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12 ȚĂRI AU ACCEPTAT INVITAȚIA DE PARTICIPARE
LA „TURUL CICLIST ĂL ROMÂNIEI
• 3 competiții organi

zate in tara noastră 
9

au fost incluse in 
calendarul interna
tional al l). C. I.

- i

sfîr- 
avut 
con- 
dife-

Ca în fiecare an, la 
șitul lui noiembrie, au 
loc la Geneva ședințele, 
ferintele și congresele
ritelor organisme internațio
nale care coordonează activi
tatea sportului cu pedale a- 
mator și profesionist. Timp 
de 3 zile — 26—28 noiem
brie — A.I.O.C.C. (Asociația 
internațională a organizații
lor de curse cicliste), atît 
cea amatoare cît si cea pro
fesionistă, comitetele direc
toare ale F.I.A.C. (Federația 
internațională de ciclism a- 
mator) și F.I.C.P. (Federația 
internațională de ciclism pro
fesionist) și Congresul U.C.I.

(Uniunea ciclistă internațio
nală) au dezbătut si au luat 
hotărîri într-o sene de nro- 
bleme importante. Ca dele
gat al F.I.A.C. la Congresul 
U.C.I. a participat și prof. 
NICOLAE OȚELEANU — 
membru al biroului Federa
ției române de ciclism. La 
întoarcerea de la Geneva, 
prof. Oțeleanu a răspuns cu 
amabilitate solicitării de 
acorda ziarului 
interviu.

— Ce hotărîri 
a luat Congresul

— A fost reales în funcția 
de președinte, pentru o pe
rioadă de 4 ani dl. 
Rodonî (Italia) sl a 
tat sediul U.C.I. de 
la Geneva, au fost

a
nostru un
importante 

V.C.I. ?

DE ASTĂZI PlNĂ MIERCURI, LA TIMIȘOARA

IN FINALELE NAȚIONALE

lunl, 8 decembrie, cel 219 
la greco-romane vor intra 
Concursului republican de

Tinerii luptători care au trecut cu 
succes examenul calificărilor pentru 
finale și-au dat Intîlnlre la Timișoara. 
Astăzi, de Ia ora 11, ișl încep disputa 
pentru titlurile de campioni naționali 
la lupte libere 198 de juniori (mid și 
mari), iar 
juniori de 
în finalele 
toamnă.

Așadar, ln Sala sporturilor din Ti
mișoara, de astăzi și plnă miercuri, 
pe trei patrulatere, vor evolua cel mai 
buni tineri luptători din țară.

întrecerile vor fi conduse de repu- 
tați tehnicieni, printre care antrenorul 
emerit Ion Comeanu, arbitrii Internațio
nali Valentin Bați șl Ion Crlsnlc.

PATINATORII
NOȘTRI

LA VARȘOVIA
9

în aceste zile, la 
Varșovia, se desfă
șoară întrecerile u- 
nui important con
curs international 
de patinaj artistic, 
organizat de federa
ția poloneză de spe
cialitate. Țara noas
tră este reprezenta
tă de campionii re
publicani Beatrice 
Huștiu și Gheorghe 
I'azekas. Sportivii 
români sînt însoțiți 
de arbitra prof. Ma
ria Morțun.

START IN „ClIPA BALCANICA 
LA HALTERE

SPORTIVII NOȘTRI SPERĂ SÂ REEDITEZE SUCCESUL 
REPURTAT ÎN „CUPA DUNĂRII

Printre succesele 
repurtate în aces
an de echipa de 
haltere a Româ
niei se înscrie șl 
cucerirea „Cupei 
Dunării", competi
ție care a avut loc 
ln primăvara aces
tui an la Bucu
rești. Suocesul rea
lizat atunci a avut 
un larg ecou In
ternațional, deoa
rece la Întreceri 

au luat startul echi
pe bine cotate pe 
plan european, ca 
acelea ale Ungariei, 
Bulgariei, R.F. a 
Germaniei ș.a.

..Cupa balcanică" 
mare Începe azi), 
ultima mare com
petiție din acest 
an în sportul hal
terelor, este aștep
tată cu un legitim 
Interes de sportivii 
noștri, care vor sâ 
reediteze ’
repurtat ! 
Dunării", 
sportivilor 
este însă

o serie de compel 
Algeriei*. ..Marele 
orașului Anrtab! 
Angliei* si -Tur 
ei*), ale căror trs 
definitivate înainte de apari 

hotăririi privind limita- 
etapelor și kilometzaju 
să se desfășoare ta ami

tîa 
rea

Adriano 
fost mu
la Paris 
atribuite

Interviu consemnat de 
Hrrstache NAUM

(Gontircua-e fci pag. a 4-a)

SPADASINI ROMÂNI
CONCUREAZĂ LA PLEVEN

AzdiOrașul Pleven (Bulgaria găzduiește 
în zilele de 6 și 7 decembrie. un im
portant concurs international de spadă 
la care au fost invitați și trăgători 
din țara noastră. Federația de spe
cialitate a încuviințat participarea ur
mătorilor spadasini: AL Istratc. X. 
lorgu, C. Duțu. M. Bunea și Ad. Că
rămidă.

în fotografie, antrenorul Paul 
Ghinju, conducătorul delegație: și C. 
Duțu, unul dintre elevii săi _

succesul 
la „Cupa 

Misiunea 
- noștri 

deosebit 
de dificilă, avlnd 
ln vedere valoarea 
rare o au la ora 
terofilii bulgari.

ROMANIA 
PREZINTĂ DOUA ECHIPE

La actuala ediție a „Cupei bal
canice" țara noastră va II re
prezentată de două echipe, dar 
numai prima va concura în cla
samentul pe națiuni. Echipa a 
doua este alcătuită din elemen
te tinere care, In funcție de re
voltatele obținute, candidează 
pentru meciul cu Franța. Prin 
urmare, „Cupa balcanică" va 
constitui pentru sportivii noștri 
nn serios criteriu de selecție în 
vederea acestei întîlnlrl (13—17 
decembrie).

CĂRȚILE DE VIZITA 
ALE REPREZENTANȚILOR 

NOȘTRI
Prima echipă a României va 

fi alcătuită din cel mal buni

Anul trecut, la Iambol (Bulgaria), ștefan Pin
tilie a urcat pe treapta cea mai inaltă de pe 
podiumul tnvingătorilor Cupei balcanice. Să 
sperăm că sportivul nostru va reedita succe

sul repurtat anul trecut.
deosebită pe 
actuală hal-

W
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în pagina a 3-az NOTAȚil DUPĂ CELE 
DIN DIVIZIA A

TREI RESTANȚE
LA FOTBAL

-.:oc ia toarta Stelei Cinci apărători bucureșteni se opun acțiunii 
LJ eioi fimlai Detetnieu. Fază din meciul Universitatea — Steaua

In „C.C.E." la baschet,
i

0 echipă mare - Racing Bell Malines - a invins la scor
o formație fără moral-Dinamo

O certă valoare a basche
tului masculin european, e- 
chipa Racing Bell Malines, 
a dispus aseară. în primul 
meri Wrtpeiat -in cedrul eetr’. 
de al doilea tur a! „C.CE*, 
de campioana țării noastre. 
Dinamo București, la un scor 
elocvent : 95—73 (41—331

Cum se explică acest scor 
categoric ? In primul rind 
prin valoarea adversarilor. 
Avlnd în portoricanul Cruz 
un pivot excepțional și în 
atac și în apărare, în ceho
slovacul Pistelak un coordo
nator ideal și în același timp 
un jucător de mare eficaci
tate, în internaționalii bel
gieni Hillen, Eygel, Loridon 
baschetbaliști de mare clasă, 
practicînd un joc tactic in
teligent și complet, oaspeț.. 
au demonstrat, de ia în
ceput, înalta lor clasă, do- 
minînd copios de-a lungul 
întregii partide. Dinamoviștii. 
în schimb, au fost net han
dicapați de absența princi
palului pivot, Novac, acci
dentat la sfîrșitul săptămin:: 
trecute. A fost un dezavan-

taj evident, dar 
scuză căderea lamentabilă 
petrecută in riadul sportivî- 

clar, vădind ce-a dreptul 
lipsă de răspzr.dere într-o 
întrecere internațională. fapt 
care le aruncă un vot de 
blam. Dar. asupra acestui 
lucru vom reveni.

Referitor la desfășurarea 
propriu-z-.sâ a întHnirii. vom 
aminti doar că oaspeții au 
luat conducerea din primul 
minut, sțxrindu-și treptat a- 
vantajulu Incit, evoluția sco
rului UJ'prezintă interes, ă 
doar înșiruirea marcatorilor: 
Diaconescu 21. Albu 14. Dra- 
gcmirescu 14. Mazilu 8. Cer
nea 6. Săuca 1 Haneș 
Vizner 5 pentru Dinamo, 
pectiv Cruz 31. Eygel 
Pistelak 14, Hillen 8. 
Parmentier 7, Michelet 
Vinck 2, London 10, 
Versscfaaever A Au arbitrat 
excelent O. Reiese viei (Iugo
slavia’ și E. Hikmet (Tur
cia).

DIN ANUL 1971

BALCANIADA DE FOTBAL
PENTRU ECHIPELE NAȚIONALE

ATENA, 4 (Agerpres). — în cadrul confe
rinței federațiilor 
Balcani, care are 
ca din anul 19*1 
niada rezervată 
Balcaniada va fi

naționale de fotbal din 
loc la Atena, s-a stabilit 
să se desfășoare Balca- 
echipelor reprezentative 
organizată de federația

din Grecia, urmind ca in anul 1972 această 
competiție să aibă loc la Istanbul.

De asemenea, s-a hotărit ca turneul bal
canic de fotbal pentru echipele de tineret 
(jucători sub 23 de ani) să se dispute anul 
viitor la Sofia, intre 8 și 15 iunie.

(Continuare în pag. a 4-a)

Intîlnirile dintre voleibaliștii 
de la Dinamo șl cei de la 
Politehnica Galați au prilejuit 
Întotdeauna dispute deosebit 
de atractive. Partida ce va 
avea loc duminică la Galați, 
sperăm să confirme acest 

lucru

D. STANCULESCU

reușita m 
meciul de ieri seară cu Racing Bell Malines.

Foto : V. BAGEAC

AZI ÎNCEPE
„CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI 

LA POPICE
• Celebrități mondiale pe arena Voința 
O Alături de performerii de azi vor evolua

și veteranii

//

Amănunte în pag. a 2-a

PANORAMIC 
SPORTIV INTERN CEI MAI

i SPECTACOLUL > 
SPORTIV i 

inici- 
îm-
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Acest sfîrșit de săptămînă este 
marcat de un eveniment care re
ține atenția iubitorilor sportului 
ln general și a acelora ai atleticii 
grele îndeosebi — Balcaniada de 
haltere. .

Programată azi și mîine la 
Floreasca, tradiționala competiție 
a celor puternici constituie Încă 
un prilej de consacrare pentru 
sportivii români. Doi dintre! ei. 
Fiți Balaș, în limitele categoriei 
ușoare, și Ștefan Pintilie, la 
mijlocie, au chiar șanse de a fi
gura printre laureații balcanici ai 
actualei ediții.

Deși are loc la București, com- 
pecitla se pare că va fi domi
nată de sportivii bulgari. Poate

nu in maniera In care oaspeții 
noștri s-au impus anul trecut la 
Iambol (6 titluri din 7 !>, dar. 
In orice caz, cu perspectiva de a 
colecționa cele mai multe titluri 
Totuși, Iubitorii sportului de la 
noi așteaptă din partea haltero
fililor români o comportare cit 
mal apropiată de valoarea lor - 
cert Îmbunătățită - dovedită chiar 
în acest an Intr-o altă întrecere 
de anvergură, „Cupa Dunării" : 
In fapt un mic campionat euro
pean.

Cam de multă vreme voleiul 
n-a mai avut o etapă atlt de in
teresantă ca aceea de duminică. 
Nu mai puțin de patru meciuri 
lac obiectul interesului numero-

șllor pasionați pentru acest sport, 
în campionatul masculin. Poli
tehnica Galați, una dintre for
mațiile capabile să furnizeze man 
surprize, primește replica lui Di
namo București. Ambele echipe 
reintră în scenă după cite o 
victorie de mare importanța la 
același adversar, Rapid Bucu
rești. Numai că studenții din o- 
rașul de la Dunăre au ciștigat 
mal ușor decît dinamoviștii a- 
cest mecl-cheie, decisiv, poate, 
pentru soarta primei clasate în

Titus BRADEȚEANU

(Conunuare In pag, a ia)

SPORTIVI ROMANI
Continuînd o frumoasă tradiție de sfîrșit de an, redacția 

noastră se adresează cititoriicr săi cu întrebarea . CARE 
SlNT, DUPĂ OPINIA DV. CEI MAI BUNI 10 SPORIM 
ROMANI Al ANULUI 1969?

Profesori de educație fizică, sportivi, antrenori, iubitor 
ai sportului 1 Așteptăm răspunsurile dv. pînă Ic 20 decernbri. 
inclusiv (data poștei).

ine nu si-a amestecat 
odată glasul întrupînd, 
preună cu alte mii de glasuri, 
un imn închinat culorilor fa
vorite ? Acest cînfec al bucu
riei (și al durerii uneori), 

amplu ca o mare învolburată, este 
dovadă incontestabilă că sub cerul 
liber se desfășoară acel catharsis (pu
rificare) colectiv pe care grecii îl aștep
tau de la teatru.

Sportul oferă prin această ambianță 
colectivă un spectacol prin care oame
nii se simt alături I

Putem care compara spectacolul 
sportiv cu cel oferit de teatru sau de 
cinematograf ? S-ar părea că da I

In timp ce teatrul, cinematograful și, 
poate mai mult, televiziunea au ten
dința de a-l izola pe fiecare spectator 
într-o lume a sa de gînduri și senti
mente, spectacolul ' sportiv acționează, 
în special, prin ambianța colectivă, 
prin entuziasmul publicului. Acesl entu
ziasm propriu numai spectacolului spor
tiv se declanșează spontan, atingînd 
foarte repede și cel mai adesea o 
culme impresionantă.

Evenimentul sportiv constituie un 
spectacol, prin întreaga sa atmosferă. 
Publicul prezent pe stadion asistă la 
acțiune, care se desfășoară sub ochii 
săi, fără a-i putea 
dămîntul, t______
ciparea sa afectivă, în unul din reali
zatorii săi cei mai de seamă.

Pasiunea pentru speciacolul sportiv, 
cu fascinația lui, oricare ar fi dozajul 
regulilor si al improvizării, al simu
lării și al autenticității, se manifestă 
totdeauna prin nevoia de evidentă, 
printr-o obsesie a vizibilului Dacă 
cumva reușești să schimbi cîteva cu
vinte cu un vecin în timpul unui meci 
de fotbal, să încerci eventual să-i faci 
să-și întoarcă ochii spre un obiect oare
care, fie chiar și o țigară, el va refuza 
să-și dezlipească privirea, fie și pentru 
o clipă, de la minge și de la jucători. 
Este suficient să observi un singur 
spectator urmărind un meci de box 
pentru a te convinge că acesta nu ră- 
mîne pasiv sau detașat. Contracțiile 
musculare, schimbările bruște ale rit
mului respirației, mișcările buzelor și 
mai mult decît toate expresia încor
dată, uneori halucinantă a privirii, 
dovedesc că el participă la speciacol, 
nu din afară, ci din interior, împreună 
cu .actorii'. Tocmai această apro
piere intimă dintre sporlivul-acior și 
spectator face ca spectacolul sportiv 
să devină unic prin ambianța și am
ploarea lui, deosebindu-se prin toate 
acestea de cele oferite de teatru, cine
matograf sau televiziune.

