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CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ §1 SPORT

Continuînd o frumoasă tradiție de sfîrșit de an, redacția noastră se 
adresează cititorilor săi cu întrebarea : CARE SINT, DUPĂ OPINIA DV CEI 
MAI BUNI 10 SPORTIVI ROMÂNI Al ANULUI 1969?

Profesori de educație fizică, sportivi, antrenori, iubitori ai sportului ! Aș
teptăm răspunsurile dv.

Acei dintre participanții la anche tă ce vor indica în răspunsurile lor cei 
mai mulți dintre sportivii clasați în primele 10 locuri vor fi răsplătiți cu fru
moase premii.

Amănunte în numerele viitoare

Cu învingătorul lui Tony Roche: 
la antrenament în Sala Floreasca i
• „Am ajuns un coșmar

• Ancona viitorul popas

surpriza să-1
Nâstase. azi 
ieri) la an- 

parchetul 
în compa- 

de

Am avut 
intilnim pe Ilie 
dimineață (n. r. 
trenament, pe 
sălii Floreasca. 
nia coechipierului său 
„Cupa Davis" Sever Dron, 
a tinărului campion Ion 
Sântei și a lui Viorel Mar- 
cu. Pentru moment, am avut

pentru Stan Smith- 

al tenismanilor

reeditării ga-

români

i
I

sentimentul
lei festive de acum citeva 
săptămini, dar absenta pu
blicului și a lui Ion Țiriac 
ne-au readus la realitate. 
Ne-a impresionat modestia 
lui Ilie Năstase care, după 
o finală redutabilă in pri
mul său turneu open de 
sală, a revenit în Capitală

înconjurat 
riozitatea 
percampionului 
cărui prim gind a fost antre
namentul. Respectindu-i a- 
ceste calități, pe care Ie re-

de tăcerea și 
caracteristică 

român.
se- 
su- 

a! I

I. MITROFAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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aproape imposibil)

CALENDARUL SPORTIV AL ȘCOLII

DINAMO BACAU A PROPUS
I
I
I

Din această

0 singură eroare

feminină de handbal a 
la 5 și 1 decembrie în 
in orașele Offenbach și Kassel, 
jocuri în R. D. Germană. Din
Irina Nagy-Climovschi, Lucreția

săritură. Neagu va înscrie golul victoriei Rapidului
Foto : TH. MACARSCHI

României 
R. F. a

Raid-anchetă prin citeva centre școlare 
semnal de alarmă acolo unde 
sc simte nevoia.Școala are multiple 

obligații în ceea ce 
privește organizarea di

feritelor manifestații cu ca
racter sportiv, cunoscîndu-se 
faptul incontestabil că ele 
contribuie esențial la întă
rirea sănătății elevilor, la 
refacerea energiei nervoase 
consumate în timpul efortu
lui intelectual. în șirul aces
tor obligații se înscrie și res
pectarea calendarului spor
tiv, sarcină ce o ________
au spre rezolva
re organizațiile 
U.T.C. din școli, 
prin comisiile 
sportive și pro
fesorii de educa
ție fizică.

Pentru a 
noaște 
multe 
privind 
rea și 
tarea
rului sportiv, ne-am depla- 

,sat recent intr-o serie de 
centre școlare. în cadrul a- 
cestei anchete vom încerca 
să prezentăm cele constatate 
— aspecte plăcute sau mai 
puțin plăcute — in dorința 
de a populariza experiența 
pozitivă și de a trage un

eli
cit mai 
aspecte 
alcătui- 
rcsp<*c- 

calenda-

ECUSONUL...
Intîmplarea a făcut 

luăm un prim contact 
preocupările pentru sport 
elevilor dintr-un liceu
vechi tradiții din Constanța. 
Vizita noastră a început în 
timpul acelor minute cînd li
niștea domină pe coridoare, 
cînd prin uși nu răzbat de- 
_________ cît frînturi de 

vorbe, trădînd 
răspunsuri sau 
explicații la di
verse teme puse 
în dezbatere la 
orele de curs.

Am putut ast
fel să ne oprim 
nestingheriți (în 
timpul pauzelor
— ne-am 
vins mai
— lucrul

cesta este
în fața vitrinelor și panouri
lor care stau mărturie bo
gatei activități sportive ce 
se desfășoară în școală.

Vitrinele conțin trofeele 
(nu puține) cucerite de re-

Emanuel FÂNTĂNEANU

După cum s-a stabi
lit prin tragere Ia sorți, 
echipa Dinamo Bacău 
va avea ca adversară 
in turul al treilea al 
„Cupei europene a tir- 
gurilor’ formația sco
țiană Kilmarnock. In 
urma nnei convorbiri

telefonice avută 
clubul băcăuan ani 
aflat că dinamoviștii au 
propus partenerilor lor 
ca meciurile să aibă 
loc Ia datele de 17 (in 
Scoția) și 24 (la Bacău) 
decembrie.

RAPID — PETROLUL 1—0 (0—0)

Stadion Giulești ; teren bun ; vreme friguroasă ; spectatori 
aproximativ 8 000.'A marcat Neagu (min. 70).

RAPID : Răducanu (n-a avut ce apăra) — Pop 8, Lupescu 8. 
Dau 7, Greavu 8, Dinu 7, Angelescu 0 (min. 82 — M. Stelian), Dumi
tru 8, Petreanu 7, Neagu 5, Codreanu 6 (min. 75 — Năsturescu).

PETROLUL : M. lonescu 8 — Gruber 6 (pentru faulturi repeta
te) Bădin 0 (min. 90 — N. lonescu), Florea I 8, Mocanu 7, Iuhas 
7. Cringașu 7. Dincuță 7, Grozea 5, Cotigă 4, Sfirlogea 4 (min. 50 — 
Moraru 6).

A arbitrat C. Nițescu + +++• ajutat la linie de E. Bucșe și A. 
Tudor (toți din Sibiu).

„Trofeul Petschowschi“ (pentru public) : 9.
La tineret-rezerve : Rapid — Petrolul 4—1 (0 0).

și un singur moment de decizie
Am intuit desfășurarea 

partidei Rapid — Petrolul 
din momentul anunțării for-

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE ȘAH CIOCĂLTEA ȘI SZABO
VOR SUSȚINE UN MECI PENTRU TITLU

mației petroliste, care alinia 
în compartimentul defensiv 
nu mai puțin de trei fundași 
centrali : Bădin, Florea I și 
Cringașu, ultimul manevrînd 
în fața celorlalți doi. Se re
nunțase deci, din capul locu
lui, la un mijlocaș, iar re
tragerea lui Grozca și Din- 
cuță, ca un corp comun cu

Paul SLAVESCU

(Continuare tn vag a 3-a)
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COLEGII
DE LA „86“
s
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e afirmă că elevii de Io 
Școala generală nr. 86 din 
Capitală sint copii deosebiți. 
Să nu le spunem copii-mi- 
nune (cu toate că abundența 
de talente de aici, în litera

tură, arte plastice, muzică și sport 
le-or putea conferi cu prisosință acest 
titlu) dar, în orice caz, copii cu o per
sonalitate autentică, cuceritoare.

Ne-o dovedește frumoasa lor iniția
tivă de a edita o revistă dedicată 
turismului. O modalitate de a pleda 
— și pe această cale — centru ex
cursii, dar nu a acelora în luxoase 
autocare O.N.T., ci în sprijinul drume
țiilor cu rucsacul în spate, a dormi
tului în corturi, a auto-gospodăririi.

Să reconstituim faptele. O mină de 
copii, băieți și fete, toti „cravate roșii", 
si-au propus ca, paralel cu activitatea 
lor școlăreasca, să-și dedice citeva ore 
muncii redacționale. Ei singuri (primind 
și acceptînd, desigur, unele sugestii 
fertile din partea conducerii școlii, a 
dirigintilor și profesorilor) si-au alcă
tuit colectivul de muncă, după stricte 
reguli gazetărești, cu redactor șef, șefi 
de rubrici, redactori și reporteri, secre
tari tehnici și machetatori, cu fotore
porteri. Un laborator ad-hoc rezolvă 
operativ nevoia de ilustrație a acestei 
reviste, cu apariție trimestrială și inti
tulată, cum nu se poate mai sugestiv, 
„Hai la drumeție !"

Debutul a avut loc cu mai bine de 
doi ani în urmă. Materia primă — 
datele culese din acțiunile turistice în
treprinse de școală, de unitatea de 
pionieri. Reporterii revistei au poposit 
pe malul însorit al morii, s-au strecurat 
prin stufărișul Deltei, au urcat în munți 
ascultînd foșnetul tainic al pădurilor 
de brazi, s-au oprit în tabere, pentru 
a gusta din farmecul și poezia lor, au 
intrat în incinta fabricilor și șantiere
lor, a gospodăriilor sătești, au con
templat morile cvartaluri de locuințe 
apărute pretutindeni, și-au aplecat frun
tea în fața unor monumente istorice 
care vorbesc de trecutul de luptă, de 
jertfele poporului și ale clasei munci
toare. Ca veritabili reporteri, au căutat 
să vodă tot, au răscolit totul. Deta
șați de emoția primului contact cu 
atîtea măreții înregistrate pe retină, 
ei au ieșit repede din zodia contem
plării și ''și-au așternut pe hîrtie im
presiile, însoțindu-le de 
fotografii.

Rezultatul ? La Școala generala 
86 aproape că nu există __ . . _
nu-și manifeste dorințe de a face parte 
din cercul de turism. De unde rezultă 
co îndemnul colegilor noștri de breaslă 
a avut Io „86" o putere generaliza
toare.

De ce ținut să facem cunoscută 
o asemenea acțiune ? Pentru că, fiind 
o inițiativă care nu necesită eforturi 
materiale peste granițele scolii, ea ar 
merita o atenție cu totul specială. 
Mici condeieri de talent se pot găsi si 
în alte colective de elevi. Și ei ar f> 
tentați să urmeze exemplul colegilor 
lor. In acest sens, „Hai la drumeție I" 
ar putea exista și în cadrul altor insti
tuții de învățămînt, în sprijinul celei 
mai la îndemînâ, mai frumoase și mai 
instructive activități, aceea a turismului.

desene, de

î nr. 
elev care să

Tiberiu STAMA

ECHIPA DE HANDBAL FETE A ROMÂNIEI EVOLUEAZĂ PESTE HOTARE
Echipa 

va evolua 
nata țării 
ține două 
fac parte : 
Emilia Neghină, Constantina Hie, Rozalia

a plecat intr-un turneu peste hotare. Ea 
Germaniei, urmind să întîinească selecțio- 
După aceea, handbalistele noastre vor sus- 

echipa condusă de prof. Valerin Gogiltan 
Anca, Eler.a Dobîrceanu, Simona Arghir, 

Soos, Maria Magyari, Petruța Băicoianu ș.a.
X

DE MÎINE. IN SALA FLOREASCA
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HALTEROFILI DIN 5 ȚARs 
IAU STARTUL IN CUPA BALCANICĂ

Miine după amiază, in sala 
Floreasca, va începe cea de 
a doua ediție a Cupei bal
canice la haltere, competi
ție care reunește sportivi din 
Bulgaria. Iugoslavia, Grecia. 
Turcia și România. Reuniu
nile de vineri după amiază 
și simbătă (dimineața și 
după amiază) vor furniza 
desigur întreceri pasionante

SCVRT ISTORIC

Prima ediție a Cupei bal
canice a fost organizată a- 
nul trecut la lambol (Bul
garia) și a reunit reprezenta- 

j tivele a trei țări : Bulgaria, 
j Iugoslavia și România. Gre- 
: cia și Turcia, țări in care
I 'Continuare in țaa a < a

Iată-l pe Mladen Kucev, campion european la categoria pană, 
unul dintre cei mai valoroși halterofili bulgari

partidelor între- 
’ ” a 

a 
dus *la desemnarea noului pur
tător al titlului. Cu toate efor
turile depuse, Iuliu Szabo nu 
a reușit să cîștige finalul de 
turnuri la Grunberg, astfel ca 
a fost ajuns,'chiar pe linia de 
sosire, de către Victor Cio- 
câltea, care l-a învins pe Segal.

Deci, pe primele două locuri, 
la egalitate de puncte (13) s-au 
clasat Victor Ciocâltea și Iu
liu Szabo. Ei urmează să joa
ce un meci de baraj de 4 par
tide pentru titlul de campion, 
la o dată ce se va fixa ulte
rior Indiferent de rezultatul 
acestei ultime confruntări, per
formanța lor în acest campio
nat constituie un remarcabil 
succes. ' .Marele maestru Florin Gheor
ghiu a trebuit să se mulțu
mească. de astă dată, cu lo
cul III — un rezultat foarte 
bun pentru oricine altul, dar

Disputarea 
rupte din__ ultima rundă 
campionatului național nu

ambiția și posibili- 
___ Maestrul Theodor 

Ghițescu a jucat, ca de obi
cei, un șah foarte corect și 
elegant, care ar fi meritat, 
poate, cu o picătură de ener
gie in plus, mai mult decît 
locul IV, pe care l-a ocupat.

Clasamentul final al 
natului este următorul . 
de egalitate, ordinea a fost 
stabilită de arbitri, c~ * 
sistemului Sonneborn) : 
V. Ciocâltea și I. Szabo 13 
puncte ; 3. Fl. Gheorghiu 12 ; 
4. Th. Ghițescu 11'A ; 5. S. Se
gal 11 ; 6—8. Gh. Mititelu, C. 
Pârtoș și E. Ungureanu 10'/2 J 
9—11. S. Neamțu, P. Voicu- 
lescu și D. Drimer 10 ; 12. D. 
Bondoc 9*/2 ; 13—14 : C. Botez, 
Em. Reicher 8'/2 ; 15—16. V. 
Georgescu și dr. O. Troianes- 
cu 8 ; 17. S. ■ Grunberg 7% ; 
18. Tr. Stanciu 7; 19. Gh. Va- 
rabiescu ; 6 ; 20. I. Fischer 5.

(S. Sm.)

nu pentru 
tățile sale.

campio-
(în caz

conform
1—2.

...APOI S-A NĂSCUT
„CEAHLĂUL"

® Calisfraf Hogaș: „Vine, vine și rindul educației 
fizice" • „Sporturile sint o necesitate pentr-
viafă" ® Actul de naștere : „Ciahlău foot-ball club, 
7979" ® Mesajul și faptele inaintașilor luminează 

prezentul

Faptele se desprind din file de 
istorie. O istorie făurită dintr-o fe
ricită îmbinare a spiritului umanist 
al cărturarilor cu credința în bine
facerile educației fizice.

Trecuse o jumătate de secol de la 
înființarea liceului „Petru Rareș" din 
Piatra Neamț. Atunci, în 1919, jubi
leul a fost numai al lăcașului de 
cultură. Acum, în 1969, jubileul este 
al liceului, dar și al asociației spor
tive a elevilor — „Ceahlăul". Pre- 
luind, Ia 27 noiembrie 1869 directo
ratul, Calistrat Hogaș spunea : „Vine, 
vine și rindul educației fizice !”.

Aceste cuvinte de foc au rămas 
nestihse ; și, după 50 de ani de la 
exprimarea lor, au devenit realitate : 
într-o duminică a lunii octombrie 
1919, 300 de elevi și profesori au pus 
bazele asociației „CIAHLAU FOOT
BALL CLUB, 1919". Președinte de

onoare al clubului, de fapt inima 
și inițiatorul mai tuturor manifestă
rilor, a fost ales chiar directorul li
ceului, naturalistul Mihai Stamatin.

