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ÎNAPOIEREA ÎN CAPITALĂ
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU
Miercuri la amiază s-a înapoiat în Capitală tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, care a participat la lucrările sesiunii jubiliare a Organizației Națiunilor Unite, prilejuită de aniversarea a 25 de ani de la crearea acestui înalt for internațional.Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a înapoiat împreună cu soția sa, Elena Ceaușescu.Cu același avion au sosit tovarășii Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., deputat în Marea Adunare Națională, și Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe.La sosire, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți tovarășii Emil Bodnaraș, Paul Nicu- lescu-Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe Radulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Florian Dănălache, Constantin Drăgan, Janos Fazekas, Petre Lupu, Manea Mănescu, Dumitru Popa, Vasile Viicu, Ștefan Voitec, losif Banc, Petre Blajovici, Miron Constantinescu, Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion Iliescu, Ion loniță, Vasile Patilineț, Ion Stănescu, precum și soțiile conducătorilor de partid și de stat, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești.Erau prezenți Daniel Lee McCarthy, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Statelor Unite ale Americii la București, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în țara noastră, Sayed Abbas Chedid, directorul Centrului de informare al Organizației Națiunilor Unite, și alți membri ai corpului diplomatic.Pe aeroportul Băneasa se aflau mii și

mii de bucureșteni, care, scandind „P.C.R,** — „Ceaușescu—P.C.R.**, i-au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu o deosebit de călduroasă și entuziastă primire. Prin puternice aplauze și urale, ei au dat expresie sim- țămintelor de dragoste nețărmurită și încredere ce le nutresc față de Partidul Comunist Român, față de conducătorul iubit al partidului și statului nostru, care, de la tribuna Organizației Națiunilor Unite, a reafirmat încă o dată înaltele principii după care se călăuzește politica externă a țării noastre, ';' " ~ - -colaborare și cooperare in spiritul egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproe, cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială, a subliniat atașamentul deplin al țării noastre față de principiile înscrise în Carta O.N.U., hotărîrea României socialiste de a contribui, pe mai departe, la opera de cooperare și promovare a păcii, la statornicirea unui climat de securitate și înțelegere în lume. In manifestările pline de simpatie și căldură ale celor veniți în intimpinare, se regăsește ecoul larg pe care 1-a avut în rindurile întregului popor cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la O.N.U., activitatea pe care a desfășurat-o la Națiunile Unite și pe parcursul Întregii vizite in S.U.A., hotărîrea de a înfăptui neabătut politica internă șl externă a României, pusă în slujba intereselor fundamentale ale națiunii noastre socialiste, a cauzei socialismului și păcii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde cu căldură aclamațiilor, se apropie de mulțime, stringe mina a numeroși cetățeni.(Agerpres)

poziția consecventă a României de

peAspect din cursa record republican (25,9 s) 
are avantaj asupra adversarelor sale.

200 mg. De la primul gard Valeria BufanuFoto : DRAGOȘ NEAGU
DORINȚELE

VALERIEI BUFANU
i

Aminați zimbetele cu un an I
• Noi recorduri in perspectiva lui 1971

• ••
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in prima zi a finalelor campionatului național de box

ION HODOȘAN, condus la puncte, învingător prin k. o.!
len după-amiază și seara, în două „reprize" festive, gongul 

a răsunat prelung anunțînd începerea tradiționalelor finala 
ala campionatelor „nobilei arte", Cîteva sute da spectatori, 
fideli ai boxului, au fost în sala Floreasca, martorii unei pa
rade salutată cu ropote de aplauze, iar apoi ai unor meciuri 
mai mult sau mai puțin spectaculoase.

Pe lista outsiderilor periculoși : Nedelcea, Pometcu, 
Gruiescu • Campionii Năstac și Gyorfy și-au onorat 

titlurile • 8 meciuri încheiate înainte de limită

PROGRAMUL DE AZI<Deși a cîștlgat partida primind decizia în unanimitate, reșițeanul Pavel Nedelcea a întîinit în Andrei Rusneac un adversar foarte incomod, îndeosebi în primele cinci minute ale luptei. La aproape toate lo- a răspuns cu contre de dreapta

Indiscutabil, vedeta nr- 1 a sezonului atletic competițional al anului 1970 a fost alergă- toarea peste garduri VALERIA BUFANU. în decursul acestui an ea a doborît de 5 ori recordul țării pe 100 mg., îmbu- nătățindu-1 cu 0,7 secunde față de anul 1969, a corectat recordul țării Ia pentatlon (4826 p) și pe cel de la 200

egalat recor-mg (25,9 s) Și adul probei de 200 m plat (23,5 s). Referindu-ne chiar și numai la aceste izbînzi trebuie să recunoaștem că în 1970 Valeria Bufanu a marcat un impresionant salt de calitate, care a impus-o între fruntașele atletismului mondial, a celor care în 1971 vor aspira cu pretenții la cele trei medalii

ale cursei de 100 m garduri la C. E.
Recent, am avut o convor

bire cu Valeria Bufanu și an- 
trenoarea ei, profesoara Eve
line Tudorache, făcînd o retro
spectivă a evoluției din acest 
an și a perspectivelor atletei 
pentru viitorul apropiat (1971 
— europenele de sală la Sofia 
și cele în aer liber la Helsin
ki).

ORA 15. Cat. semimuscă. M. Lumezeanu (Steaua) — D. Țigănuș 
(Prog. Brăila), A. Ursulescu (Met. Bocșa) — V. Budulld (Dinamo 
Bv.), C. Dobreseu (Voința Ploiești) — Gh. Crlstea (Met. Buc.), Șt. 
Bâlatu (C.P.M.B.) — P. Ganea (Prog. Brăila), N. Iovânescu (U.M. 
Timișoara) — I. Sas (Constr. Hunedoara), P. Petrescu (A.S.A. Cluj) — 
V. Drăgan (Steaua), șt. Receanu (A.S.A. Tg. Mureș) — I. Nlca (Crl- 
șul Oradea), C. Truică (Electroputere Craiova) — A. Mlhai (Farul 
C-ța.). Cat. semigrea. P. Mircescu (Textila Buhuși) — Gh. Dumi
trescu (Met. Plopeni), I. Chifu (Dinamo Bv.j — P. Cojocaru (Rapid),
M. Dicu (Met. Buc.) — Al. But (A.S.A. Cluj), I. Fugaru (Minerul 
Lupeni) — V. Perlanu (Prog. Brăila), S. Șchlopu (Electroputere Cra
iova) — P. Cimpeanu (Met. Buc.).