Sportul, ca spectacol sportiv, consti
tuie în 
triumfală 
reînnoind 
legenda 
ocelași timp, al actului creator și al 
efortului sportivului-actor.

a-i putea prevedea dezno- 
transformindu-se, prin parti-

însăși esența lui, 
q tinereții și a 
la fiecare probă 
păsării Phoenix,

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
i
i
i
i
I
I

I
I
I

BUNI 10

afirmarea 
legii sale, 
hotărîtoare 
simbol, în

Gheorghe DINU

I
I
I

Acei dintre participanții la anchetă ce vor indica în 
răspunsurile lor cei mai mulți dintre sportivii clasați în 
primele 10 locuri vor fi răsplătiți cu frumoase premii

Se vor acorda trei premii în obiecte și cinci mențiuni 
consfind în abonamente la ziarul „Sportul" pe timp de un an.
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ARBITRILOR | 
CARNET g|| AZI ÎNCEPE „CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI1 APROAPE 600

DE ATLEȚI LA START!
în activitatea Lor zilnică, 

antrenorii de box din multe 
centre ale țării se bucură de 
sprijinul entuziast al unor 
inimoși activiști obștești, care 
înțeleg să ajute sportul cu 
mănuși cheltuind în acest 
scop energii și timp liber. 
Am cunoscut mulți aseme
nea oameni, propagandiști în
flăcărați ai boxului în județe 
și municipii. Printre ei i-aș 
situa la loc de frunte pe dr. 
P, Tonitza, I. Cetățeanu, M 
Voiculescu, N. Popescu (Cra
iova), I. Dulău. Z. Ferber, I. 
Chendreanu (Cluj), L. Krau- 

' ser, I. Ilievici (Timișoara), A. 
Risat, C. Tudose, (Constanța), 
P. Mihelfi (Oradea), I. Ștefan 
(Galati). M. Stănescu, D Di- 
mulescu (Buc.). Aportul lor 
Ja impulsionarea activității 
pugilistice se face simțit din 
Țșlin, în aceste localități boxul 
eîștigînd mereu teren. Din 
păcate, în alte orașe (Pitești, 
Bacău, Buzău, Tulcea, Boto
șani) unde sportul cu mănuși 
încearcă să-și „facă loc“ prin
tre celelalte discipline spor
tive, comisiile de box fie că 
nu-și trăiesc viața, fie că, pur 
și simplu, nu există. Aci se 
observă și o acută lipsă de 
oficiali. Numai așa se expli
că de ce meciurile disputate 
în aceste orașe sînt arbitrate 

: si judecate de... antrenori, ins
tructori și chiar de persoane 
care n-au nici o tangență cu 
boxul. Folosirea unor astfel

de „oficiali" (evident, incom
petenți) a devenit, se pare, în. 
ultima vreme, o practică, ei 
fiind trimiși chiar peste ho
tare, în locul unor arbitri ca- , 
lificati. Formația Metalul ' 
București — de pildă — a sus
ținut un turneu in R. D. Ger
mană, luînd ca „arbitru* pe 
antrenorul Dinu Eugen, deși 
în Capitală activează nume
roși arbitri tineri competenți. 
Echipa județului Argeș a fo- , 
losit, în turneul efectuat în i 
Bulgaria, un arbitru improvi- 1 
zat i pe boxerul Ivan I Și an 
trenorii T. Niculescu, C. Du
mitrescu, I. Sandu s-au de
plasat peste graniță ca... ar
bitri ! Asemenea exemple se 
mai pot da, dar considerăm 
că cele de mai sus sînt sufi- ! 
ciente. în calitatea mea de ar- 
bitru-judecător, de activist ob
ștesc al boxului, cred că am | 
dreptul să solicit forului de 
specialitate să curme aseme
nea practici. Comisiile jude
țene de arbitri se străduiesc 
să formeze și să promoveze 
oficiali tineri, bine pregătiți, 
în dorința de a sprijini dez
voltarea boxului nostru. A-i 
ține departe de ring, și a fo
losi ca arbitri oameni care 
de fapt nu au această cali
tate consider că se face un 
deserviciu sportului cu mă
nuși.

Petra EPUREANU 
arbitru internațional

• Cale șase piste ale arenei 
Voința din Capitală vor găz
dui, începind de azi după- 
amiază și pînă duminică, 
întrecerile celei de-a III-a 
ediții a turneului internațio
nal de popice dotat cu 
„CUPA ORAȘULUI BUCU
REȘTI". Competiția va oferi 
iubitorilor sportului popice
lor o întrecere interesantă, 
cu rezultate valoroase, în
trucât la start vor fi prezenți 
sportivi cu o impresionantă 
carte de vizită, actuali și 
foști campioni mondiali, per
formeri de înaltă clasă. Din
tre concurenții oaspeți se re
marcă în primul rînd cuplul 
cehoslovac M. Kocsarek și 
Vlasta Sindlerova, primul, vi- 
cecampion al lumii și cel 
mai bun jucător al Ceho
slovaciei, iar Sindlerova a 
deținut titlul suprem între 
anii 1962—1964. Perechea din 
R.D.G. care participă la „Cu
pa orașului București" este 
compusă din W. Hollewa — 
component al echipei cam
pioane mondiale pe 1968, și 
Brigitte Uhle, campioana 
R. D. Germane pe acest an. 
în fine, ultima pereche a 
oaspeților este compusă din 
Borbala Fenyohazi și L Tosi, 
componenți ai puternicei re
prezentative a Ungariei.

• Dintre sportivii români 
care vor evolua în aceste 
zile pe Voința amintim, in 
primul rînd, pe membrii lo-

turilor care se pregătesc 
pentru mondialele de anul 
viitor, ca de exemplu. Elena 
Trandafir, Margareta Sze- 
manyi (campioana pe acest 
an), Cornelia Moldoveanu, 
Crista Szocs, Ildico Jijic, 
Elena Ceraat, Ana Marcu și 
Voicbița Babuțiu — la se
nioare — majoritatea lor fă- 
cind parte din echipa cam
pioană a lumii, L Micoroiu, 
P. Purje (campion la simplu 
și perechi pe 1969), C. Vină- 
loru, D. Dumitru, Gh. Silves
tru. L Băiaș și C. Voicu — 
la seniori.

Pe lingă probele clasice — 
senioare (individual, 100 lo
vituri mixte) și seniori (in
dividual, 200 lovituri mixte) 
— vor avea loc și probe de 
perechi combinate (bărbați- 
femei), juniori și veterani (la 
ultimele două probe se vor 
întrece numai concurenții ro

mâni). La veterani vor con* 
cura cei mai buni popicari 
ai anilor 1952—1960, care au 
făcut parte din echipele re
prezentative, dar dintre care 
unii mai activează și azi și 
chiar în formații de divizia 
A, ca de exemplu, Florica 
Lăpușan (Rapid București), 
Margareta Kelemen (Voința 
Cluj), I. Dinescu (Rafinăria 
Teleajen) și alții.

Programul întrecerilor : vi
neri, de la ora 16, juniori, 
simbătă, de la ora 8,30 și 16, 
junioare, senioare, seniori și 
veterani, duminică, de la ora 
8.30, proba de perechi.

Cîștigătorii ediției 1968 a 
„Cupei orașului București" : 
senioare — Florica Neguțoiu 
(436 p.d.), seniori — P. Purje 
<986 p.d.) ; perechi — L.
Eberhard (992 p.d.) și Astrid 
Wloka (416 p.d.) R. D. Ger
mană.

0 NOUA ARENA DE POPICE
Recent, In comuna Gugești. 

județul Vrancea — prin 
grija asociației sportive „Fo
rests" — a fost inaugurată 
o arenă de popice acoperită, 
cu două piste. Cu această o- 
cazie, Biroul executiv al con
siliului județean al sindica
telor, în colaborare cu 
C.J.E.FB.-Vrancea a organi

zat în comună o duminică 
sportivă în cadrul etapei 
„Cupa forestierului", ediția 
I 1969. S-au desfășurat în
treceri de popice, șah. tenis 
de masă, fotbal. Echipelor 
care s-au clasat pe locurile 
I li s-a acordat „Cupa fores
tierului*.

CLUBUL STEAUA ORGANIZEAZĂ:

Dt 11 „MMir. IA „[IfMIflW... MURII! <»
Privind programul general 

de desfășurare a ultimelor trei 
ediții ale J.O. se constată că 
boxul este unul din puținele 
sporturi care hașurează in în
tregime spațiul dintre prima 
și ultima zi a întrecerilor. în 
plus, în majoritatea zilelor se 
desfășoară cîte două reuniuni 
și — în cadrul acestora — de 
multe ori, cîte 14—16 meciuri. 
Un calcul simplu ne demon
strează că, în actualele con
diții de participare și desfă
șurare a turneelor olimpice 
de box, lucrurile nu pot fi re
zolvate altfel : 312 boxeri par
ticipant (cîți au fost la Me
xico, de exemplu), reprezintă 
301 meciuri. Cum 11 din a- 
cestea sînt finalele (care ne
cesită o zi de desfășurare și 
o zi — precedentă — liberă), 
iar festivitățile de deschidere 
ale J.O. ocupă încă două zile, 
înseamnă că pentru restul de 
290 de meciuri rămîn la dis
poziție 11 zile, respectiv 26— 
27 meciuri pe zi.

Dar, în turneele olimpice 
de box sînt necesare, de ase
menea, o serie de activități 
care, ca timp, ar reprezenta o 
a treia reuniune zilnică : vizita 
medicală și cîntarul oficial 
înaintea fiecărei gale, tragerea 
ta sorți, întocmirea programe
lor zilnice, programarea ar- 
bitriior-judecători pe meciuri 
și multe altele. Toate acestea, 
care justifică din plin denu
mirea de „maraton" atribuită 
turneelor olimpice de box, 
conduc la o astfel de activi
tate în perioada respectivă in
cit și „armata" de oficiali care 
o asigură apare, în final, com
plet... epuizată 1 Faptul, în

sine, prezintă mai puțină im
portanță, dar dacă ne gîndim 
că această 
consecințele
competiției (pentru arbitri, în 
deciziile pe care le dau), tre
buie să ______.’
impune o reglementare, cu atit 
mai mult 
generează
boxerilor) crește continuu.

Păstrarea nealterată a spiri
tului olimpic, potrivit căruia 
dreptul de

„stare" își reflectă 
în desfășurarea

recunoaștem că se
cu cit elementul care 

situația (numărul

participare la 
Jocuri nu poate fi îngrădit, 
elimină de la bun început i- 
deea că problema numărului 
mare de boxeri poate fi re
zolvată prin anumite soluții... 
teoretice. Potrivit regulamen
tului în vigoare, boxul ama
tor are 11 categorii de greu
tate și dacă fiecare națiune 
participantă la J.O. ar dori 
să-și înscrie reprezentanții la 
toate aceste categorii, nimeni 
nu-i poate contesta dreptul de 
a o face.

Desigur, această perspectivă 
se află 
A.I.B.A. 
lui și-o 
cit mai 
seamnă 
neobositei 
larizare a 
ranțele ne 
azi, 
de 
1968” 
mărului de boxeri participanți, 
dar și temerea își are justifi
care atîta timp cit arbitrul își 
face simțită prezența în anu
mite „propuneri" privind so
luționarea acutei probleme la 
care ne referim.

Că este necesar ca „mara
tonul" pugilistic al turneelor

undeva, departe, dar 
și toți iubitorii boxu- 
doresc, fiindcă a 
în
a

fi 
apropierea ei în- 
culege roade ale 
munci de popu- 
pugilismului. Spe- 

... sînt îndreptățite 
cînd constatăm că față 

.Melbourne 1956”, „Mexico 
a marcat dublarea nu-

olimpice să se transforme, cel 
mult, intr-un „demifond", toa
tă lumea este de acord, dar 
ca acest lucru să fie realizat 
prin măsuri ca, de exemplu, 
ierarhizarea pugiliștilor (im
plicit dreptul de participare la 
J.O.) în funcție de rezultatele 
anterioare, fixarea unui anumit 
număr de boxeri pentru fie
care continent sau alt gen de 
zonă geografică nu poate fi 
acceptat. O astfel de măsură 
sîntem convinși că ar fi frus
trat șansa participării la Me
xico a unor boxeri ca engle
zul Finnegan sau venezuelea- 
nul Rodriguez, care din „iluș
tri" necunoscuți au devenit, 
prin luptă dreaptă, purtători 
ai laurilor de învingători.

Singura — și cea mai in
dicată — soluție rămîne, după 
părerea noastră, aceea a îm
părțirii în două faze a turneu
lui olimpic de box : una, pre- 
liminară-eliminatorie și alta, 
finală, aceasta din urmă în
cadrată în programul propriu- 
zis al J.O.

Părerea nu ne aparține in 
exclusivitate, ea fiind împărtă
șită de mulți specialiști. Ceea 
ce se cere analizat, însă, pen
tru a se putea ajunge la o 
formulă acceptabilă din toate 
punctele de vedere, ar fi cum, 
unde și cînd să se desfășoare 
prima fază.

Aceste lucruri conturate și — 
eventual — experimentate ln- 
tr-o competiție-test organizată 
de A.I.B.A. ar conduce la pre
cizări și — în final 
tarea 
toare hotărîri.

CONCURSURI 
LA CICLISM Șl
Continuindu-și tradiția, secțiile 

de ciclism și caiac-canoe ale 
clubului sportiv Steaua organi
zează, in ce pin d din această săp- 
tâmlnâ, concursuri de selecție. 
La ciclism, Întrecerile au loc 
marțea și joia (orele 9—12 și
15— 17), iar la caiac-canoe mier
curea și vinerea (orele 9—11 și
16— 18). Sînt admiși copiii născuți 
!n anii 1954-1955 (la ciclism) și

DE SELECȚIE 

CAIAC-CANOE
1951-1955 (la caiac-canoe). Pre
zentarea se tace la clubul spor
tiv Steaua din Calea Plevnel 114. 
Pentru instruirea tinerilor selec
ționați In secțiile clubului au 
fost desemnați antrenori cu cali
ficare superioară, foști sportivi. 
Așadar, copil care ați Îndrăgit 
ciclismul, caiacul sau canoea 
slntețl așteptați I

Deseori, nerealizarea per
formanțelor așteptate este 
motivată de atleți sau de an
trenori prin lipsa de compe
tiții. Firește, insuficiența nu
mărului de concursuri reduce 
considerabil șansele sportivi
lor de a-și valorifica pregăti
rea dintr-o anumită perioadă. 
Trebuie apreciată, deci, per
manenta efervescență organi
zatorică a Școlii sportive ex
perimentale Viitorul. Catedra 
de atletism a acestei școli a 
chemat în acest an de 10 
ori concurenții la start, ofe- 
rindu-le tot atîtea posibilități 
de verificare, de etalare a po
tențialului.

