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I Zile febrile de antrenament pe Patinoar. Se pregătesc 
hocheiștii de la Dinamo

Foto : B. GABRIEL
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Campionatul de hochei in preajma startului

a

STEAUA VIZEAZĂ AL 14-lea TITLU
„...dar va fi mult mai greu44 — 

apreciază antrenorul ZOLTAN CZAKA

I

Z/AKULU! NOSTMfÂ

• In pofida greșelilor și situafiei dificile se manifestă

MUZEUL NAȚIONAL
AL SPORTURILOR
A In-cum 50 de ani, pe cînd nu exista încă 

stitutul de educație fizică, ideea unui Mu
zeu al sportului ar fi făcut pe foarte mulți 
să zîmbească ironic sau chiar disprețuitor.

E-adevărat, pînă în deceniul al 5-lea,.chiar 
și studenții care deveneau profesori, oameni 

concepție și acțiune, învățau istoria educației fizicede
după notițe și pagini litografiate.

Aceasta nu înseamnă, însă, că noi nu am avut istorie 
sportivă, și încă una bogată în oameni și fapte. De la 
George Moceanu, despre a cărui carte au scris atît de 
frumos Hașdeu și lorga, la generalul Virgil Bădulescu, 
inițiatorul Institutului de educație fizică, și încă înainte, 
ea s-a desfășurat modest și cinstit, tradițional și generos.

Cartea lui Constantin Kirițescu — istoric, biolog, pe
dagog — „Palestrica", scrisă într-o muncă de peste 
trei decenii, nu este numai o istorie a sportului româ
nesc, ci o istorie universală a educației fizice. Dăruită 
de noi în Anglia unui inspector al învățămîntului, lucra
rea a stîrnit sincera și competenta lui prețuire. Și 
fost mîndri 
urmă și de 
noi, de un

In ultima vreme, înțelegerea și pasiunea pentru isto-

I
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Irie a ispitit vîrstnici și tineri, cercetători, ziariști și pro- 

. fesori. S-au făcut incursiuni în viața asociațiilor sportive 
din secolul al 19-lea, s-au făcut comunicări în sesiunile 

(științifice din pitoreasca și 
sportive (Banat), Brașovul 
■ m îr* ■ ran

!

am 
că această carte, mult căutată cu ani în 
alte institute europene, a putut fi scrisă la 
profesor român.

;i necunoscuta istorie a presei 
... _ , „ . J și-a strîns istoria de peste
un secol, chiar în clădirea societății de patinat din 1880, 
din preajma Bastionului Țesătorilor.

La catedra de istorie a Institutului de educație fizică 
se fac lucrări de specialitate, un film documentar a 
fost dedicat începuturilor mișcării noastre sportive, iar 
conf. dr. Emil Ghibu redactează o istorie a sportului 
românesc.

Toate acestea au pregătit în timp ideea înființării Mu
zeului Național al Sporturilor, pentru care presa de 
specialitate și slujitorii ei cei mai pasionați militează cu 
convingere de atîția ani.

Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport a 
| îmbrățișat ideea, a hotărît s-o materializeze, găsind în 

persoana tînărului profesor de educație fizică N. Postola- 
che un colaborator pasionat și erudit.

Așa 
toate 
la 
ve 
de 
de 
cultură.

Istoria și gloria sportivă se făuresc zi de zi, 
dioane și în săli de cursuri, în laboratoare 
siuni științifice. Dar ea trebuie scrisă bine și 
cu respect, pentru ștafeta generațiilor.

lată de ce așteptăm deschiderea apropiată a 
lui Național al Sporturilor 
— cu emoție și interes, cu bucurie și nerăbdare.
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Campionatul național de 
hochei bate la ușă, cu 
tot cortegiul de emoții, 

speranțe și incertitudini, spe
cific oricărei mari întreceri 
sportive.

La „Patinoar**, viitoarele 
adversare își urmăresc reci
proc antrenamentele și fac 
.jocuri-școală în care nu-și 
dezvăluie tactici și strategii, 
ca și șahiștii care păstrează 
pentru partidele decisive de 
turneu inovațiile teoretice gă
site în orele de analize.

.. .Ieri discutam cu ZOL- 
TAN CZAKA, acest neuitat 
fundaș de elită al „naționalei** 
în anii trecuți, astăzi antre
norul formației Steaua și al 
echipei reprezentative. Cam
pionii s-au întors luni seara 
dintr-un turneu de pregătire 
efectuat timp de 16 zile în 
Cehoslovacia, Austria și R.FG. 
N-a fost o călătorie de agre
ment ci una dură, pentru că 
în două săptămîni militarii 
au făcut vreo 30 de antrena
mente și au susținut 8 me
ciuri cu un bilanț nesperat: 
5 victorii, un joc egal, 2 în- 
frîngeri.

îl. rugăm pe Czaka să ne 
recapituleze rezultatele. Așa
dar :

— In Cehoslovacia, la Jlh- 
lava, am învins cu 6—5 pe 
Dinamo din localitate, o pu
ternică divizionară B, cu 9—3 
formația de juniori a orașului 
și am pierdut cu 2—10 la 
campioana Cehoslovaciei, Du
bla, după ce rezistasem ono
rabil două reprize (2—3 și 
0—2). Am cîștigat (S—5) la 
echipa austriacă Feldkirche 
și cu 5—3 la formația Fiissen, 
fruntașă în campionatul R.F. 
a Germaniei. Revanșa, insă, 
aveam s-o pierdem sever 
(2—10), dar am jucat fără Ca- 
lamar și Biro și cu portarul 
Iordan accidentat. Am cîștigat

cu 4—3 la Kaufbeuren, ca să 
încheiem cu un egal (5—5) la 
V.F.L. Bad Nauheim (locul 
III in campionatul R.F.G.),

Valeriu CHIOSE

(Continuare In pap. a 2-a 
la rubrică)

hotar ir ea de redresare și calificarea echipei nafionale pentru 
Jocurile Olimpice din 1972
# Lipsuri analizate cu luciditate și fermitate
S Propuneri și solufii p entru F.R. Volei rezultate din discuții

Citiți în pagina a 4-a o amplă relatare de la dezbaterea prilejuită 
de masa rotundă organizată de ziarul „SPORTUL**.

AZI, PE REPUBLICII, DE LA ORA 16

O fotografie pentru cititorii ziarului 
fotbaliștii brazilieni, la cîteva minute după vizita 
tală. ~ ~

Sportul. Iata-i 
prin Capi- 

Foto : Dragoș NEAGU

& Bucureștenii aliniază cea 
mai bună formație •• F.C. Bangu 
(locul VI in campionatul statului 
Rio), o echipă de prestigiu 
® Antrenorul Jose Alves do Rio: 
„Meci foarte greu cu Rapid, dar 
ne vom strădui ca jocul să placă 
publicului"

Azi, in sala Floreasca

Demonstrația echipelor feminine de gimnastică

ziua cînd echipa 
Finlandei părăsea Bucureș- 
tiul, pe Aeroportul Interna
țional Otopenj descindeau 
alți fotbaliști de peste ho
tare. De data aceasta, oas
peții Capitalei erau fotbaliș
tii cunoscutei formații bra-

ziliene F.G. Bangu din Rio 
de Janeiro.

Așadar, îi avem în mij
locul nostru pe solii fotba
lului din țara lui Fele, Tos- 
tao, Gerson, Jairzihno, pe a- 
cești artiști recunoscuți ăi 
balonului, unde „Zeița de 
aur“ a poposit de trei ori, 
ultima oară pentru totdea
una. Oare, ce carte de vizi
tă mai bogată poate reco
manda azi echipele de fot
bal braziliene? Nici una! Să 
spunem doar că amintirea 
excelentului joc prestat de

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. a S-a)
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VIRGIL LUDU

fel
a
Olimpia, Paris, Lausanne, Moscova, Oslo, care 
foarte mult timp asemenea lăcașuri de tradiție și

cum în sportul lumii sîntem astăzi prezenți 
Olimpiadele, figurînd între națiunile fruntașe,
se cuvenea să pășim și în istoria culturii sporti- 
popoarelor, cu acest Muzeu al sporturilor, alături 

au

pe sta- 
și se- 
păstrată

Muzeu-
promisă încă în acest an

I
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Za- 
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De

DE LA UNIVERSITATEA TIMIȘOARA

I 
I

ULTIMA ETAPĂ 
A CAMPIONATULUI DIVIZIONAR 

DE TENIS
La sfîrșitul acestei săptă

mîni se vor desfășura la 
București și Cluj, ultimele 
meciuri ale etapei campio
natului divizionar A, pe echi
pe, seria I. în Capitală, echi
pa Dinamo va primi replica 
formației Progresul, iar C.S.U. 
Construcții va avea, ca par
teneri de întrecere, pe te- 
nismanii de la Steaua. Parti
dele se vor disputa sîmbătă 
și duminică, pe terenurile din 
parcul Dinamo și ale centrului 
de antrenament, nr. 2.

La Cluj, Politehnica se ya 
întîlni cu Steagul roșu Bra
șov, '

ale României și Japoniei

fit ultimul moment, in lotul 
nostru pentru mondiale a 
fost inclusă și Felicia Dor- 
nea. Iat-o repetînd o mișcare 
la bîrnă.

DEBUTULUI IN „C.C.E.“

ANTRENORUL HANDBALISTELOR

Da puține minute de la în
cheierea derby-ului campio
natului feminin, disputat du
minică în Capitală, am pur
tat o discuție cu antrenorul 
formației UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA, prof. Constan
tin Lache. Tehnician reputat, 
vechi și bun cunoscător al 
handbalului, antrenorul timi
șorean (prin adopțiune...) ne-a 
fost un interlocutor sincer 
și spontan, dezvăluind satis
facțiile, necazurile și speran
țele sale în legătură cu apro
piatul debut al echipei cam
pioane a țării în „C.C.E.**.

— Mulțumit de tragerea la 
sorți ?

— Să fiu sincer, da! Am

Jucat cu Lokomotiv Zagreb 
în 1968 de două ori. Ia 
greb și Ia Timișoara, și 
cîștigat ambele meciuri. 
atunci însă...

— Lokomotiv Zagreb a
venit, probabil, mai bună. Dar 
și Universitatea Timișoara nu 
mai este aceeași echipă de 
anul trecut, cînd a pornit 
cam cu... stîngul în „C.C.E.**.

— Dacă vă referiți la Iotul 
de jucătoare de care dispu
nem, lucrurile într-adevăr așa 
stau. Acum nu mai sînt în si
tuația de a avea doar 7 ju
cătoare în teren și aproape 
nici o rezervă. Au fost pro

(Continuare in pag. s 8-a)

LOTUL DE RUGBY AL ROMÂNIEI

Ț. Puterity—5 noi
Doar 17 zile a rezistat recordul ciclist al 

orei... Ieri după-amiază, pe velodromul Di
namo, unul dintre specialiștii contratimpului, 
THEODOR PUTERITY (Steaua) — antrenori 
I. Gociman și Ion Vasile, a acoperit în 60 
minute 43,302 km.. In ciuda timpului nu toc
mai propice (aer umed, dens), Puterity a 
reușit să corecteze proaspăta performanță a 
Iul Mircea Rîndașu (Metalul Plopeni) — 
43,110 km — cu 192 metri. Reușita se dato- 
rpîțză pedalajuluj său in crescendo pe primii

Astăzi, de la ora 18, sala 
Floreasca va fi martora 
unui inedit spectacol de 
gimnastică : 
ția echipelor 
ale 
niei. 
ciții 
care 
nota 
trie întrecerilor de gim
nastică, scăpate de ob
sesia notelor și a exi
gentei arbitrajului, spor
tivele românce și japo
neze vor oferi publicului 
spectator exerciții de 
înaltă tehnică și măies
trie.

Cele două delegații 
au căzut de acord să 
prezinte în concurs toa
te sportivele ce se află 
în pregătire pentru 
campionatele mondiale. 
Astfel, le vom revedea 
pe Elena Ceampelea, Ro- 
dica Apăteanu, Alina Go- 
reac, Olga Ștefan, Elisabe- 

Turcu, Paula Ioan, Felicia 
Dornea, Maria Constantinescu. 
De asemenea, vor evolua toa
te cele șapte gimnaste japo
neze ce alcătuiesc echipa ni
ponă pentru mondialele de lâ 
Ljubljana : Kajoko Ilashigu- 
chi (campioana Japoniei la 
sol și paralele în 1969, deți
nătoarea locului 3 în Cupa 
Japoniei — 1970), Miyuki Mat- 
suhisa (locul 1 la Universiada 
de la Tokio, locul 3 în cam
pionatul Japoniei pe 1939, lo
cul 2 în întrecerile de cupă 
pe 1970), Chieko Oda (cîștigă- 
toarea Cupei Japoniei — 1970, 
locul 4 la premondialele din 
1969), Yoko Nagao (locul 5 în 
Cupa Japoniei — 1970, locul 
9 la campionatul național în

demonstra- 
feminine 

României și Japo- 
Evoluînd cu exer- 
liber alese, cele 
asigură de regulă 
de înaltă măies-

1969), Mitsuko Mizukawa, Ka- 
zue Hanyu, Yoko Murakami.

Marți, ambele delegații au 
efectuat antrenamente. Mai 
întîi gimnastele japoneze, 
apoi cele românce. De remar
cat că antrenamentul Elenei 
Ceampelea și al colegelor sale 
a fost arbitrat de cele două 
arbitre prezente în delegația 
niponă. O formă excelentă a 
manifestat din echipa română 
Paula loan, îndeosebi la să
rituri.

Reamintim că echipele mas
culine ale celor două țări vor 
demonstra joi, de la ora 18, 
joi în sala Floreasca.

PENTRU MECIUL CU ITALIA
A fost fixat lotul lărgit de rugby pentru meciul Ro

mânia—Italia, care va avea loc la Rovigo în ziua de 
25
•

octombrie. Lotul cuprinde pe următorii jucători : 
Linia I — Dinu, Baciu, Bticur, Iorgulescu, Gh. Mircea; 
Linia a Il-a — Șerban, Țuțuianu. Atanasiu, Dărăban; 
Linia a IlI-a — Demian, Rășcanu, Fugigi, Pop, If- 
timie ;
Mijlocași la grămadă — Mateescu, Florescu ; 
Mijlocași la deschidere — Giugiuc, M. Nicolescu; 
Centri — Nica, Dragomirescu, Budică, Leșan; 
Aripi — Suciu, Teleașă, Braga ;
Fundași — Durbac, Marinescu.

Pregătirile vor fi conduse de prof. Al. Teofilovicî, 
antrenor federal și Petre Cosmănescu.

LA ORDINEA ZILEI IN BASCHET

59C.C.E.44
Prima echipă română care 

va intra în „focul1* compe
tițiilor internaționale oficiale 
va fi campioana feminină, 
Politehnica București. Studen
tele vor susține primul meci 
din cadrul „C.C-E.“ în ziua 
de 3 noiembrie, la Tel Aviv, 
în compania campioanei Is
raelului, Hapoel, urmînd ca 
returul să aibă loc la 12 no
iembrie, în sala Floreasca. 
Arbitrii delegați de F.I.B.A, 
vor fi M. Alifraghis (Gre-

recorduri într-o oră!
20 km (cînd a obținut, de altfel, un avans de 
10 s față de adversarul său... teoretic), dar 
și tempoului constant menținut pînă la opri
rea cronometrelor. Pe parcursul celor 108 
ture și 102 m ai circuitului său ciclist, 
Puterity a intrat în posesia a nu mai puțin 
de 5 recorduri naționale (deținute de Rîn- 
dașu), după cum urmează: 10 km 13:43,0 
(v.r. 13:49,5), 15 km 20:40,2 (20:46,1), 20 km 
27:34,4 (27:44,4), 25 km 34:33,3 (34:45,9) Ih 
= 43,302 km (43,110),

Șl „CUPA CUPELOR44
S. Totaro (Italia) încia) și 

prima partidă, I. Uiguci (Tur
cia) și E. Paniagotis (Grecia) 
în cea de a doua.

Dinamo București va avea 
ca adversară în primul tur 
al „C.C.E.** pe campioana Au
striei, Union Firestone Vie- 
na. Dinamoviștii vor evolua 
la 4 noiembrie la București 
și la 12 noiembrie la Viena. 
Ca arbitri vor funcționa I. 
Szabo (Ungaria) și J. Shundi 
(Albania) la București, K. 
Uberal (Cehoslovacia) și I. 
Karner (Ungaria) la Viena.