Acum citeva zile, cind orașul Pia
tra Neamț a trăit momentele 
toririi liceului centenar și ale 
ției 
sori 
lele 
sînt
pentru viața elevilor, cu atit ma> 
mult”.

Avînd drept motto această reali
tate, conducerea liceului a organizai 
o reușită sesiune de comunicări știin

sărbă- 
asocia 
profe- 
cuvin-

.Sporturile

sportive semicentenare, 
și elevi și-au amintit de 
lui Mihai Stamatin : 
o necesitate pentru viață ! Iar

Ion GAVRILESCU

'Continuare tn pag a 2 a
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Echipa de lupte greco-romane a clubului Steaua, campioană republicană pe anul 1969 : in picioare, de la 
stingă Ia dreapta — antrenorul Gh. Șu teu, M. Baciu, P. Stroe. I. Gabor, C. Badea, N. Pavel, N. Neguț 
si antrenorul V. Popovici: rtndul de Jos: I. Jeg. Gh. Stoiclu, I. Bac: J. Gh. Berceanu, S. Popescu și Șt.

ștefan. Foto : VAS1LE BAGEAC

MARGINALII LA SFÎRȘITLL CAMPIONATULUI

DIVIZIEI A DE LUPTE GRECO-ROMANE

In ultimii ani, campionatul di
viziei A de lupte greco-romane 
a prilejuit dispute deosebit de 
pasionante pentru cucerirea titlu
lui național. Echipa clubului Di
namo București, instalată pe po
diumul victoriei încă de la inau
gurarea primei ediții a campio
natului a primit. In acești ul
timi ani, asaltul unei alte for
mații pretendentă, cu justificata 
îndreptățire, la titlu : Steaua (an
trenori Vascul Popovici șl Glwor- 
ghe șuteu). De flecare dată insa 
echipa din gos. Ștefan cel Mare 
a reușit, tn meciurile decisive cu 
Steaua, să triumfe, cu mai multe 
puncte sau la limită.

A urmat Insă startul tn ediția 
din acest an, cu disputarea par
tidelor tur-retur. Meciul Dina- 
mo-Stcaua, din tur, a fost pro
gramat în etapa a IlI-a. Șl de 
astă dată dinamoviștil au ctști- 
gat cu 19.5-16,5. Antrenorul lor. 
Dumitru Cuc, omul care se dă
ruiește cu trup șl suflet sportu
lui îndrăgit din copilărie (fede
rația de specialitate t-a acordat 
recent o diplomă pentru cei 2o 
de ani de activitate) a alcătuit 
atunci, împreună cu antrenorul 
Victor Dona, o formație cars n’i 
putea fl depășită. In cea de a 
doua partidă, din retur, progra
mată în ultima etapă, cel doi 
antrenori dlnamovlștl au -jucat 
o carte riscantă, care, după pă
rerea noastră, i-a costat marele 
eșec, acela de a fl coborît. în 
cel de la 21-lea an, de pe prima 
treaptă a podiumului de onoare. 
Văzind că Steaua șl-a intănt 
considerabil garnitura, prin ve
nirea campionului mondial un. 
Berceanu (cate își satisface sta
giul militar) au încercat să-i 
slăbească pe I. Enache pentru 
a-1 trece de la categoria 74 kg 
la 68. Nu era o noutate, dar E- 
nache încetase să mal concureze 
la .68 kg* de multă vreme. Băile 
de aburi, crosurile, regimul ali
mentar etc. au fost de prisos. 
La clntarul oficial. Enache. în
scris în formație la categoria 68 
kg, nu s-a putut încadra în li
mitele acesteia. Așadar. Dina mo 
a pomit în meciul decisiv cv un 
handicap de 4 puncte, ,radios 
exact atit cît li trebuia echipei 
Steaua pentru a cuceri titlul de 
campioana. Cu toate eforturile, 
demne de admirat, luptătorii dl- 
namoviștl n-au reușit să refacă 
handicapul, sau cel puțin să-l 
reducă cu un singur punct, care 
le-ar fi permis reeditarea succe
sului, plerzînd cu o diferență de 
4 puncte: 14-18. Acesta este a- 
devărul după calculul aparent. 
Dar nu se șlle dacă, de pildă 
Enache. admis în concurs, nu 
ar fl pierdut prin tuș sau desca
lificare în fata campionului mon
dial S. Popescu, ceea ce echi
vala cu forfalț-ul. sau dacă M. 
Baciu și I. 
„cu dinții" 
descalifica rea 
fruntarea la

că tn această ediție, mal mult 
ca In toate celelalte, cel puțin 
două formații au Încercat să-i 
bareze drumul 1 Rapid București 
(antrenor Marin Belușică) și Stea
gul roșu Bv. (antrenor — tn tur — 
Valerin Btilarca șl - tn retur - 
Ion Bălrîn). Metaiurgiștil bucu- 
reștenl Insă au reușit să iasă 
învingători. Rapid și Steagul roșu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

12.

CLASAMENT 
Steaua

Dinamo 
Buc. 
Metalul 
Buc. 
Rapid 
Buc. 
Steagul 
roșu Bv.

12 21 0

22 21 0

22 18 0

22 13 2

FINAL

1 (18 -134

1 645 113

4 4714'213,5

7 39M-3W.3

9 3(9 -3Z0Î2 11 t
Electroputere Cv.

22 8 « 10 323,5 400,5 
Dunârea Galați

12 2 2 13 
Progresul Buc.

22 1 1 14 
Pescărușul Tul cea

22 S t H
C.F.R. Timișoara

22 5 2 
lugoj 
« < 1

C.S.M. Reșița
22

313,5*4304

285 >4iZ

314,5*4(1.5

(I

(4

38

50

42

38

37

3«

A.S.M.T.

3 0

15

17

13

274 -442

202 <530

218,5-527,5

34

31

28

s-au prezentat 
Metalul avind

meciurile cula
. __  sportivi plafonau

(mal puțini Rapid șl mal mulți 
Steagu’ roșu). Cu astfel de gar
nituri. deși raoidișfll și stegarii 
au luptat din răsputeri. Metalul 
nu putea fi învins.

Celelalte formații, prezente ,n 
prima dJvtzie a campionatului la 
ediția 1969. au avut fisuri serioa
se care nu le permiteau să o- 
cupe locuri mal bune tn clasa-

ment. De pildă Elect roputere
Craiova țantrenor Ilie Marinescu) 
nu a prezentat concurent la ca
tegoria • semigrea la 9 meciuri 
iar A.S.M.T. Lugoj (antrenor A. 
Ciosai a luptat fără sportiv la 
cat. (S kș - < meciuri ’ 
concurent la .190 kg" — 
ciurl, pierzlnd. din start, 
prețioase.

Tn rapoartele arbitrilor ____
pali se menționează că luptătorii 
d» la C.F.R. Timișoara (antrenor 
Gh. Toth) au fost indisciplinațl. 
voclferind și contestind toate de
ciziile arbitrilor, iar antrenorul 
Pescărușului Tulcea, I. 
bazu, s-a dovedit deseori recalci- 
tranL Tot dintr-un astfel de ra
port aflăm că : sportivii de la 
Progresul București (antrenor V. 
Constaminescu) nu au ciștigat 
nici un meci în triunghiularul e- 
tapei a II a și nu au obținut nici 
măcar un „egal* I

Dunărea Galați (antrenor L 
Dunose) a evoluat modest, clș- 
ligind, îndeosebi. InUlnirUe de a- 
casă Ultimul loc este ocupat de 
C.S.M. Reșița, o formație mult 
remaniată, o dală cu venirea 
tinărulul antrenor Nicolae Po
pescu. Promovînd tineri (ără ex
periență competiționalâ. evoluția 
echipei reșițene a fost pe măsura 
posibilităților promittnd însă o 
comportare meritorie în viitor.

Iată șl clștigătorii pe categorii 
(cel mal mare număr de victorii 
în categoriile respective) : cat. 
48 kg. G. Pop 
cat. SS kg. St. 
Buc.), cat. 5? 
(Metalul Buc.).
Baciu (Steaua). __
Toth (Steagu! roșu).

(Dinamo ___ __
Gabor (Steaua), cat. 

Fodorpatachi (Dinamo 
100 kg Gh. Popovici 
cat. + 100 kg. V.

Si fârâ
7 me- 
puncte

prind;

Geam-

sportul Nr. 745 (6179)

UN NOU

PELESPORT
Săptămina grasă in lume, 

aș numi-o săptămina de Pe
lesport, săptămina costelivă 
de telesport, slabă, slăbuță, 
să-i numeri coastele. Știu prea 
bine că nu Țopescu et Co. sint 
de vină — intrăm in decem
brie operatori, care de repor
taj. inteligențe active, toate 
forțele sint concentrate pentru 
Revelion. Mai sint și alte ar
gumente, teribile, de neclin
tit. Fănttș al nostru a sărit cu 
gura că Steaua a fost prea 
mult filmată — iată, n-am a- 
vut parte de ea, tocmai cind 
ii dădea 8 goluri lui Ghiță ! 
Ar fi meritat, desigur, să ve
dem cum. Ce s-a întîmplat cu 
Ghiță ? Si cine-i, la urma ur
mei, acest Tătaru ? — e cazul 
să ne întrebăm măcar acum 
cînd băiatul e pe cale să lichi
deze monopolul Dumilrache- 
Oblemenco tn problema golge- 
terilor. In schimb, am avut 
parte de un Rapid — Farul, 
ceea ce ar însemna — după lo
gica lui Fănuș Cel Furios — 
că Țopescu et Co. vor să mear
gă gratuit cu trenul sau să-și 
petreacă vacanța de vară la 
mare. Meci luminat de un 
gol al lui Neagu — să vezi și 
să nu crezi: corner — centra
re — Neagu reia ăintr-o bu
cată. fără să clipească, fără 
să rateze ! Minune de la dum-

nezeu, care trebuia o dată ți 
o dată să se abată și asupra a- 
cestui om... Noaptea a venit 
și golul nr. 1000 al lui Pele, 
— cu o intirziere de două 
săptămini. „Hombre" marcase 
golul exact în clipele cind

redea cite ceva din ce s-a în- 
timplat in Europa la 26 noiem
brie, in materie de Pelesport 
Zi de uimire : am auzit cu u- 
rechile mele Saint Etienne— 
Legia, in care polonezii în
ving cu l—0, chiar in Franța, 
pe stadionul unde Bayern 
Munchen a fost eliminată cu 
3—0 ! Crainicul de la Monte 
Carlo trecea prin clipe și vor
be de groază și disperare —-

concluzia 
jumătate

■P

Conrad și Bean, mergeau pe 
Lună. Toată Brazilia uitase de 
Apollo și stătea cu ochii pe 
pămintean. Noi nu sîntem bra
zilieni, dar ce făceam dacă 
și imaginile lunare ne veneau 
după 11 zile ? Mai sint oa
meni care-și închipuie că Pele 
e mai puțin important decit 
cosmonauții. azi, in lume. Că 
golul 1000 poate veni spre noi 
mai încet decit Luna. Mi-e 
cam milă de acești oameni tu
nat eci...

In esență, telesportul nostru 
e în urmă — sistematic — cu 
10—15 zile față de evenimen
tele mondiale specifice ramu
rii sale. După calculul meu, a- 
bia la 14—15 decembrie vom

cum n-am auzit nici în româ
nește. vreodată. Mă uit altfel 
la UT.A., ă propos de Legia... 
Gornik Zabrze bate Glasgow 
Rangers cu 3—1, în Scoția. Mă 
uit și znai altfel la Steaua. 
Benfica îi dă trei goluri lui 
Celtic, cind lumea întreagă 
știe că nu mai există Benfica, 
nu mai există portughezi. Uite 
că există. Și mă uit altfel la 
echipa aceea care începe cu 
versurile: Răducanu — Săt- 
măreanu... Și uitîndu-mă mai 
bine constat că de cind ne-am 
calificat pentru Mexic — Du- 
mitrache, Lucescu, Dinu și 
Nunweiller au pierdut trei 
meciuri din patru.’ tn ritmul 
acesta, o regulă simplă de trei

CALENDARUL SPORTIV AL
(Urmare din pag. I) CEL BATKIN" 

STANȚA.
COS-

Gabor n-ar £i tras 
pentru a evita 
dictată în con- 

.„ care ne referim. 
Fără a scădea din meritul noii 
campioane. Dinamo a facilitat 
întrucîtva, încă din start, drumul 
spre titlu adversarei sale nr. 1. 
Din păcate, așa cum se știe, 
greșelile se plătesc, uneori chiar 
destul de scump. Poate ia viitoa
rea ediție, antrenorii Cuc șl 
Dona își vor reaminti de meciul 
ultimei etape din ediția a 21-a i 

O altă formație care merită 
sincere felicitări este aceea a 
clubului bucureștean Metalul. An
trenorul acesteia. Ilie Gheorgbe, 
un Îndrăgostit de spartul lupte
lor; a condus cu o adevărată 
dăruire formația sa pe locul Ui 
In clasamentul final, performan
tă pe care o realizează de 3 ani 
consecutiv. Șt, se poate spune

Asistînd la o serie de evoluții 
ale jucătorilor fruntași de tenis 
de masă, am avut nostalgia u- 
nel perioade nu de mult apuse, 
cînd - in sala Floreasca - con
cursurile „primelor palete- stlr- 
neau un Interes deosebit.

Anonimatul total tn care se 
desfășoară acum asemenea în- 
tîlniri. m-a tăcut să mă întreb 
- pentru a cita oară tn ultimul 
Ump t - de ce această pasivitate, 
acest dezlnters pentru un sport 
care a adus multe satisfacții pu
blicului șl care a îmbogățit con
siderabil palmaresul sportului 
românesc.

și o dată cu vizionarea compe
tițiilor. a urmăririi celor care au 
dificila misiune de a menține un 
prestigiu greu cucerit în ani șl 
ani de zile, am căpătat și răs
punsul dorit. Cit aș fl de in
dulgent, nivelul general al în
trecerilor nu putea primi cali
ficativul de satisfăcător.

Dacă din punct de vedere teh
nic putem spera intr-o oarecare

cu Învingătorul lui tony roche
(Urmare din pag. 1)

comandăm și altor sportivi 
fruntași, am așteptat ca el să-și 
termine antrenamentul și l-am 
solicitat pentru un interviu 
menit să lămurească optnia 
noastră publică asupra recent 
încheiatului 
Stockholm.