La sfîrșitul săptămînii tre
cute, „Viitorul" a adunat din 
nou pe pistă tinerii atleți 
bucureșteni (acestora li s-au 
alăturat și cîțiva provinciali, 
din Cîmpina, Brănești...). Se 
cuvine a fi subliniată aici 
înțelegerea arătată de condu
cerea Scolii sportive de at
letism, care a acceptat să ce
deze cîteva din orele sale de 
antrenament în sala „23 Au
gust", pentru a permite des
fășurarea întrecerilor. Și-au 
putut măsura astfel forțele 
aproape 600 (! !) de atleți ! 
Majoritatea au evoluat la ca
tegoriile de copii : 334 concu- 
renți.

în fruntea performanțelor 
se situează, desigur, recordul 
republican de sală pentru 
juniori mici, realizat la 50 
metri garduri băieți. Al. 
Szentpeteri de la Șc. sp. atle
tism (antr. Maria Medeș), a 
parcurs distanța în 7,1 s, cu 
o zecime sub recordul anteri
or.

O ultimă remarcă: din 
proprie inițiativă, profesorii 
de educație fizică Sanda Ne- 
cula (Șc. gr. 195) și Eftene 
(Șc. gr. 66) au prezentat în 
concurs grupe de elevi, din 
rîndul cărora cîțiva s-au cla
sat chiar pe locuri fruntașe. 
In continuare, cîteva rezulta
te tehnice :

JUNIORI I : BĂIEȚI — 
50 m : Gh. Ionescu (Viitorul)

6,0, M. Mocanu (Lie. 35) 6,1 î 
50 mg : FI. Grigore (Construc
torul) 7,2 ; înălțime: C. Hor
vath (Ș.S.A.) 1,86, I. Cherciu 
(Metalul) 1,82 ; greutate 7 kg s 
Gh. Dumbravă (Progresul) 
13,50, M. Belțig (Lie. 35) 13,16 ; 
FETE — 50 m : Liana Dumi
trescu (Ș.S.A.) 6,9, Mariana Du
mitrescu (Constr.) 7,0, Mariana 
Balaban (Viit.) 7,0 ; lungime : 
Dorina Cătineanu (Met.) 5.38, 
Carmen Ionescu (Ș.S.A.) 5.28 ; 
greutate : Elena Dumitrescu 
(Ș.S.A.) 10,33 ; 50 mg : C. Du
mitrescu (Constr.) 7,8.

JUNIORI II : BĂIEȚI — 
50 m : FI. Stoian (Viit) 6,1. S. 
Zbarcea (Progr.) 6,2, D. Popa 
(Lie. 35) 6,2 ; lungime : FI.
Stoian 6,58, V. Dumitrescu 
(Ș.S.A.) 6,49 ; înălțime : Cr.
Dreptu (Ș.S.A.) 1.82 ; greutate 
5 kg : P. Neagu (Llc. 35) 13,40 ; 
FETE — 50 m : Georgeta Popa 
(C.S.Ș.) 7,0 (in serii 6,9) ; înăl
țime : Cecilia Drîmbăreanu 
(Progr.) 1,40 ; greutate : Cris
tina Slașomeanu (Tehnica Bră
nești) 11,44.

COPII I (născuți 1955-56) : 
BĂIEȚI — 50 m : C. lacomi 
(Constr.) 6,3, Ov. Dănilă (Viit.) 
6,4, N. Nițu (Ș.S.A.) 6,4 ; înăl
țime : Cr. Ene (Ș.S.A.) 1,67 ; 
lungime: B. Bedrosian (Viit.) 
5,54, C. Georgescu (Cutezăto
rii) 5,50 ; greutate 4 kg : I. 
Voicu (Ș.S.A.) 10,40 ; FETE — 
50 m : Florica Nisțor (Ș.S.A.) 
7,0, Doina Popescu (Viit.) 7,0, 
Liliana Popescu (Viit.) 7,0, Vir
ginia Silași (Met.) 7,0 ; lungi
me : Doina Popescu 4,92, Li
liana Popescu 4,81 ; greutate 
3 kg : Emilia Huiung (Viit.) 
9,48.

COPII II (născuți 1957-58) : 
BĂIEȚI — 50 m : D. Costa- 
che (Constr!) 6,7 ; înălțime : 
G. Duță (Cutez.) l,20„ D. Ton- 
ceanu (Cutez.) 1,20 ; lungime : 
D. Costache 4.13, G. Duță 4,11 ; 
FETE — 50 m : Sofia Ganea 
(Progr.) 7,4, Ana Șerban (Șc. 
gr. 66) 7,4 ; înălțime : Carmen 
Gentimir (Viit.) 1,10, Anuța 
Stanciu (Viit.) 1,10 ; lungime : 
Camelia Ungureanu (Viit.) 4,10, 
Mariana Condoiu (Viit.) 3,82.

La sfîrșitul acestei săptă- 
mini va avea loc, în aceeași 
organizare, un nou concurs 
atletic în sala „23 August".

(Ad. I.)

A CRESCUT NIVELUL FINALEI
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celei mai
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A REGRESAT FLORIN GHEORGHIU?
Reicher, P. Voiculescu care, 
cu unele normale fluctuații, 
obțin cam aceleași procenta
je, în raport cu forma spor
tivă de moment. S-ar putea 
pune întrebarea : bine, dar

zultatele înregistrate de 
tre ceilalți participant! 
campionatului au fost în ge
neral normale. Normală, dar 
nu și cea mai bună, a fost 
tactica aplicată de către unii
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PESTE BLOCAJ
STATISTICA

Etapele de campionat care 
au trecut ne-au permis să fa
cem un inventar-tip al celor 
aflați sîmbătă și duminică în 
sălile din București în care se 
joacă volei :

1. Jucători care . 
care urmează să joace ; 
care și-au terminat meciurile, 
pleacă la treaba lor.

2. Arbitri (cointeresați 
barem).

3. Rude ale jucătorilor 
general, rude apropiate).

4. Prieteni ai (prietene 
jucătorilor (în general, 1 
teni de nădejde).

5. Persoane care au intrat 
să se încălzească.

6. Activiști federali 
ca să vadă lumea că 
ocupă).

7. Persoane a căror . 
nu poate fi explicată prin 
motivele citate la punctele 
1—3 (foarte puține).

Notă : între primele două 
categorii și celelalte există deo
sebirea importantă că, în timp 
ce jucătorii și arbitrii trebuie 
să acorde o oarecare atenție 
meciurilor, ceilalți sînt liberi 
să discute serialele de la tele
viziune sau să plece.

Aceasta ar fi forma cea 
mai puțin tristă de a spune

joacă sau 
cei

prin
(în

ale) 
prie-

(ici-colo. 
se pre-

prezență

un adevăr trist : publicul nu 
mai este interesat de volei. 
Și, de fapt, de ce ar fi ? Ce 
ar putea să vadă publicul la 
un meci de volei ?

Am încercat să dăm un răs
puns exact întrebării asistind 
la un meci — intre două echi
pe din prima divizie, presupuse 
a ti atins un nivel cit de dt 
reprezentativ pentru voleiul 
nostru actual — cu carnetul 
și creionul în mină. Am notat 
(in cinci seturi) 36 de atacuri 
greșite (in fileu sau in afara 
terenului), 29 de blocaje exe
cutate defectuos, 15 preluări de 
serviciu greșite, doer 9 exe
cuții de dublaj în atac și apă
rare.

Toate astea la pasiv. La ac
tiv, adică în ce privește exe
cutarea corectă a unor proce
dee spectaculoase (și eficace), 
am notat : 5 pase din săritură 
la fileu (4 executate de ace
lași jucător),' 10 lovituri de 
atac executate din a doua pasă. 
6 plonjoane în linia a doua și 
9 preluări din serviciu cu 
ambele mîini _de sus* (8 exe
cutate de același jucător). Tac
tica de joc adoptată : -Pe ei. 
ș-acasă !“

Statistica de mai sus a fost 
efectuată la meciul Progresul

REZULTATE

MASCULIN : 
șov — C.F.R. 
putere Craiova 
București 3—2,

ÎN FATA FI LEULUI

București 
Brăila și 
cătorului 
tistică il
Păunoiu. , H__
cifrele acestea nu pot bucura 
pe nimeni. Cu atit mai mult 
cu cit nu este vorba despre 
un accident, ci despre un spec
tacol sportiv căruia îi cores
punde in voleiul actual valoa
rea medie. (E drept, nu am 
analizat un meci al echipelor 
fruntașe, dar nici nu am în
cercat să întocmim statistica 
greșelitor — pentru care n-am 
fi avut poate suficient timp 
ia un meci din campionatul 
feminin).

Dacă intențiile celor care 
realizează acest spectacol spor
tiv ar fi umoristice, s-ar adu
na mulți amatori de distracție. 
Dar bieții oameni fac totul cu 
seriozitate și atunci îți piere 
orice urmă de zimbet

Preocupă oare această scă
dere a nivelului tehnic pe ci
neva ? Deocamdată, nimic nu 
ne permite să răspundem afir
mativ. Este urmărit procesul 
de instruire exercitat de an
trenori T în provincie, 
spune cu certitudine 
majoritatea centrelor, 
asigură o verificare a 
delor de antrenament

Și, cită vreme situația actua
lă se menține, ar fi naiv acela 
care s-ar mai mira de ce pu
blicul ocolește meciurile 
volei.

— Unirea Tricolor 
cităm și numele ju
pe care această sta- 

avantajează : Petre 
In afara lui, Insă.

putem 
că, in 
nu se

meto-

DIN DIVIZIA B

Al 33-lea campionat de șah 
al României s-a încheiat, 
după cum se știe, printr-un 
„dead-heat" între Victor Cio
câltea și Iuliu Szabo, la ca
pătul unei întreceri din care 
n-au lipsit momentele de 
suspense. Ei sînt învingăto
rii, pe merit, ai unui cam
pionat la care, pentru pri
ma dată în ultimii ani, au 
luat parte toți fruntașii șahu
lui nostru. De data aceasta, 

•conftuntaf’ea elitei, așa cur’fi 
am subliniat în repetate rîn- 
duri, și-a atins pe deplin 
scopul, contribuind, în ajun 
de an olimpic șahist, nu nu
mai la o mai corectă rezol
vare a selecționării celei mai 
bune echipe reprezentative, 
ci și la o apreciere 
obiectivă a valorii și 
selor înregistrate de 
șii șahului nostru în 
timp.

A progresat șahul
de performanță ? Și dacă da, 
ritmul în care s-a efectuat 
această evoluție a fost co
respunzător ? La aceste între
bări, ultimul campionat ne 
poate da, dacă nu un răs
puns exhaustiv, cel puțin o 
serie de indicații prețioase.

Dacă cele 13 partide ale 
lui Ciocâltea se situează pe 
linia generală valoroasă a 
rezultatelor sale din ultimul 
deceniu, faptul că tot atîtea 
a obținut și Iuliu Szabo a 
produs oarecare surpriză și 
legitime întrebări. A progre
sat atit de mult Szabo ? A 
regresat atit de mult Florin 
Gheorghiu incit, de unde 
acum 2—3 ani domina cu 
autoritate, eîștigînd campio
natele la 2 și 3 puncte avans, 
acum abia s-a clasat pe lo
cul III, nereușind din ulti
mele 10 partide să cîștige 
decît una ? Sau, în general, 
tăria campionatelor a cres
cut în așa măsură incit, în 
numai 2 ani „plutonul" l-a 
ajuns din urmă pe Gheor
ghiu, ridieîndu-se la nive
lul lui.

O analiză a rezultatelor 
ultimelor campionate (din 
1958 pînă acum) ne arată 
că despre un progres atît de 
spectaculos al nivelului me
diu al campionatelor nu poa
te fi vorba. Evident, se joacă 
mai bine acum și nivelul 
general a crescut, dar este 
vorba despre o creștere len
tă, poate prea lentă chiar 
pentru speranțele noastre. 
Concludent în această direc
ție este faptul că rezultatele 
unor jucători, care au luat 
parte la numeroase ediții ale 
campionatului, se mențin la 
același nivel. Astfel, Theodor 
Ghițescu, un jucător de ma
re finețe, a realizat și în 
1966 tot ll‘/2 puncte, clasîn- 
du-se tot pe locul IV, intr-un 
campionat a cărui valoare 
medie era foarte apropiată 
de a ultimului. Același lucru 
se poate spune despre media 
rezultatelor lui C. Botez, C. 
Partoș, Mititelu,

»%‘a» XlX
XX»» XX

Politehnica Bra- 
CluJ 3—2, Electro- 

— Universitatea 
______ ... _ Universitatea Ti
mișoara — A.S.A. Sibiu 3—1, Vii
torul Săvlnești — Politehnica 
Iași 2—3, Metalul Hunedoara — 
Voința Bala Mare 3—0. I.E.F.S.
— Vagonul Ploiești 3—1, Medicina 
București — Farul Constanța 
3—2, Sllvania ș. Sllvaniei — Vo
ința Arad 2—3, Electra — Știința 
Petroșani 3—0, Aurora București
— Constructorul Suceava 3—0, 
C.F.R. Timișoara — Alumina O- 
radea 3—2.

FEMININ : Universitatea Iași — 
Universitatea Craiova 1—3, Sănă
tatea Tîrgoviște — Universitatea 
București 3—1. Sănătatea Arad — 
Voința Zalău 3—0, U.T.A. — Vo
ința Brașov 3—0, Voința Constan
ța — Flacăra roșie București 3—1, 
Politehnica Galați — Constructo
rul București 3—2, Voința Sibiu — 
Medicina Cluj 2—3, Medicina Tg 
Mureș — Corvinul Deva 2—3.

CLASAMENTE, Dl 
FEMININ

1. Dinamo
2. Rapid
3. Penicilina
4. Univ. Tim.
5. Medicina
6. I.E.F.S.
7. Farul
3. Ceahlăul
9. C.S.M.

10. C.P.B.
11. Progresul
12. Voința

Iuliu Szabo ? Doar anul tre
cut a fost pe locurile 15—16 ! 
La aceasta va trebui să a- 
mintim că în 1958 
clasat pe locurile 
jumătate de punct 
gător, în 1960 pe 
la un punct în 
Gheorghiu, iar în 
locul IV. Succesul 
anul acesta îl considerăm 
o mare realizare personală, 
o victorie asupra crizei prin 
care a trecut în anii 1965—68, 
perioadă în care la 2 cam
pionate nu a jucat, iar la 
alte două s-a clasat foarte 
prost.

Am putea afirma că, față 
de o majoritate de rezultate 
normale (cu mici fluctuații 
în bine sau în rău, care nu 
modifică prea mult aprecie
rile asupra valorii jucători
lor din grupul fruntaș), cam
pionatul a marcat două ex
cepții în bine — succesul 
lui Szabo și al tînărului So
rin Segal (al cărui loc V 
promite foarte mult) și una 
negativă — insuccesul lui 
Florin Gheorghiu.

Desigur, este vorba despre 
un eșec relativ. Locul III, cu 
o singură partidă pierdută, 
ar constitui pentru oricare 
altul un rezultat excelent. 
Dar după ce ai cîștigat cu 
2 și 3 puncte avans campio
natele și te-ai obișnuit cu si
tuația de lider incontestat al 
șahului românesc — locul III 
e puțin. Nu vrem să discu
tăm aici cauzele pentru care 
Florin Gheorghiu nu mal 
joacă cu aceeași siguranță și 
precizie ca în trecut. Spe
răm că sînt trecătoare și că, 
impulsionat de lecția aspră 
dată amorului său propriu 
de această înfrîngere, va 
lupta pentru a-și lua revan
șa și poate va ajunge în cu- 
rînd la forța și constanța 
necesare pentru a se cali
fica în turneul interzonal.