Datele și arbitrii meciurilor 
pe care le va susține Steaua 
în cadrul Cupei cupelor**, în 
compania formației Galata- 
saray Istanbul, nu au fost

stabilite încă. Se știe, însă, 
că învingătoarea va juca cu 
Spartak Leningrad.

Dintre arbitrii internaționali 
cu vechime din țara noastră, 
Dan Chiriac va conduce me
ciul Macaby Tel Aviv—Stan
dard Liege („C.C.E.** la băieți) 
și G. Chiraleu jocul Honved 
Budapesta—Benfica Lisabona 
(„C.C.E.** la băieți), iar dintre 
cei promovați anul acesta în 
rîndul internaționalilor, vor 
conduce : M. Aldea i Ankara 
Kallejliler — CREFF Madrid 
(„C.C.E-** la fete), V. Kadar: 
Akademic Sofia—Cercle Jeu- 
nesse Alep, C. Negulescu s 
Tehnik Universitat Istanbul— 
Partizan Tirana (ambele în 
„C.C.E.** la băieți).

Meticuloase cu exercițiile 
pe care le vor prezenta la 
mondiale și la demonstra
ția de astăzi, gimnastele 
japoneze au lucrat ieri a- 
proape două ore. Iată un 
aspect de la antrenament.
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AZI, VOINȚA BUCUREȘTI — VOINȚA BRAȘOV 
ÎN DIVIZIA A LA BASCHET FEMININ

Deoarece selecționata Voin
ța va pleca sîmbătă în Polo
nia, pentru a participa la un 
turneu internațional, meciul 
Voința București — Voința 
Brașov, din cadrul primei

etape a diviziei feminine A, 
nu se va disputa la sfîrșitul 
săptămînii, ci azi, la ora 17,30, 
în sala „I, L, Caragiale" din 
Capitală,

£ Scăderea vertiginoasă £ 
£ și progresivă a mediei £ 
“ de vîrstă la campioni im- JJ 
>■> pune — celor ce vor să g 
£ țină pasul — o scădere £ 
m concomitentă a vîrstei £ 
w la care începe inițierea “ 
“ în sport. Cu cit mai de- «■ 
g vreme la deprinderi, cu £ 
£ atît mai aproape de po- “ 
£ diurn.
“ Istvăn Gulyăs, regele ■
■ încoronat al fair-play- £ 
£ ului, posesorul unui pal- “ 
£ mares de invidiat, a în- “ 
g ceput tenisul abia la 20 £ 
■■ de ani și poartă încă £ 
£ excelent racheta la a- g 
g proape 40. De unde se m 
țj vede că totul nu e cînd £ 
£ începi, ci mai curînd £ 
£ cum continui.

VICTOR BANCIULESC'J -
"iiiitllllIIllllilIlIIMMIIlr
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SPORTIVII ROMANI
AȘTEAPTĂ CONTACTUL CU GHEAȚAPILOȚI Șl FRlNARI

Aleile unor parcuri aflate 
la 125 km distanță unul de 
altul, sînt martorele aceluiași 
gen de pregătire. La Sinaia, 
Ungă hotelul Caraiman, și la 
București, pe lingă turnul de 

• parașutism din complexul „23 
> August”, membrii lotului o- 

limpio și ai lotului de spe- 
L',ranțe se antrenează de trei 
*• ori pe săptămînă, pe bobu- 
I rile cu rotile. Cei 18 echi- 
S pieri supuși preparativelor pe 

uscat acceptă rigorile impuse 
: de antrenorii loturilor, dar vi

sează, firește, și la clipa fe
ricită a luării contactului cu 
zăpada.

Piloții — consacrați și can
didați la gloria sutimilor de 
secundă — sînt : Ia Sinaia, 
maestrul emerit al sportului 
Ion Panțuru, Virgil Stoian, 
Eugen Bogdan, Constantin 
Vulpe, iar la București, Dra
go?. Panăttestni și Niroifte Sts 
varache. Dintre aceștia vor 
fi aleși conducătorii celor trei 
echipaje românești care se 
vor prezenta la startul cam
pionatelor europene. Apoi cei 
doi mai buni să participe și 
la campionatele mondiale. 
Tot trei echipaje românești 
vor lua startul șl la campio
natele europene de tineret de 
la St. Moritz. în cursul lunii 
februarie.

Din fericire, anul acesta 
pregătirile pentru aceste mari 
competiții vor fi facilitate 
printr-un aranjament pe bază 
de reciprocitate, care va în-

La antrenamentele de împingere a bobului cu rotile : Dumitru 
Fncșencanu, Ion Zangor, Dumitru Pascu și pilotul emerit Ion 
Panluru
gr ui ca 5 piloți și 3 frînari 
s;‘ desăvîrșească antrena
nt rele. între 21 noiembrie și 
8 decembrie, pe pista de ghea-

Foto : Paul ROMOȘAN 
ță artificială de la Konig
see (R.F.G.), unde va fi pre
zentă, în același scop, elita 
mondială & bobului.

— Gimnastică—~|l

Concurs pe aparate 
în Capitală

Comisia de specialitate a 
.. CMEFS București (președinte 
‘ dr. Eugen Șerbănescu) ne-a 

obișnuit de mai mulți ani cu o 
competiție ce se bucura de 

, un tot mai mare interes în 
rindurile gimnaștilor din Capi
tală : Concursul pe aparate. în
trucât loturile republicane se 
află în prezent în preajma 
mondialelor, cei mai buni gim- 
naști bueureșteai nu au pu
tut, de data aceasta, să par
ticip» la tradiționala întrecere.

' în majoritate, participanții au 
ifoSt sportivi de la Clubul spor- 

. i tiv școlar și de la Liceul nr. 
; 35. Aparatul la care au evoluat 

gimnaștii—paralelele. Iată re
zultatele Înregistrate : BĂIEȚI: 
cat. a IV-a: Ion Stoica (CI. sp. 
șc.) 9,25 p; cat. a IlI-a: Ni- 
colae Mihai (CI. sp. șc.) 9,15 p; 

tl cal. a H-a : Gabriel Popescu 
(Liceul nr. 35) 9,00 p. cat. I 

/ • Nicolae Caia (Liceul nr. 35) 
: 8,60 ; candidat maestru ; Dan 
Sab&U (CI. sp. șc.) 8,60. FETE: 
cat a IV-a : Roxana Cătulescu 
(Cutezătorii) 8,50 ; cat a IH-a: 
Livia Duțu (Șc. sp. nr. 1) 8,20 
p ; cat. a II-a : Emilia Pirvu 
(CI. sp. șc.) 8,60 p ; cat. I Va- 
silică Bălan (Unirea) 8,40 p ; 
cat. maestre Silvia Moldovan 
(Liceul nr. 35) 6,00.

Hochei r-

(Urmare din pag. 1)

intr-o partidă deosebit de 
• spectaculoasă, cu răsturnări 

palpitante de scor, urmărită 
. de 6 000 de spectatori.

— Cum aprecia^, in gene, 
ral. turneul ?

— Foarte util, prin densita
tea lui, prin bagajul de efort 
pe care au trebuit să-l care 
jucătorii. în Cehoslovacia și 
R.F.G., ca de altfel pretutin
deni acum, se practică un ho
chei în forță, rapid, direct. 
Dantelăriile au remas apana
jul patinajului artistic...

Noi arh atins un bun nivel 
de pregătire, superior, cred 
eu, celui din perioada similară 
a anului trecut, deși maximum 
de formă o vizăm in decem
brie, la turneul Armatelor 
prietene de la București

— Pe cine ați remarca cu 
deosebire 7

■: Varga și Ioniță au mers
excelent A dat satisfacție și 
Petrică Sgincă. în atac: Giu- 
'si Szabo, Calamar, Gheorghiu. 
Iordan. Fodorea — cu fluctua- 

. {.it, îmi pun bune speranțe în 
herghelegiu, care progresează 
de la joc la joc.

cu opti-'U'r— Așadar, priviți 
mism campionatul ?

Cu optimism, 
leș. dar și cu multă 

‘Militate. Steaua a cîștigat de 
,J3 ori titlul și vrea să depă- 
f șească pragul... fatal, glu- 
riiește „Zoii". Dar, continui 

■ apoi, foarte serios, va fi mult 
mai greu. Duelul etern cu Di
namo se anunță mai deschis 
ca niciodată. Cu Mișu Flama- 
ropol vom lupta aprig în cam
pionat și vom colabora la pre
gătirea echipei naționale, care 
trebuie să readucă România 
in grupa B a campionatului 
mondial, părăsită atit de du
reros Șl dramatic în martie, 
la București. Acum, luind in 

, considerare că zestrea mate- 
■; rială a hocheiului românesc 

s-a îmbogățit considerabil și 
arc persnective să crească in 
continuare, se creează condiții 

■ favorabile dezvoltării vertigi- 
: nbăse a acestui sport, așezării 

lui pe noi trepte de calitate.

bineințe- 
responses

Astăzi, Steaua va ieși și ea 
’< pe gheața patinoarului, iar de 

inline, odată cu Venirea in 
București a Agronomiei Cluj 
torte echipele participante se 
vdt afa ia locul Întrecerii.

PATRU MANȘE

EȘECUL DE LA BERLIN — PRIMUL SEMNAL DE ALARMĂ!
Boxerii români s-au înapo

iat de la Berlin cu fruntea 
plecată t... Fiind invitați la 
un mare turneu internațio
nal, la care au luat parțe 
numeroși pugiliști străini de 
certă clasă, unii dintre cei 
mal de seamă reȘ'fezentâhți 
ai sportului hostru cu mânuși 
au capotat în Kod lSffiGHtâ-

bil, aruneînd o pată asupra 
prestigiului cucerit de boxul 
românesc în Ultimii ani. Fi
rește, am căutat să aflăm 
care sînt cauzelft insuccesu
lui pe ringul de la Werner 
Seelenbinder Halle, interlocu
tori fiindu-ne antrenorii ion 
Chiriac și Contiantin Dumi
trescu, care au însoțit echipa.

EXPLICAȚIILE ANTRENORILOR I. CHIRIAC Șl C. DUMITRESCU

o Piloții princi
pali ai lotului el
vețian de bob 
(Stadler, Wicki, 
Caviezel, Meier- 
hans, Montange- 
ro) sînt angrenați 
într-un intens 
program de pre
gătire care pre
vede : exerciții de 
start Pe zăpadă 
în cursul lunii oc
tombrie, curse de 
selecție la Ko
nigsee (R.F.G.) și 
antrenamente de 
lot la St. Moritz 
în luna decem
brie. Reprezen
tanții cei mai 
buni ai Elveției 
vor participa la 
campionate* 

1 e mondiale de la 
Cervinia și la con
cursurile preolim- 
pice de la Sappo
ro, iar la cam
pionatele europe
ne de la Ko
nigsee (bob 2) și 
Igls - Innsbruck

vor par-(bob 4) 
ticipa selecționa
tele de tineret.

bober 
colae 
fostul 
Iar al 
lui Panțuru, a re
nunțat la prima 
sa dragoste spor
tivă : luptele. Du
pă 10 ani de ac
tivitate pe salte
lele campionate
lor de toate gra
dele, retragerea sa 
a fost marcată 
festiv cu prilejul 
unei gale zonale 
la Sinaia. Nicola e 
Neagoe rămîne fi
rește în continu
are în 
narilor 
(Gh.
coresp.)

• Cu
unor

Cunoscutul 
sinăian Ni-

Neagoe, 
frînar titu- 
echipajelor

lotul frf- 
de bob.

Iriininoiu.

concursul 
întreprin- 

specializate 
Sinaia și 

București se

TUR DE
Duminică, în cadrul celei 

de-a Vil-a etape a campio
natului republican de hand
bal, divizia B, s-au înregistrat 
următoarele rezultate :

MASCULIN. SERIA I : 
Industria sîrmei Buzău—Trac
torul Brașov 19—21 (7—10).
După o primă repriză în care 
jbcril a fost mai echilibrat, 
oaspeții au preluat inițiativa 
în repriza secundă, obținînd 
o victorie meritată. (D. Marin 
— coresp.), Medicina Tg. Mu
reș—Știința Bacău 12—12 
(8—7), Rafinorul Ploiești—Re
lon Săvinești 28—22 (15—12), 
Trotușul Gh. Gheorghiu-DeJ— 
Agronomia Iași 22—17 (12—7), 
Chimia Făgăraș—A.S.A. Tg-
Mureș 16—17 (9—10); SERIA 
A II-a: Minaur B. Mare— 
Universitatea Craiovă 26—18 
(11—7). Meciul a fost deosebit 
de spectaculos, oaspeții făcînd 
eforturi vizibile pentru a evita 
o înfrlngere mai severă. Por
tarul Duță (Universitatea) și-a 
salvat, de altfel, echipa de la 
situații în care golurile erau 
iminente. Principalii realiza
tori " Răzor (10) — Minaur, 
Răduțoiu (5) — Universitatea. 
(T- Tohătan — coresp.), Teh- 
nometal Timișoara—A.S.A. Si
biu 17—7 (10—3), Gloria A- 
rad—C.S.M. Reșița
(7—8), Independența Sibiu— 
Timișul Lugoj 25—16 (12—8), 
Textila Cisnădie 
Copșa Mică 16—12 (9—6).

FEMININ, SERIA I: Vo
ința Buc—Chimia Buzău 8—7 
(7—4). În ciuda scorului strîns,

16—14

Metalul

xecută, pentru u- 
zul loturilor Ra
tionale, 3 boburi 
de 2 persoane de 
tip Podar și cinci 
seturi de pati
ne ultramoderne, 
confecționate du
pă cerințele teh
nologiei avansa
te, care ia în 
considerare (di
ferențiat pentru 
fiecare pereche) 
temperatura ghe- 
ții.

• Au început 
lucrările de per
fecționare a pis
tei de bob 
Sinaia. Se 
substanțial 
de plecare 
consecință se înal
ță și locul de so
sire (la virajul 
Mihail, deci la 
jumătatea pistei 
vechi), acolo un
de temperatura 
este mal constan-

de la 
urcă 
locOl 

și în

— In primul rina', cînd au 
început pregătirile și în ce 
au constat ele ?

I. CHIRI AC. Unii dintre 
boxeri au făcut primele an
trenamente cu 20 zile înainte 
de plecarea la Berlin. Este 
vorba de Monea, Silberman, 
Gîju ți Ciucă. Pometeu 8-a 
prezentat în ultimele cinci 
zile, împreună cu Dobrescu 
și Alexe, ultimii doi antre- 
nîndu-se Iâ clubul Dinamo, 
cu antrenorul lor, Dumitres
cu. Meciuri de verificare n-au 
avut decît Ciucă, Dobrescu 
și Silberman, la Constanța și 
Galați.

C. DUMITRESCU. Am gre
șit că am admis să se plece 
într-un turneu despre care 
știam dinainte că va fi greu, 
cu boxeri care n-ati partici
pat tot timpul la o pregătire 
centralizată Am făcut conce
sii sportivilor, care în aceas
tă perioadă aveau de rezol
vat probleme personale, le
gate de școală, familie etc. 
Nu se mai pot obține per
formanțe în turnee grele, 
cum a fost și cel de la Ber
lin, căutînd să împaci și una 
și alta. Căutînd să am înțe
legere față de sportivi, am a- 
juns la rezultatele cunoscute.

— Cîștigarea de Către Po- 
metcu, a locului I la catego
ria cocoș, poate duce la titu
larizarea sa în echipa națio
nală ?

C. 
dacă 
rel 
pînă

buie să stea în vederile se
lecționerilor. Singura grijă se 
datorește faptului că face 
destul de greu categoria 
54 kg.

I. CHIRIAC. Ia forma bună 
în care se află acum, cred că 
Dumitrescu putea realiza a* 
veeași performantă ca ți Fo- 
metcu. Acesta din urmă s-a 
impus, totuși, ca un boxer 
pe care se poate conta.

— Iubitorii boxului dințata 
noastră sînt afectați de mo
dul cum au pierdut, înainte 
de limită, titularii echipei 
naționale Ciucă, Gîju, Silber
man și Monea, unii dintre ei 
deținători de medalii la C.E. 
Cum explicați aceste infrin
ged ?