ORA 19. Cat. pană. N. Gîju (Steaua) — M. Prle (C.S.M. Sibiu), V. 
Kiss (Voința Cluj) — M. Dumitrașcu (Farul C-ța.), C. Buzulluc 
(Steaua) — L. Ghețe (Voința S. Mare), Gh. Goldan (A.S.A. Bacău) —
N. Toma (St. roșu Bv.), c. Stanef (Prog. Buc.) — șt. Hîrșu (Dina-, 
mo Buc.), O. Amăzăroale (Chimia Or. Gh. Gheorghiu-Dej) — Gh. Stan 
(Met. Buc.), I. Gherman (Met. Suceava) — A. Mocanu (Constr. Bu
zău), Gh. Radu (Prog. Buc.) — P. Nedelcea (C.S.M. Reșița). Cat. 
grea. I. Sănătescu (Oțelul Galați) — I. Moga (C.S.M. Sibiu), A. 
Prohor (C.S.M. Sibiu) — A. Gall (Dinamo Bv.), M. Mitroi (Locomo
tiva Fetești) — L. Gavrilă (Olimpia Buc.), N. Dineu (Chimia Cra
iova) — A. Cambur (Voința Brăila), P. Văle (Electroputere Craiova) 
— A. lancu (Muscelul C-lung.).

viturile sale, băimăreanul care dacă nu ,1-au derutat pe Nedelcea, în schimb l-au e- nervat. Așa se explică faptul că reșițeanul s-a aruncat vijelios în atac, uneori neatent, exact în momentul în care Rusneac făcea pasul înapoi, fără ca tirul său să mai aibă precizie. Cînd a punctat însă de aproape (de ta sfîrșitul reprizei secunde), croșeele sale l-au incomodat vădit pe Rusneac. Seriile extrem de rapide și precise i-au ușurat lui Nedelcea drumul spre victorie, mai cu seamă că Rusneac a fost Ștefan,Suita ușoară partida Ion Simuleac. dat seama că boxer neexperimentat (Simuleac a evoluat anul acesta in campionatele de juniori) și a atacat insistent, punc- tînd cu numeroase stingi la ficat. Numărat în min. 2 al reprizei secunde, Simuleac a fost apoi supus abandonului de către arbitrul Babetin. Tot la categoria semiușoarâ, Aurel Simionescu l-a eliminat pe clujeanul Andrei Nicolae, decizia fiind dată cu 5—0. Ambii boxeri au primit cîte un avertisment din partea arbitrului polonez Popiolek.In sfîrșit, plutonul semi- ușorilor a fost încheiat de Aurel Iliescu și Gheorghe Gologan. Sigur pe el, folosind în special croșeurile de stînga, constănțeanul a punctat necruțător, luîndu-i căuanului orice speranță, astfel de croșeu l-a pus pe Gologan, în rundul dar spre surpriza unanimă, el a mal avut resurse să continue lupta și să încheie meciul învins (doar) ta puncte. De remarcat demonstrația făcută de Iliescu spre finalul partidei, care constituie, fără îndoială, un semnal de alarmă pentru toți ceilalți combatanți de ta categoria semiușoară.

avertizat în rundul 3 de către arbitrul gălățean 1. pentru atacuri periculoase cu capul,meciurilor la semi-a fostdintre inaugurată de Ion Mageri și Rapidistul și-a are în față un
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(Continuare în pag. a 3-a)

Interviu realizat de
Romeo VILARA

cărarea aspră, de bună voie aleasă, presărată 
mulți spini și cu foarte puține roze.

Spre deosebire de întrecerile care stabilesc 
pionii, bătălia pentru un record este din punct ca un joc-test, să răspundă la întrebările pe

Marius POPESCU f

11-1 (5-1) cu Sportul muncitoresc

RECORDUL MONDIAL

(Continuare in pag. a 2-a)

ANTRENAMENTUL LOTULUI
REPREZENTATIV DE FOTBAL

IN VEDETA
DINAMO BUCUREȘTI

LIVERPOOL

\ unul din golurile semnate" Dumitrache.
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acă fiecare ostaș poartă în raniță bastonul 
de mareșal, atunci de ce n-ar avea și fie
care sportiv un viitor record mondial in sa
cul său de antrenament ?

Similitudinea este perfectă din toate punc
tele de vedere, atit bastonul de mareșal cît 

și recordul mondial reprezentînd, de fapt, un simbol, 
care ilustrează setea nepotolită de perfecțiune a fiin
ței umane.

Ce este perfecțiunea ? Există ea în realitate, sau rămine 
numai un vis, o Fată Morgana, un țel ? Greu de 
răspuns I Comparațiile le facem deobicei raportînd 
subiectele la scări și unități de măsură pe care le va 
pîndi totdeauna primejdia de a fi preconcepute sau 
arbitrare. în acest context, perfecțiunea devine și ea 
relativă, nefiind — în ultimă analiză — nimic mai 
mult decît o treaptă pe coloana infinită a posibilită
ților omenești.

Recordul sportiv absolut nu există I Chiar dacă 
losif Sîrbu a reușit la tir 400 de puncte din 400 po
sibile, chiar dacă Evgheni Petrov a doborît, foarte 
recent, toate cele 200 de talere care i-au zburat prin 
fața armei, chiar dacă Gheorghe lancu, sărind cu 
parașuta, a aterizat în punctul ’supranumit zero I Și 
nu există pentru că regulamentele se pot schimba 
oricînd, numărul focurilor la tir. și înălțimea salturi
lor cu parașuta mărite la infinit, într-un perpetuum 
mobile. Recordul absolut or nimici sportul și i-ar trans
forma pe performeri în simple piese de muzeu.

Ideea, de altfel, o resping înșiși autorii recordurilor, 
în ciuda faptului că pentru a ajunge la ele au tre
buit sâ depună un volum incredibil de muncă dură și 
de renunțări stoice, în cea mai frumoasă perioadă a 
vieții, plină de tentații și de dorul voluptăților. Re
cordmanii trec nepăsători pe lîngă ele, își urmează 
cărarea aspră, de bună voie aleasă, presărată cu

— Așa cum reiese din graficul performanțelor dv. sportive, anul 1970 reprezintă momentul de vtrf la toate probele pe care le-ați a- abordat în concursuri. Cum apreciați această creștere și mai ales căror cauze se da- torește forma superioară a- tinsă spre sfîrșitul sezonului competițional 7
— Cred că este vorba de o 

creștere firească, a spus an- trenoarea Tudorache, explicată 
de acumulările făcute în urma 
antrenamentelor, de o stare de 
sănătate mai bună decit în et
nii trecuți, de o sporire a ba
gajului de calități morale, de 
o maturizare sportivă. Faptul 
că cele mai bune performanțe 
au fost înregistrate abia la 
sfîrșitul sezonului se explică

Galele inaugurale 
ale finalelor campio
natului național de 
box au atras sub Cu
pola sălii Floreasca 
mai puțini spectatori 
decit ar fi meritat 
parada pugilismului 
autohton. Organizato
rii s-au străduit — 
cu concursul sorților 
— să ne ofere o ga
mă inevitabil variată 
de intilniri, și m’ai 
bune, și mai puțin 
bune. In această fază 
a competiției, era și 
greu să se comple
teze programul nu
mai cu meciuri geni
ale cum cer mizantro
pii. Ceea ce nu scu
ză nici calitatea pri
mitivă a boxului

cam- 
piVIIII, MUIMI1M VII IVWIV vv,v — dă
vedere calitativ superioară, tocmai prin caracterul ei 
solitar.