Am arătat mai sus că re-

Szabo s-a 
II—IV, la 
de învin- 
locul 
urma 

1964 
său

III, 
lui
Pe 
de 
ca

dintre ei. Sistemul remizelor 
a funcționat și în acest cam
pionat, cu rezultate momen
tan pozitive pe plan sportiv, 
dar cert negative pe plan 
creator. Maestrul Botez (care 
are cel puțin scuza de a fi 
jucat concursul în condiții 
dificile) a înregistrat 17 re
mize, iar Paul Voiculescu 16, 
dintre care 13 (ultimele) con
secutive ! Cîte 15 remize au 
făcut maeștrii Partoș șl Mi- 
titelu, iar cîte 13 — Reicher 
și Ghițescu. în unele run
de ale campionatului (a 11-a, 
de exemplu) aproape toate

partidele l-au încheiat la 
egalitate.

O compensație a consti
tuit-o stilul întreprinzător al 
lui Dan Bondoc, care a ani
mat concursul cu partidele , 
sale de luptă. Păcat că L-a 
lipsit o jumătate de punct 
pentru obținerea unei norme 
de maestru. Ar fi meritat-o !

★
în concluzia acestui arti

col, care nu poate aborda 
decît o mică parte a proble
melor ridicate de acest foarte 
interesant campionat, am 
dori să atragem atenția celor 
care se zbat pentru progre
sul șahului nostru, asupra a 
ceea ce considerăm a fi con
cluzia cea mai importantă a 
recent terminatei întreceri. 
Ritmul de creștere a nive
lului mediu al finalei este 
încă prea lent, în raport cu 
progresul șahului pe plan 
mondial. Iar liderii șahului 
nostru, în frunte cu marele 
maestru Florin Gheorghiu, 
cu Victor Ciocâltea și Theo
dor Ghițescu, în loc să im
pună o trenă accelerată a- 
cestui progres, par să se fi 
lăsat contaminați de apatia 
relativă ca domenște în „plu
ton".

Am fi foarte bucuroși dacă 
succesul lui Iuliu Szabo, în- 
frîngerea lui Florin Gheor
ghiu, ca și apariția între 
primii a tînărului Segal, ar 
avea ca urmare o recrudes
cență a ambiției, a spiritu
lui ijur de întrecere, fără de 
care nu s-au văzut încă mari 
performanțe în șah.

S. SAMARIAN

(Prrnare din pag. tl

principala competiție autohtonă. 
Acum. Politehnica și Dinamo vor 
căuta să tranșeze în direct riva
litatea lor sportivă. Cine va ciș- 
tiga ? ------- - ------------
chipa 
mult 
cum 
mele 
pentru a reveni pe linia de plu
tire înfruntlnd redutabila echipă 
Steaua. Este o misiune dificilă, 
știut fiind că formația militară 
s-a impus întotdeauna prin omo
genitate |1 forță. Fără Îndoială,

pugiliștl de la Dinamo, Steaua. 
Progresul și Metalul vor lupta 
pentru locuri fruntașe. Intr-o 
perioadă de relativ relache com- 
petițlonal, Inițierea unor astfel 
de întreceri este salutară. Dar, 
din păcate, inițiativele sînt încă 
singulare.

Solicitați să ne anticipeze ce 
se va întîmpla în baschet în a- 
ceastă duminică (etapa a Vil-a 
a campionatului), colegii noștri 
de rubrică ne prevestesc o etapă 
calmă, obișnuită, cu modificări 
provizorii, neesențiale, mai cu 
seamă la mijlocul clasamentului. 
Deci, liniște. Dar o liniște care 
ar putea prefața o viitoare fur
tună...

Prin simplă Impresie, e- 
care va gîndi tactic mai 

și mal lucid. Rapid, oare- 
depersonalizată după ultl- 
evoluțli, va face eforturi

Marcel RUSESCU

MASCULIN

1. Steaua
2. Politehnica
3. Dinamo
4. Rapid
5. Viitorul
6. Unirea Tricolor
7. Minerul
8. Tractorul
9. Petrolul

10. Polit. Tim.
11. Universitatea
12. Progresul

atu-url hotăntoare intr-un meci 
care n-am vrea să fie al ner
vilor. Și la fete, două partide 
- cap de afiș. La Constanța Fa
rul va primi vizita Penicilinei 
Iași. Partida pare să fie favo
rabilă constănțencelor, care — cînd 
evoluează acasă — știu să acu
muleze victorii. La Timișoara, 
Universitatea va juca cu Dinamo 
București. Partidă deschisă, în 
care studentele au un excelent 
prilej să-și valfarlflce avantajul 
terenului.

Deși neoficială, competiția de 
box dotată cu „Cupa Olimpia" a 
atras atenția încă de la prima 
etapă. Sîmbătă se vor consuma 
semifinalele (Casa de cultură a 
sectorului S). O etapă în care
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NOTATII DUPĂ CELE TREI RESTANȚE FOTBALUL ROMANTIC In toată țara,

Disputate în condiții (meteoro
logice) evident mai vitrege de- 
dt cele existente la datele la 
oare erau programate inițial și 
•olicitînd astfel un efort supli
mentar tocmai din partea acelor 
jucători și echipe pentru care 
sezonul de toamnă a fost deose
bit de încărcat si obositor, par
tidele restante găzduite miercuri 
de stadioanele din București, 
Pitești și Craiova, au suscitat 
interesul major al amatorilor de 
fotbal din întreaga țară. Fapt 
explicabil, deoarece toate aceste 
trei meciuri constituiau adevă
rate derbyuri, cu implicații di
recte în lupta ce se duce pen-

INDISCREȚII
• Un ciudat „fenomen 

fotbalistic" se petrece cu
ucătorul MIHĂILÂ — 

scos din uz de capriciile 
(eufemistic spus) fostei 
sale echipe, Politehnica 
Timișoara — azi Ripensia. 
Transferat de doi ani cu 
facultatea la Iași, Mihăi- 
lă 
rea 
Pe 
au 
cipiile care guvernează 
soccerul românesc. De cu- 
rînd, am aflat că lui Mi- 
hăilă i se promite dezle
garea
10 000 lei. Ce părere are 
F.R.F. ? Omologhează tîr- 
gul ?

• O istorie tragi-coml- 
că ieșeană. Profesor-doc- 
tor inginer Constantin 
Picoș, decanul Facultății 
de mecanică a Institutu
lui Politehnic din Iași, 
președintele onorific al 
clubului Politehnica, este, 
de luni de zile, victima 
asediului P.T.T.R. (tele
foane, scrisori, telegrame) 
a numeroși sufletiși ai 
echipei de fotbal, care îi 
comunică vrute și nevru
te, îl iau la rost pentru 
ratările lui... Lupulescu, îl 
întreabă de ce nu joacă 
Gavrilă sau lanul, într-un 
cuvînt, îl tracasează ne
maipomenit, așa cum nu
mai microbiștii de fotbal 
sînt în stare. Rugați fiind 
de clubul ieșean, dăm 
adresa și numele persoa
nelor care rezolvă proble
mele curente ale echipei 
de fotbal Politehnica : 
Iași — str. Cloșca nr. 9 — 
telefon 14349 — secretari 
Vlanolache și Macovci. Iu
bitori ai echipei ieșene, 
adresați-vă dumnealor în 
„probleme Poli“ și nu-1 
obligați pe tovarășul pro
fesor să se mute în altă 
casă și să-și schimbe te- 
'efonul pentru a scăpa de 
invazia fotbalului !

• în drum spre Cluj, 
TITUS OZON, spiritual ca 
întotdeauna, ne spunea 
că duminică va avea cel 
mai ușor meci pe ’69. 
„Ne-am îndeplinit planul 
pe acest tur de campio
nat — ne-a mărturisit 
antrenorul Jiului. Un mo
tiv in plus pentru ca la 
Cluj să jucăm fotbal, 
un fotbal cit mai frumos, 
mai spectaculos, ca să-i 
placă și maestrului meu, 
nea Fane Cîrjan“.

• La sfîrșitul meciului 
de la Craiova, tunarul 
oltean, Oblemenco. nu-și 
putea,, ascunde uimirea 
față de ineficiența evi
dentă a fotbaliștilor de la 
Steaua. „E un mister pen
tru mine cum aceiași ju
cători, care i-au înscris 
duminică 8 goluri lui Glii- 
ță. în fața noastră 
văzut..."

Curat mister !
• Cuperman și 

veanu, cele două 
de atac ieșene, au 
dament bun în 
mareînd cele mai multe 
goluri ale Politehnicii. în 
afara explicației valorice 
(trădătoare uneori) se află, 
spun ieșenii, legătura fa
milială dintre acești fot
baliști, care în viața dc 
toate zilele sînt... cumnați, 
Cuperman fiind căsătorit 
cu sora lui Moldoveanu.

• în sfîrșit, o... discre
ție. După meciul de la 
Iași, doi binecunoscuți ju
cători dinamoviștl își săr
bătoreau „performanța" 
la barul Unirea pe la ora 
3 dimineața. E drept că 
pînă la jocul de miercuri 
aveau destul timp să re
cupereze... Ce contează o 
noapte din trei ?... Intere
sant este faptul că avînd 
asemenea mentalități în 
echipă, dinamoviștii vor 
neapărat să iasă cam
pioni I îl așteptăm pe cei 
doi trubaduri nocturni cu 
explicațiile de rigoare. 
Discret Deocamdată.

nu primește 
de la fostul 
considerente 
nimic comun

dezlega- 
său club, 
care nu 
cu prin-

în schimbul a...

nu s-au

Moldo- 
vîrfuri 

un ran- 
echipă,

M. POPESCU

LOTO

tru primele locuri ale clasamen
tului diviziei A.

După cum era prevăzut, echi
pele gazdă au urmărit șl au reu
șit - pe toată linia - să scoată 
maximum de profit de pe urma 
acestor restanțe, ceea ce le-a șl 
dat posibilitatea să se mențină 
(cazul Rapidului) sau să urce 
noi trepte (Universitatea Cra
iova și F. C. Argeș) spre vîrful 
piramidei.

Fără a 
concluzii pe 
ța, cum se ____  ...
încheierea primei părți' a cam
pionatului, putem totuși aprecia, 
indiferent de ce se va întlmpla 
In ultimul act al întrecerii, că 
Rapidul deține în mod meritat 
poziția de lider, fiind echipa cu 
comportarea cea mal constantă. 
Ceea ce surprinde însă, șl în 
bună măsură creează anumite 
semne de întrebare asupra po
tențialului el real (mal ales pen
tru cei ce nu l-au urmărit di
rect evoluția) este dificultatea cu 
care a obținut victoria în ulti
mele meciuri disputate pe teren 
propriu (concludentă tn acest 
sens fiind chiar restanța de 
miercuri, cu Petrolul). Deși în 
toate aceste partide și-au domi
nat clar adversarii, gluleștenil 
au înscris foarte greu golul sau 
golurile victoriei, supunîndu-și 
suporterii la grele încercări șl 
creînd astfel impresia falsă a 
unor succese chinuite, cu toate 
că ele puteau șl trebuiau să fie 
In realitate mult mal confort*-

anticipa anumite 
care le vom enun- 
obișnulește. după

bile. Desigur, o explicație a in
suficientei eficacități dovedite de

„1 o 
constituie însuși terenul de joc 

dimen- 
___ ________ ______„___ evident 

echipele oaspe venite aici să se 
apere cu orice pre*., cum a fost 
șt cazul Petrolului. “ 
principală constă. > 
neputința înaintării 
de a găsi stilul de 
mijloacele necesare, 
puagerea apărărilor 
rate. Și în această____ __  __ _
buie. după părerea noastră, să 
se insiste mai mult în cursul 
antrenamentelor efectuate de 
rapidiștL

Trecînd de la lider la cea de-a 
doua clasată, putem spune că și 
prin evoluția de miercuri. în 
compania Stelei, echipa crai o v ea - 
nă s-a dovedit foarte redutabilă 
pe teren propriu. Menținlndu-și 
această calitate șl făcînd, de ase
menea, în continuare clipe grele 
formațiilor pe care Ie vizitează 
(cum s-a întîmplat în această 
toamnă, cînd a obținut uneori 
puncte prețioase în deplasare), 
„unsprezecele- condus de Coidum 
și Frinculescu va juca un rol de 
prim ordin în acest campionat, 
emițînd pretenții justificate la 
titlu.

Cu aceleași veleități îl putem 
credita, însă, șl pe piteșteni, a 
căror victorie de miercuri asupra 
dinamoviștilor bucureșteni, în 
condițiile unei replici viguroase 
din partea acestora fi a absenței

formația rapidistă poate să

din Giulești, îngust ca 
siuni. care favorizează

Dar cauza 
de fapt. în 

feroviarilor 
joc adecvat, 
pentru stră- 

supraaglome- 
direcție tre-

din formație a iul Dobrin și Bar
bu, trebuie apreciată ca foarte 
valoroasă Rămine de văzut în ce 
măsură elevii antrenorului Teașcă 
vor confirma bunele impresii șl 
tn jocul de duminică, de ia Cra
iova. care poate E socotit de 
drept ca derbyu; etapei.

In privința dir.a—tosrșt lor bucu
reșteni, este de apreciat compor
tarea lor din meciul de la Pitești, 
mai ales pr.n compara;.e eu sla
ba evoluție oferită cu numai trei 
zile in urmă la Iași- Dar fără a 
insista mai mult asupra altor a- 
mănunte legate de acest Joc. tre
buie să r.e manifestăm surprin
derea față de introducerea ia for
mație a portarului Cgțr.an Sanc
ționat de antrertot-H rNIcszșor eu 
menținerea pe tușă in joeal de la 
Iași pentru un act de inttsdpară 
(după părerea noastră) destui de 
grav. Coman s-a văzut reabilitat 
la numai cîteva zile după aceea, 
în urma unui compromis pe care 
este greu să nl-l explicăm. Să 
o spunem deschis, schimbarea de 
atitudine sau mai bine-zăs lipsa 
de fermitate a antrenorului dtna- 
movist r.e dezamăgește, cu atit 
mal mult cu cit în aceeași t de 
miercuri ziarul nostru aprecia — 
în editorialul său — exigența de 
care acesta dăduse dovadă. Se 
vede. Insă, treaba că In fotbal 
(cel puțin Ia noi) nu trebuie pus 
întotdeauna preț pe verbele și 
chiar pe unele fapte ale oameni
lor.

social. Dar jocul 
un anumit nivel 
anumit moment, 
cadrul strimt al 
sale cu utilitaris- 

pentru a se 
sfere mai înalte.

unei personalități
puțin loc de fotbal 

care odinioară 
execuții tehnice 
și combinații ra-

Q FIRANESCU

noul sezon
este așteptat
cu nerăbdare

Vesti din Bistrița,
Baia Mare și Bușteni

sensuri semnifi- 
ximple întreceri 

doar pentru 
se ridică în 
contează nu- 

măsurabilâ a

•
Sportul. în general, și 

jocurile sportive. în special, 
sint incontestabil legate de 
biologic și 
sportiv, la 
si la un 
depășește 
legăturilor
mul cotidian, 
ridica în
Devine un mod de a se ma
nifesta a 
colective, un mod de a trăi
intens si de a crea frumosul 
printr-o gestică proprie, la 
limita creației artistice. Jo
cul devine spectacol care de
pășește in 
catia unei
sportive, dusă 
victorie. Jocul 
sfere unde nu 
mai eficienta 
gestului, ci contează estetica
si sensurile etice din sub- 
textul gestului sportiv. Aci 
jocul se învecinează cu arta 
in care o personalitate co
lectivă se manifestă folosind 
o tehnică de comunicare cu 
mulțimile, plină de virtuozi
tate, constituind un limbaj 
pe înțelesul milioanelor de 
oameni.