I. CHIRIAC. N-am să re-

dau pe larg filmul meciuri
lor, cunoscut probabil. Ciucă 
era net cîștigător în primele 
două runduri, în partida cu 
polonezul Jagielski, dar spăr- 
gîndu-și ărcada, în ultima 
repriză, s-a enervat pînă în- 
tr-atîta îneît s-a dus peste 
adversar (CÎND NU MAI 
ERA NEVOIE!), căutînd să 
forțeze victoria rapid. Ceea 
ce a urmat, se știe. Gîju, 
după două meciuri grele (cu 
Enzinger și Bolow) s-a re
simțit în finala cu Sokolov. 
Lovit în ficat în primul rund, 
el nu a mai putut evita con
tactul cu 
vește pe 
prevăzut 
înainte 
Kajdi.

C. DUMITRESCU. Meciul 
lui Monea cu cubanezul Va
lier mi-a dat convingerea că 
elevul meu deține o bună 
formă de concurs. întîlnind 
însă un adversar mult mai 
tînăr, mai robust (Nesterov), 
Monea a arătat că posibili
tățile sale fizice NU-L MAI 
AJUTA cînd are în față un 
boxer mai puternic.

R. CALARAȘANU

AU TRECUT CU BRIO
ÎNCĂ UN EXAMEN DIFICWJ

adversarul. Cit pri- 
Silberman, eu am 
înfringerea sa chiar 
de limită, de către

DUMITRESCU. Chiar 
n-are calitățile lui Au- 
Dumitrescu, rapidistul, 
la proba contrarie, tre-

- BASC H E T
- — - - I...... - - ------------------ - ?-*■ - - ___________
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DIVIZIA
Rezultatele etapei a V-a a 

diviziei B : MASCULIN SE‘ 
RIA I : „U“ Qraiovi — St 
roșu Brașov 58—59 (26—24), 
Știința Petroșani —• Comerțul 
Tg. Mure? 43—57 (14—27),
Voința Tg. Mureș — Construc
torul Arad 66—52 (32—27),
Știința Mediaș — Crișul Ora
dea 64—61 (35—31) ; SERIA 
a II-a : Progresul București — 
Politehnică Iași 69-*-50 (26^—20),

ORIZONT ÎN DIVIZIA B
partida a fost dominată de 
bucureștence. Șchimharea, la 
pauză a portartnfli ntmar -- 
Doina Cieeu — cu rezerva sa 
Elena Popescu s-a «Jovedii ne
inspirată, căci a facilifat Os
pețelor reducerea handicapu
lui. Principalele realizatoare 
Maria Popa (5) — Voința, 
rdspectiv V. CohStrihtinescu 
(3). Â condus bine R. Tlseh- 
lef (Făgăraș). (Daniel Diăcd- 
nescu); Constructorul Bucu
rești—Știința Bacău 8—9 (6— 
3)! Universitatea Iași—Co
merțul Constanța 8—4 (2—3). 
Voința Rădăuți—Spartac Plo
iești 13“-12 (7—6), Progresul— 
Rapid 10—11 (5—5); SERIA 
A II-a: Chimia Victoria— 
Sparta Mediaș 16—11 (8—5). 
Partida a oferit numeroase 
faze spectaculoase, aducînd 
echipei gazdă prima victorie 
din actualul campionat. (Ma
tei Gheorghe — coresp.). Der- 
magant Tg- Mureș—Univer
sitatea II Timișoara 9—6 (5— 
2), Jiul Petroșani—Chimia Fă
găraș 15—9 (6—4), Universi
tatea Cluj—Oltul Sf. Gheor- 

,ghe 17—11 (8—5), Voința 
ghișoara—Constructorul 
Mare 4—5 (3—3).

S. ind. sibmei 7 10 6 102-131
10. Medjelna 7 0 1 6 77—103 

!».*». ■
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CLASAMENTE

NOTA REDACȚIEI. Nu contestăm faptul că turneul in
ternațional de la Berlin a fost foarte dificil, cunoscînd valoa
rea certă a multor campioni olimpici, europeni și naționali, 
prezenți între corzile ringului. Nu trebuie însă uitat că fede
rația noastră a înscris în această competiție doi campioni con
tinentali (C. Ciudă și I. Alexe), doi medaliați cu argint la 
ultimele C» E. (V. Silberman și I. Monea), precum și un deți
nător al centurii europene, la ediția de Ia Roma (N. Gîju). în 
esență, cei mai valoroși pugiliști români la ora actuală-

Cauzele eșecului usturător de la Berlin nu sînt întîmplă- 
toare. După C. E. din 1969, cînd boxul românesc a urcat pe 
prima treaptă în ierarhia continentală, în rîndul multor teh
nicieni s-a făcut simțită o exagerată stare de euforie. Numărul 
galelor de anvergură (și așa redus) a continuat să scadă, dar 
în același timp s-au angajat meciuri internaționale cu adver
sari de mina a doua (a se vedea întilnirile cu Franța și Sco
ția, soldate cu victoria la scor* 8—2, a tricolorilor noștri). La 
aceste erori se adaugă, ca un aspect general, calitatea slabă 
a procesului de instruire în majoritatea sălilor din Capitală și din 
provincie. Se cere tras semnalul de alarmă, deoarece la orizont 
apar două confruntări de maximă importanță: meciul cu 
reprezentativa Poloniei și „Europenele" din 1971.

f. ■

Sportul popicelor din țară 
noastră a marcat un nou și 
frumos succes internațional. La 
sfârșitul săptămînil trecute, re.» 
prezentativele României au re
purtat victorii remarcabile, ln* 
vingînd la scor selocționatete 
feminine și masculine ale R. F. 
a Germaniei, în componența 
cărora au intrat sportivi cu o 
impresionantă carte de vizita B 
la bărbați locul I — pe echipa 
și individual —, Ia femei locul 
III la ediția din acest an a 
campionatelor mondiale.

Cel doi antrenori al repreJ 
zentativelor noastre, F. Popescu 
(m) și Al. Andrei (f), au pre
gătit cu multă rainuțiaeltate 
echipele pentru această con
fruntare dificilă Și rezultatele 
au dovedit că «-a muncit bine. 
La bărbați victoria este 
cu atit mal valoroasă cu 
cit ca a fost obținută de o 
echipă relativ nouă, in care au 
intrat doi tineri, pînă anul tre
cut juniori (I. Tismănaru ți 
Gh. Silvestru) și doi debutanți 
(L. Martina și I. Păgidean) care 
toți au dat deplină satisfacție. 
Despre echipa noastră reprezen
tativă, campionul lumii. Dietter 
Zicher, realizatorul celui mai 
bun rezultat din echipa R.F.G. 
(961 p d) și celui de al doilea 
rezultat al reuniunii ne-a de
clarat : „Formația română aro 
o omogenitate cum rar se in- 
tîlnește la alte echipe naționale 
(n.n. cel mai mic rezultat 895, 
cel mai mare 967, iar la oas
peți 850, respectiv 961).

Jucătorul nostru „nr. 1“ a 
fost din nou veteranul Petre 
Purje, care evoluînd în schim
bul 5, cînd victoria încă nu era 
definitiv decisă în favoarea 
noastră, a avut calmul necesar 
obținerii unui punctaj valoros 
— 967 p d la proba de 200 lo
vituri mixte. De data aceasta 
„secundul" reprezentativei, C. 
Vînătoru, a evoluat ceva mai 
slab obținînd doar 900 P d, dar 
el rămîne totuși un popicar va
loros care se acomodează re
pede pe orice pistă și joacă 
precis. Rezultatele obținute de 
cele două reprezentative pe 
arena Voința din București : 
România 5591 p d — R. F. a 
Germaniei 5320 p <1, oglindesc 
fidel raportul de forțe dintre 
cele două echipe.

La femei, victoria româncelor 
a. fost și maj categorică (2692* 
2314) adică o diferență de 378 
de ,,bețert, cifră cam cit obține 
o jucătoare fruntașă la proba 
de 100 bile mixte. $i ln 
formația noastră femihînă s-a 
produs o schimbare: tripla cam
pioană mondială. Cornelia Pe- 
trușcă, n-a jucat fiind indispo* 
nibilă pentru o mal lungă pe
rioadă. Ea a fost, însă, înlo
cuită cu succfeS de cătră Fio- 
rica Neguțoiu. Toate component 
tele au realizat scoruri mari, 
cel mai mic punctaj al fete
lor noastre (419) fiind mal bun 
decît punctajul primei jucă
toare vest-germano (406). f?i 
de data aceasta campioanele 
mondiale au fost la înălțime, 
confirmind valoarea lor in
contestabilă.

FEMININ, SERIA I
1. Voința Tg. Mureș

2. Univ. Țim.
3. Univ. Cluj
4. UnlV. Crăiova
5. știința.Sf. Gh.
6. Met. Salonta
7. Ricora ciuj
8. Voința Or.
9. Medicina Tim.

10. Foresta Arad

5 5 0 297—102 10
5 5 0 331—229 10
5 3 2 217—185 8 
5 3 2
5 3 ?
5 2 3
5 2 3
5 14
5 14
5 0 5

B LA ZI
VoiRta București — Rapid 
C.F.R. Galați 93—50, Acade
mia Militară — Comerțul Țîr- 
govlște 110—59 (50—35)1 ASA 
Bacău — Știința Sf. Gheorghe 
90—66 (40—32); FEMININ
SERIA I : Voința Tg. Mureș 
— ,.U" Craiova 71—46
(34—20), „U“ Timișoara —
Știința Sf. Gheorghe 71—36 
(44—71), Record Cluj — Fo- 
resba Arad 34—32 (18—15), 
„U“ Cluj — Medicina Timi
șoara 57—25 (281—14), Meta
lul Salonta — Voința Oradea 
65—69 (33—37) ; SERIA a II-a: 
„U“ București — Medicina 
București 4&—42 (11—16), Ra
pid II București — Pedagogic 
Galați 51—32, IEFS II — Uni
versitatea Iași 50—60 (20—31), 
Politehnica Brașov — Arhi
tectura 56—44 (25—19), Voința 
Constanța — Progresul Bucu
rești 45—46 (22—25).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de corespondenții V. Ca- 
coveanu, E Bogdan, Gh. Co- 
trău, Nușa Demian, C. Albu, 
P. Arcan, P. Oprea, Z. Rîșno- 
veanu și F. Siniion

CLASAMENTE
MASCULIN, SERIA I

J. Comerțul Tg. M. 
s s o;

2. Crișul Oradea 5 4 11
3. Știința Mediaș 3 4 11
4. Steagul r. Bv. 5 3 3:
5. voința Tg. M. 5 2 3 :
6. știința Petroșani

5 2 3 1 
5 14:
3 14i
4 13 1 
4 13 1

a n-A
5 4 1 

_____ 541
3. Academia Militară

5 3 2 
4 4 0
4 4 0
5 3 2 
5 2 3

Galați

I

*5

229—251
263—304
266—235
211—256 
254—287 
237—285 
176—227

. A II-A
5 5 

BUC.
5 4
4 4
5
5
5
5
5
5
4

Meciul Pedagogic Galați — Pro
gresul București (etapa I) a fost 
reprogramat pentru ziua de 21 
octombrie.

1.
2

3.

SERIA
UAlv. Iași 
Arhitectura :

6 337—248 16

Progr. Buc.
4. I.E.F.S. II
5. Pollt. Brașov
6. Voința C-ța
7. Rapid îl Buc.
8. Medicina Buc.
9. Univ. Buc.

10. Pedagogic Gl.

3
3
1
1
1
1
1

1 301—232 
0
2
2
4
4
4
4 221—289
3 130—184

209—165
277—249
259—260
235—262
251—286
209—254

T. RABȘAN

Sibiu

7

*

SERIAFEMININ.

286—310

5Spâriac PI.10.

SERIA

no o 387—321105—05

63—56
2.

1

1
1

i
7

7 
B
6
5
5

1.
2.

4 0
3 1
1 i

A II-A.
393—290 9z. 9

278—307 
289—319 
287—370

3 112-112
3 * “

Mică
l 1 5
1 0 6

Si- 
B.

univ. ciuj
Dermagant Tg. Mureș

7. Univ. Craiova
8. Constr. Arad
9. Utilajul Tini, 

to. Volnja Zalău
SERIA

1. Progr. Buc.
2. Voință Buc,..

S C R I M A ..

SURPRIZE LA CRAIOVA ÎN „CUPA ROMÂNIEI" (zona A)

1. Independența

2. CSM Reșița
3. Mlrtaur B.M.
4. Tex. Cisnădie
5. Univ. Cv.
6. Timișul Lugoj

7
7. Gloria. Arad 7
8. Teh. Tim. 7
9. Metalul CopȘă

10. ASA Sibiu

396-291 8
272—219 8
264-232 8
386—383 8 
280—281 7

5“6’_5 317-432 5
Știința Sf. Gh. 5 0 5 262—379 5

10. Comerțul Tlrgovlște
5 0 5 209-435 5

4. Univ. București
5. Coqstr. lași
6. ASA Bacău
7. Pollt. lași
8. Rapid C.F.R.

9.

MASCULIN, SERIA I

141—116 19
108— 87 10
129—108 10 
128—118 10 
117—107 19

ȘERIA

o

De - ■

IMPORTANT LA 
DRIEȘENI

timp majoritatea 
au susținut exa-

CE ESTE 
ANI

cauzele „neobi-

■

1. Rapid
2. Univ. lași
3. progresul
4. Chim. Buzău
5. VOință Buc.
6. Constr. Buc.
7. Știința Bc.
8. com. c-ța
9. Voința Rădăuți

7
7

1. ASA
2—3. Trotușul

2—3. Rafinorul 
4—5. Relon
4—5. Tractorul

6. Chimia
7. Agronomia
8. Știința Bc.

ÎNAINTEA DEBUTULUI ÎN
(Urmare din pag. 1)

movate în Iot și au disputat 
multe meciuri de campionat 
trei tinere handbaliste; GA
VRILOV, MUREȘAN și 
PIȘCU. Ar mai trebui să 
adaug că acum și celelalte 
handbaliste din echipa mea 
(SECHELI. NEGHINA, MET- 
ZENRATH, SIMO, ONOFRAȘ. 
HRIVNIAU) au mai crescut 
cu un an, așa că.-.

— Să înțelegem că aștep
tați cu optimism debutul echi
pei în această competiție eu
ropeană ?

— Absolut că da. Și nu este 
un optimism exagerat, chiar 
dacă în această toamnă Uni
versitatea Timișoara și-a 
dezamăgit uneori suporterii-

—• Numai uneori ?...
— însfirșit, poate de inai 

multe ori. Dar jocul slab al 
echipei din această perioadă 
nu constituie o problemă de 
nerezolvat. în primul rînd, 
pentru că sînt și cauze obi
ective, dintre căre cea mai 
importantă o reprezintă faptul

VOI.EI -
--------- ------ - --------------------- 1

I.E.F.S. A CUCERIT „CUPA SEMICENTENARULUI'* CLUBULUI MEDICINA
în turneul desfășurat cu rica- 

zia semicentenarului clubului 
Medicina, Ultimele jocuri s-au 

■ încheiat cu următoarele rezul
tate : Medicina — Universita
tea Crăiova 3—1 (11, 15, —13, 
4) și I.E.F.S. — Universitatea 

: București 3—0 (6, 1, 2). în cel 
de al doilea meci, sportivele 

i Universității, venite la sală 
< după o aîtă partidă disputată 

în cadrul campionatului, n-au 
putut să dea replica scontată.

în schimb întîlnirea Universi
tatea București — Universita* 
tea Crâiovâ nu a măi avut loc, 
deoarece, voleibalistele oaspete 
— inexplicabil •— nu a-au mai 
prezentat. Deci, locul 3 a fost 
ocupat de Universitatea Bucu
rești. în partida decisivă 
I.E.F.S. a întrecut la mare lup
tă Medicina cu 3—2 (—10, 12, 
—12, 11, 12), cucerind trofeul 
puș-ÎB. ,‘feti.c..

că în acest 
jucătoarelor 
mene,

— Printre 
ective" nu este, oare și lipsa 
de disciplină ?

— Și în această direcție 
situația s-a schimbat mult 
față de anul trecut. Duc, de 
pildă, o bătălie înverșunată 
împotriva fumatului. Deocam
dată am cîștigat primă „run
dă" : fumatul este interzis o 
oră înainta și după fiecare 
antrenament sau meci. De ase
menea, controlăm mult mai 
riguros odihna jucătoarelor.- 
Paralel cu aceasta se efec
tuează o supraveghere atentă 
a programului de școală al 
fiecărei componente a Iotu
lui, în așa fel incit orice 
„clacaj" în această direcție 
nu ne mai surprinde și putem 
astfel să depășim momentul 
dificil.