— Primul 
vin acasă, 
foarte frig, 
se deja într-un strat respecta
bil. concentrarea in timpul 
turneului a tost foarte încor
dată. așa incit dorul de ca-i 
mă cuprinsese și mai mult. 
In privința jocurilor propriu- 
zise, vreau să subliniez că am 
cunoscut un nou gen de teren 
și anume o compoziție plasti
că, mai puțin rapidă decit par
chetul. dar mai repede decît 
Zgura. Am crezut că noua 
compoziție, așternută în plăci 
pătrate pe pardoseala sălii, mă 
va avantaja- Omitcam însă 
faptul că față de cei mai 
mulți concurcnți eu debutam 
în asemenea teren. In ceea 
ce privește propriul meu pro
nostic, vă mărturisesc că mă 
așteptam să închei încă din 
primul tur. Căzusem cu Tony 
Roche, clasificat al doilea in 
lume tn acest an, in urma lui 
leaver, și posesorul unui pal
mares impresionant. Roche 
este stîngaci, cam de înălțimea 
mea. însă extrem de robust, 
cu o remarcabilă forță a bra
țului.

turneu de la

re- 
era

gind a fost să 
La Stockholm 
zăpada se așlernu-

cut un break la zero: 5—4 și 
am învins cu 6—4. O dată în
călzit, mai ales de impresia 
făcută de eliminarea lui Roche 
în primul tur. mi-am căpătat 
încrederea in posibilitățile mele 
și am început să mă gindesc 
la o finală posibilă. F. drept 
că am avut încă două obstacole 
importante : coechipierul și 
prietenul meu I. Tiriac și pe 
campionul S.U.A.. Stan Smith. 
Cu Ion am jucat bine, poate 
cel mai bun meci din turneu. 
Aprecierea ii aparține. Pentru 
Smith am început să devin 
probabil un coșmar. Oricum, 
vreau să mă răzbun pentru 
infringerea din „Cupa Davis”. 
In amintirea Cleveland-ului și 
a celor patru meci-ball-uri, 
vreau să-l bat de cite ori o 
să am ocazia. Se pare că și el 
a observat acest lucru. Totuși, 
a existat un moment psiholo
gic. In setul II, Smith a avut 
2—0 și citeva break-uri eu care 
a cîșiigat setul. Dar, in setul 
decisiv, am fost mult mai a- 
teot. am returnat foarte bine 
și am ieșit învingător. Despre 
finală cred că v-au parvenit 
știri prin intermediul agențiilor 
de presă.

— Ar ti fost posibilă o vic
torie la Pilici ?

— Cum a evoluat partida ?
— La 2—1 pentru mine în 

setul I, am făcut un break, 
după care, avînd serviciul, am 
ridicat scorul la 4—1. Apoi, un 
nou break : 5—1. A urmat Ro
che Ia serviciu și 5—2 și un 
break, de data aceasta al aus
tralianului s 5—3, setul reve- 
nindu-tni insă cu 6—3. în ur
mătorul, Ia 4—3 pentru mine, 
avind și serviciul, la primele 
două puncte, am făcut tot a- 
tîtea duble greșeli, Iar la ur
mătoarele două puncte nici nu 
am văzut mingile. Deci 4—1. 
La acest scor, cînd nu mă 
mai așteptam nici eu, am fă-

— De data aceasta nu. E 
prima oară cînd l-am intilnit. 
Este un jucător foarte înalt, 
cu serviciul extrem de puter
nic și incomod, care, de obi
cei, mă obliga la retururi din 
poziții precare. Tenismanul. iu
goslav a declarat că a cîșiigat 
unul dintre cele mai bune 
turnee Ia care a participat de 
cînd a devenit profesionist. De 
altfel, victoria asupra lui Stole 
i-a revenit după ce acesta a- 
vusese două meci-ball-uri, din
tre care unul foarte ușor de 
cîșiigat.

— Cînd vine Tiriac î
— Probabil că joi sau vineri.
— Următorul turneu ?
— Împreună vom fi pre- 

zenți la turneele de pe terenu
rile acoperite de la Ancona, în 
Italia. Va fi ultima noastră 
competiție din anul 1969.

A

simple ne duce la 
că echipa care dă 
din națională nu va fi cam
pioană in anul consacrării 
noastre mondiale. Brava !

Mă amestec în aceste pro
bleme externe, numai pentru 
a sugera cit de departe e tele
sportul nostru de Pelesport, 
cite probleme de substanță sint 
sacrificate pe altarul necăjit al 
informației'. N-avem operatori, 
n-avem mașini, n-avem fon
duri, — dar avem cap, cuvin
te la îndemână și oameni cu 
cap și ochi. E suficient să auzi 

spune Răducanu lui Chi- 
în „Magazin" ca să înțe- 
ce zone de umanitate ră~ 
străine telespectatorilor

ce-i 
rilă 
legi 
min
— ca să ne mărginim la exem- • 
ple interne. 11 citesc pe Angelo 
Niculescu - în „Scinteia" (â 
propos de angajamentul tele- 
sportului de a discuta proble
mele „naționalei"...) și mă 
străbate remușcarea — ca un 
alt exemplu de umanitate : la 
începutul anului mă arătam 
sever față de Angelo, cerîn- 
du-i să tacă pînă în ziua a- 
vionului spre Mexic, li ceream
— rău — să învețe de la 
Ramsey ce înseamnă a fi Sir. 
Iată-l „calificat", iată Mexicul, 
iată avionul, iată-l pe Angelo- 
Sir. Să nu mai întîrziem cu 
felicitările, le merită: „Cha
peau bas, Sir Angelo! Ați 
știut mai multe decît noi... I 
am sorry

BELPHEGOR

ȘCOLII
Șl PASIUNEcu asfalt), în luna mai. o în

trecere la tenis de cimp. La 
toate acestea se mai adaugă 
cele citeva cupe de care am 
amintit De obicei, jocurile 
se dispută imediat după 
orele de curs și, deoarece 
condițiile liceului permit a- 
cest lucru, au loc concomi
tent mai multe partide: în 
sală 
masă ; pe 
și baschet.

Referitor
trebuie să mai amintim, în 
afară de rigurozitatea cu care 
este - respectată planificarea, 
și alte elemente ce ilustrează 
preocupare și pasiune : exis
tența unui grup de croni
cari, care fac relatările par
tidelor (cu note pentru ju
cători și arbitri), a unei co
misii de disciplină (ce dic
tează sancțiuni severe pentru 
orice încălcare a regula
mentului), a unei comisii de 
arbitri ce face programări
le „cavalerilor fluierului" 
(pentru că majoritatea parti
delor sint conduse de elevi, 
instruiți și îndrumați de pro
fesorii de educație fizică), a 
unor ședințe de analiză 
(foarte serioase și... autocri
tice uneori) și, în special, a 
400 de membri susținători 
cu cotizația la zi (fondurile 
fiind folosite pentru procu
rarea de echipament și ma
terial sportiv).

„Atunci cînd am trecut la 
reorganizarea mișcării spor
tive a liceului — ne-a spus 
tov. director MIRCEA DOI- 
CESCU (fost sportiv cu reale 
calități într-un trecut nu 
prea îndepărtat) — am ținut 
seama și de atașamentul pen
tru sport al elevilor școlii 
noastre. Multe dintre cele 
ce-ați constatat reprezintă 
rodul pasiunii și inițiativei 
lor, fără de care, bineînțe
les, ar fi fost greu să se rea
lizeze ceva. Aș mai adăuga 
la toate acestea și pasiunea 
pentru turism a multor elevi, 
cu care am străbătut nu
meroase trasee, trecînd prin 
locuri de o incintătoare fru
musețe. De asemenea, aș mai 
menționa aportul profesori
lor de educație fizică, cu aju
torul cărora realizăm îndru
marea de specialitate".

într-adevăr, cele constata
te au avut darul să ne con
vingă că Ia Liceul „Mircea 
cel Bătrîn" din Constanța 
sportul se află la el acasă.

prezentanții liceului cu pri
lejul diferitelor concursuri 
la care au participat, aspec
te din activitatea competi- 
țională a școlii și a celor 
mai buni sportivi ai țării, 
iar panourile cuprind atit 
datele statistice (pentru fie
care disciplină sportivă cu 
tradiție in școală), rezultatele 
cele mai remarcabile obți
nute de elevii săi (în frunte 
situîndu-se cucerirea titlului 
de campioni naționali la bas
chet juniori), precum și un 
tablou al fruntașilor — de la 
foști Ia actuali elevi și eleve 
— care au făcut cinste culo
rilor liceului. Un colț aparte 
este destinat programului de 
desfășurare a întrecerilor 
prevăzute in calendarul spor
tiv al școlii, cronicilor pe 
marginea meciurilor și ima
ginilor foto legate de aceste 
evenimente.

Și toate acestea dominate 
de ecusonul în culorile ceru
lui și ale mării, realizat (cum 
aveam să aflăm mai tîrziu), 
pe bază de concurs, cu in
scripția LICEUL „MIRCEA

CALENDARUL...

Reorganizarea mișcării spor
tive a liceului a început o 
dată cu anul școlar 1967— 
1968. De atunci.-elevii liceu
lui și-au disputat întîietatea 
la diferite discipline sporti
ve care alcătuiesc calenda
rul sportiv intern, sau in ca
drul întrecerilor pentru „Cu
pa 30 Decembrie" și „Cupa 
24 Ianuarie" la fotbal, „Cupa 
mărțișorului” și „Cupa 16 
Februarie" la gimnastică, 
programate in perioadele de 
vacanță... competițională in
ternă.

Anul de invățămînt 1968— 
1969 a adus noi îmbunătă
țiri sistemului de desfășura
re a tuturor manifestațiilor 
sportive. Programul întrece
rilor planificate în campio
natul școlii prevede desfă
șurarea disputelor la fot
bal, baschet, volei, tenis de 
masă, șah, handbal, precum 
si diferite cupe: „Cupa ti
neretului" (volei, tenis de 
cimp), „Cupa de vară" (vo
lei, fotbal), „Cupa de iarnă" 
(tenis de masă, fotbal), „Cu
pa 16 Februarie" (gimnasti
că), discipline pentru care 
școala are o bază materială 
potrivită.

volei sau tenis de 
teren — handbal

la organizare,

respective) :
> (Steagul roșu). 

Badea (Dinamo 
Șandru 

_ kg. L 
«8 kg. A 
cat 74 kg. 
Buc.), cat.

kg. 
cat. 
cat.

M.
62

1. Enache 
82 kg. I. 
90 kg. V. 
Buc.), cat.
(Dinamo), 

DoJiosrhi (Rapid Buc.).

Cosiin CHIRIAC

ORGANIZARE, 
AUTODIRIJARE..

P. S. La ieșirea din școală, 
am trecut prin fața panou
lui cu fruntașii la învățătură. 
Nu mică mi-a fost bucuria 
cînd am descoperit aici foto
grafiile și numele multora 
dintre cei ce se numără prin
tre primii în sport.

DE DBfPT?
ameliorare, in schimb la capito
lul concepției de joc răminerea 
In urmă mi s-a părut de-a drep
tul îngrijorătoare. Angajarea in 
schimburi de contraatacuri moi, 
direcțlonate de cele mai multe 
ori spre partea centrală a me
sei - foarte ușor accesibilă ad
versarilor — lipsa elementului de
cisiv din ambele părți, traiecto
ria lobată Imprimată majorității 
mingilor, se datorează, pe de o 
parte, bagajului sărac de cunoș
tințe tehnice, iar pe de altă par
te. unei greșite deprinderi de 
lovire. Lipsa unor elemente deo
sebit de importante ca de pil
dă dirijarea mingii spre părțile 
laterale cu schimbarea intensită
ții tăieturilor, loviturile de atac 
și contraatac direct din ambele 
părți, au făcut ca elementul 
spectacular să lipsească zproape 
complet.

Este drept că jocul modern, 
bazat pe viteză mare de execu
ție șt pe torța loviturilor nu mai 
permite schimburi prea lungi de 
mingi, dar aces-, lucru — ir. ca
zul tntllnirflor dintre jucători va
lorași - nu duce la o scădere a 
speciacuIoritătîL cî din contră 
la mărirea ei. duelul de lovituri 
purtlnd amprer.ta unei adevărate 
virtuozită’L

Jocul static oferit de cei mai 
multi dintre competitori, de o 
uniformitate supărătoare, cu gre
șeli Inadmisibile ce nu dădeau 
cursivitate jocului, la care aș a- 
dăuga si unele manifest 5ri ne
sportive. sint motive care, pe 
bună dreptate, țin spectatorii de
parte de concursurile de tenis 
de masă.

Cauzele evoluției atit de lente, 
sau in multe cazuri, chiar a in
voluției jucătorilor noștri, sint 
multiple, ele trebuind a fi cău
tate In primul rind In factorul 
pregătire care ar necesita insă 
prea mult spațiu pentru a fi 
atacat. Mă voi referi însă la un 
alt aspect, șl el important.

Pe bună dreotate diriguitorii 
sportului nostru au mers pe li
nia întineririi loturilor reprezen
tative cu elemente de certă per
spectivă. Dar această perspectivă 
ne este demonstrată nu numai 
de elemente subiective cum ar 
fi de exemplu aprecierile an
trenorilor, ci șl de elemente o- 
biective : rezultatele obținute în 
concursurile nterne și interna
ționale. Acestea insă - in cazul 
băieților noștri - au fost foarte

A APĂRUT REVISTA

„AUTO-TURISM"

Nr. 9/1969

in al 
sesc 
note 
mea 1 
blicate 
1300“, „Dacia 1100 
ținerea instalației 
ce”,
„Fiat — 70 de ani“ și nu
meroase alte articole sem
nate de specialiști.

De asemenea, revista pu
blică rubrica de actualități 
„Panoramic", materiale de 
circulație, reportaje asupra 
unor trasee turistice exter
ne și interne etc.

I cărei cuprins se gă- 
numeroase 

și informații 
automobilului, 

articolele :

articole, 
din lu- 

Sînt pu- 
,.Dacia 

— între- 
electri-

Arta de a conduce", 
— 70 de ani1

re- 
eu- 
un
Ce 
de

modeste chiar In întrecerile 
zervate juniorilor. „Criteriul 
ropean* din ultimii ani fiind 
bun exemplu tn acest sens, 
pretenții putem emite atunci
la acești juniori In întrecerile 
rezervate seniorilor, unde nivelul 
cerințelor este cu mult mai ri
dicat ’

Să admitem ldeea că nu aștep
tăm de la el rezultate imediate, 
ci urmărim doar rodarea lor care 
va duce la acel mult așteptat 
salt calitativ. Asta este un lucru 
bun. Da să nu ajungem ia un 
sistem nou de senatorism de 
dept conceput doar pe baza 
vîrstei relativ fragedă.

Arăt că. cu excepția lui Șer- 
ban Doboș’., ceilalți juniori o- 
cupă, tn general, ultimele locuri 
In compania unor adversari se
niori care, după cum am arătat, 
nu excelează nici el. Cu toat- 
acestea. unii dintre ei sint In 
vederile lotului national de se
niori.

Le facem r.cl oare vreun ser
viciu acestor tineri care se pre
zintă In concursuri lipsiți de a- 
cei spirit de luptă, de dorința 
de a învinge, de a fi din ce In 
ce mal buni, de a se autodepășir 
Hotârlrfle definitive in această 
direcție rămln la latitudmea 
Biroului federal, pe baza con
cluziilor Colegiului central de an
trenori. Dar lucrările acestui ul
tim organism de specialitate nu 
sint onorate decit de clțiva din
tre membrii săi. Deci dezintere
sul nu vine doar de la sportivi, 
ci și de la cei care ii conduc și 
care hotărăsc soarta lor...

