
tății ofensive, liderul își poa
te păstra poziția înaintea ul
timei etape.

La Craiova se dispută, după 
părerea noastră, cea mai „aprin
să" restanță, pentru că gazda 
universitară concede foarte 
greu pe teren propriu,
timp ce Steaua a dovedit în 
partida cu Dinamo Bacău un 
apetit de gol pantagruelic. în

în

lipsa unei replici viguroase 
în etapa trecută, Steaua va 
trebui să dovedească în acest 
meci restanță că determinant 
în surpriza rezultatului cu 
Dinamo Bacău a fost randa
mentul său optim și nu ca
rențele unei defensive naive 
a adversarului.

în sfîrșit (dar nu cel din 
urmă...), la Pitești, echipa 
gazdă întîlnește pe ex-liderul, 
Dinamo București, aflat a- 
cum, după cum se pare, sub 
influența reculului unui pro
gram foarte încărcat al in
ternaționalilor săi. Aceasta ne 
și impune rezervele de ri
goare, cu atît mai mult cu 
cit capricioșii jucători dina- 
moviști pot face o partidă 
excelentă atunci cînd te aș
tepți mai puțin și invers...

Dar înainte de orice spe
culații teoretice, să nu uităm 
să invocăm clemeQța lui Eol 
pentru a alunga norii de 
ploaie și a zvînta terenurile 
de joc 1

STEAGUL
ta
F

• PETROLUL
ROȘU : N. Balnea, ajutat 
linie de Ion Radu (Bir’ad) 
V. Papa (lași) :

• DINAMO BUCUREȘTI — 
A S. ARMATA : L Ritter (Ti
mișoara). ajutat .z linie de M. 
Biolan și S. Drăguiici (ambii 
din Tr. Severin) ;

• .u- CLUJ — JIUL: N- 
Petriceanu, ajutat la linie de 
D. Ghețu ți F. Coloși (toți din 
București).

ții ta existente In lumea fot
balului, interesul si exigen
țele incomparabile ale publi
cului. realitatea și influența 
fe'.balului internațional etc.

tn cazul nostru, autonomia 
va însemna o stare de res
ponsabilitate amplificată dta 
partea tuturor celor implicați 
in activitatea fotbalistică. Ea 
va impune necesitatea și o- 
bi.galia unei cunoașteri apro
fundate a fiecărui segment al 
ed.fictaîu: fotbalistic, va des
chide o cale mai amplă spe 
măsuri adecvate ș: nu mai 
puțin dreptul oe a Ie aplica. 
Autooceoia va îngădui simpli
ficarea procesului de anali
zare a tuturor aspectelor ma
jore, va conferi organelor fe
derale latitudinea de a inter
veni prompt- Ea va da celor 
de la federație și de la clu
buri sentimentul că încep să 
stăplnească existența acestei 
ramuri sportive ți • institu
țiilor pe care le conduc, că 
forța sau slăbiciunile fotba
lului depind de priceperea ți 
de rivna lor, sau de reversul 
acestora. Autonomia va mai 
însemna încetarea pasivității 
(atitudine recunoscută pină a- 
cum la mulți responsabili de 
Ia federație si cluburi), «vita
lizare. atitudini active, energi
ce, pentru soluții optime in 
toate chestiunile mari sau mid 
Datorită ei vor dispare subter
fugiile. alibturile. precum și 
cei obișnui ți să le folosească, 
să Ie confecționeze in incinta 
activității fotbalistice. Pe lingă 
toate aceste semnificații, mai 
menționăm că autonomia va 
trebui Înțeleasă ca o sinteză 
de prerogative ți servituti ra
cordate la principiile generale 
care guvernează fiecare do
meniu de activitate din so
cietatea noastră.

Condiția viitoare a fotbalu
lui nu va avea, desigur, nis
caiva virtuți magice. Ea tre
buie transformai din idee ln- 
tr-o realitate operantă. Sub
stanța care va îngădui să fie 
schimbată structura 
fotbalistic va avea, 
ți trese, o natură 
e-coeomică. Dmtr-un 
cmaic subvenționat 
tar, cu toate implicațiile ma
teriale țl morale derivate din- 
tr-o atare postură, fotbalul.

edificiului 
cum este 
finanetar- 

domeniu 
și defici-

MANIFESTĂRI REPROBABILE
Duminică, la Petroșani, am 

fost martorii unor scene a- 
proape de necrezut încă de 
la începutul partidei antre
norul Crișului, Ladislau Vlad. 
a Început să adreseze cuvin
te injurioase tușierului C. 
Manușaride. Curînd i s-a a- 
lăturat medicul și unul din 
conducătorii echipei, anume 
V. Ștrengaru. Aproape că 
nu trecea un minut ca ar
bitrul să nu fie insultat în 
pauză la cabina arbitrilor 
și-a făcut apariția masorul e- 
chipei Crișul, care, în ter
meni necuviincioși, a repro
șat arbitrilor că favorizează 
gazdele. In repriza secundă, 
din momentul în care Jiul 
a egalat, furia orădeniior de 
pe banca rezervelor nu mai 
cunoștea margini O nouă 
ploaie de insulte s-a abătut 
asupra tușierului Manușari
de. Dar punctul culminant a 
fost atins cînd jucătorii din 
Petroșani au înscris al doi
lea gol. Antrenorul, medicul, 
jucătorii de rezervă de Ia 
Crișul s-au repezit la arbi
tru improșcîndu-1 cu cele 
mai grosolane injurături. 
TOMEȘ, care nu intrase încă 
în joc, a aruncat cu o sticlă 
în teren vrînd să-1 lovească 
pe Stoker. Jucătorii orădeni