Este incontestabil că ceea 
ce numim fotbal romantic 
a dispus din plin de atribu
tele acestei estetici sportive, 
care s-a format în decursul 
a decenii de cultivare inten
să a sportului modem.

Dar evoluția fotbalului 
contemporan merge pe linia 
eficientei. în condițiile în 

fotbalul international.
T

DE CE DEȚINE A. S. A. TG. MURES... „LANTERNA ROȘIE" ?
9

• Se cunosc posibilitățile jucătorilor? • De ce Naghi joacă atit de rar!
• Nu, A. S. A

In urmă cu cîtva timp, la solicitarea conducerii

nu este predestinată retrogradăriiI
In urmă cu cîtva timp, la solicitarea conducerii clubului mureșean 

A. S. Armata șl a organelor de educație fizică locale — îngrijorate de 
perioada de criză pe care o traversează fotbalul din acest oraș — .pro
fesorul VICTOR COJOCARU, consilierul tehnic al președintelui 
C.N.E.F.S., a fost delegat să facă o vizită de o săptămînă la Tg. Mureș, 
cu țeluri de control și îndrumare a echipei de fotbal A.S.A. Tg. Mureș.

După ce a asistat, la Bacău, la partida Dinamo — A. S. Armata, prof. 
V. Cojocaru s-a deplasat împreună cu echipa la Tg. Mureș, unde a pro
cedat la o complexă acțiune de informare, observație, anchetă șl cer
cetare, purtată la toate nivelele fotbalului local — consiliul județean 
pentru educație fizică, comisia de fotbal, conducerea asociației sportive 
A.S.A.. secția de fotbal, antrenori, jucători, suporteri — in dublul scop 
al depistării cauzelor „pasei negre* a echipei A.S.A., precum și a even
tualelor posibilități de redresare a situației.

La revenirea in București, prof. Victor Cojocaru a avut amabilita
tea să ne acorde un interviu pe care-1 reproducem, cu ferma convingere 
că majoritatea constatărilor interlocutorului nostru vor servi drept 
bun Îndreptar fotbalului din Tg. Mureș șl — poate — chiar din alte 
părți.

— înainte de toate. v-am 
ruga să ne spuneți, în cîteva 
cuvinte, care a fost atmosfe
ra cu care v-ațl întllnlt la 
Tg. Mureș ?

— Faptul că Însăși conducerea 
clubului muresan a lansai o ase
menea invitație, constituie un 
aspect pozitiv. Trebuie să men
ționez că am găsit la Tg. Mureș 
trei versiuni privitoare la ac
tuala criză a fotbalului local : 
prima — susținută de public și 
antrenori — se referea la inca
pacitatea jucătorilor, „necores
punzători pentru nivelul diviziei 
A“ ; a doua — vehiculată de 
conducerea clubului și de o par
te din public : echipa nu e an
trenată ! ; In sfîrșit a treia — 
apanajul antrenorilor : jucătorii 
n-au voință, nu ascultă.

Altceva m-a surprins 
bun Început : faptul că 
nu era dispus să facă ceva,

lade 
nimeni

___ ---< _____ _____ Sâ 
miște măcar vreun deget, pentru 
a se ieși din acest evident com
plex nefavorabil. Domnea la Tg. 
Mureș — dar vreau să cred că 
după acel 2—0 cu Rapid și, ma* 
ales, după 3—0 cu Steagul roșu 
situația s-a ameliorat substanțial
— o atmosferă de panică, dacă 
vreți.

— Așadar, după opinia dum
neavoastră, A.S.A. Tg. Mureș 
— mult timp „lanterna roșie“. 
recunoscută, a campionatului 
divizionar A — are capacități 
care îi pot ameliora nu nu
mai jocul practicat, dar și lo
cul în clasament... Cu 
acestea, cititorii noștri 
dem că ar fi interesat! 
afle cauzele care au condus 
la actuala stare de fapt din 
fotbalul mureșean.

— Evident, impasul cu pricina 
are cauze diverse, unele poate 
greu de elucidat Intr-o perioadă 
de timp relativ scurtă ca aceea 
petrecută de mine la Tg. Mureș. 
Cu toate acestea, după ce am 
discutat îndelung cu toți facto
rii răspunzători — plecînd de la 
președintele Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport, 
trecînd pe la antrenori și ju
cători, și terminînd cu suporterii
— după ce am urmărit antrena
mentele și probele de control, 
după ce am văzut cîteva jocuri, 
oficiale și amicale, ale echipei, 
pot afirma — cu toată responsa
bilitatea Incumbată de un ase-

toate 
cre- 

să

menea act — că toată lumea a- 
flatâ in jurul acestei echipe poar
tă cite o parte din vină.

Conducerea asociației n-a tras 
învățăminte din situația echipei in 
anii trecuți și n-a luat măsuri 
corespunzătoare, cu toată hotă- 
rirea, pentru a favoriza Îmbună
tățirea cadrului organizatoric, ad
ministrativ șl moral al echipei. 
Dtmpotrivâ, a comis greșeli mari, 
cum au fost cele cu restructura
rea lotului, schimbarea condu
cerii tehnice într-o perioadă ne
potrivită, lipsa de control și În
drumare în perioada critică.

La rtndul lor, federația, con
ducerea CJ.E.F.S. și comisia ju
dețeană de fotbal au lăsat echi
pa din Tg. Mureș să se zbată 
in neputința și deruta unui nou 
început de campionat, fără să-i 
ofere asistența tehnică, metodică 
și morală extrem de necesare 
pentru o echipă care abia scă
pase de retrogradare. Nu pot fi 
admise motivări ca aceasta : 
„ne-am ferit să-i deranjăm 
munca lor. Îmbunătățită 
noua conducere-, 
că echipa A.S.A. 
jinită sincer de toți acei 
le revenea această sarcină.

Susținătorii din public, deși 
urmăreau cu atenție echipa, au 
avut adesea comportarea celor 
care vînează greșeli pentru a 
putea aduce reproșuri.

Trecînd la capitolul antrenori 
trebuie să subliniez că vechii 
antrenori au predat echipa in
suficient pregătită pentru noul 
campionat, iar cei noi, preocupați 
de probleme organizatorice se
cundare, n-au supus jucătorii, și 
pe ei înșiși, la o muncă intensă, 
cum se cuvenea pentru o astfel 
de echipă. Am să argumentez 
aceasta după cum urmează : a) 
antrenamentele au fost nelntere- 
sante, nu și-au atins scopul, fiind 
lente, fără intensitate, fără indi
vidualizare. adesea fără legătură 
cu sarcinile de joc — și, evident, 
toate consecințele ce decurg de 
aici (mijlocașii nu aveau capa
citate de efort pentru atac și a- 
părare ; nu exista un coordona
tor de joc ; trasul la poartă nu 
se exersează suficient și atacan- 
ții sînt toți, fără excepție, deficitari 
la acest capitol) ; b) nu exista 
o formație cît de cit stabilă, ru- 
llndu-se un mare număr de ju
cători, nespecializați pe postul

respectiv (cazul Szollosi, Hajnal). 
Tn plus, din antrenamentele pe 
care le-am urmArit, am constatat 
că doi dintre cei mai dotați ju
cători ai echipei, portarul Bay 
și atacantul Naghi — In mod 
normal „piloni” ai formației — 
sint, surprinzător, introduși In 
joc rareori și atunci mai ales 
la îndemnul galeriei. Explicația ? 
Aprecierea insuficientă a posi
bilităților membrilor lotului. Este 
greșit, zic eu, ca un jucător de 
calitatea fostului dinamovist pi- 
teștean (și bucureștean) Naghi, 
care se și bucură de încrederea 
coechipierilor, să nu fie între
buințat fn jocuri in mod regulat.

Am remarcat. In oraș și *“ 
echipă, o mentalitate fatalistă, 
virtutea căreia se apreciază 
A.S.A. are minime șanse de 
evita retrogradarea. Evident, 
această manieră. Intre antrenori 
și unii ‘
un zid de răceală, greu de per
forat.

Nu există coeziune sufletească 
și asta e rău, pentru că erodează 
sănătatea morală a unei echipe.

Cit despre mult discutata in
capacitate a jucătorilor. deși 
recunosc că valoarea unora din
tre ei este mediocră, consider că 
marea majoritate fiind Încă ti
neri ar putea deveni jucători de 
valoare superioară, pentru gr«*u> 
luptă din divizia A. Cu o con
diție : toată lumea, jucători și 
antrenori să muncească mai bine 
îi

fn 
In 
că 

a 
in

dintre jucători s-a creat

din 
sub 

Adevărul este 
n-a fost spri- 

cărora

mai mult.
— Din cite Înțelegem, antre

norii au o parte de vină... 
Dar ceilalți T Oare nu eludați 
și alte cauze ? Jucătorii, con
ducerea clubului ?

— Am să răspund sincer : deo
potrivă conducerea clubului, cit 
și jucătorii au partea lor de 
vină. In ceea ce-i privește pc 
ultimii — așa cum sînt ei, adică 
elemente de valoare medie, fără 
prea multe veleități — aceștia au 
greșit, în primul 
cind au crezut că 
Steaua reprezintă 
și cind s-au lăsat 
de pesimism care

citații jucătorilor™ In rest, pro
bleme relativ mărunte. legate 
mai ales de deplasarea, obositoa
re. cu autobuzul, pe care 
lorii o denunță cam de 
vreme™

La toate acestea se mai 
și indiferența suporterilor, 
tn loc să-și susțină echipa fa
vorită, s-o încurajeze 
meci, se situează pe 
fals moralistă, uneori 
pâcare cu soarta : .asta 
echipa de divizia A :■

— Și adevărul care este, to
varășe profesor T

— De fapt, nu sint un purtător 
al soluției ideale, al adevărului 
unic, dar părerea mea este că 
A.S.A. poate acumula In 
suHciente puncte pentru a 
de retrogradare. Sper ca 
senii nu se vor lăsa Iarăși 
neputinței, resemnării.

însăși faptul că orfanele 
conducere ale fotbalului din Tf. 
Mureș, au simțh nevoia urtentâ 
a unui sprijin — șl au apelat 
la sprijin — certifică, după opinia 
mea, existența unei dorințe și a 
unei posibilități de Îmbunătățire 
a muncii și, implicit, a rezulta
telor, Un singur lucru trebuie să

a 
și 

CA

jucă- 
mult-A

adaugă 
care

meci de 
o poziție 
de im- 
e, n-avem

retur 
scăpa 

mure- 
pradâ

de

priceapă actuala conducere 
A.S.A. Tg. Mureș — ca 
întreaga secție de fotbal : 
DACA ECHIPA VA RETROGRA
DA, PRINCIPALII VINOVAȚI 
SÎNT EI ÎNȘIȘI ȘI NU, CA AR
GUMENT SUPREM, PLAFONA
REA JUCĂTORILOR !

Ovidiu IOANIJOAIA

Măsuri ale Comisiei de competiții și disciplină
Comisia centrală de compe

tiții și disciplină a Federației 
române de fotbal, în ședința 
ținută aseară, a discutat unele 
incidente petrecute la partide 
oficiale și a luat — printre
altele — următoarele măsuri :

— secția de fotbal Someșul
Satu Mare a fost sancționată
cu ridicarea dreptului de or
ganizare pe teren propriu pe 
două etape ;

— secția de fotbal Metalul 
Buzău — sancționată cu ridi
carea dreptului de organizare

PRONOSPORT

a unei partide oficiale pe te
ren propriu ;

— secția de fotbal Minerul 
Teliuc — sancționată cu ridi
carea dreptului de organizare 
a unui meci oficial pe teren 
propriu.

De asemenea, Comisia a a- 
nalizat incidentele de la me
ciul Jiul Petroșani — Crișul 
Oradea și a hotărît următoa
rele :

— jucătorul Suciu (Crișul) a 
fost suspendat pe una etapă ;

— jucătorul Harșani (Crișul) 
a fost sancționat cu ultim a- 
vertisment ;

— celelalte fapte neclare vor 
fi analizate după cercetarea lor 
și se vor lua măsurile cores
punzătoare.

TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA LOTO — 9 DECEM
BRIE 1969 • 4 ZILE PÎNA 
LA ÎNCHIDEREA VlNZĂRII 

BILETELOR

Pînă în prezent, Adminis
trația de Stat Loto-Prono- 
sport a atribuit participanți- 
lor peste 3 000 autoturisme 
de diferite mărci și capaci
tăți cilindrice, sute de ex
cursii peste hotare și zeci de 
mii de premii în bani.

La 9 decembrie a.c. aveți 
din nou prilejul să cîștigați 
asemenea premii pe care le 
atribuie noua tragere excep
țională LOTO, care oferă 
participanților: autoturisme
„Moskvici 408“, cu 4 faruri 
și radio și remorcă 
ping 
plus 
pînă 
rea 
măr 
risme 
faruri și radio sau 
1000 M.B.“ plus diferența în 
numerar pînă la 55.000 lei 
(la alegerea participantului) 
în număr NELIMITAT;

5 autoturisme prin tragere 
la sorți ; excursii de două 
locuri și de un loc în 
U.R.S.S. — partea sudică — 
(circa 19 zile) prin O.N.T., 
în număr NELIMITAT ; pre
mii în numerar de 1.000 și 
500 lei ș.a.

Se efectuează 5 extrageri 
a cite 12 numere din 90, în 
total se extrag 60 de nu
mere.

Se atribuie premii pe 8 
categorii.

Se atribuie premii șt pen
tru 2 numere cîștigătoare.

Prețul biletelor : 10 lei,
15 lei șl 25 lei.

PREMIILE TRAGERII LOTO 
DIN 28 NOIEMBRIE 1969

MECI AMICAL
PROGRESUL BUCUREȘTI - 

AUTOBUZUL BUCUREȘTI 
1-2 (1-1)

Ieri, stadionul din str. dr. 
Staicovici a găzduit partida 
amicală de fotbal dintre e- 
chipele bucureștene Progre
sul și Autobuzul. La capătul 
unui joc echilibrat, victoria 
a revenit în mod surprinză
tor Autobuzului cu 2—1 (1—1).

P. PEANA, coresp.

T „Cam- 
minor" sau „Dacia 1100“ 
diferența în numerar 
la 65.000 lei (la alege- 
participantului) în nu- 

NELIMITAT ; autotu- 
„Moskvici 408“ cu 4 

„Skoda

EXTRAGEREA I : Catego
ria I : 0,25 variante a 55.993 
lei ; a II-a : 1,40 a 59.992 lei ; 
a III-a : 68 a 1.647 lei ;
IV- a : 289,30 a
V- a : 677,50 a 248

EXTRAGEREA
Categoria B : 2,45 
a 42.296 lei ; Cat.

a 
a484 lei ; 

lei. 
a II-a : 

variante 
a ™ , -cv. C : 14,60
a 7.098 lei ; Cat. D : 1.067,15 
a 100 lei.

rlnd, atunci 
acel 1—10 cu 

sfîrșitul lumii 
duși de valul 

__ r_______ _____ a înconjurat 
echipa, in loc să afle In ei înșiși 
capacitățile necesare ruperii 
dintr-un asemenea complex psi
hic. Evident, nu toți jucătorii 
pun totală dăruire In joc, dar 
nici nu știu dacă la actualul ni
vel de pregătire ei ar putea face 
mai mult... Insă, jucătorii tre
buie să fie, înainte de toate. În
drumați și angrenați de cineva...