Parry O'Brien a stabilit un senzațional record mon
dial la greutate în fața a 16 spectatori, dintre care 8 
erau oficiali și arbitri. De cîte ori n-a zburat lolanda 
Balaș peste ștachete ridicate la înălțimi unice, sub pri
virile tribunelor goale ? Cîfi iubitori de atletism au 
renunțat la comoditate pentru a veni, într-o după-amia- 
ză posomorită de toamnă, s-o ajute pe Valeria Bu
fanu în ambițiosul război declarat performanței mon
diale maxime în alergarea pe 200 metri garduri ?

Și, totuși, poate că tocmai ambianța deseori anoni
mă care înconjoară marile rezultate dă splendoare 
acestor încercări temerare, în care omul nu-și propu
ne nimic mai mult decît să se întreacă pe sine însuși.

Și reușește să se învingă I

Așteptat care urma cîteva din care și le pun antrenorii e- chipei naționale (și nu numai ei), meciul cu divizionara C Sportul muncitoresc a fost de fapt o demonstrație cu public a selecționabi- lilor, sparring-partenerul fiind prea... cuminte și modest (cu mult sub nivelul Metalului Plo^ieni, de pildă, angajată pentru antrenament înaintea partidei cu Finlanda).în această ipostază, evoluția lotului s-a redus, practic, la exersarea temei

Amatorii sportului cu ba
lonul rotund din Capitală vor 
avea posibilitatea sâ urmă
rească miercurea viitoare, In 
cuplaj, pe stadionul „23 Au
gust*, meciurile Steaua — 
Eindhoven șl Dinamo Bucu
rești — Liverpool, din turul 
doi al „Cupei cupelor** și 
respectiv, „Cupei europene a 
tîr gurilor*.

Federația română de fotbal 
a stabilit ca partidele să se 
dispute după următorul pro
gram :

— ora 13 î Steaua — Eind
hoven.

— ora 14 : Dinamo Bucu
rești — Liverpool,

UVERTURA
practicat de unii par
ticipant!, nici plăpin- 
zenia unor tineri fi
ravi prea de vreme 
trimiși in focul ma
rilor bătălii (cum au 
fost suceveanul Pav
lov sau brașoveanul 
Simuleac).

Doi campioni, Năs- 
tac și Gydrfi, și-au 
onorat titlurile, dar și 
unii outsideri au fost 
la înălțime. Cine 
a urmărit ieri evolu
ția constănțeanului 1- 
liescu — puritatea de 
diamant a boxului 
său care place și du
ritatea de stincă a lo
viturilor sale care dor 
— acela știe că la se- 
miușoară s-ar putea 
si avem un nou cam-

pion deloc surprinză
tor. Pretenții, simila- 
lare are și Pavel Ne
delcea, ghinionistul 
tragerilor • la. sorți, ca- 
re-l o' 
douf 
ce 
Ir

,a 
xat 
aceste condiții, consu
mând prea multă e- 
nergie intr-uh meci 
care nu-i solicita e- 
fortul. Cum spunea 
cineva: el a boxat 
„de-un meci", nu „de 
un turneu".

Surpriza cea 
mare a zilei era s<5 ne-o producă insă me
talurgistul Hodoșan. 
Prea alintat de ful-

-ă să boxeze 
ța rînd. Cel 

.mat lui Flat 
zșița și în mese- 

de forjor, a ba- 
însă imprudent in

mai

gerătoarele sale vic
torii recente de la 
Belgrad, semimijlociul 
bucureștean — altăda
tă el însuși victimă ■ 
permanentă a k.o.-u- 
rilor — era să iasă 
din cursă din pricina 
curajului cu care l-a 
atacat fără răgaz, 
timp de două reprize, 
timplarul Constantin 
Stan, beneficiarul u- 
nor puncte in avans 
pe foile de arbitraj. 
Dar 
contră 
celui 
gustul 
pide, 
(aproape) învins sur
prinzător într-un în
vingător normal 1 
Victor BANCIULcSCU

Aurel Simionescu (Farul 
Constanța) în dreapta — în
vingător la puncte in fața 
lui Nicolae Andrei (A.S.A. 
Cluj).Foto : THEO MACARSCHI

S-A REDESCHIS
PATINOARUL DIN GALAȚI

o necruțătoare 
de dreapta a 

care a prins 
victoriilor ra- 

tranșformă un

GALAȚI, 28 (prin telefon de 
la corespondentul nostru). 
După o pauză fortuită, pati
noarul artificial din Galati 
și-a redeschis porțile. In. 
prealabil, gospodarii orașului 
s-au îngrijit să-l facă o atentă 
toaletă.

In momentul de față, ghea
ța se prezintă în condiții ex
celente. T. SIRIOPOL

FILME SPORTIVE

antrenament »șuț la poartă, din mișcare, cu adversari...**, cei peste 7 000 de spectatori (în majoritate elevi) gustînd deliciul golurilor, oferite în cele din urmă într-un abundent și variat sortiment (șuturi din toate unghiurile, baloane expediate în poartă eu capul, cu călcîiul, „bom- be“ imparabile alternînd cu simple devieri care trimiteau mingea în plasă).Dacă sub raportul specta-

CUPA

tineri

jongleri

de fotbal

Ziarul nostru a luat inițiativa

cu mingea

LEON DESMENEZ (Franța), 
ani, ciștlgătorul linalel 197» din 
Franța al CONCURSURILOR ADI
DAS, cu < 46» lovituri.

cei mai buni

să organizeze, cu consultarea 
și sprijinul Federației române de fotbal, a unor concursuri 
da jonglerie cu mingea, după modelul concursurilor Adidas din 
Franța. Asemenea întreceri sînt foarte accesibile copiilor și ti
nerilor. Ele constau în menținerea, de cît mai multe ori, a mingii 
de fotbal în aer, cu ajutorul picioarelor și a capului, fără a ti 
lăsată să atingă pămintul.

S-a ajuns, în prezent, la circa 4 000 de lovituri, fără căderea 
mingii pe pămînt.

Asemenea întreceri — foarte populare în multe țări euro
pene — ajută la formarea viitorilor fotbaliști. Ele adună la start 
zeci de mii de copii și tineri.