au luat imediat sticla și au 
dus-o arbitrului de centru 
spunîndu-i că a fost arunca
tă din tribună. C. Petrea a 
luat mingea și sticla șl s-a 
îndreptat spre centrul tere
nului hotărit să oprească me- 
ciuL Observatorul federal 
Gh. Drăgulescu a intervenit, 
atrăgindu-i atenția arbitrului 
că sticla a fost aruncată de 
pe banca de rezerve a echi
pei Crișul. Antrenorul La- 
dislau Vlad și ceilalți oră- 
deni n-au găsit altceva de 
cuviință decit să-l apostrofe
ze cu aceleași insulte și pe 
observatorul federal. Nici 
după aplanarea incidentelor 
care s-au soldat cu elimina
rea lui Suciu, orădenii nu 
s-au calmat continuînd să in
sulte arbitrii și să incite pu
blicul.

Manifestările de-a dreptul 
huliganice ale orădeniior, să- 
vîrșite cu ocazia meciului 
Jiul — Crișul nu trebuie tre
cute cu vederea. F.R.F. are 
datoria de a analiza cu toa
tă seriozitatea faptele petre
cute duminică la Petroșani 
și de a lua 
ce măsuri 
vinovați.

cele mai drasti- 
impotriva celor

Dan VLAD

in- 
sale.

dete- 
inte- 

finan- 
nu-

ve- 
pro- 
do- 
ciș- 
Este 
tre-

de care de- 
edificîulul

măsuri care

EPIGRAMĂ
Echipei de fotbal Steaua

Cînd a marcat gol dțțpă gol:
— E-o stea mai mare ca Algol T 
Cînd e in goluri mai săraci t
— O biată stea de promoroaei 1

Valeriu GORUNESCU

LOTO —PRONOSPORT
LA 9 DECEMBRIE, TRAGERE 

EXCEPȚIONALA LOTO !
La 9 decembrie, Administra

ția de Stat Loto-Pronosport 
organizează tragerea excepțio
nală LOTO la care se atribuie 
in număr NELIMITAT auto
turisme, excursii de 2 locuri 
și 1 loc în U.R.S.S, — partea 
sudică — (circa 19 zile) prtn 
O.N.T. și premii în numerar 
de valoare fixă de 1 000 lei, 
500 lei ș.a. Luni 8 decembrie, 
este ULTIMA ZI pentru pro
curarea biletelor.

• Cîștigătorii excursiilor la 
Brașov cu petrecerea Revelio
nului de la tragerea excepțio
nală LOTO din 18 noiembrie 
1969 (26 premii x 2 excursii — 
52 excursii) : 1. Halic Mihai
— Arad ; 2. Guragata Nicolaie
— Dorohoi ; 3. Mămăligă Ni- 
colae — Brașov ; 4. Propst Ion
— corn. Anina jud. Caraș Se
verin ; 5. Măgureanu Iosif — 
corn. Bocșa II jud. Caraș Se
verin ; 6. Muler Erwin — corn. 
Sacul jud. Caraș Severin ; 7. 
Bense Zalău — Alois — Cluj ; 
8. Munteanu Nicolae — Hune
doara ; 9. Gherghina Dumitru
— Baia Mare : 10. Gălățeanu 
Vasile — Tg. Mureș ; 11. Har- 
șan Dumitru — Reghin ; 12. 
Alexandru. .Gheorghqp. — - corn.

Bobicești jud Olt ; 13. Marin 
Nicolae — Caracal; 14. Varga 
Vasile — Sibiu ; 15. Dumitrașcu 
Petre — corn. Porumbacul de 
Jos jud Sibiu ; 16. Marti Bela 
— Timișoara ; 17. Enoiu S.
Constantin — corn. Tifesti jud. 
Vrancea ; 18. Popa G. Ion — 
Focșani ; 19. Wolf Andrei ; 20. 
Covaci Elisabeta ; 21. Corbu- 
leanu Mihail ; 22. Bîrsan Flo- 
rica ; 23. Safia Traian ; 24. An
drei Ana ; 25. Boldijar Pavel 
și 26. Miru Constantin toți dtn 
București.
• Tragerea la sorți a celor 

5 autoturisme atribuite la tra
gerea excepțională LOTO din 
18 noiembrie ac. (categoria a 
VIII-a) va avea loc astăzi 
înaintea tragerii Pronoexpres 
obișnuite în strada Doamnei 
nr. 2 cu Începere de la ora 
18,45.
PREMIILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT NR. 48 DIN 
30 NOIFMBRIF 1969

CATEGORIA I t (13 rezul
tate) 2,1 variante a 45 189 lei; 
CATEGORIA A II A i (12 re
zultate) 65.3 variante a 1 744 
Iei : CATEGORIA A 11 IA i 
(11 rezultate) 733,3 variante a 
233 lei.