— Cum vă veți pregăti în 
continuare ?

— De fapt noi nu vom în
ceta nici o clipă antrena
mentele. Chiar de săptămîna 
aceasta începem să lucrăm 
în sală. Primul turneu din 
cadrul turului de iarnă, care 
va avea loc ia sfârșitul acestei 
luni in București, va fi un 
nimerit prilej de verificare a 
acestor antrenamente- Apoi, 
cum întilnirile pentru „Tro
feul Carpați“ la echipele fe
minine se vor desfășura la 
Timișoara, pregătirile lotului 
se vor efectua în orașul no
stru și, astfel, voi putea avea 
și eu jucătoarele mele mal 
aproape. Vedeți, deci, că Op
timismul meu rtu-i chiar așa 
de exagerat...

Ce mâi puteam spune ? Uri 
sincer t succes 1

4

1
1

126—192
122- 89
107— 99 

3 118—117

87-11Ț
96—122

7 5 0
Voința Sighișoara

4. Jiul Petroșănl
5. Univ. II Tim.
6. Sparta Mediaș
7. Constr. B.M.
8. Oltul St. Gh.
9. Chim. Făg.

10. Chita. Victoria

Un nou episod premergător 
fazei finale a ultimei mari 
competiții din acest, an — 
Cupa României — s-a consumat 
Ia Craiova. Etapa de zonă, des
fășurată aici, a reunit trăgă
tori din Oradea, Timișoara, Plo
iești și Craiova.

Asalturile s-au soldat cu o 
serie de surprize, mai nume
roase la spadă, unde n-au ob
ținut calificarea A. Cărămidă, 
D. Podeanu (ambii de la E- 
lectroputere) și I. Palmay (Cri- 
șul Otadeâ). DC reținut, de a- 
semenea, că au mai ratat ca
lificarea : M. Bănică (Petrolul 
Ploiești), Fr. Hetz (Șc. sportivă 
Oradea) și T. Banyai (Crișul) 
la floretă masculin, R. Onu 
(Electropulere) la floretă femi
nin, Cr. Georgescu (Șc. sporti
vă Ploiești) la sabie.

La floretă masculin s-au im
pus trăgătorii timișoreni Z. 
Zsack și E. Heim (ambii de la 
Politehnica) clasați în ordine 
pe primele locuri. La această 
armă s-a mai calificat I. Lău- 
doiu (Petrolul Ploiești) care a 
terminat pe locul III.

Terminlnd neînvinsă, trăgă-, 
toarea Daniela Ionescu (Electro- 
putere) a ocupat primul și u- 
nicul loc al zonei cu drept de 
calificare în finala Cupei Ro
mâniei, la floretă-îeminin.

Spada, care a reunit 20 de 
sportivi, a dat loc la o iinâlă 
disputată în exclusivitate de 
craioveni. Pe primele trei locuri 
și calificați în finala Cupei j 
Al. Mironov, C. Duțu și M. Bu- 
nea (toți de la Electroputere).

La proba de sabie, cele două 
locuri cu drept de calificară au 
revenit lui L. Varga (Șc. spor
tivă Oradea) și lui D. Manca? 
(Petrolul Ploiești).

Următoarea etapă de Zonă 
(zona C) programată la Con
stanța, în zilele de 18 și 19 
octombrie, este deschisă tră
gătorilor din orașele Iași, Ga
lați, Brașov, Tîrgu Mureș, Con
stanța și Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej. Trăgătorii bucureșteni ișl 
vor disputa calificările pentru 
Cupa României astfel: la 18— 
19 octombrie sabrerli șl spada
sinii. iar la 25—26 octombrie 
floretistele și floretiștii.

în orice discuție despre spor
tul din comuna Andrieșenl (ju
dețul lăși) 86 rtpeiă un nume — 
acela al profesorului de educație 
fizică Sergiu Bejenaru. Iar cei 
ce-1 cunosc asociază aefest Hume 
dă calități demne de toată stima: 
pasiune, modestie, perseverență. 
Bejenaru s-a luptat eu greutăți 
de tot teiul pînă cină a înzestrat

Antrenament de hochei pe... (aleza gălățeană Fotoi C. SATMARI

și com- 
tfei'ănuri

:i, baschet, 
>ă de sărl- 

aparițiă 
Nu 
in 

_____  ____ ____ ..... 1» 
miră, lOcUitofii cottiUnăl aii de
venit pasionați sportivi sau spec
tatori. De atunci, . tot mai multe 
cupe ți diplome s-au adunat, 
spră mîndria sătenilor ți a tena
celui profesor, în vitrinele aso
ciației. al cărei sportivi sînt pre
zenți la startul tuturor competi
țiilor județene. Dar rezultatele 
cel» mai de invidiat le-a obținut 
Sergiu Bejen^ru in tradiționalul 
spoft ăl oiriel. Echipa coopera
torilor din Andrieșenl s-a cali
ficat regulat — în ultimii ani — 
în turneul final pe țară, ocupînd 
unul dlhțfa primălft 6 locuri. 
Copiii și juniorii — frecventări 
un adevărat centru de antrena
ment — îți ău competițiile ți 
cariipibnataă idr, ftapărțiți in 
echipe reprezentative ale claselor 
din care fac. parte. A fost un 
drum greu. Poate nu mulți i-au 
înțeles sau ajutat pe Sergiu Be- 
jenaru, poate uneori inimosul 
profesor s-a ghidlt să renunțe,.. 
Acum însă flecare amator de 
sport din comună iși poate satis
facă pasiunea 1

__ Badu TIMOFTE

comuna cu o frumoasă 
pletă bază sportivă, cil 
de fotbal, handhăl. volej 
pistă de alergări, groapi 
turi. Ulterior, Și-a făcut ... . 
șl un vestiar confortabil, 
este, deci, de mirare că - 
aceste condiții — de la mic

NOUA BAZA SPORTIVA 
PENTRU COPIII REȘITtNI
ftin inițiativa Consiliului jude

țean pehtru educație fizică și 
sport Caraș-Severin,. cu sprijinul 
organelor județene U.T.C. și sin- 
didhle, la Reșița se Va âiiiănâjâ o 
bază sportivă simplă pentru co
pii. Complexul sportiv situat pe. 
un loc viran, între linia ferată și 
apa BIrzavei, din noul cartier 
Lunca Bîrzavci, va avea o, pistă 
dă atletism dă âproximâtiv 300 ln, 
sectoare de aruncări ți sărituri, 
portic de gimnastică, precum și 
terenuri de fotbal (de dimensiuni 
reduse), volei, baschet, tenis. Lu
crările se vor încheia în primă
vară.

ÎN CINSTEA 
SEMICENTENARULUI 

A.S. METALUL OTELUL ROȘU
La ăflrșitul lunii, șe vdr im- 

pltal 50. de ani de I# înființarea 
asociației sportive din centrul si
derurgic bărjSțean oțelul Roșu. 
Pregătirile ln vederea acestui 
evftninient au început din timp 
iâr eforturile conjugate âle Orga
nelor locale ale conducerii uzi
nei, ale consiliului asociației spor
tive Metalul se coheretizează 
prlntr-un complex de realizări 
sportive. Să amintim doar eîtevă 
dintre ele : s-a construit o sală 
de_ sport la Școala generală nr. 1,

dotată cu aparatură da gimnas
tică. vestiare, instalații sanitare 
etc. ; S-ău amenajat o serie de 
terenuri la baza sportivă a Școlii 
profesionale ; stadionul Metalul a 
fost regazonat ; tot aici s-a con- 
striiit o arcrlă de popice cu două 
piste • recent a luat ființă. la 
A.S. Metalul o secție de lupte, 
pentru care a șl fost angajat un 
antrenor.

Sărbătorirea propriu-zisă a se
micentenarului va cuprinde com
petiții de fotbal, box, handbal, 
volei, popice ș.a. La fotbal, de 
pildă, se va organiza uri meci 
original ; în echipa Oțelul Roșu 
— care Va lntilnl formația de 
divizia A C.F.R. Timișoara — vor 
fi invitați să evolueze vechil ju
cători ăi Oțelului Roșu, printre 
care LSreter, Cotormani și Nes
torovich

T. R.
UN INIMOS ANTRENOR 

HOCHEI Șl PATINAJ
Nu constituie pentru nimeni 

săCrăt făptui Că actiVitătăă 
patinaj artistic ți, mai 
cea de hochei pe ' 
copii) este legată, la . 
numele unui vechi șl inimos ac
tivist sportiv : Constantin Ungu- 
reanu. Secția de patinaj st hochei 
a clubului sportiv Di area, de 
care se ocupă antrenorul Ungu- 
reanu, numără 22 <le copil — la 
hochei Si 1P rz la patinaj. De trăi

DE

un 
de 

recent, 
gheață (pentru 
ia Galați, de

ori pe săptămînă, viitorii sportivi 
de performanță fac intense pre
gătiri pe frumoasa faleză a por
tului dunărean. De pe acum șe 
poate vorbi de talentul și calită
țile unor tinere elemente ea Re- 
nate Tucser, I. Radu. S. Tomes- 
cu, Gh. Șapira, Tr. Mihalcea sau 
T. Patriciii. De altfel, merită a fi 
relevată cortiportarea fVutnbasă a 
patinatorilor gălățeni la recentul 
concurs organizat la Ciul. lată, 
deci, că acolo unde exista prâd- 
cupare și pasiune din partea unul 
antrenor, rezultatele încep să se 
contureze, iar perspectivele sec
ției devin promițătoare.

T. SIRIOPOL
EblțlA 1970 n „ALPINIADEI 

BANATULUI"
22 dfe sportivi din Arad și Tli 

mlȘoara. formtnd 11 echipe, au 
participat la o nouă ediție a tra
diționalei cdfhpetîțit „Alpin lada 
Bănatului". întrecerile s-au des
fășurat la Băile Herculane, pe 
pereții Șoiipuluț (Domogled) șl 
în Cheile Cernel, lă Robot. Cea 
mai bună performanță a con
cursului a fost stabilită de echi
pa clubului Politehnica Timișoa
ra, pe un traseu de măre dificul
tate, gradul 5 B (9 iungitni dă 
coardă). Formația învingătoare a 
fost alcătiiițfi din alfjiniștii Virgil 
Tiporiiiț șl Ladistail 88riis.

r Si
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Crișul pierde U. T.A. nu câștigă.

Kun II și Popovici nu pot juca
în acest an în

GHEORGHE OLA: „Puteam obține
mai mult decît un 1-0, la Turku"

Presa finlandeză despre meciul de la București: „Jocul românilor 
al brazilienilor"a semănat cu cel

Ședința biroului federal

Un caracter ofensiv
din ce în ce mai pronunțat’

O scurtă știre inserată in zi
arul nostru, și anume cii fotba
liștii Popovici și Kun II de la 
Crișul Oradea au cerut F.R. 
Fotbal legitimarea la clubul 
U.T.A., a produs reacții dife
rite, Este bine că U.T.A. pri
mește un ajutor au spus unii. 
Ne retragem din 
dacă cei doi fugari 
gitîniați, au afirmat 
Crișul Oradea.

Care este situația 
două cazuri care au produs 
multă vîlvă?

Conform regulamentului de 
organizare a activității fotba
listice intrat în vigoare anul 
trecut, la capitolul transferă
rilor de jucători se stipulează 
următoarele : Art. 25 Carantina. 
Jucătorii care nu obțin acordul 
scris al secțiilor (cluburilor) 
de fotbal de la care solicită 
transferarea, pot fi legitimați 
ia alte secții» dar primesc drept 
de joc numai după un an de 
la data efectuării noii legiti
mări.

Prin urmare, la dorința lor, 
jucătorii de fotbal pot apela 
la această prevedere regula
mentară pentru transfer dacă 
le convine un an de inactivi
tate competițională oficială, 
după care în mod automat au

campionat 
vor 
cel

fi Ie
de la

In aceste

drept de joc. Este exact ceea 
ce sfii făcut cei doi jucători 
Kun II și Popovici. Ei au tri
mis cereri de legitimare cu 
carantină la F.R. Fotbal, care 
conform prevederilor legale 
ale sus-numitului Regulament 
de organizare, a întocmit legi
timările acestora pentru U.T.A., 
cu drept de joc în luna octom

brie 1971. Pină la acea dată 
Kun II și Popovici vor putea 
fi folosiți in echipele de tine
ret rezerve și In jocuri inter
naționale amicale, permisiune 
acordată oricăror iucători s-ar 
afla în această situație.

Pină aici toată această „afa
cere” este regulamentară și F.R. 
Fotbal nu a făcut decît să în
deplinească o formalitate ce re
zultă din prevederi legale.

Ceea ce este nepotrivit, ne
sportiv și de criticat, este pro
cedeul la care a apelat U.T.A, 
discutînd și convingînd pe cei 
doi jucători de la Crișul Ora
dea să semneze legitimări pen
tru echipa din Arad, ocolind 
conducerea Crișului. Mai mult 
decît ștît. conducătorii clubu
lui U.T.A. s-au 
discuții atunci 
Crișul au vrut 
pentru a primi

eschivat de la 
cînd cei de la 

să ia legătura 
explicații. Fi-

rește că U.T.A. este la grea a- 
nangliîe cu formația pentru cel 
de al doilea tur al Cupei cam
pionilor europeni, dar aceasta 
nu exclude nesocotirea unor 
relații principiale, tovărășești 
intre cluburile de fotbal divi
zionare, mai ales că ll.T.A. este 
cunoscută și ca o campioană 
a fair-playului.

Lăsăm la o parte faptul, de 
cea mai mare importantă, că 
și-a făcut o socoteală greșită 
U.T.A. Nu-i va putea folosi 
pe Kun II și Popovici în me
ciurile cu Steaua roșie Belgrad 
deoarece regulamentul Cupei 
campionilor europeni al U.E.F.A 
prevede că pînă Ia sferturile 
de finală ale competiției 
„sînt autorizați să ia parte la 
meciurile din primele trei tu
ruri numai jucători calificați 
(n.r. adică legitimați) să dis
pute pentru cluburile lor 
jocuri de campionat național, la 
data de 15 august 1970".

Ceea ce nu este cazul cu cei 
doi fotbaliști de mai sus, le
gitimați pripit de U.T.A., fără 
să-i fie de folos, însă foarte dă
unător pentru Crișul.

I. MITROFAN

Antrenorul Gheorghe 
este, de obicei, destul 
reținut. De data aceasta, 
ni s-a părut mai volubil ca 
orieînd. Călătoria în Finlan
da cu echipa noastră de ti
neret, i-a prilejuit, se pare, 
satisfacții sub 
Să ne referim 
la cel sportiv.

— Nu atit 
sine — deși orice victorie în 
deplasare are un preț spe
cial — cit mai ales jocul 
echipei noastre mi-a oferit 
motive de mulțumire. Băieții 
noștri s-au demarcat 
asigurat o circulație 
a balonului, pentru 
contactele directe cu 
jucători finlandezi, dar n-au 
ezitat, cînd a fost cazul, să 
schimbe pozițiile de apărare, 
cu altele avansate, de atac. 
De altfel, putem obține mai 
mult decît această victorie cu 
1—0, ocaziile cele mai 
ale meciului fiind de partea 
noastră. Desigur, nu toate si
tuațiile de gol pot fi fructi
ficate. Poate, totuși, că Ma
nea (de două orii), Dudu 
Georgescu, Petreanu și Bel- 
deanu au avut o oarecare ne
șansă. Ei au fost atit de a- 
proape de a marca, îneît nu 
mai poate fi vorba de impre
cizie.

— Remarcări ?
— întrebarea mă pune 

încurcătură. Echipa, în 
samblu, a jucat bine, 
acorda, totuși, o notă

Ola 
de 

însă,

toate aspectele, 
în primul rînd,

rezultatul în

bine, au 
intensă 
a evita 
atleticii

mari

în 
an- 
Aș 

mai

inare — poate numai un 
„plus" — lui Ștefănescu, 
Anca, Olteanu și lordache

— V-a convenit tempe
ratura ?