In mod experimental, organizăm un prim concurs dotat cu 
„CUPA SPORTUL", rezervat centrelor de copii și juniori ai cen
trelor divizionare A din Capitală și din țară, cu finala la
15 noiembrie 1970, la București, la care se vor prezenta cîștigă- 
torii pe centre. Participă tinerii fotbaliști pînă la vîrsta de
16 ani, împlinită în 1970. Cîștigătorilor le vor fi oferite diferite 
premii. Vom reveni cu amănunte.

ROMÂNEȘTI
PREMIATE

LA CORTINA

d'AMPEZZOLa concursul internațional de cinematografie sportivă, organizat la Cort'na d’Ampezzo (Italia), filmele prezentate de Consiliul Național pentru educație fizică și sport din România au primit următoarele premii:Premiul II, acordat de Centrul sportiv italian, plachetă și „Diplomă de onoare", filmului LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICA (regizor Erwin Szekler).Medalia de argint a Comitetului olimpio național italian, filmului ECHIPAJUL — bob (regizor t Stiopul Savel).

care co-
să-l plan

Cineva amintitspusele lui Kierkegaard: tragedia omului este că viața nu poate fi înțeleasă deplin decit după, în timp ce ea trebuie trăită înainte. Dar, cu fotbalul oare nu-i La fel ? Nu-1 poți explica decît după ce s-a consumat partida, dar trebuie joci, potrivit unui dinainte stabilit.Iată o contradicție face fericirea unor mentatori ai fotbalului. Vorbind totdeauna a pos
teriori, ei pot fi oricind mai înțelepți, decît cei mai deștepți dintre antrenori.

I
(vib) 8



pa g . S 2—a Nr. 1067; (6501)

Școala sportivă Sinaia
GATA DE start:La Sinaia a nine. Pirtiile de echi — deși nu sânt, încă, în totalitate apte pentru inaugurarea sezonului — încep să invite la activitate pe iubitorii acestui sport. Motiv pentru care ne-am interesat în ce măsură elevii Școlii sportive din localitate sînt pe cale de a termina sau au încheiat pregătirile. In acest scop am Invitat •la o discuție pe profesorul ■IOAN MATEI, directorul amintitei instituții de învățămînt. „Vom lucra șl în acest an — ne-a declarat interlocutorul — cu două grupe de schi : una de performanță, cuprinzînd nume deja cunoscute, ca Alex. Bogdan și Marian Burchi — componenți ai Iotului de juniori — Cornel Nițoi, Cornel Neguțescu, Doina Croner, Sorina Stavăr, precum și cu o grupă de începători. Sezonul i-a găsit pregătiți pe elevii noștri la capitolul condiție fizică.”Profesorul Matei ne-a făcut, apoi, cunoscute acțiunile mai importante la care vor lua parte schiorii școlii. Pe primul plan se situează participarea la competițiile organizate de federația de specialitate. Paralel, conform calendarului școlii, toți elevii — pe categorii de vîrstă — urmează sa ia parte la ampla manifestare „Fulgul de zăpadă", precum și la tradiționalele concursuri „Cupa Feleș" și triunghiularul Sinaia- Predeal-Brașov. Directorul r~~ Iii, dar și ceilalți profesori

specialitate, C. IOVAN și A. CIQCILTEA nu sînt satisfăcuți întru totul de baza materială și de echipamentul necesare practicării schiului : „In noile condiții, în care mai mult de 150 de elevi practică cu regularitate schiul, a devenit de stringentă actualitate amenajarea pistelor pe pantele din preajma școlii. Aș «duce în discuție încă un aspect: ne lipsesc schiuriie și de aceea nu avem posibilitatea să scoatem, concomitent, la antrenamente pe toți elevii școlii. De asemenea, echipamentul este in mare parte complet degradai, dar și acesta abia ne ajunge pentru jumătate din efectivul școlii".Credem că Inspectoratul județean de jnvățămînt Prahova ar trebui să aibă în vedere, în mai mare măsură, dotarea a- cestei unități de performanță cu echipament și cesare practicării materiale ne- schiului.
G. 1RIMINOIU

O

șco- i da

• „CUPA MONDIALA**, 
petiție a schiului devenită tradi
țională se va disputa și anul a- 
cesta după același sistem, doar 
numărul probelor care contează 
în clasament fiind modificat. Ast
fel, în iarna aceasta atît pentru 
femei cît și pentru bărbați au 
fost reținute 7 coborîri (față de 
5 anul trecut, 8 slalomuri uriașe 
(față de 11) și 9 slalomuri spe
ciale (față de 11). Prima probă 
a sezonului va fi o coborîre care 
se va disputa Ia 12 decembrie la 
Scstriăres (Italia).
• Zona „TREI BRAZI", cum 

obișnuim să spunem munticelu
lui Moraru de lingă 
poate deveni un teren 
școala schiului șl chiar 
concursuri rezervate copiilor și ju
niorilor. Poate, dar cu condiția 
amenajării unor pîrtli in preajma 
celor două cabane existente (Trei 
Brazi și Poiana Secuilor) șl de 
noul hotel „Trei Brazi". Cum 
însă bazele de aici au doi stă- 
pîni. nici unui nu s-a gîndit la 
pîrtil de schi, deși noua șosea
— ușor accesibilă autovehiculelor
— poate face din „Trei Brazi" o 
supapă de descongestionare a 
Predealului. Dar, poate pentru 
anul viitor...

® CJEFS — REȘIȚA a luat - 
pentru Iarna aceasta — o Iniția
tivă care merită să fie subli
niată : a urcat pe Senienic un 
bebl-schl-lift pe care ii pune gra
tuit Ia dispoziția schiorilor din 
Reșița, ce se pregăteso pentru
competiții. Acțiunea va consti
tui fără îndoială un stimulent și 
o menționăm pentru a fi even
tual reluată șl de alte consilii
județene.

• DACA J.C. KILLY nu a reu
șit să devină un pilot automobi
list de clasă, cum intenționa (mai 
ales din cauza multiplelor preo
cupări profesionale), se pare că 
un alt membru al echipei Franței 
o va face. Este vorba de George 
Mauduit, care, fără mult zgomot 
a Început să participe la compe
tițiile auto cu intenția de a per
severa.

Predeal, 
pentru 
pentru

condiția

CINE REDĂ PÎRTIA, AMATORILOR DE SCHI?
Gt-i drept, Iarna t-a gră

bit — ca niciodo-tă — să-și 
faci apariția la Păltiniș. Iar 
la Păltiniș se construiește un 
telescaun. Spre bucuria ama
torilor de schi. Dar, spre ne
cazul acelorași amatori, pîr-

rilor 7 Constructorii nu par a 
avea această intenție. A- 
tunci 7... Atunci, amatorii de 
schi din Sibiu și-au propus 
să facă ei cuvenita curățe
nie, la un sfîrșit de săptă
mână, înainte ca iarna să se

ÎN JURUL CICLOBALULUI

mai
intenție

tia lor poartă amprenta șan
tierului : rădăcinile brazilor 
tăiați pentru lărgirea pirtiei, 
fier beton, utilaje (a se ve
dea fotografia).