AUTOCRITICĂ

IMPRESII DUPĂ MECIURILE
DE HOCHEI

R0MÂN1A-IUG0SLAVIA
Stăm, zgribulit de frig, la 

■—5°C, sub adăpostul metalic 
al ținui panou de reclamă 
pentru crema Bronzol — pe 
patinoarul din Poiana Brașov 
și reflectam la imputările u- 
nui hocheist care era convins 
că în tot ceea ce scriu gaze
tarii sportivi au uitat să lau
de. Hocheistul cu care discu
tasem se plîngea că pana 
gazetărească prinde vigoare 
și, după caz, tonuri acide (u- 
neorî dezolante) numai cînd 
e vorba de critică. Cronica
rul nu are ochi decît pentru 
defects și urechi numai pen
tru lipsuri. îi replicasem că 
e greșit să ai idei precon
cepute și că condeiele s-au 
dovedit și vor fi tn continua
re la fel de pricepute să lau- 
de atunci cînd li se dă prilej.

Stăm zgribulit — după cum 
spuneam — privind jocul na
ționalei noastre de hochei în 
partidele cu Iugoslavia și, 
cîntărind deopotrivă cu min
tea și sufletul, risipa de e- 
fort ce se cheltuia frenetic 
sub ochii noștri, am simțit 
îndemnul lăuntric al acestei 
autocritici:

Este drept, naționala a prins 
puteri, mersul oamenilor săi 
(citește patinajul) nu mai este 
clătinat, nesigur, atacul și 
apărarea, ca blocuri mobile 
ofensive și defensive, au că
pătat contur, sarcinile sînt 
respectate și oamenii își cu
nosc meseria. Stînd și jucînd 
mai mult timp împreună, oa
menii se cunosc mai bine, pa
sele vin „la întîlnire" iar ju
cătorii „se găsesc" fără să se 
privească. Reținerile, dacă nu 
chiar adversitățile de club 
s-au dizolvat, s-au topit în
cet, încet, în atmosfera cal
mă și de speranță a echipei, 
dînd naționalei un spirit pro
priu, o microclimă de încre
dere și colaborare.

Acesta fiind tabloul 
cel care nu se vede 
simte stînd de vorbă
cătorii, medicul și antrenorii, 
fructele înțelegerii dintre ju
cători se culeg din plasa ad
versarilor și se fixează în 
palmaresul colectiv spre lau
da jucătorilor și bucuria (ex
primată) gazetarilor.

Ce ne-a plăcut în jocul e- 
chipei ? 
mul de 
sufocant 
repetiție
dență obișnuită. în al doilea 
rînd, credem că am deslușit 
în jocul echipei, talentul și 
pregătirea de arhitect. Atacul 
nu mai este o întîmplare, ci 
un edificiu construit cu mi
gală, pe etaje, din, spatele 
porții proprii pînă în veci
nătatea sau plasa adversă, 
după un calcul al posibilită
ților pe care hocheiștii națio-

în realitate 
după niște 
pe cale de

psihic, 
ci se 

cu ju-

în primul rînd, rit- 
joc, vioi, accelerat, 
uneori și care prin 
tinde să devină ca-

nalei îl însușesc răbdător șl 
trudnic.

Am fost plăcut surprinși 
să observăm că frații Szabo 
nu se mai tem de manti
nele, că Ioniță și Făgăraș au 
descoperit valoarea bodicek- 
ului, că Huțanu, Florescu și 
Calamar aU înțeles că acolo 
unde unul nu poate trece, 
pot izbuti mai mulți. Ne-a 
plăcut Dumitraș, sigur pe el, 
mobil, bine plasat, organiza
tor al jocului și inițiator în 
faza incipientă a atacului. Era 
tonic să vezi că jucătorii nu 
se învîrtesc încîlcit, pe me
tru pătrat, ci ținînd capul 
sus, priveau înainte, departe, 
pe aripi, acolo unde erau, sau 
trebuiau să se afle, coechi
pierii la întîlnire cu pucul. 
Privind înainte, 
concepeau jocul 
reguli știute sau 
a fi însușite.

Și totuși, un vierme nu-mi 
dă pace. El mă scormonește 
să spun că jocul echipei ră- 
mînînd fair, trebuie să de
vină mai aspru, mai hotărît; 
că apărarea, toată, trebuie să 
cunoască și să folosească mij
loacele pe care regulamentul 
le pune la îndemînă, în spe
cial jocul cu corpul; că ata
cul trebuie să devină mai 
tăios, mai incisiv, mai perfo- 
rant. Loviturile de berbec în 
apărarea adversă trebuie să 
se repete, distrugător, sub va
lurile de pase strecurate de 
extreme din spatele porții ad
verse spre centru și fundași. 
Șuturile spre poartă, nume
roase și din toate unghiurile, 
nu trebuie pregătite spre a 
nu fi sesizate. Șuturile seci, 
din acțiune, neprevăzute ori
cum, au mai multe șanse de- 
cît bombele-golf de la dis
tanță ce erau o noutate... a- 
cum cîțiva ani.

Asediul adversarului 
treimea lui de joc, nu este 
singura strategie a atacului. 
Jocul alternat ca ritm, nuan
țat, a creat contraatacul, ar
mă perfidă care a pierdut 
multe echipe.