Trecînd la conducerea clubului, 
cred că. deși a făcut multe pen
tru unii dintre jucători, condu
cătorii de la A.S.A. n-au tratat 
cu suficientă seriozitate alte ne
voi și cerințe, poate mai puțin 
presante, dar la fel de importan
te (probleme familiale la Lucaci, 
materiale la Toth etc.). Dar, res- 
pectind adevărul, cea mai mare 
culpă a conducerii o constituie, 
neîndoios, faptul că a procedat 
la schimbarea antrenorilor exact 
in perioada de pregătire a 
tualului campionat, 
astfel de noii veniți nu 
antrenamente, ci pentru 
matizarea fl cunoașterea

ac- 
consumată 

pentru 
acli- 

capa-

ARBITRI
SANCȚIONAȚI

Colegiul central al arbitri
lor de fotbal a analizat mo
dul cum au fost conduse 
unele partide oficiale și a 
hotărît sancționarea următori
lor i

— C. Teodorescu — Buzău 
a fost scos din lotul divizio
nar ;

— I. Kosut — Buzău a fost 
suspendat pe două luni com- 
petiționale ;

— A. Rădulescu — 
rești, M. Bădulescu — 
O. Comșa — Craiova, 
safi — București, V. 
șan — București, A. 
rescu — Craiova, C. 
— Ploiești, S. Frățilă 
iești, I. Munteanu — 
T. Oniga — Iași au fost sus
pendați pe cite o lună com- 
petițională ;

— T. Leca — Brăila, C. 
Alexandru — Iași, M. Osta- 
ficiu — Deva au fost suspen
dați pe cîte două săptămîni 
competiționale.

■ Bucu- 
Oradea,
I. Hri- 
Murgă- 
Grigo- 
Dragu 

— Plo- 
- Sibiu,

Două școli noi pe harta Ca
pitalei : GRUPUL ȘCOLAR 
DE CHIMIE și. în imediată 
vecinătate, LICEUL INDUS
TRIAL DE CHIMIE. Două 
școli surori, amplasate în car- 
tierul-oraș Balta Albă. Loca
luri moderne, utilaj adecvat, 
cadre didactice 
Elevii care învață 
destule motive să 
Nu însă TOATE 
Fiindcă, pentru una din ma
terii (și nu cea mai puțin im
portantă în contextul vieții 
de azi), grija gospodarilor care 
conduc cele două unități șco
lare — și nu numai a lor — 
lasă serios de dorit. Să ne 
explicăm.

Cînd au fost construite a 
ceste unități școlare, nimeni 
nu s-a gîndit că elevii lor vor 
avea nevoie și de un spațiu 
necesar pentru recreație, pen
tru orele de activități spor
tive. Și, astfel, o dată cu da
rea în folosință a noilor lo
caluri s-a constatat că n-a 
mai rămas spațiu decît pen
tru un teren de handbal. Mai 
apoi, prin eforturile profeso
rilor de educație fizică, a fost 
amenajat — foarte înghesuit 
— și un teren de volei.

La atit se rezumă, în pre
zent, amenajările sportive a- 
fectate unui număr de aproape 
1 600 de elevi I Să recunoaș
tem că este foarte puțin. Să 
mai amintim că viitorii teh
nicieni sau ingineri chimiști 
își petrec pauzele dintre ore 
pe săli, coridoare sau pur și 
simplu în clase ? Iată unde 
duce lipsa spiritului gospodă
resc. Referirea critică privește 
și pe proiectanți, și pe con
structori, și pe beneficiari. 
Nici unul nu s-a gîndit Ia a- 
ceastă problemă vitală pen
tru sănătatea elevilor.

Culmea este că în jurul ce-

calificate, 
aici au 

se bucure, 
motivele.

DUMINICĂ, DOUĂ RESTATE DIN DIVIZIA C
se știe, 
diviziei

turul 
C s-a 

o 
a

După cum 
campionatului 
încheiat duminica trecută 
dată cu disputarea etapei 
XV-a. Totuși, au rămas cîteva
clasamente incomplete, ur
mare a unor meciuri restan
ță, care se vor disputa du
minică. Este vorba de partida

Victoria Carei-Dermata
(seria 
cauza 
țional 
cători 
ca și
mată S. N. Oltenița-I. T. Con' 
stanța (seria I).

Cluj 
din 
na-

a Vil-a), amînată 
prezenței în lotul 
de juniori a cîtorva ju
de la Victoria Cărei) 
de întîlnirea reprogra-

tocmai datorită popularității 
sale imense, a devenit o ma
re industrie, această evoluție 
pare ireversibilă. Se produce 
în fotbalul internațional o 
selecție necruțătoare. prin 
care cei ce nu se adaptează 
realist cerințelor eficacității 
sînt eliminați fără pic de 
sentimentalism. Este din ce 
in ce mai 
romantic, 
producea 
sclipitoare
fînate. fără a le subordona 
numaidecît legilor eficientei. 
Acum, tactica a devenit rege, 
iuind locul ocupat odinioară 
de tehnică, fără însă ca teh
nica totuși să sufere din a- 
ceastă cauză. Doar că teh
nica a trebuit să se subordo
neze cu totul obiectivului 
tactic urmărit devenind mai 
s.mplă. mai puțin spectacu
loasă. dar. desigur, mai efi
cientă.

Cei care deolîng această 
evoluție se află într-o se
lectă companie alături de 
admiratorii Wunderteamului 
austriac de odinioară, alături 
de milioane de fotbaliști si 
spectatori sud-americani și 
alături de multi romantici 
intirziati ai fotbalului de de
mult Sînt printre aceștia 
tot mai putini ziariști, teh
nicieni si conducători spor
tivi. Dar în zadar copile ! 
Nici echipa lui Sindelar. nici 
C_A.O a lui Bodola. nici 
F.C. Reims a lui Kopa nu 
reînvie ca să desfete cu dri
blinguri și combinații pline 
de rafinament milioanele de 
spectatori. Dar. cu toate a- 
cestea. frumosul din 
nu a murit Doar că 
frumos s-a schimbat 
s-a schimbat și în

Eugen lonescu 
în maniera lui 
Marin Sorescu 
ca Minulescu.

fotbal 
acest 
cum 

artele
olastice. în literatură, în ar
hitectură... Doar nu vom pre
tinde lui Moore să sculpteze 
ca Rodin, lui 
să scrie piese 
Caragiale. lui 
să versifice
iar Oscar Niemeyer să con
struiască edificii în stil ba
roc. 1 
chine 
putea 
bal in 
rioasa 
C.C.A 
evoluat, dar nu avem dreptul 
să credem că acest fotbal 
nou ar fi inferior ca estetică 

celui de odinioară. Dar, în 
ce constă frumosul. în acest 
fotbal modern, numit si 
REALIST, ar merita poate 
o discuție separată.

Faptul că 
să aprecieze 
DE FACTURA 
vedesc masele 
număr crescind 
de fotbal, in mai toate ță
rile lumii. Șj nu vedem nici 
un motiv de tristețe în a- 
ceastă evoluție. Melancolia 
pricinuită de schimbările pe
trecute datorită trecerii vre
mii este un semn de bătrî- 
nețe, iar sportivii rămîn veș
nic tineri. Iar tînăr este cel 
care merge în pas cu vre
mea, indiferent de data în
scrisă pe actul de naștere.

Nici tinerei 
naționale

i pretinde să ioace fot- 
felul cum a jucat glo- 
echipă a lui Apolzan, 
Estetica fotbalului a

noastre e- 
nu-i vom

mulțimile știu 
acest frumos 
NOUA o do
care vin în 
pe terenurile

N. BRAȘOVEANU

lor două școli există un spa
țiu de zeci de hectare. Teren 
viran...

★
Din aceeași... scăpare a 

proiectanților, a constructori
lor și beneficiarilor n-a fost 
prevăzută nici 
educație fizică.

sală pentru 
Pentru

SALA
GIMNAST

rnent, orele se efectuează în- 
tr-o încăpere din clădirea a- 
telierului-școală. Deci, în con
diții de provizorat. Dacă mîi- 
ne planul de școlarizare se 
modifică (a se citi i se ampli
fică), profesorii de educație 
fizică vor trece să lucreze pe 
coridoare sau...

★
Lanțul slăbiciunilor nu se 

oprește, însă, aici i deoarece 
nu a fost prevăzută sală de 
sport, nici materiale didactice 
pentru educație fizică n-au 
fost solicitata și nici incluse

• In dorința de a asigura ti
nerilor bistrițeni condiții mai 
bune de practicare a schiului, 
C J.E.F.S. Bistrița-Năsăud a luat 
măsuri pentru amenajarea unei 
piste de slalom, cu o lungime 
de 420 m și cu o diferență de 
nivel de 110 m, situată in apro
pierea orașului. Pornind spnim 
efectiv din partea Liceului nr. 2, 
a Scolii sportive șl a Comblna- 
tului de industrializare a lapte 
lui. organele sportive locale au 
terminat în timp util pirita Co- 
drișor, care așteaptă doar că
derea zăpezii pentru a primi oas
peți. Mai rămine ca Și 
popular al orașului șl O.N.T„ 
să-și îndeplinească promisiunile 
(amenajarea unei instalații de 
iluminat, a unei cabane și a u- 
nul schl-llft portabil), pentru ca 
bistrițeni! să se bucure din plin 
de sezonul de schi. (I. TOMA 
coresp.).

• Pentru băimăreni, sezo
nul poate începe. Magazinul 
cu materiale sportive este a- 
provizionat din abundență cu 
schiuri (160 perechi pentru 
copii, 600 pentru maturi), bo
canci pentru copii și adulți, 
pulovere, pantaloni, hanora
ce, bețe și ceară. Schiorii 
fruntași, pregătiți de prof. 
Vasile Gorog, s-au antrenat 
de trei ori pe săptămînă, folo
sind pentru aceasta și patine 
cu rotile. Cei 40 de membri 
ai secției clubului sportiv din 
Baia Mare, dintre care amin
tim de A. GorOg,. Al Chiuz- 
băian, Z. Cadar, Tamara Lu
pan, Eva Mezei. Eieonbra 
Merșei, Zorica Pop, Toma 
Merșei, Gh. Covaci. Gavril 
Leș. așteaptă cu nerăbdare 
căderea unei zăpezi statorni
ce (pînă acum Vîrful Mogoșa 
a fost acoperit de trei ori 
cu zăpadă, dar 
dată aceasta s-a 
tru a putea să 
trenamentele specifice în ve
derea marilor competiții ale 
sezonului. (V. SASARANU, 
coresp.)

de fiecare 
topit) pen- 

înceapă an-

• Datorită faptului că pe Va
lea Albă ----- — -
permis 
lor“ de 
chiar șl 
acestora 
Reluate 
mentele . . .
număr și intensitate. Antrenorul 
Mircea Enache dispune de un lot 
foarte tînăr. din care cel mai 
„vîrstnic" schior are 19 ani. iar 
-prîslea" este chiar fiul antre
norului, Crlstlnel Enache, în vira
tă de 9 ani. Punînd accentul pe 
pregătirea fizică generală 
exerciții specifice (slalom 
tre fanioane, alergări pe 
ele.), schiorii din Bușteni 
juns în 
sportivă 
prilejul 
cuțe în 
s-au evidențiat. C. Tudor,' Al. 
Bălănieă, Slelian Lent. Traian 
Păsculet. Florin Tudor, Carmen 
Enache, Mariana Cristina șl Lu
cia GăteJ. într-un stadiu destul 
de avansat se află șl fondiștll 
antrenat! 
Din lotul 
că Virgil 
Roșculeț, 
Drăguș, 
șl Sergiu 
coresp.)

zăpada a persistat șt a 
antrenamentele
la
în
a

In
au

„alpini- 
Bușteni 
vacanta 
scurtă, 

antrfena- 
ca

Caraimanul 
luna tulle, 
fost foarte 
septembrie.
crescut, treptat.

Șl pe 
prin- 
pante 
au a- 
formăscurt timp la o

bună, manifestata cu 
normelor de control tre- 
toamnă. Cu acest prilej, 

C. Tudor.'
Lent,

Dumitru Enache. 
schiori se remar- 

Dumitru 
Gb.

de
de 15 
Alexandrescu.
Aurel Cosmoiu,
Constantin Petrescu

Voinea. (V. ZBARCEA-

în bugetul celor 
Cîteva bănci de 
cîteva scări fixe, 
seamnă dotare. (Să mai amin
tim că scările fixe sînt, de 
fapt... mobile, cu alte cuvinte 
de nefolosit, dat fiind carac
terul. de provizorat a) sălii 
de sport ?...)

două școli, 
gimnastică, 

Asta nu în-

★

Ce s ar putea face pentru a 
ieși din acest impas ?

Cel puțin pentru acest 
școlar, propunem cîteva 
Iuții.

De pildă, să se insiste 
lingă Consiliul popular al mu
nicipiului București pentru a- 
probarea unei extinderi de 
spațiu. O asemenea extindere 
ar rezolva oarecum problema 
terenurilor de sport. In pri
măvară, prin muncă volun
tară, elevii celor două școli 
și-ar putea amenaja chiar un 
mic complex sportiv. După 
aceea: ar fi de dorit ca ac
tuala încăpere a atelierului- 
școală să rămînă în folosința 
catedrei de educație fizică. Si, 
legat de aceasta, se impune 
ca în noul an bugetar să fie 
procurate materiale didactice, 
un minim necesar, în măsură 
să rezolve necesitățile orelor 
cuprinse în programa anali
tică. In fine, se simte nevoia 
ca directivele celor două școli 
să conlucreze mai eficient, 
pentru a se evita situații ca 
acelea în care doi și chiar trei 
profesori de educație fizică 
se... întîlnesc în aceeași sa
lă 1 ? In acest sens, revederea 
orarului și unele modificări 
aduse acestuia ar putea în
depărta un impediment care 
se soldează adesea cu discu
ții interminabile, inutile.

an 
so-

pe

Tiberiu ST AM A

NUMAI IN LUNA DECEMBRIE
VĂ MAI PUTEȚI REiNNOI ABONAMENTUL DV 

LA ZIARUL sportul
Zilnic, in ziarul „SPORTUL44, ample relatări 
de la toate evenimentele sportive din țară

și de peste hotare
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VINERI,

ISRAEL - AUSTRALIA 1-0

1111
Cursa clcllstă de 6 zile 

desfășurată pe velodromul 
acoperit din ZUrich s-a 
încheiat cu victoria cuplu
lui vest-german Klaus 
Bugdahl - Dieter Kemper 
(în foto), care au totali
zat 132 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat pe
rechile Post (Olanda) — 
Ptennlnger (Elveția), Ser- 
cu (Belgia) — Van Lan- 
cker (Franța) șl Eugen 
(Danemarca) — R • n z 
(R.F.G.).