Cin» va reda pirtia, șchio

BIATLONIȘTII POT

stagnare cu explicațiiBiatlonului îi revine de la o vreme sarcina să reprezinte schiul nostru pe plan internațional, blatloniștii reușind de-a lungul cîtorva ani să ne aducă satisfacția unor locuri fruntașe, așa cum nu au reușit schiorii celorlalte discipline.De la o iarnă la alta, concurența devine însă mai mare, tot mai mulți fondiști buni fiind dispuși să alerge cu o armă în spate și să-și încerce îndemînarea la tragere. Așa se explică faptul că și locurile fruntașe ale biationiștilor noștri au devenit mai rare și mai departe de medalii. Tirul, cu minutele care le aduce, a rămas atuul principal al biatlo- niștilor noștri, dar valorile au început să se niveleze, alergarea mai slabă pe schiuri ne- maipuiind fi compensată azi ca acum 3—4 ani. în aceste condiții se pune firesc între- vor reuși biatlonișlii să țină pasul cu pro- general care se rcali- în această disciplină ? sînt perspectivele lor campionatele mondia- 1971 și Jocurile Olini-
barea : noștri greșul zează Care pentruIe din .. .....,.pice din 1972 ?Desigur, este greu și aici, ca în general în sport, să ss poată face afirmații categorice, să se prevadă milimetric evoluția schiorilor noștri și a adversarilor lor. Există însă în micul grup al biatloniștilor noștri o dorință de afirmare transpusă în acea muncă dir- ză și serioasă care poate asigura progresul ; există în rîn- durile antrenorilor lor o bună intenție care nu poate fi contesiată și o străduință de a fplpsi cele mai bune mijloace pentru atingerea acelei forme sportive maxime, generatoare de rezultate valoroase.Dar toate ajuns 1In pragul toamnei am poposit printre................dul de a căuta răspunsuri” la această Întrebare. justificată mal ales de distanța scurtă care-i separă de examenul mondialelor și de cel olimpic,

acestea sînt de
biatloniști cu gin-

VOLEI
AMELIORĂRI LA BĂIEȚI, STATU QUO LA FETESpre deosebire de partidele desfășurate în etapa întîi, cele din etapa a Il-a au prezentat un plus de calitate. Și cînd spunem aceasta, ne gîndim, în special, la campionatul masculin, unde s-a înregistrat un reviriment în jocul majorității echipelor. Politehnica Galați — actuala lideră a clasamentului — a obținut două victorii facile în fața Petrolului Ploiești, in deplasare, și Explorări Baia- Mare, pe teren propriu. Noul antrenor al formației, George Kramer, este dispus să revita- lizeze echipa care, la un moment dat, a trecut printr-o a- cută criză de formă. E drept că a avut numai întîlniri u- șoare, dar prezența în echipă — Pe lingă experimentați! U- dișteanu, Szăcs, Mânu — a u- nor tineri jucători valoroși — Radu Dumitrescu, Dragoș Popescu și Constantin Stere — ne face să credem că lucrurile se vor îndrepta pe deplin. Infuzia de tineret este, se pare, specifică mai tuturor combatantelor. La Dinamo și-au făcut apariția în sextetul de bază o serie de voleibaliști de perspectivă : Mircea COdoi, Cornel Oros, Laurențiu Du- mănoi, care scuză într-o oarecare măsură comportarea de pînă acum. O surpriză plăcută o constituie teamul IEFS-u- lui, care i-a învins consecutiv pe băcăuani și b-așoveni. Remarcăm, cu această ocazie, pe tinerii Pop, Popescu, Io- nescu, Arbuzov, Iancu și Stanca, care s-au dovedit a fi bine pregătiți pentru campionat.Nu înseatnnă însă că acest prim bilanț este pe de-a între-

gul mulțumitor. Se comit încă foarte multe greșeli de tehnică individuală, de tactică, multi dintre voleibaliști nu au o pregătire fizică corespunzătoare. Continuă să manifeste acute carențe echipele Petrolul, Explorări B. Mare, Unirea Tricolor, Viitorul. Universitarii clujeni au cedat cele două par-» tide (cu Rapid și Viitorul), după ce au fost la un pas de victorie. Lipsa de experiență a tinerilor pregătiți de prof. C. Bengeanu i-a privat de un rezultat favorabil.Dacă la băieți am putut remarca citpva lucruri bune, nu se poate afirma același lucru despre evoluția echipelor feminine. Toate echipele, aprpa- pe fără excepție, au nemulțumit prin jocul lor anost, lipsit de orizont, prin abundența erorilor cele mal multe dintre ele e- lementare. Și este cu atît mai neplăcut cu cît aceste aspecte au putut fi întîlnite tocmai Ia echipele cu pretenții (Rapid, Universitatea Timișoara, Medicina). „Startul" fetelor întîr- zie, deși peste cîteva zile se dispută etapa a Ifl-a. Mai este nevoie, oare, de alte îndemnuri ?Mai notăm, ca un fapt îmbucurător, calitatea arbitrajelor, care au primit, în majoritate, calificative bune și foarte bune.
Sîmbătă și duminică 

in divizia A

BREVIAR
fosto O serie de arbitri au 

avansați la o categorie supe
rioară. Astfel, au devenit ar
bitri de categoria republica
nă următorii: 1. Niculescu, Em. 
Iliescu (Buc.), I. Amărășteanu (Craiova), C. Pitarii (Sibiu) și V. 
Ranghel (Ploiești). De la cate
goria ll-a au fost promovați la 
cat. 1 următorii arbitri: L. 
Păltinișan, V. Stânei, Gh. Stan (Brașov), C. Păduraru, O. Dra
gan (Timișoara), M. Herța, N. 
Bucșe (Cluj), Pl. Borz, V. Sza- 
k-acs (B. Mare), M. Neamțu (P. Neamț), V. loniță, 1. Bozdoc (Cpnstanța), I. Nicoară, M. 
Lucaci (Arad), D. Cristea (Tg. Jiu), C. Urecheata (Oțelul Roșu), N. Dragu (Buzău), A. Pra- 
hoveanu (Ploiești), V. Chislin,
F. Mader, G. Nedelcu, M. Leo- 
novici, Gh. Fortuna, A. Dinu, 
R. Constantinescu, M. Tabacu,
G. Opaiț, S. Klinger, V. Arhip (toți din București).