Luciditatea trebuie să fie 
condiția intelectuală a jocu
lui, semnul maturității echi
pei. Nu trebuie să ne pier
dem cînd sîntem conduși, dar 
nici să fim orbiți cînd con
ducem. Atacînd furibund, ur
mărind golul cu orice preț, 
adesea drumurile spre poarta 
proprie rămîn nepăzite.

Fără a pretinde că lot ceea 
ce am scris mai sus repre
zintă critică de specialist, ele 
trebuie citite cu sentimentul 
bunei credințe al unuia ce 
cugetă la marginea mantine
lei.

IN ALBUMUL DE FOTOGRAFII AL LUI ILIE NĂSTASE..,

... poate amintirea cea mai de preț i finala cu Niki Pitici (in stingă) la Stockholm, locul 
doi într-un mare turneu „open". O prestigioasă 
al României și-a trecut in palmares succese 
calificarea tn finala „Cupei Davis"; locul 1 in 
Baranqui'.la, Coruna, TravermUde, Budapesta, 
Smith, Barthes, Cox, Nodes, Koch, Ruffels, 
vin pînă la sfirșitul anului Bravo Iliuță!

încheiere de sezon, în care tenismanul nr. 1 
in serie Să enumerăm doar cîteva dintre ele: 
turneele internaționale de la New Delhi, 

Denver; victorii asupra lui Roche, Santana. 
Gulyas, Metreveli și încă altele care poate mai

Imagine telefoto AGERPRES 
transmisă de agenția internațională de știri 

ASSOCIATED PRESS

A FOST STABILIT TRASEUL „CURSEI PACII“
A fost stabilit definitiv traseul 

celei de-a 23-a ediții a tradițio
nalei competiții cicliste „Cursa 
Păcii-.

Startul se va da In ziua de 12

ciclist belgian Ro- 
vicecampion 

terminat învingător

ÎN TURNEUL DE HOCHEI DE Li MOSCOVA

U.R.S.S. Șl CEHOSLOVACIA
ÎNVINGĂTOARE

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
La Moscova au început în
trecerile unui mare turneu 
internațional de hochei pe 
gheață. In primul joc repre
zentativa UJÎSB. a dispus 
cu 4—3 (1—1, 2—1, 1—1) de 
cea a R. D. Germane. Punc
tele au fost înscrise de Mar- 
tîniuk (2), Grigoriev, Poladev 
și respectiv Nikell, Plotka și

TURNEUL DE ȘAH
BELGRAD 2 (Agerpres). — 

După disputarea a trei run
de și a partidelor întrerupte, 
în turneul internațional de 
șah de la Belgrad conduce 
marele maestru internațional 
canadian Duncan Stittles cu 
3 puncte, urmat de Matulo- 
vici (Iugoslavia) — 2'/2 punc
te, Gligorici (Iugoslavia), Len
gyel (Ungaria), Polugaevski

IN PRIMA ZI
Fuchs. în meci vedetă, se
lecționata Cehoslovaciei a ob
ținut o victorie clară cu sco
rul de 4—0 (0—0, 3—0, 1—0) 
în fața echipei Canadei. Go
lurile învingătorilor au fost 
marcate de Farda, Cerny, 
Haas și Nedomanskl.

Canada—R.D.G. : 5—4 (3—0, 
1_4, 1-0).

DE LA BELGRAD
(U.R.S.S.) și Gheller (U.R.S.S.) 
— toți cu cîte 2 puncte etc.

Cîteva dintre rezultatele în
registrate în partidele între
rupte : Suttles — Ivkov 1—0 ; 
Ostoici — Gligorici 0—1; Ma- 

' 1-0;
— Ivkov 1—0 ; 

Matanovici 1—0 ; 
Bukici — Hecht remiză ; Ku- 
rajița — Bukici remiză.

tanovicl — Lengyel 
Polugaevski 
Gheller —

IMRE FOLDI - NOU RECORD MONDIAL LA HALTERE
370 kg. LA

BUDAPESTA 2 (Agerpres). 
— Cu prilejul unui concurs 
de haltere desfășurat la Bu
dapesta, cunoscutul campion 
maghiar Imre Foldi a stabi
lit un nou record mondial

„COCOȘ"!
la categoria cocoș, la totalul 
celor trei stiluri, cu perfor
manța de 370 kg. Vechiul re
cord mondial era de 367,500 
kg și aparținea lui Cetin 
(U.R.S.S.) și Nassiri (Iran).

Mihai B1RA
BRAȘOV, 1 decembrie 1969.

Cunoscutul 
ger de Vlaeminck, 
mondial, a '
tn ciclocrosul international des
fășurat la Gansingen (Elveția). 
El a fost cronometrat pe dis
tanta de 24 km, cu timpul de 
55:16,0, fiind urmat tn clasa
ment de elvețienii Hermann Gre- 
tener și Peter Frischknecht — 
ambii la 4 secunde. Albert van 
Damme (Belgia) a ocupat locul 
6 la 43 de secunde de învingător.

In fotografie, Roger de Ulae- 
minck.

SCURTE CONCLUZII
DUPĂ UN TURNEU-TEST
Săptămîna trecută, în 

pitală, s-a desfășurat 
neul internațional feminin 
de volei cu participarea a 
trei echipe de club (Dina
mo, Rapid, Penicilina) — 
cele mal bune în divizia 
maximă — și a selecționatei 
Berlinului, turneul avînd un 
dublu scop, acela al creșterii 
numărului de întîlniri „tari", 
de care este — în general — 
lipsit campionatul intern, și 
al selecționării voleibaliste
lor în lotul reprezentativ.