Trimisul nostru special la „Cupa Dunării", Valeriu CHIOSE, transmite:

PRIMELE ÎNTRECERI
BUDAPESTA, 4 (prin tele

fon). — La cea de-a VIII-a 
ediție, „Cupa Dunării" și-a 
mutat sediul chiar pe malul 
bătrînului fluviu. Federației 
de hochei a Ungariei 1 s-a

12 ȚARI 
AU ACCEPTAT

1970. așa cum au fost pla
nificate initial, urmînd ca 
din 1971 să concorde cu no
ile norme. A fost aprobat 
proiectul de construcție a ve
lodromului olimpic din Miin- 
chen, s-au stabilit sancțiu
nile pentru cicliștii depistați 
că s-au drogat s.a.

— După cîte am fost in
formați, au fost vii discuții 
cu privire la limitarea vîrstei 
participanților la campiona
tele mondiale de ciclism a- 
mator. Care este realitatea ?

— Comitetul director al 
U.C.I. a luat — în mod bizar, 
după părerea mea — hotărî- 

. rea de a limita la 25 de ani, 
vîrsta participanților la C.M. 
ale amatorilor. In Congres, 
această hotărîre a întimpi- 
nat o puternică opoziție. îm
potriva deciziei de limitare 
a vîrstei s-au ridicat urmă
torii (în ordinea înscrierii la 
cuvînt) : 
Beyrholm (Danemarca), sub
semnatul. 
(U.R.S.S.). 
lonia) și Campbell (Anglia). 
Motivele împotrivirii au fost, 
în general, acestea : incom
petența U.C.I. de a decide 
într-o problemă neavizată de 
Congresul F.I.A.C. si injus- 
tetea înlăturării unui mare 
număr de cicliști talentați 

— care au depășit vîrsta de 
25 de ani — din lupta pen
tru cîstigarea tricoului arc- 
en-ciel. Văzînd valul de o- 
poziție, Comitetul director al 
U.C.I. a suspendat pentru 15 
minute ședința și, la reluare, 
dl. Adriano Rodoni a făcut 
o veritabilă piruetă oratori
că. care a avut ca final re
nunțarea la această nechib
zuită propunere.

— Fără îndoială, dl. Adri
ano Rodoni a îmbrățișat din 
nou inițiativa pe care o a- 
bandonase într-o vreme, a- 
ceea de a crea o licență uni
că, concursuri „open" în 
ciclism, și pentru a ajunge 
la materializarea ei, a vrut 
să facă un prim pas: limi
tarea vîrstei la C.M. ale a- 
matorilor. Sintem convinși 
că, deși înfrînt de această 
dată, dl. Rodoni va continua 
lupta pentru a-și impune 
punctul de vedere. Să aban
donăm deocamdată acest su
biect și să abordăm altul, 
care-i interesează mai mult 
Pe amatorii 
țara noastră, 
împuternicit să lansați invi
tații pentru participarea la 
cel de al XlX-lea „Tur al 
României". Cui au fost ofe
rite și ce răspunsuri ați pri
mit 7

— „Turul României1" se 
bucură de multă oopularita- 
te. Edificator în acest sens 
este si faptul că toate fede
rațiile cărora le-am înmînat 
invitații — cele din Bul
garia, Cehoslovacia, Olan
da, Danemarca, Belgia, 
Franța, Algeria. Italia. Spa
nia, Suedia, Norvegia si R.F. 
a Germaniei — au acceptat 
cu plăcere, urmînd să ne 
trimită în scurt timp confir
mări oficiale. De altfel. „Tu
rul României", Criteriul 
ternațional al juniorilor 
„Cupa București" (pistă) 
fost Incluse în calendarul 
ternational oficial.

încredințat responsabilitatea 
de a organiza această com
petiție care încearcă să-și 
clădească o tradiție. Din pă
cate, nu toate organizațiile 
sportive ale țărilor riverane 
au răspuns invitației gazde
lor, așa că pe „Kissstadion" 
se vor întrece doar patru 
echipe : selecționatele orașe
lor București, Sofia și Buda
pesta, de fapt reprezentative
le naționale, și echipa ora
șului Kiev, alcătuită pe osa
tura Iui Dinamo, formație de 
elită o hocheiului sovietic, 
participantă în prima grupă 
a campionatului unional.

La Budapesta este iarnă 
de-a binelea. Dinspre pustă 
a venit gerul. Ninge cu in
termitență. Și, totuși, se va 
juca pe un stadion descope
rit, ceea ce nu-i îneîntă pe 
hocheiști. Dar Budapesta, ca

și Bucureștiul, nu are încă 
un teren de gheață sub aco
periș.

Miercuri seara a sosit echi
pa Bulgariei, venind din Ita
lia, unde a efectuat un pro
gram de pregătire și a sus
ținut cîteva jocuri.

De ieri după-amiază se află 
la Budapesta și lotul țării 
noastre, condus de antreno
rii Novacec și Tiron și în
soțit de dr. Virgil Ignat. 
Deși echipa română nu are 
de susținut, practic, decît un 
singur joc greu, acela cu Di
namo Kiev, conducerea teh
nică privește competiția cu 
toată seriozitatea, socotind-o 
un bun prilej de verificare 
a acumulărilor făcute în ca
drul programului de pregă
tire pentru campionatele 
mondiale de hochei pe ghea
ță de la București.

Echipa Ungaiiei își inau
gurează cu . acest prilej se
zonul internațional.

La ora , convorbirii telefo
nice nu se cunoștea progra
mul întrecerii, dar, probabil, 
meciul-vedetă al turneului va 
fi acela dintre selecționatele 
Bucureștiului și Kievului.

★
Să menționăm, în încheie

re, că în cele șapte ediții 
anterioare „Cupa Dunării" a 
revenit de cinci ori echipei 
Bucureștiului (1962, 1963,
1964, 1965 și 1967), o dată 
celei din Gorki (1966), iar 
anul trecut a fost cucerită 
de echipa orașului Kiev.

Peste 100 000 de spectatori
1 urmărit pe stadionul 
Santiago Bernabeu" din Ma

drid returul meciului dintre 
echipele Real Madrid și 
Standard Liege, contind pen
tru optimile de finală ale 
„Cupei campionilor euro
peni". Victoria a revenit oas
peților cu scorul de 3—2 
(2—1) prin golurile înscrise 
de Plot, Depireux șl Galici. 
Pentru gazde au marcat Ve
lazquez și Gento. învingători 
și în primul joc cu 1—0. fot
baliștii belgieni s-au califi
cat pentru sferturile de fi
nală ale competiției.

Jonsson (Suedia),

Kuprianov 
Golebiewski (Po-

ciclismului din 
Știm că ați fost

in-
Si 

au 
in-

(Urmart dl a pag. O
sportivi. Iată o scurtă prezen
tare a reprezentanților noștri.

Categoria cocoș (pînă la 56 kg): 
Zoro Flat (Steaua) 25 de ani. 
deține cea mal bună perîorman-

B. LARSEN LIDER
LA PALMA DE MALLORCA

In runda 
lui de șah 
Mallorca, spaniolul Toran a 
obținut o surprinzătoare vic
torie la marele maestru so
vietic Korcinoi, iar englezul 
Penrose l-a întrecut pe 
lianul, Mecking. Alte rezul
tate i Larsen-Diez del ~ 
1—0 ; Unzicker-Pomar 1—0

a 10-a a turneu- 
de la Palma de

brazi -

Coral 
. . , ____ r _____ 1;
Spasski-t’arma, Damianovici- 
Medina, Hort-Boboțov și 
Panno-Najdorf remize. In cla
sament i Larsen (Danemarca) 
6 1/2 p ; Petrosian (U.R.S.S.), 
Hort (Cehoslovacia) 6 (1) p; 
Spasski 6 p; Korcinoi, Mec
king, Najdorf (Argentina) 5 
1/2 p etc.

U.R.S.S. A ÎNTRECUT
ANGLIA IN „CUPA LIGII
EUROPENE" LA TENIS

DE MASA
în competiția de tenis de 

masă dotată cu „Cupa Ligii 
Europene", echipa Angliei a 
fost învinsă pe teren propriu, 
la Exeter, de selecționata 
U.R.S.S. Sovieticul Sarkoiana 
cîștigat partidele cu Neale și 
cu Barnes fără să piardă vre
un set.

MtîNCHEN. 4. Echipa mas
culină de handbal a orașului 
București, care întreprinde un 
turneu în R.F. a Germaniei, 
a susținut pînă în prezent 
două jocuri.

In primul meci, disputat la 
Bad Schwartau în compania 
unei selecționate locale, hand- 
baliștii români au terminat

învingători cu scorul de 
21—17.

în cea de a doua partidă, 
desfășurată la Hamburg cu o 
selecționată a orașului, victo
ria le-a revenit gazdelor cu 
scorul de 21—15 (11—6). In 
acest joc, cei mai buni jucă
tori din selecționata bucureș- 
teană au fost M. Costache II, 
Nica, Dan Marin și Cristian, 
care au înscris cîte 3 goluri.

TEL AVIV. In finala grupei a 
XVI-a din preliminariile campio
natului mondial de fotbal, ieri. Ia 
Tel Aviv, echipa Israelului a dis
pus in primul med cu 1—0 (1—0) 
de reprezentativa Australiei. Sin
gurul gol a fost marcat de Spiegel 
(tn mln. 19) șl tot el a ratat In 
min. 75 o lovitură de la 11 m. 
Returul meciului, la 14 decembrie, 
la Sydney,

Pentru prima
Marea luptă din prelimina

riile campionatului mondial, 
pentru a ocupa un loc printre 
cele 16 finaliste In Mexic, se 
apropie de sfîrșit. Cehoslovacia 
este cea de-a 14-a finalistă, ur- 
mînd ca ultimele două locuri să

cară — din 1954 — Ungaria absentă !
in zilele următoare.

In fotografie : portarul canadian, în dificultate, luptă cu doi atacanți cehoslovaci, in meciul 
cîștigat cu 4—0 de echipa Cehoslovaciei, In ziua inaugurală a turneului Foto • TASS

Echipa U.R.S.S 
conduce 

in turneul 
de hochei 

de la Moscova

Turneul speranțelor olimpice - la a 5-a ediție
Competițiile de anvergură 

(J. O„ campionate europene) tși 
au locul lor, bine stabilit, tn 
calendarul A.I.B.A. De cîțiva ani, 
acestor tradiționale confruntări 

11 se adaugă altele, poate nu a- 
tit de răsunătoare, dar tn orice 
caz de mare importanță pentru 
viitorul boxului amator. Din 1965 
- de pildă - puglliștll sub 20 
ani se tntllnesc cu regularitate 
In „Turneul speranțelor ollm- 
pice“, Iar In 1970, la Budapesta, 
juniorii își vor disputa pentru 
prima oară titlurile de campioni 
al Europei. Sînt competiții me
nite să-l țină pe tinerii pugillști 
din diferite țări Intr-un contact 
mai de lungă durată cu ringu 
rile, cu spectatorii, pregătlndu-1 
pentru primele echipe reprezen
tative ale țărilor lor.

Relerindu-ne la »Turneul spe
ranțelor olimpice-, vom aminti 
că prima ediție a acestei com
petiții s-a disputat la București. 
Atunci; 4 din cei 19 boxeri care 
au reprezentat țara noastră s-au 
clasat pe primul loc la catego
riile respective. Este vorba de 
Pop, Stanef. Negru șl Chlvâr : 
alții, cum slnt Grulesuu. M. Du
mitrescu. Niculescu șl Dobre, au 
cucerit medalii de argint. In a- 
nu) următor, la Berlin. Popa și 
Silberman ocupă locul II. Iar 
Nedelcea. Covad și Alexe urcă 
pe treapta a treia a podiumului 
premlaților.

Cea de a treia ediție a turneu
lui a avut loc la Sportcsamok — 
Budapesta. In 1967. România pre
zintă o garnitură completă, șl 
anume : A. Mihai, v. Ivan, P. 
Nedelcea. I. Nicolau, O. Gorea, 
Gh. Ene, V. Silberman, Al. Popa, 
A. Iancu, M. Constantinescu, I. 
Alexe. Doi dintre aceștia (Gorea 
și Alexe) reușesc să triumfe în A 
finale. A urmat ediția de la Le
ningrad (1968), unde boxul nos
tru a avut 9 -ambasadori” : Ivan, 
luga. Kiss. Dobrescu, Ene, Co- 
clrlea. GyCrffi. Năstac șl Lehă- 
duș. Aci. turneul a fost mult 
mal dificil ; mai ales datorită 
prezenței în competiție a două 
garnituri sovietice șl a echipei 
Cubei, extrem de redutabilă. Un 
singur pugilist român _ Vasile 
Ivan — Își croiește, cu greu, 
drum In finalele turneului, însă 
pierde la cubanezul Adelin.

Dacă ne aruncăm o privire pe 
lista echipelor care ne-au repre
zentat tara la ultimele 2—3 edi
ții, vom vedea că unii dintre bă
ieții noștri, pînă mai ieri juni
ori, au devenit titulari tn prima 
reprezentativă a țării : Aurel 
Mihai, Dobrescu, Silberman și 
Alexe. ultimul deținlnd șl cen
tura de campion continental la 
categoria grea.

Luni se dă startul tn cea de 
a 5-a confruntare a „speranțe
lor olimpice”. în marea sală a

din Lodz (11 600 de 
va disputa, timp de o

sportului
locuri) se ...__ .___  ___, ... .
săptămînă, un adevărat maraton 
pugilistic, de la care nu va lipsi 

......................a— desigur — noua selecționată 
viitorului boxului românesc.

R. CALARAȘANU

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
In ziua a treia a turneului 
internațional de hochei pe 
gheață de la Moscova, echipa 
Suediei a învins cu scorul de 
4—3 (2—0, 0—1, 2—2) selec
ționata Cehoslovaciei. Golu
rile au fost marcate de S. 
Karlsson, Wikberg, Svedberg, 
Lundstr&m și respectiv Farda, 
Pospisil și Kohta. în ziua 
precedentă, Suedia dispusese 
de Finlanda cu 7—5 (3—1, 
3-2, 1-2).

Intr-un alt joc. reprezen
tativa U.R.S.S. a dispus cu 
scorul de 5—1 (3—0, 2—1,
0—0) de formația Finlandei. 
Punctele învingătorilor au fost 
realizate de Davîdov, Ragu- 
lin, Vikulov, Harlamov și 
Petrov.

In clasament conduce 
U.R.S.S. cu 4 puncte (golave
raj 9—4), urmată de Suedia 
— 4 p (11—8), Cehoslovacia

P 
P 
P

fie decise
Duminică, :a Luxemburg, echipa 
Bulgariei, ' ‘
VIII-a. susține ultimul asalt Ia 
Luxemburg șl, In cazul unei 
victorii, ea va fi cea de a 15-a 
calificată. Apoi, la 14 decembrie, 
la Sydney, vom cunoaște 
participantă. Australia sau 
Nu este exclus Insă ca 
două formații să susțină 
treilea meci decisiv, pe 
neutru, în cazul cînd punctajul 
realizat va fi egal.