• Cunoscutul antrenor Se
bastian Mihăilș.șcu, care a con
dus echipa masculină Dinamo 
București la ciștigarea C.G-.E. 
de două ori conșeculiv, antre- 
neazd ttcum pe... divizionara B, 
Progresul 1

• Arbitrul Internațional M. 
Albuț a primit invitația de a 
oficia la un turneu masculin 
ce se va orghniza la jumăta
tea (ui decembrie la Leipzig, 
turneu la care va participa și 
formația Rapid B»ture»u

Etapa a IlI-a a diviziei maxime programează sîmbătă și duminică partide echilibrate și interesante. La masculin, toate formațiile fruntașe evoluează în deplasare. Iată programul întîlnirilor : Tractorul—Politehnica Timișoara, Unirea Tricolor Brăila—Politehnica Galați. „U” Cluj-I.E.F.S., Petrolul- Rapid, Explorări B. Mare— Steaua și Dinamo—Viitorul Bacău,La feminin, primele clasate. Dinațno și I.E.F.S.. se ÎȚitilnesc sîmbătă, în Ciulești, într-o partidă contînd pentru șefie. Celelalte meciuri : Farul—Penicilina Iași, Ceahlăul P. Neamț—U niversitatea Timișoara, C.S.M. Sibiu—C.P.B., Medicina Buc.—„U“ Cluj, Rapid— Universitatea Craiova.

aceste 
lâuda- 
nu va 

in

tnslaleze 
meleaguri. O 
bilă care, sperăm, că 
întîrzia să fie tradusă 
fapt.

Foto-text: S. BONIFACIU

DEVENI MAI BUNI FONDIȘTI ?

și o sugestiedoar la interval de un«flaț sezon.Atmosfera de lucru așa cum ne așteptam — foarte bună, atît în rîndu- rile schiorilor, cît și ale antrenorilor.Discutînd cu antrenorii (C. Tiron și M. Stuparu) și cău- tind să privim in viitor, am avut însă o surpriză. Amindoi socoteau puțin posibil un progres la alergarea pe schiuri — în raport cu concurenții di- recți și contau pe perfecționarea tirului, atuul cunoscut al schiorilor noștri. Fără îndoială, această optică are a- numite justificări, cea mai reală pornind de la faptul că în probele de fond nu reușim să recuperăm de rămînere în toatevel mondial diu ultima vreme. Și aceasta în ciuda unor eforturi de pregătire care — cel puțip aparent —. nu justifică stagnarea.Fiindcă în acest interval s-au schimbat cîteva generații de sportivi și antrenori, dar rezultatele au rămas la ac.elași nivel, s-a statornicit ideea că np putem avea schiori fon- diști de valoare mondială. O experiență proprie dintr-un trecut nu prea îndepărtat ne face să credem că adevărul nu ește acesta, și explicația trebuie căutată (făcînd abstracție de nevoia unei selecții pe bază de mase) și in metodele de antrenament folosite, prea puțin schimbate in ultimele două decenii. Mai precis, sîntem tentați să socotim plafonarea fon- diștilor ca un rezultat firesc al unei sărăcii de mijloace folosite în pregătirea — foarte importanță — din anotimpurile fără zăpadă și mai ales prin folosirea unor mijloace de bază puțin eficace cum ar fi crpsul în ținuta atletică. Or, iarna picioarele nu trebuie numai să alerge, ci să și ridice mereu greutatea suplimentară a schiorilor.Primii fulgi de zăpadă ne-au anunțat apropierea iernii, dar

era — de fapt

ani de zile o in urmă constatată confruntările la ni-

Clasamente, divizia
FEMININ 
SERIA I

1. Voința M. Clue
2. Spartac Buc.
3. Drapelul r. Sibiu
4. Voința Bv.
5. Sănătatea Arad
6. I.T.B.— Informația
* Medicina Tg. M.
3. Viitorul Bistrița 
‘ porvihul Deva

Medicina Cluj

7.

9.
10. . ...
11. Voința Zalău
12. Voința Oradea

SERIA A
1. Flacăra r. Buc. 

Viitorul Buc. 
Progresul Buc. 
Voința C-ța. 
Universitatea 
Universitatea 
Constructorul 
A.S.E. Buc. 
Sănătatea Tgv. 
Politehnica Gl. 
Electromotor Pit. 
Sănătatea Pi.

MASCULIN 
SERIA I 

Universitatea Tm. 
Progrgstțl Btic. 
Voința Arad 
A.S.A. Sibiu 
Silvania S. 
Alumina Od. 
Politehnica Bv. 
C.F.R. ChiJ 
Voința Buc. 
industria sîrmel 
Corvinu! Hd. 
C.F.R. Tm.

SEBIA A lț-1 
Electra Buc. 
Politehnica Iași 
Universitatea Cv. 
Aurora Buc. 
Relonul Săvineștf 
Constructorul sv. 
Farul
Medicina Buc. 
Vagonul Pi. 
Slderurglstul Gl. 
Universitatea Buc. 
Electroputere Cv.
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Poate pentru ca lecția vieții sd ne intre 
bine în cap, poate de aceea s-a nimerit în 
sâptâmîna trecuta acest straniu fenomen t din 
aceeași Jarâ vecină, am avut parte de nu
meroase transmisii privitoare la gimnastica 
mondială — de altfel, foarte bune și cu sur
priza unui Gabriel Badescu în progres — 
dar meciul de fotbal desfășurat tot acolo 
și care ns interesa cel mai mult, ioc I Gim
nastică, da ' '
e a lor noștri, asta nu scade din asprimea 
lecției t fotbalul cere mai mulți bani decît 
gimnastica și deși gimnastica e nu o dată 
mai frumoasă decît fotbalul, ea se vinde 
mai ieftin. Așa se întîmplă și cu oamenii, 
în viață — așa se întîmplă și cu sporturile, 
sa ne intre bine în cap.