Intenția noilor selecționeri 
a fost aceea 
teamurile de 
cele mai în 
poată da un 
respunzător 
ce stau în fața reprezentati
vei țării in anul următor și, 
în primul rind, la Campiona
tele monOiale din Bulgaria.

După părerea noastră, acest 
test al selecționării nu și-a 
atins nici unul din scopurile 
propuse. Și aceasta, datorită, 
în principal, faptului că două 
dintre echipele participante 
(Penicilina și Dinamo) s-au 
eschivat oarecum de la acest 
„examen" al promovării în 
națională, urmărind anumite 
scopuri detașate de intențiile 
cu care s-a organizat tur
neul. DINAMO (este adevă
rat, lipsită în ultimele două 
meciuri de prezența Liei 
Iliescu) a făcut un singur 
meci bun, cel susținut în 
compania Penicilinei, al că
rui rezultat conta și în cam
pionat. în rest, jucătoarele 
au evoluat fără convingere, 
îngreuind misiunea selecțio
nerilor, care — credem — au 
fost puși ei înșiși în fața 
unui dificil examen PENICI
LINA — după cum am ară
tat și în crdnicile meciurilor 
— a făcut, de asemenea, un 
simplu act de prezență, ex- 
ceptînd într-o oarecare mă
sură prima partidă, a cărei 
importanță depășea dimen
siunile turneului. Singura 
echipă care a luat în serios 
acest test a fost RAPID, 
cîștigătoarea detașată a com
petiției. Voleibalistele giu- 
leștence și-au etalat deopo
trivă calitățile și defectele,

Ca- 
tur-

de a căuta în 
elită sportivele 
formă care să 
randament co

in compctifiile

dînd 
să-și 
aproape de adevăr.

Avînd prilejul — datorită 
participării puternicei garni
turi berlineze — să apreciem 
valoarea voleiului nostru fe
minin comparativ cu aceea 
a unuia bine cotat în Ierar
hia europeană, se impun cî
teva referiri cu privire la 
nivelul tehnic la care se află 
jucătoarele noastre. Am con
statat, de pildă, că una din
tre carențele pregnante — și 
semnalate de noi și cu alte 
ocazii — rămîne preluarea. 
Spre deosebire de voleibalis
tele berlineze, româncele ma
nifestă o nesiguranță 
dentă în 
procedeu elementar, cu re
percusiuni asupra construirii 
atacului. în sprijinul acestei 
afirmații stau numeroasele 
puncte cedate direct din ser
viciu de jucătoarele celor trei 
echipe.

De asemenea, plasamentul 
și mobilitatea în teren sînt 
mai deficitare la echipele 
noastre, ceea ce face ca apă
rarea din linia a doua să fie 
vulnerabilă. Atacul pare ceva 
mai bun, atîta timp (și asta 
se întîmplă mai rar, din cau
za conceperii lui imperfecte) 
cit pasele la fileu sînt fără 
cusur. Totuși, loviturile de 
atac își diminuează efica
citatea și prin lipsa varie
tății lor. Acest lucru s-a pu
tut observa mai bine în fața 
unui blocaj robust cum au 
voleibalistele din R. D. Ger
mană.

Care dintre jucătoarele vă
zute la turneul organizat de 
F.R.V. (cu toată nereușita sa, 
de care aminteam) ar putea 
face, după părerea 
obiectul selecționării 
lot mai larg ?

Dacă ne-am referi 
cătoare, nu. putem trece cu 
vederea superioritatea evi
dentă manifestată de rapi- 
distele Eugenia Rebac și 
Alexandrina Chezan — jucă
toare în cea mai bună for
mă la ora actuală și care 
constituie punctul forte al 
Rapidului. Dintre ridicătoa
rele celorlalte două echipe,

posibilitate tehnicienilor 
facă o părere mai

evi-
execuția acestui

noastră, 
într-un

la ridi-

care n-au evoluat convingă
tor (dar ar fi putut), ca și 
restul colegelor lor, dinamo- 
vistele Alexandrina Con- 
stantinescu, apreciată drept 
cea mai bună la Dlnamo- 
viada de la Praga (la acest 
ultim turneu nefiind. totuși, 
în plenitudinea forțelor), și 
Ileana Gheorghescu (al că
rei joc mai necesită retușuri 
în ce privește concentrarea 
și mobilitatea, după cum este 
de dorit o 
stantă în 
al echipei 
ieșeanca 
(laborioasă 
trebui să rămînă în vederea 
selecționerilor. Bineînțeles, nu 
pot fi neglijate alte ridică
toare valoroase din formații 
care n-au participat la tur
neu : Doina Coste. Loreta 
Sudacevschi etc.