Ca să nu amintesc șl de mo
dul total nesatisfăcâior cum sint 
organizate unele concursuri. Cu 
citeva duminici tn urmă, asis
tam, in sala Bazei a IV-a a Mi
nisterului Invățămîntulul. la în
trecerile campionatului pe echipe 
Guniori mari) al municipiului 
București. Intr-o sală de clasă 
(cu 4 mese) insuficientă ca spa
țiu șl iluminație, se adunaseră 
vreo 40-50 de jucători. O hăr
mălaie de nedescris. arbitrii com
plet depășițt. un bec obișnuit 
lumina parcă din penumbră, lată 
în ce condiții concurau juniorii, 
cei cărora ne place să le spunem 
speranțele noastre.

Există, așadar, suficiente mo
tive de meditație...

Analiza modului cum 
fost planificate și repartiza
te etapele, în funcție de nu
mărul de echipe înscrise în 
concurs, ne-a relevat faptul 
că s-a avut o deosebită grijă 
ca să nu *...................
gramul de 
lor, să se 
carea, dar 
angrenați cit mai mulți elevi 
în activitatea sportivă. Vom 
ilustra cele afirmate mai 
înainte prin citeva exemple : 
la fotbal au fost înscrise 16 
echipe, campionatul cuprin- 
zînd 14 etape eșalonate în 
lunile octombrie—decembrie 
(8) și martie—aprilie (6), iar 
în mai turneul final ; la 
baschet, handbal, volei, cele 
12 echipe de băieți și 4 de 
fete, cîte sint înscrise la fie
care disciplină, își dispută 
înțîietatea în perioada noiem
brie—iunie; la tenis de masă 
și șah se va desfășura cam
pionat individual in lunile 
martie—mai. Trebuie mențio
nată ca o inițiativă deose
bit de valoroasă încercarea 
de a programa pentru pri
ma oară in liceu (pe teren

fie stînjenit pro- 
studiu al elevi- 

evite supraîncăr- 
totodată să fie

laJl d:n meciul de baschet dintre echipele claselor a IX-a B 
ți a IX-a C

CERCUL FOTO L.M.E.

Matei GANTNER 
maestru al sportului

...APOI S-A
(Urmare din pag. |j

țifice. Așa cum declara profe
sorul Mihai Mancaș. directorul 
liceului, sesiunea de comuni
cări științifice, atit pentru 
școala centenară, cit și pentru 
asociația sportivă semicente- 
nară — „nu se referă la niște 
amintiri duioase despre trecut. 
Fiecare comunicare științifică 
aduce ceva nou".

Și chiar așa a fost. Cele pa
tru comunicări științifice des
pre asociația sportivă au rele
vat trecutul cu bucuriile și ne
cazurile sale și prezentul plin

DISTINCȚII ACORDATE
CLUBULUI UNIVERSITATEA CLUJ

Marți 2 decembrie, la Consiliul 
popular județean Cluj a avut loc 
solemnitatea In minării unor ordi
ne și medalii unui grup de spor
tivi, tehnicieni și activiști pe tă- 
rîm sportiv din cadrul clubului 
sportiv Universitatea Cluj cu pri
lejul semicentenarului clubului.

La solemnitate au fost prezenți 
tovarășii Aurel Duca, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Cluj al 
P.C.R., președintele Comitetului 
Executiv al Consiliului popular ju
dețean, Remus Bucșa, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar ai Comitetului municipal 
Cluj al P.C.R., primarul Clujului, 
academician Constantin Daicovi- 
ciu, membru aJ Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
consilier al ministrului fnvățâmin- 
tului, prof. univ. dr. docent Ște
fan Pascu, rectorul Universității

Babeș-Bolyai, Nicolae Mureșan, 
președintele CJEFS Cluj.

Tovarășul Aurel Duca a înmi- 
nat clubului sportiv Universitatea 
Cluj ordinul „Meritul sportiv* cla
sa I, cu prilejul celor 50 de ani de 
existență a clubului. Ordinul 
„Meritul sportiv*- clasa a Il-a a 
fost înmtnat tovarășilor Ion Ar- 
năutu, antrenor emerit, d>. Mir
cea Cuca și Titus Lucaciu, secre
tar general al clubului „U“. A 
fost conferit ordinul „Meritul 
sportiv- clasa a IlI-a tovarășilor 
Ludovic Biro, Ion Moina și An
drei Șepci.

Medalia „Meritul sportiv" clasa 
I li s-a atribuit tovarășilor : Se
ver Coracu, Horla Demian, Nico
lae Jenei, dr. Grlgore Pașca, Curt 
Socol, Sorin Pașcu, iar medalia 
„Meritul sportiv’* clasa a Il-a 
unui număr de 23 de tovarăși.

Tovarășul Aurel Duca a felicitat 
călduros pe cei distinși, urlndu-le 
noi succese tn activitatea profe
sională șl sportivă.

j

NĂSCUT „Cf AHLĂUr
de înfăptuiri demne de toată 
stima.

„Ciahlău foot-ball club* era 
o asociație in care locul pre
dominant l-a ocupat — cum se 
vede și din titulatură — fotba
lul. Sportul-rege a adunat 
atunci pe terenul numit Bor- 
zoghean pe toți elevii școlii. 
Dintre aceștia, mai pasionați 
ai balonului rotund au fost 
Octav Lecca, V. Bălănescu, 
Traian Blaj și alții. Se for
mează selecționatele de fotbal 
ale liceului. încep confruntă
rile cu echipe selecționate ale 
altor orașe din Moldova. Echi
pa din Piatra Neamț se im
pune repede. Cuvintele lui Ca- 
listrat Hogaș. îndemnul lui 
Mihai Stamatin și faptul că 
directorul însoțea echipa aproa
pe in fiecare deplasare, toate 
acestea dădeau aripi jucăto
rilor. Și, iată că ediția din 
1925—1926 a campionatului de 
fotbal aduce echipei titlul mult 
visat : campioană a Moldovei. 
„Echipa de aur", cum apare 
consemnată în documentele 
vremii, avea următoarea alcă
tuire : Aristide Filipescu — 
portar, N. Mătase, I. Zahmann 
— fundași, C. Grigoriu, I. Va- 
siliu, Diți Popovici — mijlo
cași. N. Zăvoianu, Petre Rusu, 
I. Mită (căpitanul echipei), Pe- 

Antohi —tre Bălănescu, C. 
înaintași.

Dar nu se juca 
bal. Asociația mai 
de oină, scrimă ,. ______
Profesorul Victor Firea, secre
tarul Federației române de 
atletism, fost elev la Școala 
normală din Piatra Neamț, și-a 
făcut debutul în competițiile 
atletice sub culorile „Ceahlău
lui".

După 50 de ani, asociația 
sportivă a elevilor liceului apa
re cu un trecut glorios. Mesa
jul și faptele înaintașilor lu
minează prezentul și sint un 
bun îndemn pentru o activitate 
și mai susținută. Din asociație,

numai fot- 
avea secții 

și atletism.

a devenit școală sportivă âe 
elevi, care a funcționat ca sec
ție pe lingă liceul „Petru Ra- 
reș“. Apoi, la începutul aces
tui an, devine unitate inde
pendentă.

Acum, Școala sportivă din 
Piatra Neamț funcționează cu 
6 ramuri de sport, în care 
sint cuprinși aproape 500 de 
elevi împărțiți în 24 de grupe. 
Elevii școlii sportive, îndru
mați cu competență de prof. 
Constantin Săvinescu, direc
tor, și de ceilalți profesori — 
toți absolvenți ai Institutului 
de educație fizică și sport — 
obțin rezultate valoroase. Un 
singur exemplu : 130 de absol
venți au clasificare sportivă, 
categoriile I și II.

Cele 4 titluri naționale ob
ținute pînă acum, ca și faptul 
că echipa_ feminină de volei 
este cotată ca una dintre cele 
mai bune din țară, sint moti
ve de a ne face să credem că 
în viitor rezultatele vor de
veni și mal valoroase.

Nivelul ridicat la care se 
desfășoară lecțiile de educație 
fizică se datorește climatului 
favorabil instaurat, atit prin
tre elevi cît și printre profe
sori. Acestui colectiv îi este 
caracteristică dorința de per
fecționare. de a descoperi me
reu lucruri noi. Nu este de 
mirare, . în aceste condiții, că 
primului profesor de educație 
fizică din tară căruia i s-a 
acordat gradul I este profeso
rul emerit Vladimir Lașcu din 
localitate.

în _ iunie 1967. comisia me
todică a liceului organizează 
prima sesiune de comunicări 
științifice, avînd ca temă edu
cația fizică : „Activitatea spor
tivă cu copii și juniori".

Asociația sportivă a elevilor 
liceului ..Petru Rareș” a intrat, 
așadar.^ în al 51-lea an de e- 
xistentă. Să-i dorim succes în 
continuare, iar centenarul să-i 
fie aureolat de noi și noi iz- 
bînzi.



JOC FRUMOS, I1CT0RIE IM EXTREMIS
(l-D

Stadion 1 Mai;
Au marcat :

F. C. ARGEȘ - DINAMO BUCUREȘTI î-1

PITEȘTI, 3 (prin telefon, de la trimisul nostru), 
timp Închis ; teren practicabil ; spectatori — îs MM. 
Radu (min. 42 și 67). respectiv Sălceanu (min. SS).

F. C. ARGEȘ : Niculescu 3 — Pigulea 7, Olteanu », Vlad 8, Ivan
II 6, Prepurgel 8. Șlefănescu 7, Nuțu 7, Circiumârescu 
Roșu). Radu 3, Jercan 6.

DINAMO : Coman 5 — Ștefan 6. Ptrvu 7, Sloenescu
7, Ghergheli 8, Dinu 9, Sălceanu 7 (min. 76 Pircălab) R
8, Dumitrache 6, Lucescu 8.

A arbitrat : Z. Drâghici ****, ajutat la linie de 
și G. Tacciu (toți din Constanta).

„Trofeul Petschowschi" (pentru 
La tineret-rezerve : F. C. Argeș

public) : 7. 
*— Dinamo Buc.

6 (min. 77

8, Deleanu 
Nunweiller

G. Manole

0—2 (0—2).
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COLȚUL JUNIORULUI

SELECȚIA
TIMPURIE

Partidă furtunoasă — și deci 
captivantă — din start. înțele
gător sau convertit în ale fot
balului de către zeul sportu- 
lui-rege, Eol a risipit încă de 
dimineață norii amenințători 
de deasupra Piteștiului, zvin- 
tînd terenul și oferind condi-

joc celor douății bune de
echipe, care s-ău avintat de la 
început exemplar. Fiecare cu 
armele ei : F.C. Argeș — tem
peramentală și orgolioasă după 
imaginea antrenorului ei, Di
namo Buc. — mai lucidă și 
veleitară, așa cum obligă bla-

0 SINGURA EROARE
ft'rw/j im *

zonul de tricolori, purtat de 
mai bine de jumătate din com
ponent) i ei.

Ambele formații evoluează 
in maniera italiană (cu libero 
— Olteanu și. respectiv. Pir- 
vu. cu marcaj strict pe o mare 
suprafață a terenului), dar to
nul jocului il dau, cum 
de așteptat, 
aplică 
lecție : „circulație permanentă, 
cu sau fără balon”. Intr-ade
văr. In jocul argeșenilor se 
vede clar mina magistrului, 
dar și... absența de pe gazon 
a lui Dobrin, dispecerul in 
stare să limpezească prin clar
viziune în zona de finalizare. 
După felul cum se desfășoară 
(cu liniile grupate pe un front 
larg) cînd se află in posesia 
mingii, și dinamoviștii de
monstrează că joacă pentru 
victorie. Radu Nunweiller, „ma
șina de pase" a oaspeților, sca
pă o clipă de sub supraveghe
rea „jandarmului” Prepurgel 
și ii trimite rapid, pe contra
atac, balonul lui Săjceanu. de- 
marcat undeva pe aripa dreap
tă ; noul „șeptar” al dinamo
viștilor se strecoară abil in 
careu și trimite plasat, în col
țul scurt, pe lingă un Niculescu 
complet uluit : 1—0, in min.

era 
piteștenii, care 

sirguincios cunoscuta

3X P.-.eș:e.i;i npostează cu 
promptitadiEe. se nâpu*esc. 
Irieralmerte. ia atac, iaa* ac
țiunile lor ofensive sat l.pstle 
de coerență. Si U>tu»i. cu 3 mi
nute inamte de sfimriii repri
zei. gazdele obțm egaLarea. 
oarecum cu concursul lui Co
man. care, ieșind la o m.nge 
inajtă. „boxează” defectuos; 
balonul șutai puternic de 
Ștefănescu se lovește de un 
apărător dmamovist, revine 
înspre punctul de la 11 m. de 
unde Radu il expediază cu sete 
in plasă : 1—1. In această pri
mă parte a jocului, bucurește- 
nii mai trimiseseră o dată ba
lonul in poarta lui Niculescu. 
dar golul nu a fost acordat, 
deoarece tușierul a semnalizat 
poziție de ofsaid la Sălceanu. 
aflat pe traiectoria mingii.

La fel de animat și după 
reluare, jocul place tribunelor. 
La început, emoțiile sint la 
poarta Iui Niculescu (min. 48 
— la o lovitură liberă execu
tată de Ghergheli, Dinu șutase 
fulgerător pe lingă bară ; min. 
52 — la o reușită acțiune Lu
cescu — Dumitrache — R. 
Nunweiller. ultimul esle oprit, 
in poziție de șut, pe motiv de 
ofsaid), apoi fazele critice se 
mută in careul advers. Forma-

presează, presează 
67 reoșer.e să înscrie 

v;ctorie: : servit in o- 
poz-ț:» âe înaintaș cec-

Radu saltă bakKJ'X 
Uorcar- ieșt". inoportun ; 

afia* pe fază Deîeam: iareareă 
să salveze m ertrecus. car o 
face după ce ~dn*ea depăși
se pare, ia aer Hala porțit Un 
coi pe cere rsot il atrdxriiE ș. 
lui Coana, ieși: din pcarvă 
'.rzru. peusspirat. Dutanxr. iș
ti: proteslesză vebemect. tușje- 
rul se ara*ă neindupieca'. p 
aleargă spre erirtru in semn 
ci a fost goî vaIaîxI. Ultimele 
29 de minute se desfăs-va-ă ia 
nota de superioritate a oaspe
ților. in formația cărora a in
trat din min. 76 și Pircăiub. 
Cu excepția unei foarte scurte 
perioade de timp, in care F.C 
Argeș obține 3 cornere conse
cutive. ia rest fazrie-gol se 
petrec la poarta lui Niculescu. 
Dar. ca și in meciul 
portarul piteșteniior 
chiar șî mingi pe 
lumea le văzuse 
După ultimul fluier 
publicul aplaudă frenetic for- 
mația-idol. Aplauze meritate 
s-ar fi cuvenit in egală mă
sură. după opinia noastră, și 
echipei dinamoviste. care, azi. 
la Pitești, a prestat un joc 
foarte bun.

cu Steaua, 
apără tot, 
care toată 
in plasă, 

de arbitru.

G. NICOLAESCU

Mult mai ușor decît arată scorul »
UNIVERSITATEA CRAIOVA — STEAUA BUCUREȘTI 1—0 (1—0)

Florea 
in 

din bocancul lui

to- 
un 
ca 
te- 
sâ 
de

apărarea, lăsa în față pe 
Cotigă și Sfirlogca mai mult 
ca intenție, după cum avea 
să se vadă ulterior, pentru 
că oaspeții n-au contat de 
loc pe ei.