— De minune. Termometrul 
a arătat in jur de 12 grade, 
ceea ce a însemnat pentru 
noi o surpriză plăcută, dat 
fiind că ne aflam în Finlanda, 
unde presupuneam că vom în- 
tîlni in această perioadă tem
peraturi destul de scăzute. Șl 
mai caldă, însă, a fost primi
rea pe care ne-au făcut-o gaz
dele, organizatori și specta
tori. Am fost aplaudați în 
timpul meciului, ca și la sfîr
șitul lui. Cit despre orașul în 
care am jucat, Turku, încon
jurat de lacuri, el ne-a oferit 
imagini de neuitat.

— Cînd ați aflat rezul
tatul din București ?

— La o oră după termina
rea meciului nostru, cînd am 
fost chemați la telefon de 
către redacția dv. V-am dat 
și am primit o veste bună. 
Cum se spune, am fost chitI 
Ziarele finlandeze au acordat 
spatii mari focului de la Hel
sinki, dar cele mai multe co
mentarii au fost în jurul par
tidei de la București. Inter
pretul mi-a tradus titlul unui 
articol: „JOCUL ROMANI
LOR, LA BUCUREȘTI, A SE
MĂNAT CU CEL AL BRAZI
LIENILOR". Păcat că nu în
țeleg finlandeza. Aș fi dorit 
să „gust" personal aceste fru
moase aprecieri la adresa fot
balului nostru I

în jocul echipei naționale1

• în căutarea unui fundaș și a unei extreme • Se con
tinuă' munca de selecție pentru echipa de tineret • Ob

servatori la Haga, Belgrad și Liverpool

Lotul de juniori
convocat la București

Lotul lărgit de ju
niori (lotul I și cel da 
perspectivă) este con
vocat pentru luni 19 
octombrie, în scopul 
unei scurte pregătiri 
comune. Accentul se va. 
pune ne omogenizare, 
dar prilejul va fi fo
losit pentru promova
rea de noi elemente în 
primul lot.

Cei 32 de 
chemați la 
vor rămîne 
de 4 zile, 
susțină, în
val, două antrenamente 
și două meciuri 
pregătire. în i 
meciuri, ei vor 
replica echipelor 
talul și Sportul 
citoresc. ,,,,, t

Această acțiune 
încadrează în 
de pregătiri în 
preliminariilor 
Iui U.E.F.A.

juniori
București 

aici timp 
urmînd să 
acest înter-

i dc 
aceste 
primi 

Me- 
Mun-

sc
planul 

vederea 
Turneu-

UNDE
Martor la u- 

nul din meciurile 
de fotbal ale ca
tegoriei „onoare1’ 
din București 
(Gloria—Viscoza),, 

am constatat cu 
mihnire lipsa to
tală de îngrijire 
a bazei sportive 
a asociației Glo
ria.

La Intrare,
ne-a întîmpinat un 
fost teren de bas
chet și volei, peste 
care s-au întins în 
voie bălăriile. în 
ziua respectivă, 
tovarășii din ca
drul asociației 
sportive organiza
seră ..o seară dan
santă”, pe acest — 
să-i zicem — teren

VESTI DE LA ECHIPE Ion MĂLIN

Biroul federal a ținut asea
ră o ședință, în cadrul căreia 
a fost analizată comportarea 
echipei reprezentative A și a 
celei de tineret în meciurile 
internaționale susținute du
minică cu Finlanda.

Biroul federal a apreciat 
ca pozitive atit rezultatul ob
ținut în meciul cu Finlanda 
de la București cit și jocul 
pe care l-a practicat echipa 
noastră în această 
S-a menționat faptul 
în jocul echipei 
a intervenit o 
tă tentă ofensivă, 
este caracteristică unui 
teren propriu. Dar se 
tendințe din ce în ce mai ac
centuate în această 
Analiza a fost făcută în lumi
na apropiatului joc cu Țara 
Galilor, din cadrul aceleiași 
competiții — campionatul eu
ropean — care se anunță mult 
mai dificil decît întilnlrea cu 
Finlanda.

Membrii Biroului federal au 
luat in discuție problema 
posturilor din echipa naționa
lă, care s-au dovedit deficita
re. ESTE VORBA DE FUN
DAȘUL LATERAL DREAPTA 
ȘI DE ARIPA DREAPTA 
PENTRU CARE SE CARTA 
SOLUȚIILE CELE MAI EFI
CIENTE.

Cit privește programul de 
pregătire al echipei naționale 
el este cel anunțat : la 28 
octombrie cu A.D.O. Haga.

Biroul federal apreciază că 
echipa de tineret a dovedit o 
mai mare răspundere în le-

partidă, 
că 

noastre 
eviden- 
Aceasta 
joc pe 

observă
direcție.

gătură cu sarcinile sale. S-a 
decis continuarea muncii de 
selecție, pentru promovarea 
in lot a unor noi tineri ta- 
leniați. cu perspectivă cărora 
să li se deschidă porțile echi
pei de tineret pentru meciul 
cu Polonia de Ia 28 
brie.

In ședința de aseară au fost 
stabilite și o serie de măsuri 
de natură să contribuie la o 
colaborare mai activă a an
trenorilor federali cu cluburile.

în vederea obținerii unor 
date cit mai temeinice asupra 
adversarilor echipelor noastre 
în competițiile europene s-a 
hotărît ca la ultimele meciuri 
ale acestor formalii să se dele
ge observatori. Antrenorul D. 
Nicușor a și asistat la meciul 
dintre Tottenham si Liverpool. 
Sîmbătă. Ștefan Covaci va ur
mări în Olanda întîlnirea oe 
care P.S.V. Eindhoven o susți
ne tn campionatul acestei țări. 
Antrenorul arădean N. Dumi
trescu va fi duminică ia Bel
grad pentru a urmări pe Stea
ua roșie în meciul de campio
nat cu F. <3. Bor.

Dinamo București va fi în
soțită la Liverpool de Ange'to 
Niculescu, iar U.T.A.. în me
ciul de la Belgrad, de Gh. 
Ola.

Ținînd seama că s-au primit 
puține propuneri de Ia mem
brii comitetului federal pentru 
regulamentul de organizare a 
activității fotbalistice, definiti
varea acestuia se va face In 
viitoarea ședință a comitetului 
federal la sfîrșitul anului.

oetom-

Va mai juca Creiniceanu ?
■ In efectivul formației Stea
ua —. două indisponibilități, 
[n „amicalul" de simbătă, cu 
Rapid, Creiniceanu și Vlad au 
fost accidentați. Se afirmă 
chiar că primul va fi nevoit 
să renunțe la activitatea fot
balistică, din cauza deselor 
accidentări pe care le-a sufe
rit în ultima vreme. Ar fi 
păcat !

Dumitriu II — in tratament la București
Fotbaliștii de la Steagul 

roșu se pregătesc în aceste 
zile sub conducerea antreno
rului secund, Nicolae Froca. 
„Principalul", Valentin Stă- 
nescu, a plecat, luni seara, lâ 
Katowice, unde va urmări 
azi meciul Polonia—Albania, 
din cadrul preliminariilor 
„Campionatului Europei”. De 
la antrenamentele brașoveni
lor continuă să lipsească

Emil Dumitriu, aflat la 
rești, sub controlul dr. 
nescu, pentru a-și trata 
rul bolnav. El își va 
antrenamentele săptămina vi
itoare.

Bucu- 
Stă- 

piCio- 
relua

Un nou președinte la secția 
de fotbal a clubului Rapid

5 400 de secunde integrale!
Obișnuiri, de cîtva timp, să frecventam 

cu predilecție „înalta societate" a fotba
lului european (meciurile cu reprezentati
vele Angliei, R. F. o Germaniei, Portuga
liei, Cehoslovaciei o âtestă) și să ne aflâm 
chiar în invidiata „companie a titanilor" 
(cu echipa Braziliei la Guadalajara), am 
fost tentați să credem că un ioc cu se
lecționata Finlandei n-ar fi decît „o parti- 
dâ oarecare", fără nici un fel de proble
me pentru „11 "-le călit în focul turneului

GIL MĂRDĂRESCU: „Noi vom marca un gol I Steaua, cite ?"
întllnire cu Gil Mărdărescu, 

în fața clădirii' C.N.E.F.S. An
gajăm o scurtă discuție des
pre meciul de sîmbătă, cu 
Steaua. „Promit bucureșteni- 
lor un meci frumos, deschis, 
cu toate riscurile pe caxe ni 
le asumăm, jucînd> de acensță 
manieră cu o formație tehnică 
și plină de vivacitate tine
rească, cum este Steaua, as
tăzi. După părerea mea, este 
cea mai bună echipă a noas
tră. Dar și jucătorii mei sînt 
în formă. In mod special,

Cuperman, care se impune 
din nou. Un gol, vom marca. 
Să vedem, însă, cîte va în
scrie Steaua ?“

Luni seara a avut loc, la 
sediul clubului Rapid, ședința 
secției de fotbal. în locui fos
tului președinte al secției, ing. 
Emil Spirea (care și-a prezen
tat demisia), a fost ales ing. 
Aurel Popa, directorul direc
ției regionale C.F.R. Bucu
rești.

final C.M. din Mexico 70.
lată că transmiterea meciului de la Pra- 

ga (repriza a ll-a) a avut darul să ne 
pună puțin în gardă asupra puterii de 
luptă, dovedită de urmașii lui Nurmi, că

NOTE

E „ONOAREA"?
sportiv. în mijlo
cul Iui înfipseseră 
un stilp pentru 
susținerea becu
rilor ce aveau să 
lumineze serata. 
Vestiarele și du
șurile erau într-o 
stare deplorabilă. 
La dușuri, apa 
curgea în voie 
pentru că — după 
cum ne mărturisea 
intendentul tere
nului — nu avea 
cihe să repare in
stalația.

La Cabina arbi
trilor, o masă a- 
runcată într-un 
colț, un scaun de
teriorat și un ciob 
pe... post de oglin
dă.

De curățenie.

nici vorbă. Mucuri 
de țigări, hîrtii ne
măturate 
timp, 
peste tot.

Multe __ ...
ar dori să aibă o 
asemenea bază
sportivă, dar, deși 
echipa de fotbal 
acționează in ca
drul categoriei „o- 
noare”, modul cum 
sînt îngrijite și fe
lul cum sînt păs
trate bunurile de 
pe acest teren nu

onoare 
din 

asoci-

de mult 
murdărie

asociații

fac de loc... 
tovarășilor 
conducerea 
ației.

Gh. BALAȘA

OMUL CU VALIZA
E duminică dimineața. 

Ceasul n-ârdtă mai mult 
de șapte, iar ceața nopții 
încă nu, s-a destrămat cu 
totul. Din tren coboară un 
om cu o valiză th mină. 
Coboară și alți oameni, 
tot cu valize. Dar el este 
singurul pe care îl vei 
vedea, peste citeva clipe, 
umblînd fără țintă pe stră
zile pustii, oprindu-se din 
cinci în cînd în fața unei 
vitrine, trecînd de pe un 
trotuar pe altul, privind 
dezorientat în jurul său. 
Evident, este un om străin 
de oraș, la care trecătorii 
se uită cu oăreedre com
pasiune. Omul a intrat în- 
tr-o cofetărie, apoi a luat-o 
de lâ început cu privitul 
vitrinelor, cu mărșăluitul 
pe străzi. Pe fată i se 
poate citi oboseala...

Unde îniilnîm această 
‘ imagine ? In nenumărate 
orașe ale țării. Duminica 
aceasta, de pildă, „omul 
cu valiza" cutreiera străzile 
Tîrgoviștei. Un iubitor al 
fotbalului l-ar fi recunos
cut imediat. Personajul a- 
cesta solitar era Aurel 
Bentu, care avea de arbi
trat partida Metalul — 
A.S.A. Tîrgu Mureș. Dăr, 
cum pină la fluierul de 
‘ncepere mai 'erau cîteVă 
ore bune, neavtnd altceva 
de făcut, Aurel Bentu se 
nltmba pe străzi Tot era 
bine că nu ploua. Oricum, 
timpul se scurgea greu 
și ora meciului parcă nit 
voia să se mai apropie. 
Obosit — se sculase la 4 
dimineața — Bentu s-a a- 
șezat pe o bancă In parc. 
Și a ațipit...

Aceeași scenă poate fi

răzută în aproape toate 
orașele în care sînt pro
gramate meciuri de fot
bal. Cu atit mai prețioasă 
apare, de aceea, excepția 
pe care o oferă Petroșanii, 
unde arbitrii, observatorul 
federal, cronicarii sportivi 
sînt invitați să se refacă 
după o noapte de călăto
rie, în frumosul și primi
torul Cămin din centrul 
orașului. Cit timp a fost 
antrenor la Jiul, 
Ozon n-a lipsit o singură 
dată din gară, la 6 dimi
neața, pentru a-șî primi 
oaspeții. (Tradiția o conti
nuă actualii antrenori, Ion 
Bălănescu și Viorel Tîlma- 
ciu). Un alt exemplu de 
gazde atente îl dau cei 
din Plopeni. Aici, în ca
bina arbitrilor, au fost a- 
menajate și trei pături, 
pentru ca aceia ce Vor 
trebui să asigure buna 
desfășurare a jocului să se 
poată odihni pină la ora 
de începere a meciului.

Desigur, ar mai putea fi 
date alte citeva asemenea 
exemple. In general,însă, 
se poate spune că nu e- 
xistă prea mari preocu
pări din partea echipelor 
organizatoare pentru a a- 
sigura arbitrilor orele ne
cesare de liniște și odih
nă dinaintea jocului. De 
fapt, nipi n-ar fi vorba de 
un gest special de ama
bilitate, ci de o manifes
tare a grijii pentru buna 
desfășurare a jocului, pe 
care mai greu o poate a- 
sigura un arbitru, după ce 
a consumat nervi și ener
gie, cut reie rînd la nesfîr- 
șit străzile orașului.

Titus

Jack BERARIU

Pasiune, pricepere, sîr guință- 
la baza succeselor repurtate
la fotbal de Școala sportivă

Brașov
îi urmărisem antrenamentul 

de dimineață, acolo pe terenul 
I.C.I.M.-ului, aflat undeva la o 
margine de oraș, îl studiasem 
atent pe acest sirguincios an
trenor ale cărui rezultate, Ob
ținute cu echipa de juniori a 
Școlii sportive, 
la timpul acela, 
„Auzi dom’le — 
peste tot — Școala 
un singur antrenor 
mari condiții, să 
turneul final, în 
Steagul roșu, cu teren propriu, 
cu 3—4 antrenori, recolta... în
târzie”.

Am revenit la teren și după- 
amiază pentru a asista și la 
cel de al doilea antrenament. 
La sfîrșitul lui, am coborît pe 
gazon în dorința de a discuta 
cu profesorul de educație fizi
că ALEXANDRU MUTA pen
tru care. în acea zi (fără meci 
de divizia A. fără vizită la 
marile cluburi) de la sfîrșitul 
săptămînil trecute, mă depla
sasem în mod special. Și iată 
ce am aflat în timpul celor trei 
ore de destăinuiri.

contrariaseră, 
Brașovul : 

se comenta 
sportivă, cu 
și fără prea 
ajungă în 

timp ce la

ȘCOALA SPORTIVA BRASOV 
SCOATE PRIMA PROMOȚIE

„Toamna aceasta, de pe băn
cile școlii noastre a ieșit prima 
promoție. Am lucrat șase eni, 
neîntrerupt, pornind la treabă 
cu copii, care, unii, nu îm
pliniseră 11 ani. Micii mei fot
baliști creșteau, dar. an de an, 
îmi reîmprospătam lotul, ajun- 
gind, după o oarecare vreme, 
să pregătesc 80 de „școlari", 
împărțlți, după criteriul virată, 
in patru grupe"...

— Singur, la patru grupe ?
„Da, singur. Cu două dintre 

ele, cele de 10—12 ani șl 15—16 
ani, lucram voluntar. O muncă 
în plus, dar cu foloase și sa
tisfacții în perspectivă, întru- 
cit, în felul acesta, beneficiam 
de o CONTINUITATE, ABSO
LUT NECESARA. în procesul 
de instruire, la un număr mai 
mare de tinere elemente. Alt
fel, n-aș fi reușit să ajung la 
rezultatele de anul trecut, cînd 
echipa noastră de juniori s-a 
calificat în turneul final al 
campionatului național, desfă
șurat la Brașov și în cadrul 
căruia ea a învins cu 1—0 pe 
Dlnamo București”.

— Nc-ar interesa să aflăm 
de la dv ce criterii de bază 
folosiți în dificila operațiune 
dc selecție ?