Alt fapt semnificativ al săptămînii a fost 
acela câ Dinamo — Steaua, meci între două 
echipe-etalon, pe plan intern, s-a nimerit a 
se juca după „miercurea 
vînâtâ' (expresia fericită 

în nefericirea lui Balaban), 
după ce am văzut slmbâtâ 
noaptea Steaua roșie — 
U.T.A. și alte plăceri. Din 
nou viața — cu ge.nero- 
zitptea ei bine cunoscută 
— a încercat sc ne des
chidă ochii. Căci, chiar 
dacă Țppescu a vrut sâ 
np liniștească, sugerîndu-ns 
câ „montajul* de la Bel
grad era prea „original", 
adică prea atacau șirbii 
și prea ședeau la cptie a 
rodenii — tot nu vad de

fotbal, nu. Știu că vina nu

s-a nimerit a

An- și-au mij- mij-cîteva uitate, 1950—1951 au șalt valoric

cel puțin încă o lună biatlo- niștii și fondiștii vor continua pregătirea pe uspat. trenorii biatloniștilor propuș să adauge loace nu noi, dar loace care în anii stat la baza unuide necontestat făcut de fondiștii noștri. Să sperăm că ei o vor face cu toată convingerea și că marșurile lungi, în ritm vioi, «u bocanci în picioare și bețe de schi își vor rplua locul printre mijloacele de bază ale pregătirii pe uscat a schiorilor fondiști.
Gh. EPURAN
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AZI,
VERDICTE 

ALE BIROULUI 
FEDERAL

După ce luni în cadrul șe
dințelor de analiză cu loturile 
masculin 
dezbătute, 
aproape 
care au 
in campionatele 
lăzi Biroul federal al F.R.V. 
reunește pentru a lua măsurile 
cp se iniptin și a dicta sanc
țiuni împotrivă unor sportivi 
care, prin comportarea lor. au 
contribuit la insuccese.

pi pe15 dusfeminin, au fost 
parcursul a 

ore. cauzele 
la eșecurile 

mondiale, as- 
se

Seurt dialog eu MIRCEA DUMITRESCU jucători. Mă gîndesc Bîpleg și Cocoș, inalți 1,9(1 m.
ce np încercați o in-in masă a acestei echi- 

elemenle de perspecti-

După încheierea meciului masculin Steaua—Petrolul, am întîlnit în holul de la Flo- reasca pe antrenorul ploieștean prof. Mircea Dumitrescu. A- bătut, nu pănlru că a pierdut la zero, ci pentru evoluția cva- si-penibilă a jucătorilor săi, cărora le este de curînd antrenor.
— Ce năzuințe are Petrolul in acest an ?— Una singură :trogradezf ! După cum ați ziit nu va fi prea ușor.
— lat antrenorul ei 7— Să ofere loturilor natio-

să nu re- vă-

nale doi la tinerii de peste
- De 

tinerire 
pe, cu 
vă ?— DeIntr-adevăr, Petrolul a fost una dintre echipele cu o singură preocupare : evitarea trogradării. Cind va avea altele ?...

unde ?...Petrolul a re-Și
I
I

Rubrică redactată de :
Aurelian BREBEANU 

Emanuel FăNTaNEANU

I

avea loc răsturnări de situație, ca aceea pe
trecută cu Feijenoord și care merită toată sti
ma — ci decalajul stilistic. Aici, în dome
niul stilului de joc, nu se pot petrec® minuni 
peste noapte, chiar dacă miercurea viitoare 
ne vom lua niște revanșe, dinlr-acelea care 
ne dezvoltă neurastenia : adică un 1—0 care 
așa rămîne din minutul 10, sau un 0—0, „la 
capătul unui meci cu incredibile ratări*...

Romulus Balaban — care ne- permis foar
te bine să urmărim Dinamo — Steaua, ocro
tind pauzele, subliniind adevărul că Steaua 
a pierdut prin trei acțiuni individuale pe care 
„zic eu", nici un bun englez sau olandez nu 
le va „înghiți* — Balaban ne-a semnalat 
salutar două declarații care fac — prin pers
pectiva deschisă 
Una — că echipele engleze bune, ca Liver
pool, sînt mai ale dracului a'ecît naționala 
aceea Ia care ținem cu toții. (E ceea ce am 

scris aici, după Anglia — 
România, la Guadalajara, 
permiteți-mi să mă citez 
vanitos, dar între paran
teze). A doua i că Eindho
ven e mai bună ca Feij- 
enoord, după părerea lui 
Hălmăgeanu. Credeți sau 
nu, mie unuia îmi ește 
clar că la nivel de U.T.A., 
Steaua sau Dinamo, noi 
iucăm altceva decît Eind
hoven sau Cagliari, sau 
Everton. Iar acolo, „Ia ei, 
acolo*, naționalele lor sint 
sub marile lor echipe de 

club, iar la noi e invers și de aici un șir de 
iluzii, și deci deziluzii, un șir de satisfacții și 
iar de iluzii cu deziluziile lor.

Fireșle, deziluziile ne pot face amari, răi 
și păcătoși. Nu vom muri din asta, dar nici 
nu ne va merge mult mai bine. Ne vom per
fecționa sistemul de maliții, ne vom lua de 
Țopescu, de Fănuș, de loa.nifoaia, vom opune 
cu totul arbitrar și răutăcios pe unii altora, 
vom scrie pamflete împotriva celor ce scriu 
pamflete la adresa lui Dobrin — dar toate 
astea și multe altele de acest gen nu vor 
schimba dalele problemei i nici o echipă de 
a noastră nu dă goluri ca Steaua roșie sau 
Liverpool l Tn rest ■— ciclobalul, tovarăși I 
Numai asta ne mai lipsea, cînd Cardiff City 
bate Nantes, în „Cupa cupelor* cu 5—1...

înghiți
englez sau olandez nu 

Balaban ne-a semnalat

cît o bună transmisie.

wni 

fu LhLiBa
. __ . _. .. ne-am liniști.
Ceea ce a fost expresiv în acel montaj — 
desigur, tendențios — nu mi s-a. părut de
calatul valoric; n-am comparat jocul celor 
<jouă echipe, nu asta mă interesa ; stilul iu
goslavilor m-a impresionat. Admițînd că ni 
s-au oferit doar momentele de vîrf ale jo
cului, treeîndu-se cu vederea toate acele sce
ne slabe, fără intensitate, ratate, inerente 
oricăror artiști — ce vigoare, totuși, în atac, 
ce viteză, ce centrări, ce altă concepție I 
Steaua roșie, înainte de a juca mai bine de
cît U.T.A., juca altceva. Altceva decît Dina
mo ,altceva decît Steaua. Din rădăcina lu
crurilor — era altceva. Și mi-e greu să cred 
că U.T.A., dîndu-i șase goluri Timișoarei, le-a 
dat în stilul Stelei roșii. Aici e toată proble
ma : nu decalajul valoric — unde mai pot
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BELPHEGOR

C. S. U. Construcții — învingătoare in Cehoslovacia
timp în urmă, echipa 
de tenis a României

a evo-

Cu citva 
campioană ___ -
— C.S.U. Construcții 
luat la Praga. După revenirea in 
țară, am solicitat conducătorului 
tenlsmanilor noștri, ȘTEFAN 
GEORGESCU, secretarul clubului, 
cîteva detalii asupra turneului.

— Partenerii dumneavoastră de 
întrecere au fost tențsmani 
dutabili 7 Vă întreb aceasta de
oarece presa pragheză scria 

fost pie cit de neașteptată, 
atît de meritată.