Ba mai mult, la cîteva mi
nute după începerea reprizei 
secunde, Sfirlogea a fost în
locuit cu Moraru, investit și 
el cu rolul de a tăia căile 
de acces ale Rapidului spre 
propriul careu, așa îneît echi
pa Petrolul se vădea o re
dută temeinic betonată care, 
în condițiile terenului îngust 
al Giuleștiului, părea că va 
rămîne inexpugnabilă.

A fost de-ajuns, insă, un 
singur moment de nesiguran
ță. o singură eroare, ca 
tul să se năruie, precum 
castel din cărți de joc, 
uriașul travaliu depus în 
ren de jucătorii ploieșteni 
se asemene celui depus
Sisif. Lanțul celor 90 de mi
nute a avut, deci, o singură 
verigă slabă, cea a minutu
lui 79, cind la o centrare a 
lui Greavu, cu boltă în ca
reu! mic, ca atîtea altele din 
cuprinsul jocului, Florea, în 
loc să lase balonul la Mi
hai Ionescu, acordă ccrner. 
Execută Petreanu. mingea e 
„semnată” Angelescu și tri- 
,misă la Neagu. cap al aces
tuia și gol : 1—0 ! în fața 
porții lui Mihai Ionescu se 
afla masată toată cohorta 
apărătorilor petroliști, dar 
nici unul n-â putut interveni 
decisiv pentru a împiedica 
curgerea mingii în plasă. A 
fost singura lor eroare de 
plasament care a coincis, din 
nefericire pentru ei. cu sin
gurul moment de decizie al 
feroviarului Neagu. Așa in
cit deznădejdea ce domnea 
în acele secunde în careul 
echipei ploieștene — 7 jucă
tori îngenunchiați — era de 
înțeles.

Ce-a fost în rest ? Atac 
după atac giuleștean, pornit 
de la fundașii laterali și de 
la Dan, cu participarea ce
lor trei mijlocași : Dinu, Du
mitru, Angelescu, ajutați pu 
de puține ori de Lupescu, cu 
învăluirile lui Petreanu și 
Codreanu — doar, doar ci
neva va intui traiectoria care 
duce la gol. Au fost suite 
de cornere (numai în prime
le trei minute am numărat 
6 !), Bădin (cel mai bun ju
cător ploieștean) a scos min
gea de pe linia porții (min. 
5) atunci cînd Mihai Ionescu 
fusese ca și învins,
a trimis mingea afară, 
extremis, 
Neagu, Angelescu și Petrea
nu, Angelescu a șutat peste 
poarta părăsită de Mihai Io
nescu (min. 53),' Lupescu ve
nit cu viteză de bolid în ca
reul advers ratează intercep
ția (min. 60) și nenumărate 
alte atacuri care s-au suc
cedat minut de minut, cu 
aceiași eroi și care sfîrșeau, 
toate, precum valurile în fa
ța digului. Din această cau
ză, deși Rapidul a atacat cu 
vehemență și continuu, ma
joritatea fazelor s-au consu
mat între careul petrolist și 
centrul terenului.

Dar Petrolul n-a atacat de 
loc ? Optînd deliberat pen
tru apărare supraaglomerată, 
nu s-a văzut decît de două 
ori în situații favorabile, ca 
urmare a contraatacului : în 
min. 17. cind. Grozea a. scă.- 
pat de sub supravegherea luî 
Dan. Răducanu s-a hazardat 
să iasă Ia peste 2n de metri 
de buturi, dar mingea șutat;': 
de jucătorul petrolist a tre
cut pe lingă poarta goală, și 
în min. 75 cînd Cotigă, bine 
lansat de Dincută și ajuns ia 
marginea careului de 16 m 
pe un bun culoar de șut, a 
preferat să paseze lui Gro- 
zea, aflat în ofsaid.

CRAIoVA, 3 (prin telefon, de la trimisul nostru). Stadion Cen
tral ; timp rece ; teren moale ; 15 000 spectatori. A marcat Ivan 
(min. 18).

UNIVERSITATEA : Oprea (fără nota, n-a avut ce apăra) — Nt- 
culescu 7. Minei 8, Popa 8, Vclea 8. Strtmbeanu 8, Ivan 8 (min. 46, 
Deselnicu 7), Martinovici 8, Nită 9, Oblemonco 8, Bălan 7 (min. 81. 
Dașcu).

STEAUA : Haidu 7 — Cristaclie 7. Hălmăgeanu 9, Sălmăreanu 5, 
Vlgu 7, Dumitriu 1 (min. 78, Mirău(ă), ștetănescu 5. Negrea 5, Tătaru 
4, Voinea 5, Manea 4.

A condus N. Italnca (Birlad) + + + + + • ajutat la linie de Al. 
Alexe (Rm. Vilcea) șl C. Pop (Hunedoara).

„Trofeul Petschowschi” (pentru public) : 9.
La tinerel-rezerve,: Universitatea — Steaua 2—1 (0—1).

Cine iși închipuie, citind 
rezultatul, că la Craiova a 
fost o întrecere echilibrată 
este o victimă a imagina
ției... Nu, n-am asistat la una 
din pasionantele partide 
Universitatea — Steaua din 
anii trecuți, deși după acel 
8—0 aplicat dinamoviștilor 
băcăuani, ne așteptam ca 
fotbaliștii bucureșteni să-și 
apere șansa, dacă nu cu brio, 
măcar cu convingere. Spre 
marea noastră surpriză. Steaua 
s-a prezentat la Craiova în 
chip de astru fără lumină, 
strălucind, dacă se poate 
spune așa, prir.tr-o medio
critate dez’ațfft”fiT5“Ț)ÎȚi7f-un 
echipaj fără personalitate, 
plutind în cea mai mare par
te a timpului fără cîrmă. un 
singur om a fost el însuși — 
Bujor Hălmăgeanu —» lucid, 
inteligent, tenace, inspirat, 
jucătorul grație căruia eșe
cul echipei bucureștene se în
scrie. format doar în cate
goria înfringerilor onorabile.

Referindu-ne la evoluția 
învingătorilor, vom spune că 
ea s-a ridicat la un nivel

pALONULg ROTUND
MARILE ECHIPE DE CLUB

apreciabil doar în prima par
te a meciului, cînd vigoarea 
caracteristică 
s-a conjugat 
tică doză de 
balistică. în 
cînd gazdele 
circumspecte — făceau efor
turi evidente pentru realiza
rea unui fotbal constructiv, 
am asistat la cîteva faze 
deosebite, dintre care s-a de
tașat. pregnant, „momențpl 
goiului”. El s-a produs in 
min. 18 în următoarele con
diții : Martinovici a demarat 
vijelios pe extremă, l-a de
pășit ca pe un copil pc Săt- 
măreanu (foarte slab itt itrj- 
tă prima repriză), aninând 
mingea pe lingă el și ocoliri- 
dul ca pe un copac, a ajuns 
in apropierea liniei de fund 
a centrat la semiinălțime in 
fața por(ii, aude a țișnit 
spectaculos IVAN, care a re
luat. din plonjon, balonul cu 
capul in bara laterală, de 
unde a ricoșat in gol. Sub 
raport spectacular, a fost, 
dacă vreți, un ..gol brazi
lian-, întrunind certe calități 
cinematografice.

în min.
cum 
din 
partea stingă, lovitură de cap 
din plonjon a lui Oblemen- 
co — a dat senzația unui 
nou gol, dar balonul a rico
șat din pămint pe lingă poar
ta lui Haidu, in momentul 
în care un spectator craio-

a jocului oltean 
și cu o auten- 
inteligență fot- 
prima repriză, 

explicabil

41, o fază oare- 
simetrică — centrare 

lovitură liberă de pe

Problema creșterii vlăstarelor tinere 
lumea fotbalistică, care vrea să-și croiască un viitor 
superior prezentului. în țara noastră. CONDIȚIEI 
RULUI i se acordă, în ultima vreme, o atenție 
deosebită. Rubrica de față, pe care o inaugurăm cu 
..Selecție timpurie", apare deci ca reflectare firească, 
propunindu-și să fie o tribună pentru dezbaterea 
atit de largi, a domeniului specific. In 
cuvintul tehnicieni, cititori și— juniori, 
discuție—

preocupă intens 
calitativ 
JUNIO- 

cu totul 
articolul 

ea
tematicii, 
vor avea 
bază de

cadrul ci, 
O primă

Sint binecunoscute rapor
turile de cauzalitate care se 
stabilesc (și care există real
mente. unele diferite de cele 
care se stabilesc...) intre 
PERFORMANTA $i CON- 
TRAPERFORMANTĂ. pe de 
o parte, și operația tehnică 
numită SELECȚIE Rindurile 
de față, departe de a avea 
pretenția de originalitate. iși 
propun, dimpotrivă să bată 
o cale foarte bătătorită, ac
ceptată de toți. în 
in care recunoști 
și uitată de foarte

Selecția timpurie, 
obiect descifrarea

Guarneri. Moore, 
Tre-

vean, simțind iminența golu
lui, a lansat o petardă asur
zitoare care l-a speriat, cre
dem, chiar și pe Oble
menco...

Dominați în prima repri
ză — cînd craiovenii au slat 
40 de minute cu fundașii pe 
linia de centru — fotbaliștii 
bucureșteni au încercat să fie 
în partea a doua a jocului 
o prezență mai activă, dîn- 
du-ne sentimentul că vor, to
tuși, ceva. Iluzie. După cî
teva simulacre de scheme, 
replica Stelei a redevenit ce
nușie, in vreme ce evoluția 
craiovenilor cobora și ea, 
progresiv, seara valorică. No- 
tind ultimele sclipiri ale gaz
delor (Oblemenco
Bălan 
viei
77) și un șul-simbol (min. 
76) 
năm. de fapt, sărăcia fotba
lului dintr-un final de meci 

—iriSnriat.JaurocEUi.și 
rutul ; ,

maniera 
evidența, 
mulți... 
avînd ca 
însemne

lor viitorului performer in 
masa a mii de copii, a preo
cupat — în mod științific — 
tehnicieni ai sportului de pe 
toate continentele. Judecind 
exclusiv date fizice (anato- 
mo-fiziologice) ..brute”, spe
cialiștii au împărțit (și îm
part) — din plecare — su
biecții în APȚI pentru viitoa
rea performanță în ramura 
respectivă sau INAPȚI. Așa 
se procedează obișnuit în 
baschet, volei, majoritatea 
probelor atletice, box, polo 
etc... Așa procedează și în 
fotbal majoritatea tehnicie
nilor de pe mapamond. Așa 
AFIRMA că procedează și 
antrenorii de fotbal de la 
noi, care au în grijă tinerele 
vlăstare. Dar faptele îi dez
mint în proporții îngrijoră
toare. Am avut ocazia să 
urmărim echipele de juniori 
participante la turneul final 
pe țară, disputat la Brașov. 
Cu cîteva excepții, cele mai 
bune team-uri de juniori 
din țară au „gabarit Năstu- 
rescu". Simptomul, a cărui 
realitate nu mai putem decît 
s-o constatăm, ar trebui pri
vit ca un semnal de alarmă !

Am sesizat, nu o dată, dis
proporția duelurilor directe 
ale jucătorilor noștri maturi 
cu fotbaliști-atleți (aceștia 
sint la modă) de tipul Fac-

chetti,
J. Charlton. Labone...
buie să învățăm, o dală pen
tru totdeauna, că fotbalul de 
performanță nu-l pot praC' 
tica jucători cu fizicul (să 
ne ierte) Iui Florin Gheor
ghiu. Un fotbalist, poate doi, 
de tipul Kopa. Johnstone, 
Simoes. Ionescu. Dumitrache. 
Pircălab și chiar Năsturescu 
pot fi excepții intr-un 
dar cînd excepția 
lă. situația este 
ca să nu spunem 
toare.

Ce e de făcut ?
Binecunoscutul

Ștefan Cirjan declara cînd- 
va : .Mulți tehnicieni de la 
noi se lasă furați de capa
citatea de „jonglerie cu ba
lonul” a mieilor fotbaliști 
(stopuri pe picior in aer. 
fente și parafente frumoase, 
e adevărat), indiferent că 
unii dintre ei au conformații 
care-i. condamnă pentru fot
balul de performanță.

Eu cină intiineam aseme
nea băieți — care-mi rupeau 
inima, dar ce era să fac ? — 
le dădeam bani de bomboa
ne și de un cinema și Ie 
spuneam să vie la anul..."

P. MARIUS

„11“, 
este regu* 
improprie, 
îngrijoră-

antrenor

SELECȚIONATA
ORAȘULUI

PROGRESUL

Vp-

BUZĂU
BUCUREȘTI»

huni canipio-
P. a luat

Cu toate că 
natului diviziei 
sfîrșit, jucătorii echipei Pro
gresul București își continuă 
pregătirile. Duminică, elevii 
lui Victor Stănculescu se vor 
deplasa la Buzău, unde vor 
întîlni, în cadrul unui meci 
amical, selecționata de fotbal 
a orașului.

min. 57,
— min. 71, Martino- 

și Oblemenco — min.

al lui Tătaru consem-

Mărim POPESCU

DUMINICA. PE STADIONUL DINAMO

DINAMO BUCUREȘTI - A. S. ARMATA TG. MURES3 T

Duminică. în ultima etapă 
a turului campionatului di- 
viaivA- A. dnamo —Bw-uroț^,. 
va întîlni pe A. S. Armata 
Tg. Mureș. Meciul va avea 
lop pe stadionul Dinamo, de

la ora 13.30.
In deschidere, de la ora 

11.45,. se va disputa partida 
dirfrre echipele de tineret-re» 
zerve Dinamo București 
A £ Armata

Acum cînd „naționala” noas
tră exte considerată — în mod 
oficial — printre primele 3 din 
Europa și între cele mai bune 
16 reprezentative din ’ "x
ne reîntoarcem puțin la 
pele de club...

S-o luăm pe cea mai puterni
că — Dinamo București. Imagi- 
nați-vă echipa Dinamo cu fun
dașii Sălmăreanu și Dan in for
mație plus Dobrin al doilea 
virf de atac lingă Dumitrache. 
Cred că vom fi cu toții rle a- 
cord că o asemenea echipă ar 
Butea înfrunta 
formație de club europeană sau 
intercontinentală, 
care teren străin.

Dar cu aceasta s-ar 
toate veleitățile noastre 
terie de echipe-club din 
românesc pe planul unor posibi
le mari examene internaționale.

Vreau să mai spun că și Steaua 
este o echipă, nu mare ca Di
namo, dar virtual mare, deci 
mare în perspectivă, deoarece 
și-a restructurat, reorganizat șl 
întinerit formația — proces care 
la Dinamo s-a terminat cu bine 
și dă roade — iar rezultatele 
probabil nu vor întîrzia prea 
mult.