„Mă interesează, aproape în 
egală măsură, talentul șl ca
litățile fizice. Dar, cum pre
tutindeni acest „tip Ideal" este 
o raritate, rețin fără rezerve tot 
ce este talent nativ, dar îmi 
impun răbdare și în situația în 
care „elevul prezent la exa
men” se descurcă ceva mal 
greu la manevrarea balonului, 
demonsfrind, în schimb, calități 
fizice, de viteză, de rezistență. 
Așa am scos, de pildă, un fot
balist bun din fostul... candi
dat Torna Tompa’’.

FĂRĂ ASTA, NICI PELS..
— Trecînd de Ia selecție la 

procesul de instruire, dețineți, 
cumva, și un „secret”, hai să-1 
zicem al „casei" ?

„Folosesc la maximum lu
tru! pentru tehnica todivldu-

ală, la sală, în lunga perioadă 
de iarnă. Toți băieții mei exer
sează de mii de ori, cu ambele 
picioare, de pe loc, din 
care, diferitele procedee 
ce ele devin act reflex, 
la sală, pun mare preț pe __
zisul „circuit-combinat”, utill- 
zind mijloace specifice și ne
specifice : cățărări pe spaliere, 
sărituri, urmate de rostogoliri 
pe saltea, alergare și conduce
rea mingii peste obstacole im
provizate din aparate de gim
nastică, dispuse asimetric și la 
distanțe neegale. Ce se obține 
cu acest „circuit-combinat” ? O 
dezvoltare fizică generală, cu 
solicitarea marilor funcțiuni, In 
condiții apropiate jocului de 
fotbal. Fiind o metodă cu un 
apreciabil coeficient de difi
cultate, în ceea ce privește 
cantitatea și calitatea efortu
lui, se întîmplă ca vreunul din
tre „executanți” să strîmbe din 
nas. Știți ce le spun ? Că fără 
asta, nici Pele n-ar fi (ost ca
pabil dc atîta efort, Ia cei a- 
proape 30 dc ani cit 
neagră".

mlș- 
pină
Tot 

așa-

are „paria

★
„Prinzînd”, pentru 

ră, după cum mi-a 
un redactor de fotbal, profe
sorul Alex. Muta nu s-a lăsat 
pînă nu și-a... deșertat sacul 
plin. Mi-a vorbit despre toate: 
mi-a înșirat tot ce face într-un 
ciclu săptămînal. in perioada 
pregătitoare, în cea competițio
nală. altfel cînd joacă acasă șl 
altfel in deplasare ; mi-a mai 
spus cîte ceva din preocupări
le extra-fotbalistice ale băieți
lor, despre frumosul cartier 
Steagul roșu, acolo unde se 
află cîteva școli de unde el 
își recrutează elevii. Mi-a vor
bit, în sfîrșit, cu regret, de 
acei juniori, mulți la număr, 
de Ciucă, de Sasu, de Oancea, 
de Socaciu, de Borgovan ș.a., 
care, cu sau fără motiv, au 
plecat, de la Școala sportivă, 
activînd acum în altă parte.

„Dar nu-i nimic — mi-a 
spus, la plecare, prof. Alex. 
Muta, oarecum consolat : mai 
am in secție cîțiva băieți care 
vin tare din urmă. îmi fac 
eu echipa la loc...”

G. NICOLAESCU

prima oa- 
mărturisit

rora vestita sauna le-a cre
at indici superiori la ca
pitolul condiție fizică, dar 
nu și la acela al pregătirii 
tehnico-tactice... Ss pare 
că finlandezii au dat în 
partida cu Cehoslovacia 
tot ceea ce știau și iot ce 
objinînd un rezultat, cqre, în primul rînd, 
i-a uluit chiar pe elevii lui Laaksonnen... 
Așa câ>,la București, aceștia s-au aflat de
parte pînă și de rezistența și obstinația 
arătate cu 4 zile mai înainte. Să fie de 
vină, oare, numai „terenul tare" de pe 
„23 August" sau căldura neobișnuită pen
tru acești fii blonzi ai Nordului cu aurore 
boreale ? Nu cumva la toate acestea tre
buie, totuși, să adăugăm și calitatea jocu
lui echipei noastre, care a știut să des
chidă „lacătul", deopotrivă de ermetic și 
de masiv, al jucătorilor din patria Kale- 
valei ?

Cert — și în același timp îmbucurător 
— este faptul că echipa României asam
blată cu „piese" noi, și-a regăsit, după 
cinci luni, aceeași coeziune sufletească 
(poate chiar și mai puternică prin reinte
grarea în drepturi a absenților Dobrin și 
Răducanu), aceeași unitate de acțiune, a- 
ceeâși pasiune și dăruire în joc, care, toa
te la un loc, au scos-o din anonimat în 
Mexic. Și certificatul obținut de cădeți la 
Turku este de bun augur pentru fotbalul 
nostru de mîine.

Armele impetuozității ofensive, ca și a- 
celea ale unei apărări bine sudate au 
funcționat impecabil, la echipa primă, mai. 
ales la începutul meciului. Așa cum o subli
niam cu o săpfămînă mai înainte „băieții"

RAPID
(Urmare din pag. 1)

naționala Braziliei în Me
xic sporește interesul pentru 
vizita pe care ne-o face a- 
cum una cin fruntașele fot
balului din țara cafelei, F.C. 
Bangu, formație tîhără, cu 
o medie de vîrstă de doar 
22 de ani, aflată într-un lung 
turneu în Europa și Africa.

Și iată» după Maroc și Iu
goslavia fla Novisad, se știe, 
Bangu a făcut 0—0 cu Vol- 
vodina) a VI-a clasată în 
campionatul statului Rio face 
escală ia București.

Ieri dimineață, la ora 9, 
brazilienii se urcau în auto
carul cu care, timp de cî
teva ore» au făcut turul ora
șului București, spre a cu
noaște Capitala noastră. La 
înapoiere, în holul hotelului 
Ambasador, după ee, cu a- 
mabilitate, jucătorii șl con
ducătorii lor au pozat foto
reporterului nostru, antreno
rul JosS Alvez do Rio ne-a 
prezentat pe cei 18 elevi cu 
care efectuează turneul șl 
ne-a făcut următoarea <?ecla 
rație:

LOTO-PRONOSPORT
LA 21 OCTOMBRIE 1970 — 
CONCURS SUPLIMENTAR 

PRONOSPORT

Miercuri 21 octombrie 
1970, va avea loc un con
curs suplimentar Pronosport, 
organizat cu prilejul meciu
rilor tur ale optimilor de 
finală în marile competiții 
continentale >,Gupa campio
nilor europeni", „Gupa cu
pelor* și „Cupa Europeană a 
Tîrgurilor".

La aceste trei competiții 
țara noastră are echipe .ca
lificate pe lîngă alte renu
mite echipe de club din Eu
ropa.

Menționăm că la acest 
concurs suplimentar» se poa-

te participa ca la orice con
curs Pronosport obișnuit fă
ră nici o deosebiri.

înainte de a vă completa

4 PRONOSPORT^
buletinele este bine să con
sultați Programul LOTO- 
PRONOSPORT de marți 13 
octombrie a.«. care conține 
amănunte asupra echipelor 
incluse în programul de 
concurs.

Marți 20 octombrie, esta
-"g?

lui Angelo Niculescu și ai lui Titus Ozăn 
ne-au făcut dovada unei maxime abilități 
pe planul tehnicii individuale. Iar pe la
tura tactică, ei au acționat o bună parte 
din joc după cel mai nou manual al a- 
devărătului fotbalist: cu pase In viteză, 
realizate prin simpla deviere și Cu prea 
puține greșeli de adresă ; prin faze explo
zive pe aripi (nu înțelegem de ce nu avem 
decît una singură, pe aceea a talentatului 
Florian Dumitrescu ?), prin tîșnirile fulgeră
toare spre poartă ale iui Dumitrache ; prin 
infiltrațiile în atac ale lui Dumilru, Radu 
Nunweiller și chiar ale debutantului Vipu. 
Pentru acesta din urmă, rolul de fundaș 
lateral îi impune și asemenea sarcini.

Mai puțin oportune sini, în 
schimb, „urcările* spre 
poarta adversă, realizate 
de Dinu, căruia funcția de 
fundaș central îi fixează 
obligația de a se opri din
coace de linia albă de la

centrul terenului, deoarece numai de aici 
intră în vigoare ofsaidul.

O altă recomandare ce se impune pen
tru echipele noastre — de club sau re
prezentative — este aceea ca în confrun
tările ce le așteaptă să nu „stingă mo
toarele", după ce s-au văzut cu un gol 
sau cel mult două în tolbă...

Trebuie să știm că în cursa confracro- 
nometru, cerută de foibalul zilelor noas
tre, nici o echipă nu are voie să abdice 
de la legea unei totale concentrări psihi
ce pe durata celor 5400 de secunde ate 
unui meci. Orice clipă de demobilizare 
poate fi de-a dreptul fatală echipelor ce 
vor înfrunta (cele de club miercurea vii
toare, „naționalele* la 11 noiembrie) pe 
exponentele similare din soccerul englez, 
galez, iugoslav și olandez. U.T.A., Dinamo 
București și Steaua, ca și cele două re
prezentative vor trebui să confirme, din 
nou, valoarea fotbalului românesc, elimi- 
nînd toate micile carențe exis'ente încă 
în jocul lor, carențe ce le-ar putea pune 
plumb în aripile destinate unui zbor lin 
și constant spre piscurile de prestigiu ale 
fotbalului mondial.

Virgil ECONOMU

F.C. BANGU
„Știm că în România fot

balul brazilian se bucură de 
frumoase aprecieri. Ne vom 
strădui să practicăm un fot
bal frumos, spectaculos, care 
să placă celor prezențî în 
tribune. Vom avea un meci 
foarte greu cu Rapid. Am 
aflat că în rîndurile acestei 
formații evoluează patru din
tre componenții echipei na
ționale (n.n. — și antrenorul 
brazilian ne-a rugât să-i no
minalizăm pe aceștia). Spe
răm ca jocul de miercuri să 
întărească și mai mult le
găturile de prietenie dintre 
fotbaliștii noștri și cei 
mâni* pe care i-am văzut 
cînd pe Maracana".

Apoi, antrenorul Jose 
vez ne-a anunțat formația 
cu care va începe jocul i 
DEVITO — ©ABRETA. AN
TONIO CARLOS, LUIS AL
BERTO, BAUER. FERNAN
DO, JOSE MAURO, AMA- 
URI, ISMAEL, ALMlRO- 
SERGIO

Replica 
o va da 
una din

ro- 
ju-

Al

★
echipei braziliene, 

după cum se știe, 
fruntașele fotbalu-

ULTIMA ZI pentru depu 
nerea buletinelor.

• Astăzi în jurul orei 
19,15. pe micul ecran, veți 
putea urmări tragerea con
cursului Pronoexpres obișnuit 
la care se aplică NOUA 
FORMULĂ. Tragerea se va 
transmite in direct din sala 
Clubului Finanțe Bănci din 
strada Doamnei nr. 2. 
PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 41 DIN 

11 OCTOMBRIE 1970
CATEGORIA I (13 rezul

tate) s 2.40 variante a 33 278 
lei

CATEGORIA a II-a (12 
zultaite) i 45,05 
2127 lei

CATEGORIA a 
zultate) a 544,40 
264 lei.

lui nostru, RAPTI9. Giulește- 
nii sînt cor)știenți de misi
unea pe «are e au» de în
crederea acordată în a re» 
prezenta fotbalul 
confruntarea cu 
lian.

Ieri dimineață, 
antrenat timp de 
nute.
care s-a 
gătirea 
întregul 
lorii.

Echipa bucureșteană vai 
începe partida cu cel mai 
bun „11” de care dispune la 
ora actuală: RĂDU0ANU — 
POP. LUPESCU, WAN, 
GREAVU, DINU, DUMITRU, 
NASTURESGU, NEAGU, AN- 
GELESGU» «ODREANU.

Partida se va desfășura pe 
stadionul Republicii, ca în
cepere de la ora 16, $1 va 
fi condusă de brigada de ar
bitri bucureșteni formată dirt 
G. Ghemigean fla 
V. Pădureanu și I.

★
Ieri după-amiază, 

15, oaspeții au făcut un an
trenament de acomodare pe 
stadionul Republicii. Gu a- 
cest prilej, jucătorii brazi
lieni au etalat din nou teh
nica lor excepțională.

nostru în 
cel brazi-

Rapid s-a
... . .70 de mi-
La antrenamentul îtt 

pus accent pe pre- 
fizică, a participat 
lot, inclusiv trico-

centru), 
Drăghîcl.'

la orele

ȘI-A LUAT RĂSPLATA

variante
re- 

a

re-m-a (11 
variante a

O dată cu fluierul de sfîfșit 
al partidei Petrolul — Uni
versitatea Cluj, arbitrată de 
Gh. timona, cetățeanul Gheor- 
ghe Cionină, din Ploiești, Str. 
Romaniței, bl. 22, a pătruns 
pe gazonul stadionului, adre- 
sînd expresii indecente și jig
nitoare arbitrului. Organele 
de miliție au intervenit cu 
promptitudine și, apllcînd De
cretul 153/1970, l-au obligat 
pe turbulentul spectator să 
plătească, drept „răsplată" 
pentru fapta sa, o amendă în 
valoare de 1000 lei. Prețul hu
liganismului. Aviz amatorilor!



VOLEIUL

V

Aspect din timpul dezbaterilor problemelor voleiului în redacția ziarului nostru.

INTERESE CONTRADICTORII

nostul

olei I Ce joc simplu I O frînghie între doi stîlpi, doi 
pomi,și o minge. Terenuri simple, reguli ușoare, la 
îndemîna oricui! Salturi în aer, mingi pasate și apoi 
expediate în terenul advers. Joc de fete, cum se 
spunea acum 30 de ani. Numai că în prezent, dacă-i 
vorba de competiții, fetele joacă viguros ca băieții 

de pe vremea pionieratului acestui sport.
Intre voleiul de ieri și de azi este, poate, cea mai 

mare diferență de forță și calitate, ca în nici un alt 
sport. Nici fotbal, nici tenis, nici rugby...

De aceea strălucirea voleibaliștilor noștri de pînă acum 
3—4 ani, uimise și îneîntase.

S-au adunat în jurul nostru, la redacție, cîțiva din 
cei mai importanți slujitori ai acestui sport, în frunte cu 
președintele lor. Aceiași care au gustat din dulceața suc
cesului iar acum sînt îngîndurați de amărăciunea regre
sului. li privim, îi ascultăm cum disecă, sincer și necru; 
țător, un organism care s-a închistat. S-au spus multe și 
adevărate. Dar cel mai mare adevăr este că la volei ne-au 
luat-o alții înainte fiindcă au fost mai ambițioși, mai rea
liști, mai sfidători cu principii învechite. Pentru că s-au 
pregătit mai mult, mai concentrat, mai însetați de gloria 
sportivă, după care azi fug incomparabil mai mulți decît 
cu doi sau cinci ani în urmă.

Exact ceea ce cred că s-a înțeles din masa noastră 
rotundă, atunci cînd fiecare a vorbit despre posibilitatea 
prezenței voleiului românesc în 1972, la Olimpiada de la 
Miinchen.

Aurel C. NEAGU

mai că nu a luat măsuri, 
dar a încurajat acest compro
mis, modificînd (prin antre
norul federal N. Tărchilă) 
planurile de pregătire după 
dorințele antrenorului T. Tă- 
nase.

Din discuțiile pe marginea 
acestui punct a reieșit 
federația n-a fost totuși 
victimă a situației de 
sus. Poziția pe care o are — 
de for conducător al 
lui din România — 
dreptul F.R. Volei să ia mă-

că 
o 

mai

voleiu- 
dădea

șurile necesare pentru prote
jarea intereselor echipei na
ționale, fără a leza însă drep
turile legitime ale cluburilor. 
S-ar fi putut întreprinde ac
țiuni pentru corectarea unor 
stări de fapt nemulțumitoare, 
să caute și să găsească o for
mulă de conducere tehnică 
a naționalei care să fie con
formă cu interesele unei bu
ne reprezentări a voleiului 
românesc la campionatele 
continentale și mondiale, la 
Jocurile Olimpice.