Recapitulind. lată încă o dată, 
formațiile calificate pînă acum, 
In ordinea grupelor : ROMANIA, 
CEHOSLOVACIA, ITALIA, URSS, 
SUEDIA. BELGIA. R.F. a GER
MANIEI, PERU, BRAZILIA, 
URUGUAY, SALVADOR, MA

ROC, MEXIC și ANGLIA.
Referlndu-ne la meciul de ba

raj de la Marsilia, dintre Ceho
slovacia șl Ungaria, am reținut 
cîteva elemente esențiale care 
au dus la victoria categorică a 
fotbaliștilor cehoslovaci. In pri
mul rînd, joc sobru, fără arti
ficii, fără driblinguri Inutile. Fot
baliștii cehoslovaci (adepți al 
unui stil asemănător cu cel prac
ticat de englezi, suedezi sau vest- 
germani) au folosit pasele lungi, 
șuturile de la distanță, marca
jul sever tn acțiunile ofensive 
ale adversarilor. Bene șl Faze- 
kas, sever marcațl, au fost prac
tic scoși din luptă timp de mai 
mult de o oră de joc. Este ade
vărat că ' "
mal multe 
a opri In 
acțiunilor 
maghiare.
toate aceste 
tactic, jocul nu poate fi callfl-

favorita grupei a

fi sub- 
dat în

Ve-F.

ultima 
Israel, 
aceste 
un al 
teren

învingătorii au comis 
faulturi de joc pentru 
acest fel cursivitatea 
ofensive ale echipei 
Dar subliniem că, cu 

faulturi de ordin

LA TINERET

— 2 p (7—4), Canada — 2 
(5—8), R. D. Germană — 0 
(7—9) și Finlanda — 0 
(6—12).

SCOTIA - FRANȚA 4-0* *

La Glasgow s-a disputat 
meciul internațional de fot
bal 
ale 
au 
de 
marcate de O’Hare (2) și Lo
rimer (2).

dintre echipele de tineret 
Scoției și Franței. Gazdele 
obținut victoria cu scorul 
4—0 (2—0) prin golurile

pu- 
de- 

In special tn apărare; 
avut multe lacune. Ti- 
echlpă, In frunte cu 
Menczel, Halmosi au

cat drept dur. Merită a 
liniat aportul hotărîtor 
acest meci de Adamec, 
•ely, Kvasnlak șl Polak,

Despre fotbaliștii maghiari 
tem afirma că jocul lor a 
cepțlonat. 
echipa a 
nerll din 
Kelemen,
fost departe de valoarea care 
se cere unor jucători Internațio
nali. Nici cel mal vechi din echi
pă, ca Meszdly, Ihasz, Farkas 
șl Gdrdcs nu au corespuns, fiind 
departe de forma lor de altă
dată. Lipsa celor 4 jucători de 
bază din echipă (doi înaintași 
— Albert șl Dunal n, ca și cei 
doi stîlpl ai apărării — Szllcs șl 
Pancsles — toți 
făcut resimțită.

Astfel, echipa 
pentru prima
dreptul de a participa la tur
neul final.

accidentați) s-a

Ungariei pierde 
oară, din 1954,

lată clasamentul definitiv al
grupei a II-a :
1. Cehoslovacia 7 6 1 1 16— 7 11

2. Ungaria 7 4 1 2 17—11 9
3. Danemarca 8 2 1 8 6—10 5
4. Irlanda 6 0 1 S 3—14 1

LA 10 DECEMBRIE, LA LONDRA
ANGLIA - PORTUGALIA

Echipa Angliei, deținătoa
rea titlului mondial, va sus
ține la 10 decembrie pe sta
dionul „Wembley" din Lon
dra un meci amical, cu e- 
china Portugaliei. Antrenorul 
Alf Ramsey a anunțat for
mația probabilă: Banks, 
Wright, Newton, Mullery, 
Labone, Moore, Ball, Lee, B. 
Charlton, Hurst, Peters. (Re
zerve : Bonetti, Hughes șl 
Bell).

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

NUMĂRAȚI ELEFANȚIIJ
Ii MOSCOVA AR FI FERICITĂ
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Pornind de la o glu
meață alegorie, sub titlul 
de mai sus, Jacques Le
coq, redactorul șef al co
tidianului sportiv belgian 
„LES SPORTS", ia în dis
cuție seriozitatea unor 
fre statistice.

ci-

cu
la 

unde

ță a anului cu 335 kg. Este cam
pion național, a cucerit locul II 
la campionatele europene și lo
cul IV la campionatele mon
diale.

Categoria pană (pînă la 60 kg): 
Vasile Bădescu (Rapid), cea mai 
bună performanță 
acest an s 
ani

Categoria 
kg) : Fiți 
25 de ani. 
cordman național. La categoria 
ușoară a realizat In acest an 
417,5 kg, iar la categoria semi- 
mljlocie 415 kg. Ambele rezul
tate constituie noi recorduri ale 
țării.

Categoria semimijlocle (pînă la 
75 kg) : Dumitru Constantin 
(Steaua). Are 25 de ani. Cea mai 
bună performanță tn acest an : 
380 kg.

Categoria mijlocie (pînă la 82,5 
kg) : ștefan Pintilie (Dinamo) 
Are 25 de ani, este campion na
țional și deține In acest an o 
performanță de 425 kg. Anul 
trecut a cucerit titlul balcanic 
la această categorie cu rezulta
tul de 420 kg.

Categoria semigrea (pînă la

realizată in
347,5 kg. Are 24 de

ușoară (pînă la 67,5 
Balaș (Steaua). Are 
Este campion șl re-

90 kg) : Marin Cristea (Steaua). 
Are 27 de ani, este campion na
țional șl a realizat In acest an 
o performanță de 437,5 kg.

Categoria grea : "
(Dinamo). Are 25 de ani, 
campion ... 
în acest 
tă care 
țării.

Echipa 
din următorii (în ordinea cate
goriilor) :

Emerich Covaci, Dan Georges
cu, Dragoș Niculescu, Vasile Da- 
vldoiu, Llviu Opreanu, 
ghe Teleman, Spiridon 
leglu.

PROGRAMUL DE .
întrecerile celei de 

ediții a „Cupei balcanice1 
azi, în sala Floreasca 
probă la ora 17). In programul 
primei zile figurează 
la categoriile cocoș, 
ușoară. Din țara noastră, ca ar
bitri vor funcționa Gh. Apostol 
șl Gh. Mânăilescu.

La această întrecere participă 
în calitate de observator secreta
rul general al Federației euro
pene de haltere, H. Atzrod 
(R.D. Germană).

Gh. Mincu 
, este 

național șl a realizat 
an 472,5 kg, performan- 

constitule șl recordul

secundă este alcătuită

Gbeor- 
Hergbe-

AZI
a doua 

încep 
(prima

disputele 
pană șl

ÎN „CUPA CUPELOR" LA BASCHET,

GIESSEN (Agerpres). Ju 
cînd în primul tur al com
petiției internaționale de bas
chet masculin „Cupa cupelor", 
echipa M.T.V. 1846 Giessen a 
dispus la limită de formația 
română Steaua : 85—84 (40— 
40). De menționat că oaspeții 
aveau cu cinci minute înain
tea fluierului final un avans 
de 12 puncte (77—65), dar

baschetbaliștii vest-germani 
au reușit să egaleze în min. 
38 (80—80), iar în final să 
cîștige. Cei mai buni jucători 
au fost Nosievici (31 de puncte 
înscrise) de la Steaua. Gesch- 
windner (20) și dr. Urmitzer 
(10) de la M.T.V.

Returul va avea loc în ziua 
de 11 decembrie, la București.

„Se povestește, scrie 
noscutul comentator, că 
o școală europeană, 
s-au adunat elevi veniți din 
toate țările, profesorul de 
disertație dă ca subiect „Ele
fantul", lăsînd la latitudinea 
cursanților abordarea temei. 
Francezul a scris despre „Ele
fantul și dragostea", italia^ 
nul — „Păcat că elefantul 
nu cintă la mandolină", spa
niolul — „Mîndria elefantu
lui", olandezul — „Cit costă 
un elefant ?“, belgianul — 
„Probleme comunitare asu
pra elefanților". englezul a 
scris despre cursele de ele
fanți. iar germanul a adus 
o carte de statistică pe mar
ginea numărului exact de 
elefanți în lume, a lungimii 
medii a trompelor și cuprin- 
zînd, de asemenea, un stu
diu asupra prosperității fil
deșului in toate locurile unde 
se vînd colți de elefanți.

Nu putem decît să 
scriem opiniei germane 
scormonește cifrele — 
autorul un transfer în 
meniul realității. Acestea 
constituie o sursă bună și 
utilă. Iată de ce am accep
tat cu ochii închiși, conclu
ziile federației lor de tenis 
de masă referitoare la prac- 
ticanții sportului din întrea
ga lume, ocupînd un surprin
zător loc I 1

Fotbalul, cu 25 800 000 prac- 
ticanți se află doar pe locul 
3, fiind net întrecut 
chet și volei, care 
65 000 000 de adepți. 
ză tirul' (25 000 000), 
mul (19 500 000) 
(10 500 000), schiul (8 000 000) 
și judo (6 000 000). Dintre 
sporturile care nu sînt recu
noscute de Comitetul Interna
țional Olimpic, se detașează 
pescuitul sportiv (24 000 000).

sub- 
care 
face 
do-

de bas- 
numără 
Urmea- 
atletis- 
natația

iipai ui 1P. Informația”, «U. Brezaiaaa o*. 23—29. Bocurești

tenisul de masă (22 500 000) 
și golful (15 000 000). În lume 
se află mai mulți boxeri de- 
cit cicliști (2 800 000), iar nu
mărul lor este de 11 ori mai 
mare decît cel al canotorilor 
(250 000).

În ceea ce privește numă
rul federațiilor naționale afi
liate și recunoscute de fo
rurile internaționale, atletis
mul se clasează pe primul 
loc (143), înaintea fotbalului 
(135) și baschetului (127).

Astfel incit, acordind și dv. 
ca și noi. încredere celor ce 
au alcătuit aceste statistici, 
veți putea gusta bucuria clș- 
tigării unui pariu, seara, in 
fața unui pahar..."

Iată, probabil, unde a vrut 
să ajungă Jacques Lecoq : 
idolatrizarea unui sport în 
dauna celorlalte, umflarea sa 
artificială, absolutizarea în 
pofida realității, înseamnă, 
de fapt, „politica struțului".

Noi sintem înclinați — 
conchide autorul — să redu
cem Universul la 
rohie să credem 
drigii au aceiași 
Himena 
ciclismul 
populare 
deși de
face furori în America, iar 
voleiul se joacă în Japonia 
în fața unei asistențe care 
rivalizează cu cea a judo- 
ului..."

propria pa- 
că toți Ro- 
ochi pentru 
Fotbalul șinoastră.

ni se par cele mai 
sporturi din lume, 
pildă, base-ball-ul

SA GĂZDUIASCĂ J. 0.
Trei orașe — Los Angeles, Florența și Montreal — își 

dispută onoarea de a-i primi, în 1976, pe participanții la cea 
de-a XXI-a ediție a Jocurilor Olimpice. Sovietul Moscovei 
a hotărît să propună și candidatura capitalei U.R.S.S.

Cu acest prilej a fost organizată, la sediul Sovietului, o 
conferință de presă, în cadrul căreia președintele Sovietului, 
X ladimir Promîslov, a făcut o serie de interesante declarații, 
din care revista sovietică „Les Nouvelles de Moscou" rela
tează următoarele :

Mișcarea olimpică este, 
astăzi, una din formele cele 
mai importante și populare 
ale cooperării sportive, ale 
schimbului de experiență 
sportivă, de organizare a ma
rilor competiții internaționa
le în diferite sporturi olim
pice. ~ 
care 
cele mai mari capitale de pe 
glob, de a contribui și ei la 
această mișcare, de a primi 
în orașul lor elita sportivi- 

. lor lumii este, așadar, foarte 
lesne de înțeles.

Moscova posedă tot ceea 
ce este necesar pentru a or
ganiza o manifestare sporti
vă internațională atît de im
portantă : 69 de stadioane. 
22 de piscine, 110 terenuri 
de fotbal, 230 de săli de sport 
și multe alte instalații spor
tive. Actualmente, sînt în 
curs de elaborare proiectele 
cîtorva palate ale sportului 
care ---  “
form 
diale.

La 
pînă _ ....._
polisportive. In primul rind, 
tradiționalele spartachiade

Dorința 
locuiesc

moscoviților, 
într-una din

vor fi amenajate con- 
ultimelor cerințe mon-

Moscova au avut loc, 
acum, multe competiții

ale popoarelor Uniunii Sovie
tice care seamănă, din mul
te puncte de vedere cu J.O.i 
organizarea, varietatea pro
gramelor, numărul partici
pant ilor, intensitatea întrece
rii sportive. Numeroși repre
zentanți ai mișcării sportive 
mondiale, printre care și 
membrii Comitetului Olimpic 
Internațional și, mai ales, 
președintele său, Avery Brun
dage, au recunoscut acest lu
cru. Astfel, finalele celei

a 
U.R.S.S. care s-au 
la Moscova. în 

bucurat de parti- 
9 975 sportivi, iar 
a cuprins 23 ra-

Astfel, 
de-a lV-a Spartachiade 
popoarelor 
desfășurat 
1967, s-au 
ciparea a 
programul 
muri de sport.

in cazul in care Comitetul 
Olimpic Internațional ar ale
ge Moscova pentru a găzdui 
cea de-a XXI-a ediție a J.O. 
s-ar construi în capitala so
vietică un întreg ansamblu 
de instalații și baze sporti
ve, hoteluri etc., s-ar amena
ja satul olifnpic și parcul 
Ismailovo, unde ar putea fi 
înălțate hoteluri pentru oas
peți și pentru turiștii veniți 
cu ocazia J.O.

TELEX-TELEX' TELEX' TELEX' TELEX TELEX TELEX
In „Cupa campionilor europeni” 
la baschet • la Belgrad, steaua 
Roșie — Panathlnaikos Atena 
(masculin) 91—66 (38—24) ; la

Helsinki. Tapion Honka — Ignis 
Varese (masculin) 59—88 (24—38) ; 
la Belgrad (feminin) Vojvodlna 
Novi Sad — 
89—61 (46—31).

Turneul internațional de tenis 
de la Sao Paulo a fost cîștigat 
de cehoslovacul Jan Kodes care 
l-a învins tn finală, cu 4—6, 
C—3, 1—6, 6—4, 6—3, pe compa
triotul său Milan Holecek

dunl, Iar pe locul trei, campio
nul olimpic Gammoudl.

Recoaro Vicenza

La Klagenfurt, 
rilor de finale __
ebej pe gheață, 
Tlhlava a întrecut 
2—3, 2—1) formația 
furt.

tn 
ale

cadrul sfert li
la ho- 

echipa Dukla 
cu 7—4 (3—0.
A.C, Klagen-

C.C.E.

In cadrul concursului Internațio
nal de cros de la Tunis a fost 
înregistrată 
Victoria
Zaddem,
7.5 km 
Pe locul

o mare surpriză 
a revenit tunisianului 
care a acoperit cei 

al traseului în 22:45,0 
doi s-a clasat Hammou-

Cu prilejul unul concurs de atle
tism desfășurat la Perth, austra
lianul Kerry O’Brien a parcurs 
:m obstacole In 8:31,6.3 000 m

Turneul 
handbal 
Germaniei) a ___ „„
formația maghiară Vasas Buda
pesta care a învins. în finaia 
competiției, cu 15—7 (11—5), echi
pa S.C. Greven.

internațional feminin de 
de la Greven (R.f. a 

u fost cîștigat de

40368