Ideea principală care mă con
duce în aceste rînduri este însă 
alta — și aici mă voi folosi 
chiar de exemple pozitive din 
fotbalul nostru — il numesc pe 
antrenorul Traian Ionescu, astăzi 
in Turcia — aceea că oriclt de 
bine intenționați am fi nu pu
tem ridica la nivelul cel mai 
înalt o echipă, dacă ne bazăm 
exclusiv pe cadrele proprii. Chiar 
dacă formezi „pitici" și juniori 
in cadru] unui club, ar trebui 
să aștepți prea multă vreme, 
căci nu poți scoate decît maxi
mum 1—2 jucători excepționali 
De an, de nivelul celor consa- 
crați. iar între timp ceilalți. . . 
imbătrînesc 1

Traian Ionescu a fost 
care a sesizat foarte bine 
tă problemă și șî-a dat

lume, să 
echi-

onorabil orice

pe indiferent

termina 
în ma- 
fotbalul

omul 
aceas- 

  , , seama 
că pe lingă elementele crescute

de Dinamo la pitici și juniori
(Pircălab, fost. . . mijlocaș dreap
ta la debut, idem frații Nun
weiller, Varga etc.) mai sint ne
cesare și „întăriri44 din afară, dar 
nu cu „vedete", căci nu acesta

este scopul sau meritul unui an
trenor mare, ci cu anonimi de 
deosebit talent, descoperiți cu un 
ochi exersat și sigur. Astfel l-a 
adus Ir. cadrele clubului Dinamo 
pe adolescentul Mircea Lucescu 
(„va fi un jucător de clasă", — 
mi-a spus-o, textual, Traian) : 
pe Dinu, în vîrstă de 17 ani, de 
la Tirgoviște : pe Florea Dumi
trache (16 ani) de la T.U.G. As
tăzi toți aceștia sînt titulari în 
echipa națională. Tot el l-a „vă
zul" și pe total anonimul Săl- 
ceanu din Pașcani, component 
acum al echipei Dtnamo. Ni
meni nu știa nimic, sau aproape 
nimic, despre existența acestor 
copii.

Dar să mă reîntorc puțin la 
amintirile și învățămintele mele 
londoneze. . .

Orice mare club englez, — și 
exemplific cu Arsenal, unde am 
stat mai mult timp — a avut și 
are și în prezent cîțiva sala- 
riați, foști jucători sau antrenori, 
care nu mai activează, distribuiți 
pe zone geografice (in anul 1937 
erau 4 specialiști în funcțiune), 
cu sarcina de a urmări jucătorii 
de talent dint.r-un anumit teri
toriu. Tinerii fotbaliști identifi
cați astfel sint concentrați într-un 
mic club regional creat de ma
rele club-mateă din Londra sau 
alt centru puternic englez. Ar
senal înființase o asemenea echi
pă regională în comitatul Kent 
la Margate, sub 
..Margate Football 
Limited".

Această echipă
— este și astăzi, cu siguranță — 
îpfreținută de Arsenal, care plă
tea salariile și pe antrenorul tri
mis de la Londra. Cind cei vi
zați ajungeau la valoarea scon
tată erau aduși la Londra. în 
echipa de tineret sau chiar di
rect în prima garnitură, după 
caz. Dacă unii dintre acești ju
cători nu atingeau parametrii 
speranțelor investite în ei, erau 
cedați ' ” ~
balist 
ținut, 
țelor

Concluzia 
misei 
o echipă nu po— —T„ ------
siv din cadrele proprii.

Și mai ales marile echipe de

club fără de care afirmarea fot
balului unei țări pe plan inter
național rămîne un simplu dazi- 
derat. . .

Petre STEINBACH
N.A. Sper câ se desprind clar, 

din cele spuse, două idei de 
bază :

— Sîntcm și răminem în con
tinuare împotriva 
de jucători creafl 
alte cluburi.

— Sintem pentru
permanentă a cluburilor din pri
ma categorie in sensul depistării 
jucătorilor tineri și necunoscuți, 
de

de 
in 
tit 
întregi
Or, tocmai aici ar trebui să in
tervină marile cluburi, așa cum 
se procedează după exemplul ci
tat și după o practică extinsa în 
mai multe t^ri.

CLASAMENTUL

DIVIZIEI A
.racola jultii* 
de diferite

o acțiune

la cele mat mărunte echipe 
nivele, — spre a nu se pier- 
o dală cu Talentul lor cu toț, 
vastul anonimat care a înghi- 
de-a lungul anilor promoții 

de talente excepționale.

1. R'tpid 14 8 4 2 *2-11 20
2. îlnlv. Craiova 14 7 4 3 20-14 18
3. F. C. Argeș 14 7 3 4 29-1* 17
4. Dinamo Buc. 14 8 1 5 27-18 17
5. Jiul 14 7 2 5 20-18 16
6. Steagul roșu 14 8 0 6 23-23 16
7. Steaua 14 6 3 5 36-20 15
8. U.T.A. 14 6 2 6 18-21 14
9. Din. Bacău 14 5 4 5 19-24 14

10. „U“ Cluj 14 3 7 4 16-16 13
11. Farul 14 6 1 7 16-21 13 i
12. Petrolul 14 4 4 6 14-18 12
13. C.F.R. 14 4 3 7 11-32 11
14. Politehnica 14 4 2 8 14-16 10 •
15. Crișul 14 4 2 8 19-29 10
16. A. S. Armata 14 3 2 9 11-26 8

LOTO —PRONOSPORT

denumirea de 
& Atletic club

regională era

(cile 2—3) pentru un fot- 
din altă echipă sau alt 

mai corespunzător exigen- 
clubului

se
central.
suprapune pre-

___ enunțate dintru început :
o echipă nu poate crește exclu-

CIȘTIGATORII EXCURSIILOR DE 
1 LOC LA BRAȘOV CU PETRE
CEREA REVELIONULUI ATRI
BUITE LA TRAGEREA EXCEP
TION AI, A LOTO DIN 18 NOV. 

1969
1. Vasile Fiscutean — Arad ; 2- 

Grigore Pologan — com. Baratca 
jud. Arad ; 3. Radu Baciu — 
Comănești ; 4. Octavian Popa -- 
com. Dărmănești. jud. Bacău : 5. 
Maria Bese — Oradea : 6. San
dor Duro — Oradea : 7. Jean Puș- 
cașelu — com. Bucecea, jud. Bo
toșani ; 8. Alex. Slamovici - “
radea : 9. Ion Diaconu — 
Tăling, jud. Caraș Severin ; 
Alexandru Benko — Cluj : 
Ernest Kulcsar — Cluj : 12. 
cea Ponorean — Dej : 13.
Dobre — Galați ; 14. Ion Obogea- 
nu — corn. Teliu. jud. Hunedoa
ra ; 15. Nicolaie Smirnov — Iași;
16. loan Breban — Bala Mare :
17. Lila lamandi — com. Plopeni.
jud. Prahova ; 18. Nicolae Po
pescu — com. Plopeni, jud. Pra-

ho va . 19. Ioan David 
de

Vălenii 
Munte : 20. Octavian Mîndrilă 
corn. Voroneț, jud. Suceava ; 
Leon Buburuzan — Timișoara; 
Mitrița Manea — corn. Neicu

— o- 
com.

; 10.
11. 

Mir- 
Dlma

UN LUCRU PE CARE NU-L PUTEȚI

Abonamentul pe 1970 la ziarul sportul
Zilnic, în SPORTUl: ample relatări de la evenimentele 

sportive din țară și de peste hotare.

21. 
22.
Panciu, jud. Vrancea ; 23. Necu
lai Zoița — Focșani ; 24. Ion Po
pescu — București ; 25. Cornelia 
Nlcolau — București ; 26. Mihai 
Isopel — București : 27. Teofil 
Moldovan — București : 23. Ion 
St. Ion — corn. Cernica. jud. 
Ilfov ; 29. Dumitru Panait —
București ; 30. Gh. Munteanu — 
București; 31. Iulius Guți — 
rești ; ~ “ - ■ •
rești ; 
rești ; 
rești ; 
rești ;
București 
rești.
NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOEXPRES NR.

DIN 3 DECEMBRIE
EXTRAGEREA I

17 18.
Fond de premii : 
EXTRAGEREA a

39 35 12 29
Fond de premii : 
Plata premiilor 

concurs se va face astfel :
In Capitală : de la 11 decembrie 

1969 ptnâ la 17 ianuarie 1970.
In țară : de la 15 decembrie 1969 

pinâ Ia 17 ianuarie 1970 .
C1ȘTIGATORII AUTOTURISME
LOR OFERITE LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO DIN 18 

NOIEMBRIE
— LUDOVIC BALINT — com. 

Sîndomlnic jud. Harghita : „Vol
ga".; - BAGDT ALEXANDRU — 
Salonta jud. Bihor : „Dacia 1100“; 
— PLOPEANU VLADIMIR - 
București : „Moslcvlci 403“: —
MINA ELISABETA — Giurgiu și 
DUMITRESCU AURELIU — P.UCU 
rești cite 1 „SKoda 1000 MB".

Sportivii clubuluifruntași orientareai Voința București 
turistică.

TUR DE ORIZONT ÎN ACTIVITATEA
DE ORIENTARE Șl ALPINISM

La C. S. Voința București 
s-a analizat recent activi
tatea secției de orientare tu
ristică. Jin cursul acestui an. 
Din darea de seamă prezen
tată. precum și din discu
țiile purtate, a reieșit că sec
ția a obținut rezultate me
ritorii.

în cadrul acestei secții s-au 
realizat cursuri de inițiere 
care au cuprins un număr 
însemnat de tineri, au fost 
organizate 14 cpncursuri. cu 
un total de 276 participant, 
iar sportivii secției au luat 
parte la 35 concursuri inter- 
județene și la 4 etape finale 
ale concursurilor republicane.

De menționat că. anul a- 
cesta, sportivii clubului Voin
ța, au luat parte și la trei 
concursuri internaționale (in 
R. P. Bulgaria, R. P. Ungară 
și R. S. Cehoslovacă), precum 
și la concursuri internaționa
le desfășurate în țară.

Sportivii acestei secții (2 
maeștri ai sportului, 8 spor
tivi de cat. I, 23 sportivi de 
cat. a II-a și a III-a). au 
cîștigat 10 cupe interjudețe- 
ne și 5 cupe cu caracter lo
cal, iar în fazele finale ale 
campionatului republican de 
orientare turistică au cîștigat 
titlul suprem la proba de 
echipe-senioare. prin Liță 
Georgeta și Alieta Cotițoșu, 
precum și locul III în proba 
echipe-juniori prin Petre Za- 
harescu și Robert Bunea.

Ședința de analiză a acti
vității de orientare turistică 
din clubul sportiv Voința- 
București a constituit și un 
prilej de dezbatere a sarci
nilor de viitor. Astfel. în pla
nul de măsuri adoptat s-au 
prevăzut sarcini precise pri
vind activitatea turistică de 
masă, pentru a se crea con
diții de selecție in vederea 
concursurilor de orientare 
turistică.

GHEORGHE UȚA 
vicepreședinte

C. S. Voința-București

au participat antre- 
conducători ai 

de Salvamont, pre- 
secretari de comi- 

27 de judele ale

CONCURS DE
TURISTICA

ORIENTAREla care 
nori, arbitri, 
echipelor 
ședinți și 
sii din 
țării.

Tabăra 
festivitate,

Gh. Găvt-uș,

Consiliul județean al orga
nizație; pionierilor—Covasna 
a organizat un concurs de 
orientare turistică și o șe
dință de instruite a condu
cătorilor de cercuri turistice. 
Au participat elevii de la li
ceul din Bălan, Casa pionie
rilor din Miercurea Cine și 
școlile generale din Sf. Gheor- 
ghe.

Cele mai bune rezultate 
le-au obținut. Iu băieți, ele
vii de la Liceul nr. 1 din Sf. 
Gheorghe, liceul din Bălan 
și Școală generală nr. 4 Sf. 
Gheorghe. iar la fele. Școa
la generală nr. 4 Sf. Gheor
ghe și echipele nr. 1 și 2 
ale Liceului din Bălan.

A doua zi a avut Ioc in
struirea conducătorilor de 
cercuri de, turism. acțiune ia 
care și-au adus . contribuția, 
printre alții, ptofesorii Ga- 
vril Szabo, președintele or
ganizației pionierilor Covas
na și Tiberiu Beder, directorul 
Casei pionierilor din Miercu
rea Ciuc.

a luat sfîrșit cu o 
în cadrul căreia 

tov. Gh. Găvt-uș, vicepreșe
dinte al F.R.T.A., a înmînat 
titlurile de maestru al spor
tului următorilor alpiniști și 
orientariști : Dumitru Chivu, 
Avei Rițișan, Nicolae Nevezi. 
Matei Schenn. Iosif Eugen, 
K. Schuller. R. Schuller, pre
cum și „Cupa federației" la 
alpinism, care a revenit Aso
ciației sportive Unirea-Cluj.

CURS DE PREGĂTIRE 
LA BUCUREȘTI

Bucu- 
Bucu- 
Buca- 
Bucu- 
Bucu-

32. Dumitru Irimia —
33. Emil Ivan — 

lanoș Mozes — 
Mihai Lupescu —
Neculai Buhăceanu —* 
; 37. Leon Die — Bucu-

34.
35.
36.

49 TABĂRA DE INSTRUIRE 
DE LA BUȘTENI

41 24 10

326.524 lei. 
II-a : 45 10

5

21

280.955 lei. 
pentru acest

în a doua jumătate a lunii 
noiembrie, a funcționat la 
Bușteni o tabără de instruire

De la I.E.A.B.S.
La stadionul Republicii 

s-a deschis Centrul de în
chiriat materiale și echi
pament 
excursii 
sporturilor de iarnă. Pro
gramul de funcționare : 
zilnic între orele 10—13 
și 16—20. Duminica închis.

sportiv pentru 
și practicarea

F.R.T.A. a luat inițiativa 
organizării unui . curs desti
nat pregătirii antrenorilor, 

■ arbitrilor de ci>t. I și a II-a, 
sportivilor de cat. 1 la orien
tare turistică și alpinism, 
precum șl membrilor comi
siilor din cele 8 sectoare ale 
municipului București. C ursul 
va funcționa în fiecare 
miercuri (între orele 18—20) 
în perioada 9 decembrie 
1969—21 ianuarie 1970 ia clu
bul din Piața Buzești. GH. BR1OTÂ, coresp.



CUM SE VA DESFĂȘURA 
CUPA EUROPEI LA ATLETISM

ATLEȚII ROMÂNI VOR EVOLUA INIȚIAL ÎN SPANIA, IAR ATLETELE NOASTRE 
GAZDELE UNEI GRUPE PUTERNICE

CUPA EUROPEI — ATLE
TISM MASCULIN —y Turul 
preliminar (20—21 iunie 1970). 
Grupa I, la Reykjavik : Fin
landa, Belgia, Danemarca, 
Irlanda, Islanda; Grupa a 
II-a, la Viena : Bulgaria, Iu
goslavia, Portugalia, Luxem
burg, Austria ; Grupa a III-a, 
Ia Barcelona sau 
ROMÂNIA, Olanda, 
Turcia, Spania.

Semifinale (1—2 
1970). Grupa I, la Helsinki : 
R. D. Germană, Polonia, Sue
dia, Norvegia și primele două 
clasate în grupa I prelimi
nară ; Grupa a II-a, la Sa
rajevo : R. F. a Germaniei, 
Ungaria, Cehoslovacia, Italia 
și primele două clasate în 
grupa a II-a preliminară ; 
Grupa a IlI-a, la Ziirich : 
U.R.S.S., Franța, Anglia, El
veția și primele două clasate 
în grupa a III-a preliminară.