în selecție-o Înlănțuire de erori

ezultatele obținute de reprezentativele României la recentele 
campionate mondiale de volei, desfășurate în Bulgaria, au 
dezamăgit pe iubitorii acestui sport. De altfel, din păcate, se 
poate spune că există în această ramură sportivă o suită 
de insatisfacții. La „Cupa Mondială1* (Berlin, 1969) echipa 
masculină s-a clasat pe loeul VII, la campionatele europene

de tineret de la Tallin (1969), formația feminină n-a avut acces în 
finală, iar la Universiadă (Torino, 1970), reprezentativa studențească de 
fete — care s-a confundat cu naționala — a ocupat locul IX...

Revenind la campionatele lumii din Bulgaria care trebuiau să în
semne pentru voleiul românesc un bun prilej de a infirma compor
tările de pînă acum, trebuie să menționăm că ocuparea locurilor 
șapte în clasamentele finale, — atît la băieți cît și la fete — este de
parte de a fi conformă cu speranțele, cu investițiile morale și ma
teriale. Fără a omite faptul că în echipa masculină au existat chiar 
de la debutul competiției indisponibilități (Tirlici și Crețu, apoi - 
pe parcursul întrecerii — Schreiber și Drăgan) trebuie să afirmăm de 
la bun început că eșecurile amintite au la bază cauze profunde, care 
vizează întreaga structură a voleiului românesc.

Ziarul nostru, ca și alte ziare, a atras atenția la momentul cuve
nit asupra unor carențe evidente ce se manifestă atît în procesul 
de instruire, cit șl în educația sportivilor. Astfel, în 1969, ziarul nostru 
a publicat două suite de materiale critice intitulate „JALOANE ALE 
MEDIOCRITĂȚII11 șl „CAILE UNEI SPECTACULOASE RETROGRA
DĂRI11. Deși au pus în discuție probleme de maximă importanță, ar
ticolele respective n-au produs ecou la federația de specialitate.

Situația în care a ajuns voleiul de performanță din țara noastră, 
rezultatele de slab nivel obținute în arena internațională — care au 
culminat cu cele de la recentul C.M. — ne-au determinat să reluăm 
dezbaterea, organizînd o masă rotundă.

Am invitat factori de răspundere din federație și de la cluburi șl 
am avut satisfacția de a-1 vedea prezenți la redacție — și deosebit de 
activi în discuție — pe tovarășii DR. PETRE DUMITRESCU — preșe
dintele F.R. Volei, CONF. UNIV. NICOLAE MURAFA — președintele 
colegiului central al antrenorilor, AUREL DOBINCA — secretar gene
ral al F.R.V., N. SOTIR și N. TARCHILA — antrenori federali, DK 
MIRCEA ALBUȚ — arbitru internațional, DR. G CHEREBEȚIU — an
trenorul lotului, antrenorul emerit GH. CONSTANTINESCU, FLORIN 
VLADESCU, — profesor de psihologie, maestra emerită a sportului 
DOINA IVĂNESCU șl HELGA BOGDAN — căpitanul echipei repre
zentative feminine. Din partea redacției noastre au fost prezenți, Au
rel C Neagu, redactor șef, Hristache Nautn șl Aurelian Brebeanu, re
dactori.

In intenția redacției a fost ca dezbaterea să cuprindă întreaga acti
vitate a voleiului. Invitații noștri au optat pentru separarea proble
melor. Și, astfel, la capătul a circa patru ore de discuții, au fost 
cristalizate opiniile în privința voleiului masculin, cel feminin urmînd 
să facă obiectul unei noi mese rotunde. Acesta este și motivul pentru 
care materialul de astăzi se referă în exclusivitate la chestiunile ce 
privesc activitatea băieților.

PRINCIPALA CAUZĂ A INSUCCESELOR:
CARENȚELE PREGĂTIRII

Indiferent care ar fi ordinea 
primelor trei echipe din lume 
(R.D. Germană, Bulgaria, Japo
nia — așa cum arată clasa
mentul final, sau Japonia, R.D. 
Germană, Bulgaria — ordine 
valorică, după cum susțin cei 
mai mulți dintre specialiști) 
este clar că acestea formează 
o primă grupă, departajată de 
cei de-al doilea pluton (Ceho
slovacia, Polonia, U.R.S.S., Ro
mânia) prin pregătirea supe
rioară pe care o dețin medali
atele ultimei ediții a C.1V1.

Deși unii participant Ia ma
sa rotundă s-au ocupat, une
ori în detaliu de celelalte for
mații, interesul general l-a for
mat, desigur, echipa României 
si problemele ei. De aceea vom 
consemna numai acele aprecieri 
care se referă la voleibaliștii 
români.

Vă amintiți că. la ediția din 
1966 (Praga) a C.M., reprezen-

tativa României se clasase pe 
locul II. Evident, ea se afla 
atliiiCi în primul eșalon al vo
leiului mondial.
ani, înregistrăm o categorică 
retrogradare, deși pe plan teh- 
nico-tactic n-au apărut noutăți 
de structură. Care este atunci 
explicația ? Majoritatea celor 
prezenți la discuție (N. Sotir, 
dr. G. Cherebețiu. A. Dobincă, 
dr. M. Albut, prof. Florin Vlă- 
descu) susțin că PIERDEREA 
POZIȚIEI A FOST CAUZATA 
DE MULTIPLELE CARENȚE 
IN PREGĂTIRE. Din punct de 
vedere tehnico-tactic, dar MAI 
ALES AL PREGĂTIRII FI
ZICE, lotul nostru s-a prezen
tat Ia C.M. din Bulgaria sub 
nivelul actualelor exigente in
ternaționale.

Referitor la aceste cauze, dez
baterile au scos în evidență 
greșelile comise în ultimii trei 
ani de antrenorul T. T AN ASE.

După patru

„Am cunoscut lipsurile antre
norului lotului național — spu
nea tov. P. Dumitrescu, pre
ședintele F.R.V. — și poate am 
greșit neluînd măsuri mai de
vreme." S-au spus Pe nuniț 
(e drept, cam târziu) cîtorva 
dintre carențele manifestate ne 
parcursul pregătirilor. Astfel, 
antrenamentele au fost stereo
tipa, lipsite de variație, fără 
cursivitatea necesară — ceea 
ce a dus la crearea unor ju
cători roboți, doar executantâ 
fără o contribuție personală la 
cizelarea elementelor de teh
nică și tactică. Pregătirea fi
zică insuficientă a redus po
tențialul jucătorilor, fapt evi
dențiat de incapacitatea echi
pei de a susține în același ritm 
partide-maraton.

O contribuție nefastă a 6- 
vut-o renunțarea la pregătirea 
în aer liber. Incepînd eu ju
niorii, mergînd piuă la forma
țiile divizionare — toate echi
pele se antrenează și joacă nu
mai în sală. Or — subliniau 
dr. Cherebețiu și N. Sotir — 
este știut că antrenamentele în 
aer liber contribuie la pregă
tirea atletică a sportivilor, dau 
posibilitate să fie îmbunătățite 
procedeele tehnice. S-a renun
țat, de asemenea, la antrena
mentele cil haltere și consecin
țele au fost evidente.

Carențele în pregătire și-au 
găsit confirmarea și în testele 
efectuate cu prilejul C.M. Do 
pildă, în ceea ce privește mo
bilitatea coloanei vertebrale, 
lotul României se situează pe 
locul 22 (!!) din 24 de echipe 
supuse examenului. Nu trebuie 
omis faptul că la același test 
pe primele două locuri s-au 
situat formațiile Japoniei și 
K.D. Germane.

Luîndu-și în preajma cam
pionatului mondial (cu o lună 
înaintea startului) 1 răspunderea 
pregătirii lotului, colectivul teh
nic condus de dr. „ G- Chere- 
bețiu nu putea remedia decît 
în proporții minime neajunsu
rile cumulate pe parcursul a 
trei ani. Această stare de 
fapt nu poate fi imputată, de
sigur, numai antrenorului T. 
Tănase ci, — așa cum afirma 
cu hotărîre dr. M. Albuț — 
activul federației (îndeosebi se
cretarul general A. Dobincă Și 
antrenorul federal N. Tărchilă) 
au partea lor de vină în men
ținerea acestei intolerabile si
tuații. Deși e cunoscut faptul 
că antrenamentele nu sînt in
dividualizate, că în echipă dom
nește o stare de încordare, că 
multe lucruri sint făcute la 
întâmplare, biroul federal — se
sizat in nenumărate rinduri — 
nu a avut tăria să treacă la 
măsuri radicale.

ÎN RELAȚIA FEDERAȚIE-CLUB
Un alt aspect asupra căru

ia participanții la masa ro
tundă au insistat a fost ace
la al relațiilor dintre federa
ție și cluburile sportive. A- 
mintindu-se faptul că în ul
timii ani jucătorii selecționați 
în loturi s-au întîlnit de foar
te puține ori pentru pregăti
re în comun (afirmație fă
cută de N. Sotir, G. Cherebc- 
țiu, A. Dobincă) și pentru 
perioade restrinse, că unele 
cluburi au pus mai presus 
interesele proprii (participa
rea la „C.C.E.", Spartachiadă, 
campionat), că au fost ca
zuri cînd pur și simplu a 
fost refuzată participarea la 
pregătirea lotului și că, mai 
ales, în sinul lotului s-au al
cătuit bisericuțe pe baza a- 
partenenței de club, vorbito
rii au ajuns la cauze Prin
cipala este ATMOSFERA ÎN
CORDATĂ CARE DOMNEȘ
TE ÎN RELAȚIILE DINTRE 
FEDERAȚIE ȘI CLUBURI. 
Fără îndoială, este inadmisi
bil ca o serie de cluburi (în 
primul rîrid Steaua — la bă
ieți și Penicilina — la fete) 
să abordeze problemele nu
mai de pe poziția intereselor 
proprii, să condiționeze pre
gătirea centralizată de obiec
tivele cluburilor, să nu-și a- 
ducă eficient și continuu 
contribuția la alcătuirea și 
pregătirea în cele mai bune 
condițiuni a echipei naționale, 
cea care are cele mai im
portante obiective în activi
tatea internațională. S-a uitat

cu prea multă ușurință faptul 
că reprezentativa României 
are de apărat prestigiul vo
leiului românesc și, deci, și al 
fiecărui club în parte.

Pe de altă parte, neînțele
gerile dintre jucători, grefa
te pe pregătirea precară, au 
contribuit și ele la agravarea 
lipsei de coeziune.

La menținerea acestor gra
ve carențe a contribuit și 
faptul că la conducerea echi
pei reprezentative a fost ani 
de-a rîndul antrenorul unui 
club sportiv. în speță Steaua. 
Lipsit de obiectivitate, antre
norul respectiv a avut în ve
dere, în general, interesele e- 
chipei sale. Federația nu nu-

Deși n-a fost prima proble
mă abordată, selecția — modul 
cum este realizată și repercu
siunile unei activități rieștiin- 
țifice — a constituit pe parcurs 
un capitol important in discuție.

A ieșit în evidență faptul că 
există o înlănțuire de erori în 
depistarea și selecția elemen
telor pentru echipele de volei, 
incepînd cu prima treaptă — 
formațiile de juniori —, con- 
tinuînd cu cea de la echipele 
divizionare și încheind cu re
prezentativa națională. Din con
statări reiese că in majoritatea 
cazurilor criteriile de selecție 
sint neștiințifice.

La C.M. a fost constatată di
ferența de înălțime medie din
tre sextetul de bază românesc 
și principalele competitoare la 

.titlul mondial. Dr. G. Chere
bețiu explica insă că la mi
nusul de statură se adaugă și 
cel de lungime a segmentelor 
care, împreună, impietează a- 
supra loviturii de atac, promp
titudinii la blocaj și chiar si
guranței în execuții.

Rectificări nu se pot face 
decît începind de la juniori, 
apoi la echipele divizionare și, 
in cele din urmă cu efect la 
reprezentative naționale. Iată de 
ce se sublinia ca o necesitate 
stringentă elaborarea unor cri
terii științifice pe baza căro
ra să se facă selecția in toate 
secțiile de volei din țară. Deși 
există o comisie pentru selec
ția juniorilor, unii participanți 
la discuții (printre care și dr. 
M. Albuț) și-au exprimat în
doiala că ea este îndeajuns de 
competentă. Se pune, deci, pro
blema realcătuirii ei, a cooptă
rii unor oameni care să aibă 
cunoștințele necesare, autorita
tea științifică pentru elabora
rea normelor generale.

Vorbind despre selecție, prof. 
FI. Vlădescu, afirma că este

neglijată o latură de maximă 
importanță: cea psihologică: 
Neținîndu-se seama de acest 
aspect, sînt selecționați oameni 
care din punct de vedere psihic 
nu au baza necesară pentru 
obținerea unor mari performan
țe. In actuala echipă națională 
sînt jucători cu care poți mer
ge sigur la... înfringere, toc
mai din cauza acestei deficien
țe. Alături de elementele de 
natură psihologică, ce ar tre
bui să stea la baza selecției) 
se află și cele privind calitățile 
fizice ale viitorilor voleibaliștii 
aptitudinile lor.

Tot la acest capitol ar trebui 
menționat și faptul că la echi
pele divizionare se manifestă o 
inexplicabilă adversitate față 
de promovarea veritabilelor 
talente. Din interese meschine, 
de moment, pentru obținerea 
unui rezultat îndeobște nesem
nificativ, sînt menținuți jucă
tori plafonați, dar rutinați, lă- 
sîndu-se sezoane întregi pe 
banca rezervelor tineri talen- 
tați. A fost cazul voleibaliștilor 
Codoi, Oros, Dumănoiu (Dina
mo) ș.a.

Sînt, poate, chestiuni de amă
nunt. Coroborate, ele au produs 
însă adinei fisuri în procesul 
de pregătire și formare a e- 
chipelor, creînd un climat ne
favorabil alcătuirii unei puter
nice reprezentative naționale. 
Pentru că, DACĂ ~ ' 
S1NT FOLOSIȚI 
CARE LA CLUB
BANCA REZERVELOR. ESTE 
DE LA SINE 
RANDAMENTUL 
NAȚIONALE.

Sintern total 
cele spuse in 
de antrenorul
PUNEM O DATA PICIORUL 
ÎN PRAG ȘI SA FACEM C 
OPERAȚIE RADICALĂ !“

LA LOT 
JUCĂTORI 
STAU PE

ÎNȚELES
ECHIPEI

acord cude
această direcție 
N. Sotir: „SĂ

LIVERPOOL,
O amuzantă coincidență a 

făcut ca a doua zi după tra
gerea la sorți în „Cupa euro
peană a târgurilor" să intru in
tr-o librărie londoneză de pe 
Oxford Street, exact in mo
mentul cînd avea loc lansarea 
cărții „Liverpool We love You" 
(in traducere : „Liverpool, noi 
te iubim"). Ați înțeles, proba
bil, că personajul principal nu 
era altul decît... F.C. Liverpool,

PE AGENDA PATINAJULUI

în turneul international de masă djn Nepalde tenisSUZANA MAKAI

Iată locurile și datele de dis
putare ale principalelor compe
tiții mondiale și continentale, 
din actualul sezon de patinai : 
ARTISTIC : campionate mon
diale, 23—28 februarie — Lyon1, 
campionate europene, 2—7 fe
bruarie — Zurich. VITEZA : 
campionate mondiale mascu
line, 13—14 februarie — Gdte- 
borg (Suedia) ; campionate 
mondiale feminine. 6—7 februa
rie — Helsinki; campionate e- 
uropene masculine, 23—24 ia
nuarie — Deventer (Olanda) ; 
campionate europene feminine, 
30—31 ianuarie — Leningrad ; 
campionatele de sprint ale 
I.S.U., 20—21 februarie — Inzell 
(R.F.G).

PRINTRE FRUNTAȘE
In turneul internațional fe

minin de șah de la Sofia, 
după 9 runde, in fruntea cla
samentului se află Sikova 
(Bulgaria) cu 6 p, urmată tie 
Konopleva (U.R.S.S.) — Ș’/z P- 
Veroczi (Ungaria) — 5 p, și 
Suzana Makal (România) 
i'/2 p.