în rîndul celor mai bune 
trăgătoare s-au aflat Maria
na Baga (a cărei valoare ar 
putea fi îmbunătățită prin- 
tr-un regim alimentar adec
vat impus sau autoimpus) și 
Marta Szekely de la Rapid, 
Lia Iliescu, Helga Bogdan 
și Mariana Popescu (în ca
zul în care își găsește o evo
luție constant bună) de la 
Dinamo, Florentina Itu (in
teligentă și explozivă în atac, 
dar nu îndeajuns de rezis
tentă) și Aurelia Căunei (cu 
un stil perfecționat și efica
ce, avînd însă un psihic 
destul de labil), de la Peni
cilina Iași. în rest, se im
pun atenției Rodica Popa 
(Universitatea Timișoara), Ve
nera Zaharescu (Medicina), 
Angela Moroianu (Farul) — 
element de perspectivă, An
gela Ionescu (C.P.B.) etc.

Desigur, selecționerii lotu
lui feminin vor găsi — cre
dem — cea mai bună for
mulă în urma unei analize 
mai minuțioase și pe crite
rii realiste. Fiindcă, acum, 
cu zece luni înaintea cam
pionatelor mondiale, experi
mentele și hazardările nu-și 
mai au rostul.

prezență mai con- 
sextetul de bază 
sale), precum și 

Viorica Bincheci 
și rezistentă) ar

Aurelian BREBEANU 
Emanuel FÂNTANEANU

liparul I.P. ..Informația", str. Brezaianu nr. 13—23, București

mai Ia Praga. prima etapă inche- 
indu-se la Karlovy Vary după 
137 km. Iată programul celorlalte 
etape : 13 mai (etapa a 2-a) : 
Karlovy Vary—Plsen (148 "‘ ’
14 mal (etapa a 3-a) : 
Usti na Lebe (147 km) ;
(etapa a 4-a) : Usti na 
Hradek Kralove ; 16 mai : zi de 
odihnă la Hradek Kralove ; 17 
mai (etapa a 5-a) : Hradek Kra- 
love-Wroclaw (112 km) ; 18 mai 
(etapa a 6-a) ; circuit pe străzlie 
orașului Varșovia (112 km) ; 19
mai (etapa a 7-a) : contracrono- 

’ ........ ‘ Plock—Vlokla-
vek (47 km) ; 19 mal (etapa a 
8-a) : Vloklavek-Bydgoszcz 
km) ; 20 mai (etapa
Bydgoszcz—Poznan (145 
mai : zi de odihnă la 
22 mal (etapa a 10-a) : 
Frankfurt pe Oder (184 
mai (etapa a 11-a) : Frankfurt pe 
Oder—Potsdam (137 km) ; 24 mai 
(etapa a 12-a): Potsdam-Halle 
(165 km) ; 25 mal (etapa a 13-a): 
Halle-Leipzig (34 km contracro- 
nometru individual) ; 25 mal le- 
tapa a 14-a) : circuit pe străzile 
orașului Leipzig (60 km) ; 26 mai 
(etapa a 15-a) : Ellenburg-Berlin 
(201 km).

metru individual

km) ; 
Plsen- 
15 mal 
Lebe-

(115 
a 9-a) : 

km) ; 21 
Poznan ; 
Poznan- 
km) ; 23

RADAR
MONDIAL

(Urmare din pag. It
specialist tn statistică și electro
nică.

In primul rind, se punea pro
blema de a stabili exact care sînt 
calitățile unui bun jucător, iar 
antrenorii au enumerat 300 de 
factori, care pot influența selec
ționarea unui jucător. Trebuiau 
deci rezolvate două probleme : 
reducerea la minimum a acestor 
factori și găsirea unor termeni- 
cheie, care să aibă aceeași semni
ficație pentru toți experții. După 
studii îndelungate, Quereishi a 
stabilit opt calități, dintre care 
trei (greutate, înălțime și viteză 
de deplasare) pot fi măsurate, 
celelalte cinci fiind : caracter,
viteză de reacție; control perma
nent al corpului, combativitate, 
prezență de spirit și forță-de- 
tentă. Pentru fiecare din cele 
opt calități se acordă note, de la 
1 la 9, in funcție de gradul dotă
rii jucătorului respectiv. In fine, 
jucătorul este apreciat și in 
funcție de postul in care joacă 
(aripă, fundaș etc.). Quereishi a 
stabilit un chestionar, sub forma 
a 18 constatări, pe care observa
torul trebuie să le noteze de la 
1 la 9.

Oamenii de știință de la Opty- 
- - al

la 
de

mum System Incorporated, 
cărui sediu central se alia 
Palo Alto — California, sint 
părere că sistemul lor ar putea 
aduce mari servicii nu numai 
fotbalului american dar și celui 
clasic.

Iată ce declară S. W. LANDES, 
unul din conducătorii acestei 
firme : „Cred câ sistemul nostru 
ar putea aduce mult folos clubu
rilor de fotbal In alegerea jucă
torilor. cu atit mai mult cu cit 
numărul de practicanți este 
foarte mare in Europa. îngreuind 
descoperirea realelor talente. 
Rolul nostru se rezumă doar la 
a obține de la specialiști (antre
nori. observatori) informații asu
pra calităților de bază și a defec
telor jucătorilor aflați sub obser
vație. și apoi de a pune in func
țiune calculatorul, care are două 
avantaje asupra omului : nu uită 
nimic și nu se emoționează nici
odată 1 Desigur, sistemul nostru 
nu a cucerit, de la început, toată 
lumea. Am Intilnit destulă rezis
tență din partea antrenorilor, care 
nu credeau dedt In propriul lor 
■ochi*, dar actualmente aproape 
toate echipele de fotbal ameri
can fac apel la electronică în 
recrutarea jucătorilor".