VOR FI
Principalul eveniment din 

calendarul atletic continen
tal în cursul anului viitor 
va fi, fără îndoială, CUPA 
EUROPEI, competiție care a 
ajuns la cea de-a IlI-a edi
ție (prima a avut loc în 1965 
la Stuttgart, iar a doua, în 
1967 la Kiev).

înfățișăm, azi, cititorilor 
noștri modul cum se va des
fășura viitoarea ediție în ca
drul căreia atleții români 
vor evolua în grupa a III-a, 
alături de sportivii din Gre
cia, Olanda, Spania și Tur
cia, iar atletele noastre, în 
grupa a II-a împreună cu 
reprezentantele Uniunii So
vietice, Poloniei, Cehoslova
ciei, Italiei, Austriei și El
veției.

Datele și locurile de des
fășurare a întrecerilor au 
fost stabilite după cum ur
mează :'

Madrid :
Grecia,

august

FINALA (29—30 august), la 
Stockholm : Se califică pri
mele două clasate în fieca
re semifinală plus Suedia în 
cazul în care nu se află 
printre primele două clasate 
în grupa respectivă.

CUPA EUROPEI — ATLE
TISM FEMININ — Semifi
nale (2 august 1970). Grupa 
I, la Berlin sau Leipzig: 
R. D. Germană, Anglia, Fran
ța, Olanda, Norvegia, Dane
marca ; Grupa a II-a, în 
România : U.R.S.S., Polonia, 
Cehoslovacia, Italia, Româ
nia. Austria, Elveția ; Grupa 
a III-a. la Herford sau la 
Fulda (R.F.G.) : R. F. a Ger
maniei, Ungaria, Suedia, Bul
garia, Iugoslavia, Belgia. 
Grecia. FINALA (22 august) 
la Budapesta : Primele două 
clasate în fiecare semifinală 
plus Ungaria în cazul în 
care nu se află pe primele 
două locuri din grupa sa.

CĂLĂREȚII ITALIENI AU DOMINAT
C.H.I.O. DE LA VIENA

O senzațională săritură la 2,15 m a lui Raimondo O Inzeo

VIENA, 3 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru). 72 de con- 
curenți din 11 țâri s-au pre
zentat la startul concursului 
hipic internațional oficial găz
duit de Sala sporturilor din 
capitala Austriei. Timp de pa
tru zile, cele 10 000 locuri de 
la „Stadthalle” au fost asal
tate de un public entuziast, 
care a răsplătit cu aplauze evo
luțiile celor mai buni călăreți 
europeni.

Dimensiunile obstacolelor și 
dificultățile de conducere, pe 
spațiul strimt al sălii de con
curs, au convenit in primul 
rînd călăreților italieni și vest-

CALEIDOSCOP • CALEIDOSCOP
O JUMĂTATE DE SECOL 

DE CICLISM

Zilele trecute s-a sărbăto
rit Ia Zagreb jubileul de 50 
de ani de la înființarea Uni
unii de ciclism din Iugosla
via. La ceremoniile care au 
avut loc au participat con
ducătorii Uniunii. sportivi 
fruntași, veterani ai ciclismu
lui, ziariști etc. Programul ju
biliar a inclus și disputarea 
unei curse de două zile de-a 
lungul Croației și Sloveniei.

germani, posesori ai unei teh
nici avansate.

Iată lista completă a învin
gătorilor : PROBA DE DES
CHIDERE (72 concurenți, înăl
țimea obstacolelor 1,30 m) : 
Vittorio Orlandi — Italia ; 
PROBA CU DOI CAI (25 cone. 
1.40 m) : Lutz Merkel — R.F.G.; 
MARELE PREMIU AL AUS
TRIEI (37 conc. 1,50 m) : Piero 
D’Inzeo și Raimondo D’Inzeo
— Italia ; PREMIUL AMAZOA
NELOR (12 conc.. 1.30 m) : Sa
rah Roger Schmidt — Anglia ; 
PREMIUL ÎNVINGĂTORILOR 
(16 conc.. 1.40 m) : Peter Liecht- 
ner — Austria : CUPA NAȚIU
NILOR PE ECHIPE (11 for
mații, 1.50 m) : R.F.G. — Her
man Schridde, Lutz Merkel, 
Hans Sonksen — 31 p. Italia
— 36 p. Elveția — 37 p, An
glia. Spania, Franța.

în ultima probă de obsta
cole. PREMIUL ORAȘULUI 
VIENA (probă de forță — 22 
conc.) s-au disputat patru ba
raje succesive care au prile
juit lui Raimondo D'Inzeo și 
calului său Bellevue două să
rituri senzaționale peste un zid 
de 2.15 m și un oxer de 2 m 
inălțime și 2.20 m lărgime.

Ambele probe de dresaj dis
putate au revenit, după evolu
ții excelente, tinerei călărețe 
elvețiene Christine Stuckelber- 
ger cu calul Marry Boy.

MORTIS ILLUSTRIBUS
Norman Dole este un ame

rican care a decedat recent în 
vîrstă de 83 de ani. Numele 
lui nu spune mare lucru ge
nerațiilor actuale. El a fost 
însă primul recordman al lu
mii la săritura cu prăjina 
(3,69 m în 1904), care s-a 
servit de o prăjină din bam
bus.

Din Finlanda s-a anunțai 
decesul lui Juko Saari sto, în 
vîrstă de 78 de ani. 
pat locul doi la 
suliței la J.O. din 
trei zile mai tîrziu 
cerit unicul titlu olimpic 
cernat vreodată la proba 
aruncarea adiționată a suliței 
cu ambele brațe. El a ob
ținut atunci 109,42 rn : adică 
61,00 cu brațul drept și 48,42 
m cu cel stîng.

în sfîrșit, printre foștii cam
pioni recent dispăruți se a- 
flă americanul Everett Brad
ley medalie de argint la 
pentatlonul olimpic în 1920

El a ocu- 
aruncarea 
1212, 
el a

iar 
cu- 
de- 
de

Brumei se reface!
c ■ , .

Revista „Ogoniok" publica 
un interviu acordat de re
cordmanul mondial la săritura 
în înălțime, Valeri Brumei, 
care și-a reluat de cîtva timp 
antrenamentele după acciden
tul suferit. Celebrul atlet so
vietic a declarat că deși 
nu-și poate întrebuința la 
maximum piciorul drept, care 
a fost operat, lucrează foarte 
mult pentru îmbunătățirea 
elanului și a făcut însemnate 
progrese. Actualmente, par
curge 100 m în 12,5 și poate 
sări oricînd 2,13 m !

Laver, învingător 
la

Turneul fulger de tenis dis
putat în Palatul Sporturilor 
de la Madrid a fost cîștigat 
de Laver, care l-a întrecut în 
finală cu 6—3, 6—3 pe en
glezul Taylor. în semifinale 
(s-a jucat un singur set pînă 
la 10), Laver îl eliminase cu 
10—4 pe Emerson, iar Taylor 
cu 10—7 pe Gimeno.

TURNEUL MASCULIN

TURNEUL BOXERILOR IA SFÎRȘIT ASTĂ-SEARĂ

SCOTIA ROMANIA
Ultimul meci al reprezen

tativei de box a României 
în cadrul turneului pe care 
l-a întreprins în Franța, Ir
landa și Scoția se va con
suma astă-seară, la Glasgow. 
Plecați duminică dimineață 
din Dublin, pugiliștii noștri 
au ajuns, după o oră și ju
mătate de zbor, în capitala 
Scoției. Aici au fost întîm- 
pinați de un decor hibernal, 
car primirea ce li s-a făcut, 
la aeroport, de către condu
cătorii federației scoțiene, a 
avut darul să-i... încălzească 
pe tricolori. Autocarul 
dus. imediat, 
„Mores", aflat în 
șui ui.

Dar, revenind 
propriu-zis. vom menționa că 
disputele dintre pugiliștii ce
lor două țări au o frumoasă

i-a 
la hotelul 
centrul ora-

la meciul

DE SAH 
BELGRADDE LA

In runda a 
lui de șah de la Belgrad, 
marele maestru Matulovici l-a 
învins pe Suttles, iar Gheller 
(cu negrele) a cîștigat la Ja- 
nosevici. Au fost consemnate 
remize în partidele Tringov 
— Hecht, Matanoviei — Bu- 
kiei, Ivkov — Gligorici și 
Polugaevski — Sahovici. Par
tida Botvinnik — Kurajița 
s-a întrerupt. în clasament : 
Matulovici (Iugoslavia) 3'/> p, 
Suttles (Canada), ■ Gheller 
(U.R.S.S.) 3 p, Gligorici (Iugo
slavia), Polugaevski (U.R.S.S.) 
2'/2. p. etc.

IV-a a turneu-

în localitatea suedeză 
Oernskocldsvik a început un 
concurs de patinaj viteză la 
care participă 'numeroși cam
pioni din diferite țări euro
pene. Cea mai disputată pro
bă a primei zile — 400 m, 
în care suedezul Owe Kbnig 
și vest germanul Erhard Kel
ler au fost cronometrați în 
același timp : 41,0. Keller a 
cîștigat proba de 1 000 m în 
1:28,4, iar olandezul „Kees“ 
Verkerk pe cea de 3 000 m 
în 4:40,2.

tradiție, ele avînd loc cu re
gularitate
Iată, de altfel, palmaresul i 
Glasgow, 
mânia 5' 
ția—România

în ultimii ani.

1959 : Scoția—Ro- 
•5 ; Dundee : Sco- 

4—6 ; Bucu
rești, 1960 : România—Scoția 
9—1 ; Constanța : România— 
Scoția 6—4 ; Glasgow, 1962 i 
România—Scoția 6—4 ; Ayr i 
România—Scoția 7—3 ; Bucu
rești, 1963 : România —Sco
ția 9—1; Galați: România-— 
Scoția 5—3 ; Glasgow, 1965 i 
România—Scoția 7—3 ; Bucu
rești, 1966 : România—Scoția 
9—1 ; Constanța : România — 
Scoția 7—2.

Așadar, bilanț 
bil pugiliștilor 
sperăm că și de 
ta, victoria va 
sportivilor noștri...

net favora- 
români. Să 
data aceas- 
surîde tot

TREI PUGILIȘTI ROMANI■

Felix TOPESCU

ÎN AUSTRIAVOR EVOLUA

•f

SCHIUL ALPIN
n-a rezistat destinat să umple bu- 

străine.
este reacția schiului

ASTĂ-SEARĂ, ÎN SALA FLOREASCA,

tentației banilor

dispare substanța schiului ?

AVALANȘA AMENINȚA

..ZbORUL tN AMURG" — iată cum ar putea Ji intitulata această splendidă fotografie artistică 
ilustrînd caracterul spectaculos al întrecerilor de motocros: o herghelie pe două roti pare 

că va atinge norii...
și compatriotul său Charlie 
Tidwell, care a pierit la 32 
de ani în urma unui accident 
de automobil. în iunie i960, 
Tidwell devenise corecord- 
man al lumii la 100 m cu 
10.1 și a fost recordman mon
dial la 200 m garduri cu 22,6. 
Un traumatism muscular pu
sese capăt carierei sale de 
performer la vîrstă de 23 
de ani...

EXPLICAȚIILE 
UNOR MARI SUCCESE

• ■■în ultimii ani, sportivii Po
loniei au cucerit nu mai pu
țin de 376 de medalii Ia..cam
pionatele mondiale și euro
pene, 74 dintre ei înscriin- 
du-și numele pe tabelul re
cordmanilor lumii. Fără în
doială, puternica bază de 
mase a avut cuvîntul hotărî- 
tor: asociațiile sportive din 
Polonia 
tiv 3,5 
(12 la 
țării !), 
cestora
890 de terenuri sportive, 5 852 
de săli de sport, 579 de ba
zine de înot descoperite și 
103 acoperite, 21 de patinoare 
artificiale ș.a.m.d. în afară de 
aceasta, mai trebuie amintit 
că circa 7,5 milioane de elevi 
și studenți sînt angrenați în 
practica regulată a exerciți- 
ilor fizice !

înglobează aproxima- 
milioane de oameni 
sută din populația 
iar Ia dispoziția a- 
stau 503 stadioane,

Halterofili
(llrmar» din onz tl

........ —r 
sportul halterelor a luat un 
mare avînt în ultima vreme, 
au fost reprezentate numai 
de observatori. Tată însă că 
Ia actuala ediție sportivii a- 
cestor țări vor fi prezenți, 
și vor avea prilejul să se a- 
firme într-o competiție in
ternațională. De altfel, la 
campionatele mondiale de la 
Varșovia, atît Turcia 
Grecia au avut cîțiva 
zentanți care, pentru 
au obținut rezultate 
ță toare.

Prima ediție a Cupei bal
canice a fost cîștigată de
tașat de echipa Bulgariei. 
Pe categorii, țara vecină a 
cucerit nu mai puțin de 6 
titluri. Clasamentul primei 
ediții a fost următorul : 1. 
Bulgaria 47 puncte, 2. Ro
mânia 35 p. 3. Iugoslavia 
27 p. Echipa țării noastre a 
înregistrat rezultate mulțu
mitoare : Ștefan Pintilie a 
cucerit titlul la categoria 
mijlocie cu 420 kg, iar restul 
componenților au ocupat lo
cul secund cu următoarele 
rezultate, în ordinea catego
riilor :Zoro Fiat 320 kg, Vic
tor Kusu 335kg, Dragoș Nicu- 
lescu 350 kg, Gh. Teleman 
420 kg. și Gh. Mincu 450 kg.
HALTEROFILII BULGARI. 
VEDETELE ÎNTRECERILOR

La’ campionatele mondiale 
și europene de la Varșovia, 
echipa Bulgariei a constituit 
revelația întrecerilor. Bul

garia a ocupat locul 7 în cla
samentul mondial și 4 în 
cel european. Trei sportivi 
au clasă internațională, do
vedită prin rezultate și prin 
locul ocupat în clasamentele 
categoriilor respective. Ata- 
nas Kirov la cațfgoria cocoș 
și Mladen Kucev la catego
ria pană sînt campioni euro
peni, clasați totodată pe locul 
II la „mondiale". Primul a 
realizat 347,5 kg, iar al doi
lea 385 kg ! O adevărată re
velație la categoria grea a

cit și 
repre- 
debut, 
promi-

Tiparul IP. ,lufornia(ia sir BreZoiaou ar. 43— 25. Bucuiețti

Killy

Cum va reacționa 
avansurile" de

îndoială, Jean Claude 
fost unul din cei mai

un meci de baschet
de mare interes

fostParticipanți pentru a treia țiile din 1965—1966 (ai 
oară la competiția contipeir ,■ . eliminată; în turul-1 secund, de 
tală „Cupa campionilor euro
peni", baschetbaliștii de la 
Dinamo susțin astă-seară, în 
sala Floreasca, primul meci 
cu campioana Belgiei, for
mația Racing Bell Malines, 
urmînd ca în ziua de 11 de
cembrie să dispute revanșa, 
în deplasare. Ținînd seama 
de valoarea adversarilor, 
precum și de faptul că parti
da retur o vor juca la Ma
lines, misiunea dinamoviști- 
lor nu este de loc ușoară. 
Racing Bell este de patru ori 
campioană națională și a ajuns 
de trei ori în sferturile 
finală ale

Dinamo, 
știe, ia 
treia oară 
participări

„C.C.E."
după cum 

parte pentru

de

se 
a 

la C.C.E., primele 
avînd loc la edi-

din 5 țări
constituit-o tinărui Aleksandr 
Kraicev (21 de 
realizat 495 kg. Așadar, 
chipa Bulgariei se prezintă 
la București cu 
carte de vizită și este princi
pala pretendentă ia cuceri
rea trofeului.
C1ND SOSESC OASPEȚII ?