LUPTA STRINSA IN TURNEUL
DE LA VINKOVCI

BELGRAD. — încă două 
runde, în turneul internațio
nal de șah de la Vinkovci.au 
permis marelui maestru ceho
slovac Vlastimil Hort să re
vină pe primul loc în clasa
ment, pe care-1 părăsise după 
o remiză cu maghiarul L. Sza
bo. în runda a 8-a, Hort l-a 
învins pe Ozanici (Iugoslavia) 
și totalizează acum 5y2 puncte, 
fiind urmat în clasament de 
Taimanov (U.R.S.S.) — 5 (1) 
p, Gligorici (Iugosl.) 4‘/2 (2) p. 
Larsen (Danemarca), Szabo 
(Ungaria) și Măriei (Iugosl.) 
4*/2 (1) P, Petrosian (U.R.S.S.) 
și Minici .(Iugosl.) 41/2 p, Bron-

stein (U.R.S.S.) 4 (1) p. etc. Po
ziția liderului este însă destul 
de șubredă, dat fiind numărul 
mare de partide întrerupte, 
în care urmăritorii săi cei moi 
apropiați pot culege puncte.

Alte rezultate : Ozanici — 
Larsen 0—1, Taimanov — Ber
tok 1—0, Bronstein — Parma 
Vz—*/2, Szabo — Petrosian

—V2> Quinteros — Taima
nov l/2—l/2.

JUCĂTORII
ÎNVINGĂTORI ÎN

DIN
FATA7

Spor-Cu ocazia Festivalului 
turilor care a avut loc la Kat
mandu, capitala Nepalului, s-a 
desfășurat și un mare turneu 
internațional de tenis de masă. 
Au fost prezenți, pe lîngă ju
cătorii țării gazdă și cei din 
R. P. Chineză și Japonia. Ma
nifestând o formă deosebită, 
sportivii chinezi au cucerit 
toate titlurile, remareîndu-se, 
in special, fostul multiplu cam
pion al lumii, Ciuan Țe-tun.

Rezultate, SIMPLU BĂIEȚI, 
sferturi de finală : Ciuan Țe- 
tun-Kasai (Japonia) 
—21. —18, "

3—2 (13,
. 16, 18), Si En-tin 

(R.P. Chineză)—Abe (Japonia) 
3—0 (16, 17, 11), Iu Cian-ciun 
(R. P. Chineză)—Imano (Japo
nia) 3—2 (11, 10. —17, —25, 18), 
finala : Ciuan Țe-tun—Li Cin- 
kuan 3—0 (17, 18, 18) ; SIM
PLU FEMEI, sferturi de finală: 
Li Ho-nan (R. P. Chineză)— 
Sakamoto (Japonia) 3—0 (17,
13, 11), Cen Huai-yin (R.P.

R.P. CHINEZĂ
CELOR DIN JAPONIA

Chineză)—Konno (Japonia) 3— 
1 (18, —18, 13, 19), finala : Lin 
Hui-cin (R.P. Chineză)—Li Ho- 
nan 3—0 (13, 16. 17) ; DUBLU 
BARBAȚI, semifinale : Ciuan 
Țe-tun, Li Cin-kuan—Imano, 
Abe 3—1 (—18. 13, 16, 17), fi
nala : Ciuan Țe-tun, Li Cin- 
Kuan — Iu Cian-ciun, Si En-tin 
3—1 (16, —16, 14, 14) ; DUBLU 
FEMEI : semifinale : Lin Hui- 
cin, Cen Huai-yin — Konno, 
Sakamoto 3—1 (—15, 6, 20 19), 
finala : Li Ho-nane Li Li-Lin 
Hui-cin, Cen Huai-yin 3—0 (13, 
13, 18), DUBLU MIXT, sferturi 
de finală: Lin Hui-cin, Su 
Kuo-si—Sakamoto, Imano 3—0 
(12, 8, 12), Li Ho-nan, Li Cin- 
kuan — Konno, Abe 3—0 (9, 
15, 16), finala: Cen Huai-yin, 
Iu Cian-ciun — Li Ho-nan, Li 
Cin-kuan 3—0 (16, 13, 20).

ÎN C.C.E. LA TENIS
DE MASĂ

ARTHUR ASHE
ÎNVINGĂTOR SI ÎNVINS...

DENVER, 13 (Agerpres). 
Turneul internațional de te
nis de la Denver a fost cîști- 
gat de americanul de culoare 
Arthur Ashe 
l-a învins cu 
pe Charlie 
Rico). ~ 
venit
Kodes (Cehoslovacia) și Os
borne 
în finală cu 5—7, 6—4, 7—5 
de americanii Ashe - Riessen.

care în finală 
6—2, 5—7, 6—3 
Pasarell (Porto 
de dublu a re- 

din
Proba
cuplului format

(S.U.A.), care au dispus

Iată citeva din cele mai im
portante hotăriri lișste de co
mitetul executiv al Comitetului 
olimpic internațional, împreună 
cu diferite comisii ale C.I.O., 
în recentele reuniuni desfășu
rate la Lausanne.

— Congresul olimpic din 
1973 va avea loc in Bulgaria, 
reluind — după o pauză de 
43 de ani — o formă largă de 
dezbatere a problemelor olim- 
pismului, preconizată de Pierre 
de Coubertin. Congresul din 
1973 va reuni, in afara mem
brilor C.I.O.. pe președinții Co
mitetelor olimpice naționale și 
pe președinții federațiilor spor
tive internaționale. Vor mai fi 
invitați de asemenea factori de 
răspundere ai unor instituții și 
organizații care se preocupă 
promovărea sportului si a 
ducației fizice,

— S-a avizat favorabil

de
e-

un

vast program de asistență ș! 
ajutor acordat Comitetelor o- 
limpice naționale. Acest pro
gram prevede : organizarea u- 
nor cursuri tehnice, publicarea 
unor materiale de tehnică spor
tivă și de amenajări sportive, 
consolidarea independenței șl a 
autorității Comitetelor olimpice 
naționale, o ' ' 
a sportului 
caracter de 
tineretului).

— S-a hotărît Ca 
miletului executiv 
se intîlnească cu reprezentanții 
Comitetelor olimpice naționale 
in septembrie 1971, la Miinchen. 
unde va avea loc, in prealabil, 
cea de a V-a Adunare Gene
rală a Comitetelor olimpice na
ționale.

intensă promovare 
prin competiții 
masă (Jocuri

membrii

cu 
al*

cr
ai C.l.O. si

Kiel s-a disputat întîl- 
dintre echipa locală 
și formația suedeză 

Sodra,

La 
ni rea 
TTK 
Huskvarna Sodra, contând 
pentru primul tur al „Cupei 
campionilor europeni" 
nis de masă (feminin), 
tivele vest-germane au 
nat învingătoare ou 
de 5—1.

la te- 
Spor- 

termi- 
scprul

CAMPIONATE DE HOCHEI
• In campionatul U.R.S.S. con

duce echipa Dinarno Moscova cu 
17 p urmată de T.S.K.A. Mosco
va cu 12 p, însă cu 2 jocuri mal 
puțin. Locul trei este ocupat de 
S.K.A. Leningrad cu 12 p.

• In campionatul Cehoslovaciei 
s-a disputat derbyul dintre echi
pele Slovan Bratislava și ZKL 
Brno. Hocheiștii din Bratislava au 
obținut victoria cu scorul de 5—1 
(3—0, 1—1, 1—0).

D lor majoritate foarte inte-iscufiile au continuat. S-au spus multe lucruri, 
resante. Spațiul nu ne-a permis să menționăm 
face obieclul unor măsuri urgente de redresare a voleiului masculin din 
noastră. In final, notăm cîteva dintre 
rotundă, pe care le supunem discuției

marea 
însă decît acele aspecte care pot

” i țara 
propunerile făcute de participanții la masa 
Biroului F.R. Volei :

• Elaborarea unor criterii științifice de 
selecție (la care să contribuie profesori 
de educație fizică, tehnicieni, medici, psi
hologi) și urmărirea utilizării lor în toate 
unitățile.

• Schimbarea concepției de pregătire 
prin introducerea antrenamentelor în aer 
liber, a exercițiilor cu haltere, precum și 
individualizarea lor, atît la cluburi cît și 
la lotul național.

• Introducerea în lotul național a unor 
tineri cu reale perspective.

• Stabilirea perioadelor optime pentru 
pregătirea în comun, în vederea omoge
nizări echipei.

• Crearea unei echipe de lucru — al
cătuită din tehnicieni reputați — care să 
urmărească atit evoluția reprezentativei 
noastre cît și a celor mai puternice forma
ții de pe glob. înregistrările pe bandă de 
magnetofon și grafice, filmele și descrie
rile să formeze un ajutor prețios în mun
ca de pregătire a naționalei.

• Rezolvarea problemei antrenorilor cu 
normă întreagă la echipele de divizia A, 
ținîndu-se seama de faptul că în momen
tul de față peste 90 la sutjg din acești 
tehnicieni sînt numai cu jumătăți și sfer
turi de normă.

ECHIPA CU LEGENDE...
viitoarea adversară a lui Di
namo București în amintita 
competiție continentală !

Lăsînd la o parte titlul atît 
de patetic al cărții, oricine 
vine în Anglia își poate da 
repede seama că echipa de pe 
Anfield este una dintre răs
fățatele ligii. Poate că din pri
cina marilor vedete care au 
trecut pe aici, poate pentru că 
Liverpool face parte dintre e- 
chipele care au reușit să cîș- 
tige mult rîvnita Cupă a An
gliei, poate pentru cele șapte 
titluri de campioană cucerite 
de-a lungul anilor, sau poate 
pur și simplu din pricina nu
meroaselor legende care s-au 
țesut în jurul ei. Astfel, se 
zice că primele trofee obținute 
chiar în anul înființării :— 1892 
— în Lancashire League Cham
pionship și Liverpool Senior 
Cup, care pur și simplu au 
fost furate din vitrinele clu
bului de un grup de fanatici 
necunoscuți, ar urma să fie 
restituite în ziua cînd Liver
pool va cîștiga pentru a treia 
oară Cupa Angliei !... Erau u- 
nii care sperau ca evenimentul 
să se producă imediat după 
victoria din finală asupra lui 
Leeds, în 1965, dar minunea 
nu a avut loc...

în perioada postbelică, două 
nume au dominat în teamui de 
la Liverpool : scoțianul Billy 
Liddell și Roger Hunt. Amindoi 
și-au cucerit celebritatea prin 
șuturile lor necruțătoare. Billy 
Liddell este deținătorul unui 
record de longevitate sui ge
neris : 492 de jocuri în prima 
ligă a Angliei ! Despre Hunt 
nu mai trebuie să vorbim, cei 
mai mulți dintre noi îl cunosc 
de la campionatul mondial din 
1966. Poate e cazul să notăm 
doar că în sezonul ’61—’62 în
scria 41 de goluri, cifră care, 
trebuie să recunoaștem, este 
într-adevăr de invidiat.

Numai că anii au trecut, 
Liddell și-a agățat pantofii în 
cui, Hunt s-a transferat la Bol
ton, foștii echipieri nu mai sînt 
atât de tineri. Dar, într-o zi a 
venit Bill Shankly... El a intrat 
ca o furtună în viața echipei. 
N-a ezitat, astfel, ca — in po
fida voinței tuturor — să-l tri-

mită pe tușă chiar pe portarul 
Tommy Lawrence, cunoscutul 
internațional scoțian, adueîn- 
du-1 la lumină pe tânărul Ray 
Clemence. Apoi, a făcut achi
ziții care la prima vedere pă
reau mai mult decît riscante : 
l-a transferat de la „Wolves" 
pe atacantul Alun Evans, un 
jucător care la cei 20 de ani 
ai săi demonstrează o mare 
clarviziune în teren. A avut 
curajul să-l înlocuiască pe 
fundașul central Ron Yats, cu 
Larry Lloyd, un uriaș de 22 
de ani, aproape necunoscut. 
Shankly a motivat spunînd : 
„Lloyd este mai robust decît 
Yats și puternic ca un taur. 
Dar. cel mai important e că nu 
se teme de nimic".

Un jucător neobișnuit de di
namic este Bobby Graham, 
coperirea sezonului trecut, care 
face o redutabilă linie cu 
ham. Se pare că ultimul 
pe cale să preia rolul deținut 
în echipă de Roger Hunt.

Cum era și firesc, am ținut 
cu tot dinadinsul să văd la 
lucru, intr-un meci de campio
nat. pe elevii lui Bill Shankly. 
Prilejul mi-a fost oferit de 
meciul Southampton-Liverpool, 
disputat pe terenul primei for
mații. Dacă n-aș fi știut dina
inte care sînt localnicii și care 
oaspeții, s-ar fi putut cu ușu
rință schimba rolurile. Liver
pool a abordat jocul cu de
zinvoltură și chiar cu aplomb, 
hărțuind tot timpul adversarul 
prin pase șutate pe extreme de 
la 20—30 m. Cei doi înaintași- 
sprinteri. Ian Callaghan (pe 
dreapta) și Peter Thompson 
(pe stingă), prezenți în lotul 
englez pentru Mexic, mi-au 
făcut o impresie de subtili teh
nicieni, cu o rezistență supe
rioară la eforturi îndelungate. 
Adăugați la aceasta impetuozi
tatea lui Alun Evans, flerul lui 
Graham (care, accidentat zi
lele trecute, nu pare să se res
tabilească curînd), plasamentul 
lui Hughes, extraordinarele 
plonjoane executate de Cle
mence sau intervențiile „tari" 
ale lui Tommy Smith (mare 
nedreptățit al campaniei pen
tru Mexic) și veți avea o ima-

TOMMY SMITH 
sau „fundașul de fier"

des-
Wit- 
este

gine a ceea ce înseamnă azi 
F. C. Liverpool.

Nu e mai puțin adevărat că 
aceeași echipă a dovedit, în 
metilii de care vă spuneam, 
că poate comite și greșeli co
pilărești. Golul cu care au cîș- 
tigat pe nedrept cei din Sout
hampton a fost de fapt opera 
unui fundaș de la... Liverpool.

Se poate spune fără nici un 
fel de exagerare că actuala se
rie de jucători de la Liverpool 
se remarcă prin tinerețe, su
plețe și robustețe. Rămîne de 
văzut cu ce se va înlocui ru
tina. în orice caz, antrenorul 
Bill Shankly este optimist a- 
tunci cînd declară fără rezervă: 
„Avem cea mai bună, cea 
mai puternică echipă din is
toria clubului nostru. Anul 1970 
va fi un an al succesului pen
tru noi. îmi dau dreptul să 
spun asta tinerețea și fantezia 
băieților mei”.

Ținînd cont de prezența în 
primul pluton al ligii, dar mai 
ales neuitînd că Liverpool a 
eliminat recent pe Ferencvaros, 
înclin să cred că vom avea 
un adversar dintre cei mai valo
roși, poate unul dintre cei mai 
reprezentativi pentru „noul val" 
al fotbalului englez.

Sau, cum ar spune un bun 
amic de al meu, o echipă în 
jurul căreia se țes noile le
gende...

ARISTIDE BUHOIU

-ul ie știri-ultimele rezultate-ultimele știri-

UN MECI DE FOTBAL MAREA BRITANIE 
EUROPA ?

Londra. Cu prilejul înmiî- 
nării premiului „Ghetele de 
Aur", acordat celor mai buni 
fotbaliști britanici, purtătorii 
de cuvînt ai soccerului insu
lar au făcut cunoscută inten
ția organizării unui meci 
Marea Britanie—Europa. în
tâlnirea ar urma să aibă loc 
anul viitor pe stadionul 

Wembley, fiind prima de a- 
cest gen. Formația Marii 
Britanii în meciul preconi
zat va fi alcătuită din jucă
torii care au primit „Ghetele 
de aur" : Banks (Anglia) —

Kay (Scoția), England (Țara 
Galilor), Bobby Moore (An
glia — căpitanul formației) 
— Cooper (Anglia), Bremner 
(Scoția), Ball (Anglia) — 
Johnstone (Scoția), Ron Da
vies (Țara Galilor), Hurst 
(Anglia), Best (Irlanda de 
Nord).

Herrera își va putea relua 
activitatea peste o lună

i 
de auto- 

Helenio 
o 

fractură de coastă și o lezi
une la vertebra a 7-a dorsală. 
Doctorul Scagliet a apreciat 
că Herrera este în afară de 
orice pericol si după o lună 
își va 
tea.

i După accidentul 
mobil suferit 
Herrera, s-a

METREVELI, CAMPION
în finala 

unionale de 
avut loc la 
sandr Metreveli a dispus cu

campionatelor 
tenis, care au 
Moscova, Alek-

de 
constatat

putea relua activita-

scorul 
Tamas 
primul 
Morozova.

Al U.R.S.S.
de 6—4, 6—4, 6—3 de 
Lejus. La feminin, pe 
loc s-a clasat Olga
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