In scopul de a convinge și pe 
europeni de eficacitatea acestui 
sistem, firma americană a și fă
cut cîteva prospecțiuni. Prima 
tentativă, care a avut loc la clu
bul englez West Ham United, nu 
a fast de loc Încurajatoare, de
oarece conducătorii acestuia s-au 
declarat perfect satisfăcut de 
metoda actuală de selecționare.

Cu ocazia turneului de la Palo 
Alto, eiștigat de cunoștința noas
tră Vitoria Setubal (turneu la 
care au participat și Dukla Praga. 
West Bromwich Albion si echipa 
americană California Clippers), 
au fost abordați conducătorii clu
bului portughez care au primit, 
însă, cu destul scepticism propu
nerea americană.

In schimb, vicepreședintele clu
bului italian Fiorentina. Senatori, 
— a fost puternic impresionat de 
propunerile societății americane, 
deși clubul din Florența are un 
sistem de selecționare a tinerilor 
destul de bine pus Ia punct. Sin
gura obiecție a fost că sistemul 
care folosește mașina electronică 
costă destul de mult (nu din 
cauza calculatorului ci din cauza 
serviciului de tehnicieni care lu
crează cu acest complicat meca
nism).

Optymum System nu se gin- 
dește, insă, să se oprească aici 
Salam Quereishi studiază, de 
acum, o metodă care va permite 
echipelor să folosească informa
țiile transmise calculatorului elec
tronic. in timpul primei reprize 
a unui meci și care ii va permite, 
la pauză, să afle ctim va putea 
corija greșelile comise pină 
atunci și totodată să profite — 
in cea de a doua repriză — de 
punctele slabe ale adversarului.

gin-

pe

ASTĂ-SEARĂ. LA MARSILIA: UNGARIA-CEHOSLOVACIA
Azi se va decide „nr. 14“ 

pentru Mexic: Ungaria sau 
Cehoslovacia. întîlnirea de la 
Marsilia (care va putea fi ur
mărită de iubitorii fotbalului 
din țara noastră prin inter
mediul micului ecran, de ia 
ora 21,50) este așteptată cu 
un deosebit interes, nu nu
mai de spectatorii francezi, 
care au cumpărat toate bi
letele, ci și — bineînțeles — 
de amatorii sportului cu ba
lonul rotund din cele două 
țări interesate. în tribunele 
stadionului vor fi prezenți 
observatori din aproape toate 
țările europene calificate pen
tru turneul final, inclusiv an
trenorul reprezentativei țării 
noastre, prof. Angelo Nicules- 
cu. De asemenea, au fost a- 
creditați la acest meci peste 
200 de ziariști din țările eu
ropene ! ‘

Echipa 
Marsilia 
antrenat 
miezii aceleiași zile și marți 
dimineața. Din lot lipsesc trei 
jucători valoroși, fapt care 
produce multe griji antreno
rului Sos. Este vorba de fun
dașii Pancsics și Sziics și de 
înaintașul Albert — toți ac
cidentați. Ultimul se află to
tuși la Marsilia, în calitate 
de trimis al agenției de pre
să M.T.I.

într-o conferință de presă 
care a avut loc în această lo
calitate cei doi antrenori au 
anunțat formațiile probabile 
pe care le vor alinia în a- 
ceastă partidă decisivă. Se
lecționerul maghiar Karoly 
Sos intenționează să înceapă 
meciul cu următorul „11“ : 
Tamas — Kelemen, Meszoly, 
Menczel, Ihasz, Halmosi, 
Gorocs, Fazekaș, Bene, 
nai II, Zambo.

Antrenorul cehoslovac 
sef Marko a comunicat 
mătoarea formație probabilă: 
Viktor (Venczel) — Pivarnik, 
Migas, Horvath, Hagara (Zlo- 
ha), Kvasniak, Kuna, F. Ve
sely (B. Vesely), Petras. A- 
damec, Stratil (Jokl).

Partida va fi arbitrată 
francezul Roger Machere. în 
cazul unui scor egal și după 
prelungiri se califică echipa 
Ungariei, care are în grupă 
un golaveraj mai bun.

Ungariei a sosit la 
luni dimineața și s-a 

îr. cursul după-a-
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Dunai II, unul dintre golgeterii echipei Ungariei, în acțiune. 
In fotografie, fotbalistul maghiar în luptă cu portarul Viktor 
(fază din meciul Cehoslovacia — Ungaria, desfășurat la Fraga 

și încheiat cu rezultatul de 3—3)

Nr. 15 PENTRU MEXIC VA FI CUNOSCUT 
DUMINICĂ, IAR „Nr. 16 , LA 14 DECEMBRIE

Campionatul Bulgariei a 
fost întrerupt în vederea pre
gătirilor pentru meciul deci
siv al naționalei Bulgariei cu 
Luxemburg, de la 7 decem
brie din cadrul preliminarii
lor pentru Mexic.