Două din delegații, echipele 
Bulgariei și Turciei, și-au 
anunțat sosirea pentru as
tăzi. Echipa Greciei va sosi 
probabil vineri seara, la 
ora cînd se desfășoară prima 
categorie. în cazul în care 
grecii vor avea reprezentant 
la această categorie, proba
bil că acestuia i se va ad
mite să
Echipa Iugoslaviei este aș
teptată 
azi, sau
CONFERINȚA

Cu prilejul 
ceri va avea 
ferință a reprezentanților fe
derațiilor de specialitate din 
țările balcanice. Pe ordinea 
de zi figurează cîteva puncte 
interesante : 1. Stabilirea unei 
date fixe pentru desfășura
rea viitoarelor ediții a Cupei 
balcanice. (Se intenționează 
ca următoarele ediții 
aibă loc mai devreme, 
septembrie sau 
2. ~ 
balcanice 
lucru nu 
ganizarea

la 7 sau

ani) care a
e-.

o frumoasă

ia startul a doua zi.

în cursul zilei de 
mîine dimineața.

BALCANICĂ
acestor între- 
loc și o con-

sa 
în 

octombrie). 
Omologarea recordurilor 

(Pînă acum acest 
s-a făcut). 3. Or- 
„Cupei balcanice" 
la 9 categorii.

între 9—14 decembrie, la 
invitația Federației de box 
din Austria, trei pugiliști ro
mâni vor participa la un 
important turneu internațio
nal ce se va desfășura 
Salzburg și Viena.

împreună cu antrenorul 
I. Stoianovici vor face de
plasarea următorii boxeri: 
Gabriel Pometcu (cocoș), 
Constantin Buzuliuc (pana) 
și Ion Hodoșan (semimijlo-

schiul european 
peste Ocean ?

S. K. Zadar) și 1968—1969 (ț- 
liminată, tot în turul secund, 
de Spartak Brno). La această 
a XIII-a ediție a competiției, 
campionii țării noastre au tre
cut de Partizan Tirana (scor 
total : 165—141). în meciul de 
astăzi, Dinamo este handica
pată de absența principalului 
ei recuperator, Novac, acciden
tat în etapa de duminică a 
diviziei A, precum și de cea 
a lui Chivulescu, bolnav. în 
aceste condiții, sportivii ro
mâni vor trebui să lupte cu 
și mai multă ardoare pentru 
un rezultat cît mai bun, care 
să le dea speranțe pentru ca
lificarea în etapa următoare a 
..C.C.E.“. Combativitatea, res
pectarea riguroasă a discipli
nei de joc, concentrarea ma
ximă de-a lungul întregii par
tide, iată care trebuie să fie 
armele decisive ale baschetba- 
liștilor români, cărora le urăm 
deplin succes.

Programul reuniunii : ara 
16,45 : Școala sportivă nr. 2 — 
Dinamo (divizia școlară și de 
juniori), ora 18,30: Dinamo — 
Racing Bell Malines.

Arbitri: O, Belosevici (Iugo
slavia) și E. Hikmet (Turcia). 
Comisar F.I.F.A. : Gustav 
Herman (Cehoslovacia).

Repriza a doua a meciului 
va fi televizată.

Killy a 
mari schiori ai tuturor timpu
rilor, unul din acele fenome
ne sportive de excepție, din 
care se cunosc unul sau doi 
la o întreagă generație în uni
versul divers al sporturilor. 
Personalitatea- sa devenise a- 
tît de autoritară în schi, in
cit adversarii lui, prezenți Ia 
start alături de el, știau că 
își disputau doar locul 2. Su
premația totală, paralizantă, 
devenise pentru el o manieră 
obișnuită de , a învinge, de- 
vansîndu-și tehnic și țact’c 
generația sa cu 10—15 ani. 
Era o inimă vitează intr-un 
trup de atlet, un tehnician 
și strateg desăvîrșit, oțelit 
de o neobișnuită voință și 
putere de muncă.

Ajuns pe culmile gloriei, a 
părăsit brusc lumea schiului, 
Îansîndu-se energic și curajos 
în noua aventură a aurului. 
Bani, bani, cit mai muiți 
bani.

Sumele fabuloase cîștigate 
de Killy pe piața aurului alb 
în America sînt un miraj 
spre care tînjesc azi toate 
„mărimile" schiului alpin. Ei 
nu știu, însă, că, în vînătoa- 
rea de dolari și aur, printr-o 
epuizantă cheltuire de sine. 
Killy și-a abandonat iluziile, 
visele, bucuria izbînzilor, ve
selia iradiantă care numai cu 
un an în urmă făcuseră din 
el un om fericit. Azi, o undă 
de tristețe răzbate din vocea 
sa cînd mărturisește — cu a- 
ceeași frondă caracteristică — 
prietenilor săi Leo Lacroix și 
Michel Arpin: „Ciștig bani 
multi, dar mă plictisesc ca un 
șoarece mort. Probabil voi 
muri tînăr, dar voi muri mi
lionar". Puterea economică a 
schiului, revelată de succesul 
lui Killy provoacă în această 
lume o fierbere ce pregătește 
goana spre aurul alb, spre 
profesionism. Nimeni nu se 
gîndește la experiența fer-

miorilor Californiei care și-au 
distrus fericirea din clipa în 
care — întâmplător — au 
descoperit o vină auriferă. 
Era începutul sfîrșitului.

Fenomenul Killy, deși miș
cător în sine și oricum caz 
singular, nu este decît punc
tul. de plecare al unei ava
lanșe ce se va prăbuși peste 
schi.

Purtat peste Ocean, pe ari
pile legendei sale olimpice, 
Killy se întoarce in Europa în 
fruntea unei puternice indus
trii americane a schiului, e- 
chipamentului și accesoriilor : 
schi, bocanci de plastic, pan
taloni, hanorace, bastoane, 
ochelari, mănuși, ceruri etc., 
fabricate în S.U.A., Franța, 
Austria, toate americane, toa
te purtînd marca Killy.

Managerul său. McCormack, 
lucid și prevăzător, știe că 
de pe urma legendei Killy se 
poate naviga cu pînzele în
tinse pe oceanul afacerilor 
doi-trei ani, maximum cinci. 
Marile cîștiguri se perpetu
ează numai printr-o populari
tate care trebuie alimentată, 
întreținută, valorificată de re
clamă. Și, astfel, s-a născut 
ideea unor curse profesionis
te în schiul alpin, organizate 
în Europa și America, înce- 
pind cu 1970 sau 1971.

Cîștigul — seducător
prima vedere — ca și în alte 
sporturi poate face ca schiul 
să-și piardă substanța, înde- 
părtîndu-se de la finalitatea 
sa etică, educativă, de la func
țiile sale sociale. Sportul de
vine un business în care elita 
schiului mondial este amenin
țata să se înhame la un car

la

de aur 
zunare

Care 
european ? Prea preocupat de
interesele sale locale, națio
nale, dezavantajat în fața a- 
cesteî invazii, deocamdată se 
aud numai critici și panică în 
fața a* ceea ce pare inevita
bil. Și, totuși, schiul își poate 
păstra esența sa sportivă, pu
ritatea. Recent, F.I.S., prin 
măsuri organizatorice, a li
mitat imixtiunea banului, in- 
terzicînd contactul direct, în 
scop de reclamă, între diverse 
industrii și concurenți. Toate 
angajamentele de acest fel se 
fac prin intermediul federații
lor naționale și cu controlul 
veniturilor. Dar ceea ce va fi 
hotărîtor în această bătălie 
este puterea de seducție a 
schiului amator. Atîta timp 
cît amatorismul își va păstra 
campionii, prin atracția unor 
concursuri mereu mai fru
moase, mai variate, mai spec
taculoase, într-un spirit ino
vator, se poate zăgăzui valul 
profesionismului.

Pîrtiile Europei sînt forja 
marilor campioni. Competiții
le Europei, tehnica și expe
riența sa, promovează marile 
valori.

Este posibil ca faptele s-o ia 
înaintea reglementărilor, dar 
negreșit aspectul competiții
lor de schi se va schimba. 
Vor apărea — din necesitate 
— competiții mult mai atrac
tive și spectaculare 
lome speciale și 
pîrtii paralele, cu 
direct, coborîri pe 
reduse, organizate 
„construite" cu pondere mare, 
tehnică și acrobatică, vizibile 
pentru spectatori pe toată în
tinderea sa, meciuri bilate
rale, competiții pe echipe etc, 
deoarece altfel vom asista 
la un exod spre mirajul în
șelător al aurului.

ÎN „C. C. E." LA BASCHET FEMININ,

îl III PUNCTE PENTRU

CLERMONT FERRAND 
(Agerpres). — Jucînd în al 
doilea tur al „C.C.E." la bas
chet feminin cu campioana 
României, Rapid București, 
echipa U.C. Clermont Fer
rand a 
(33—24), realizînd astfel 
opțiune 
calificarea în etapa 
toare a competiției. Baschet
balistele franceze au evoluat 
excelent, impunîndu-se prin 
rapiditatea acțiunilor și îr, 
lupta sub panou. Formația 
română a jucat lent, iar pi
voți! ei au fost depășiți net 
de adversarii lor direcți. Au 
înscris Chazalon 26, Guidotti 
14, Passemard 12, Petro 4, 

•Arnaut 2, Prugneau 9, Toja- 
cic’ 3 pentru gazde, respec-

învins cu 70—48 
o 

apreciabilă pentru 
urntă-

FOTBALUL ENGLEZ SI... VREMEA
Oficialitățile fotbalului en- ' 

glez au precizat că din cau
za timpului nefavorabil (vînt, 
frig, zăpadă și ploaie), mai 
multe jocuri din cadrul cam
pionatului au fost amînate. 
Dacă și în săptămînile urmă
toare timpul se va menține 
nefavorabil, meciurile se vor 
amîna din nou. Dacă și după

TELEX-TELEX
• La Dijon s-a disputat intilnirea 
amicală de rugby dintre selec
ționata secundă a Franței și 
echipa R.F. a Germaniei. Victo
ria le-a revenit rugbyștilor fran
cezi cu scorul de 33—6 (14—6). 
Partida a fost urmărită de peste 
6 000 de spectatori.

cursa 44 
prezenți

U. C. CIERMONT (ERRAND
CU RAPID!
tiv, Suliman 20, Racoviță 8, 
Ferencz 8, Ivanovici 5, Bițu 
3, Chiraleu 2, Nicola 2. Re
turul se va disputa la Bucu
rești, în ziua de 9 decembrie.

sla- 
uriașe pe 

adversar 
distanțe 

pe pîrtii

Mihai BÎRA

de sportivi din cei 114 
la start.

individuali de sabie

• Campionul european profesio
nist de box la ------ ' --------*
italianul Bruno 
trat cu succes 
ciul desfășurat 
l-a învins prin 
pe spaniolul Jose Luis Torcida.

categoria ușoara, 
Arcari, și-a păs- 
centura. în me- 
la Bologna, el 

k.o. in rundul 5

• Sportivul italian Cesare Scotti 
a cîștigat tradiționala cursă de 
bărci cu motor desfășurată timp 
de două - - — -
Colorado, 
die orară 
gul celor

zile în S.U.A. pe rîul 
El a realizat o

de 117,48 km, de-a lun- 
940 km ! Au terminat

me-

• Proba _____  ___
din cadrul concursului interna
țional de scrimă de la Viena 
a fost cîștigată de cunoscutul 
campion polonez Pawlowski.

Întrecerea rezervată floretiste- 
lor s-a încheiat cu victoria spor
tivei cehoslovace Hana “Hrazova.

• Intr-un meci amical 
de handbal, disputat la 
echipa de tineret a Poloniei a 
întrecut cu 25—14 (12—8) selec
ționata similară a Ungariei.

masculin
Varșovia,

• Tradiționalul maraton desfășu
rat la Skoevde a fost elștigat 
de atletul englez Mike Rowland, 
care a parcurs cel 42,195 km în 
2h 16:06.0. Au participat 102 aler
gători din 9 țări.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
CEHOSLOVACIA S-A CALIFICAT PENTRU 
TURNEUL FINAL AL C. M DE FOTBAL

fost
14-a

4 mai urmează să se dispute 
restanțe, echipele vor juca 
fără jucătorii din reprezen
tativa țării. Hotărîrea a fost 
luată la propunerea antreno
rului Alf Ramsey, care a 
specificat că la 4 mai toți se- 
lecționaoiiii sînt obligați să 
intre în cantonament.

Ieri seara la Marsilia a 
desemnată și cea de a 
echipă participantă la turneul 
final al C. M. de fotbal din 
Mexic. Ea este reprezentativa 
Cehoslovaciei, învingătoare în 
meciul de baraj cu Ungaria, 
cu scorul de 4—1 (1—0).

La fluierul arbitrului fran
cez Roger Machin, cele două 
reprezentative au aliniat ur
mătoarele formații :

CEHOSLOVACIA : Viktor - 
Pivarnik, Nigos. Kvasniak, Ha- 
gara, Kuna, F. Vesely, Hor
vath, Petras, Adamec, Jokl.

UNGARIA : Szentmihaly — 
Kelemen, Meszbly, Melczer, 
Ihasz, Halmossy, Gorocs, Fa- 
zekas. Bene, Farkas, Zambo.

Chiar de la început specta
torii au putut urmări faze

spectaculoase la 
Primele atacuri 
fotbaliștilor maghiari, 
beneficiat de cîteva 
libere, dintre care una a fost 
extrem de periculoasă, șutul 
lui Farkas (min. 6) fiind res
pins de Viktor.

Partea a doua a primei re
prize aparține fotbaliștilor ce
hoslovaci, care deschid scorul 
prin Kvasniak (min. 43). Acesta 
a transformat un penalty, just 
acordat 
comis 
Vesely.

După 
chipei cehoslovace este din 
în ce mai insistentă. Locul 
Kuna este luat de Polack 
după o bară a fundașului Ha- 
gara, combinația Kvasniak —

ambele porți. 
au aparținut

Ei au 
lovituri

de arbitru la un fault 
în careu asupra lui

pauză dominarea e- 
ce 
lui 
și

F. Vesely s 
înscris de 
șut de la 16 m (min. 55). An
trenorul Karoly Sos operează 
două modificări (Puskaș și 
Kocsis iau locul lui Gorocs și 
Farkas), dar formația maghia
ră nu-și revine. Victoria fot
baliștilor cehoslovaci se contu
rează tot mai net prin golurile 
înscrise de Adamec (min. 65) 
dintr-o lovitură liberă din 
colțul careului de 16 m și de 
Jokl (min. 80) care a șutat for
midabil de la 20 m. în min. 84 
Petras este eliminat din joc 
pentru faulturi repetate și în 
ultimul minut al partidei e- 
chipa maghiară înscrie prin 
Puskas, care a transformat un 
penalty.

se încheie cu un gol ■ 
ultimul printr-un
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