înfringerea severă din par
tida cu Polonia a determi
nat .luarea unor măsuri ur
gente per.tru eliminarea lip
surilor constatate la Varșo
via și modificări în 'formație. 
Portarul Simeonov, accidentat 
în meciul cu Polonia, și As- 
paruhov, care nu a făcut de
plasarea la Varșovia, sînt a- 
cum pe deplin restabiliți și 
își reocupă locurile în echi
pă. Lui Iakimov, care în ul
timele întîlniri de campionat 
a arătat o formă excelentă, 
i se va încredința din nou 
postul de mijlocaș cu funcții 
ofensive.

Cei 22 de jucători din lot 
se află de la 24 noiembrie 
în cantonament la Doina Ba- 
nia, la 90 km de Sofia. Du-

minică naționala bulgară a 
susținut în orașul Pazardjik 
un meci de verificare în com
pania unei selecționate cehe, 
alcătuită din jucători tineri 
și antrenată de cunoscutul an
trenor Rudolf Vytlacil. Echi
pa Bulgariei a cîștigat cu sco
rul de 2—1 (1—1), prin punc
tele marcate de Iakimov și 
Mitkov.

Toma HRISTOV

ZURICH 2 (Agerpres). — 
Federația internațională de
fotbal a stabilit datele de
desfășurare a meciului dintre 
echipele Israelului și Austra
liei (preliminariile campiona
tului mondial de fotbal). Pri
mul joc se va disputa la 4 
decembrie la Tel Aviv, ur- 
mînd ca returul să 
la 14 decembrie la 
După cum s-a mai anunțat, 
cîștigătoarea acestor 
va fi cea de-a 16-a calificată 
pentru turneul final din Me
xic.

aibă loc 
Sydney.

întîlniri

- TELEX- TELEX- TELEX-TELEX-TELEX-TELEX
Proba de obstacole din cadrul 

concursului internațional de că
lărie de la Viena a fost ciștigptă 
de sportivul Italian Piero d'In- 
zeo. învingătorul, care a concu
rat pe calul .Red Fox", a parcurs 
traseul in 44.8 și 0 puncte pena
lizare. Pe locurile ' 
clasat Raimondo dlnzeo (Italia) 
pe .Bellevue" — 
penalizare) și 
(R. F. a Germaniei) . 
45,4 (4 puncte penalizare).

următoare s-au

43.6 (4 puncte
Lutz Merkel 

pe „Sir"

Tumeul internațional feminin 
de handbal de la Katowice a 
revenit reprezentativei R. D. 
Germane, care a terminat com
petiția neînvinsă, totalizind șase 
puncte. Pe locurile următoare

s-au clasat In ordine Polonia A 
- 4 puncte : Ungaria — 2 puncte 
și Polonia B — o

In ultima zi 
R. D. Germană a 
(6-4) Polonia A, 
dispus cu scorul 
de Polonia B.

puncte.
a competiției, 
învins cu 12-10 
iar Ungaria a 
de 24-6 (15-3)

Marcel Cerdan jr, a repurtat o 
nouă victorie la puncte. In me
ciul desfășurat la Paris pugilis- 
tul francez l-a Învins clar la 
puncte pe semlmijloclul Lucian 
Fernandes. Peste 5 000 de spec
tatori au urmărit acest meci 
care a coincis cu cea de a 44-a 
întîlnire a lui Cerdan, neînvins 
in carieră. în rundul 8, Fernan
des a fost numărat pînă la 8.

In Cursa ciclistă de șase zile, 
care se desfășoară în prezent pe 
velodromul acoperit din ZUrich, 
conduce cuplul Post (Olanda) - 
L. Pfenninger (Elveția) cu 190 de 
puncte. Ii urmează perechile 
Bugdahl-Kemper (R. F. a Ger
maniei) și Sercu (Belgia) _ van 
Lancker (Franța).

(R. F. a Germaniei) 
într-un meci amical 
masculin, selecționa- 
ale R. F. a Germa-

La Kronau 
s-au întîlnit, 
de handbal 
tele secunde
niel și Franței. Handballștii vest- 
germani au terminat învingători 
cu scorul de 25-21 (13-7).

ÎN TURNEUL FINAL AL C. M. DE HANDBAL

SE CUNOSC 14 DIN CELE 16 FINALISTE
In meci retur pentru pre

liminariile campionatului mon
dial de handbal, la Sofia e- 
chipa Ungariei a învins cu 
scorul de 23—15 (12—8) e-
chipa Bulgariei. Handbaliștii 
maghiari s-au calificat pentru 
turneul final de la Paris 
deoarece au cîștigat și primul 
joc (29—11).

★
La Munster selecționata 

R. F. a Germaniei a întrecut

cu 22—11 (9—6) echipa Olan
dei, calificîndu-se pentru tur
neul final (primul joc dispu
tat la Utrecht se încheiase ia 
egalitate 16—16).

★
Componența grupelor tur-- 

neului final se prezintă ast
fel : grupa A : U.R.S.S., Nor
vegia, Suedia, R. D. Germa
nă sau Israel; grupa B : Ce
hoslovacia, Iugoslavia, Japo
nia, Canada; grupa C : Ro-

mânia, R. F. a Germaniei, 
Franța, Elveția; grupa D : 
Danemarca, Polonia, Ungaria, 
Islanda sau Austria.

★
Pînă în prezent, pentru tur

neul final sînt cunoscute ca 
echipe calificate 14 formații 
din cele 16. Urmează să se 
mai ' dispute meciurile Aus
tria — Islanda și R. D. Ger
mană — Israel.
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