— Titpp de aproape o șăplj- 
mină am tost oaspeții formațiilor 
Slavpj Vysehrad Praga și Slavia 
Vysoke șkpjy. Intr-adevăr, vic
toria noastră a produs oarecare 
surpriză printre iubitorii tenisu
lui din capitala Cehoslovaciei. 
Afirmația este valabilă mai ales 
dacă tpă refer la intllnlrea cu 
Slavo) Vvsehrad. Jucători de va
loare ca Medopos, Saic și piiple- 
rova erau considerați punctele 
forte ale gazdelor. Ei și-au con
firmat, în cele din urmă, valpa- 

cu 
năs
care

re-

oșrece presa praghezâ scria că 
victoria pe care ați obținut-o a - - ■ ..... pe

a dispus cu 6—4. 6—3. Dar, In 
celelalte partide ale intîlnirii, te- 
nisn^anii români s-au comportat 
remarcabil. Aș aminti, in acest 
sens, victoria lui Boaghe asupra 
luj Saic cu 8—6, 7—5, a lui Al- 
măjan asupra lui Soukup cu 
8—6, 6—1, precum și comportarea 
perechilor noastre de dublu San
teiu, Boaghe și Kun, Boaghe, 
apoi Santeiu, Butoi — care au 
cîștigat toate lntilnlrile. In acest 
fel a fost posibil ca meciul pe 
echipe, sâ ne revină la limită, dar 
meritat: 12—11.

— Confruntarea cu cealaltă e- 
chipă, cum s-a desfășurat ? De 
ce ați jucat numai 10 meciuri ?

— Nici formația Slavici nu este 
lipsită de tenismani valoroși. 
Printre aceștia i-aș aminti pe 
Novak și Pisecky. Rezultatul în- 
iilnirii ne-a fost favorabil cu 
6—4. S-au jucat doar 10 meciuri 
deoarece unji dintre partenerii 
noștri cehi urmau să la parte la 
cîteva competiții prevăzute în 
calendarul intern.

Ion GAVRILESCU

„FENOMENUL SELECȚIEI SE ÎNTINDE PE O DURATĂ 
NEBĂNUIT DE MARE"

ne declară prof. Dan Pavelescu înfr-o discuție despre 
tinerii jucători și unele probleme ale baschetului ieșean

rea, primul debutlnd chiar 
o victorie în țața jucătorului 
tru nr. 1, Ionel Sanțeiu, de

DUNĂREA GALAȚI 
Șl SĂNĂTATEA ORADEA - 

PROMOVATE ÎN DIVIZIEDupă încheierea barajului disputat la București, pe terenurile Progresul, echipele Dunărea Galați și Sănătatea Oradea au promovat în seria a Il-a a diviziei de tenis. A retrogradat Petrolistul Cîmpina.

MARMUREANU Șl DRON 
— LA BUDAPESTA

Campionul țării, Petre Măr- 
mureahu și cîștigătorul „In
ternaționalelor" României, Se
ver Dron, au fost invitați în 
zilele de 31 octombrie și 1 no
iembrie la Budapesta, pentru 
o întîlnire cu echipa Unga
riei. Tenismanii maghiari 
și-au exprimat dorința de a 
se antrena, intr-un meci a- 
mical, cu jucătorii români, 
în vederea participării lui 
Gulyas și a coechipierilor săi 
la „Cupa Regelui Suediei".

Este suficient să amintim că două din echipele de minibas- chet pregătite de el au ocupat locurile 3 și 4 la Criteriul național din 1969 și că a dat lotului național de juniori trei jucători (Dan Ciucă, Dan Scu- taru și Marian Burcă), pentru a face prezentarea profesorului Dan Pavelescu. antrenor la C.S.M. Iași. Competența lui ne-a determinat să-i cerem cî- teva păreri asupra dificilelor probleme ale selecției.— Oricit de curios ar părea, antrenorului de baschet îi trebuie iui procent de șansă mai ridicat. Să n>“ explic. Nu este vorba num? ti) „a prinde" o generație m. ,dotată, ci și de un gabarit mărit — altul dc- cit normal — al viitorilor performeri. în baschetul modern, al „giganților", nici măcar conducătorul de joc nu trebuie să aibă sub 1,90 m. „Europenele" și Balcaniada de juniori au demonstral-o suficient.— Dar în afara acestei „loterii a înălțimilor" 1— De aici începe domeniul lucrului științific. Voi afirma incă un lucru paradoxal Ia prima vedere. însuși antrenorul este un subiect al selecției, efectuată însă de către cei care îi încredințează această misiune : Iui i se cere pasiune, mulțumirea cu satisfacția „platonică”, nespectaculoasă, a lu-
■ FOI© i- * M

ȘTEFAN KRONER: „Dinamo țintește departe

In noua ediție a C. C. E.“Căpitanul campioanei nale la polo, maestrul tului Ștefan Kroner, ne-a vizitat la redacție a doua după ce echipa sa terminase vietoriojjsă în turneul final. „A fost neașteptat de greu și dp aceea mă bucur atît de mult pentru al 14-lea titlu consecutiv — ne-a spus dinamovis- tul. La vîțrșța ppașțră, a celor trecuți de prința tinerețe, fiecare victorie copțează parcă dublu..."L-am întrebat pe Șt. Kroner ce părere are despre echilibrul valoric al turneului final și despre perspectivele participării dinamoviștilor în CCE Iată opiniile sale :„în campionat n-a existat o echipă care să se detașeze net. Poate ar fi reușit-o Dinamo, dacă jucătorii care au evoluat anul acesta în națională n-ar fi dat semne evidente de oboseală. în schimb, noi. ceilalți, care am șomat real-

națio- spor-zi mente aproape două luni —- este evident că programul campionatului prezintă defecțiuni — am avut forțe proaspete. Cu un asemenea lot. era normal ea Dinamo să șchiopăteze pe ^locuri, dînd prilej adversarelor să o contreze serios. Dar am trecut cu bine acest hop și vom pleca liniștiți la Marsilia pentru a ne apăra șansele. și a obține calificarea in semifinalele C.C.E.Cred că toată lumea este de acord că o grupă mai grea (vom juca cu campioanele U.K.Ș.S. și Ungariei, îp timp cp ecr ‘.R.Ș.S. și Ungarii îhipple iugoslave doar un galop de sănătate ... Atena și Belgrad) nici nu se putea. Pe de o parte, este ne câ s-a intîmplat așa.Puteam întîlnî, îptț-o serie, formații de valoare desță și să ne calificăm glorie. Personal, prefer cei iari adversari, pentru ca să nu ne mai amăgim singuri, să

vor facelabi-altă mo- fără mai
(Urmarț din pag. 1)

prin aceea că în primăvară, 
Valeria a fost accidentată, ț- 
fectele fiind reșimțite apoi 
încă multă vteme...

— Și mai este ceva ț Nu 
știu cum s-a făcut dar in a- 
proape toate cursele mele din 
acest an, a completat Valeria Bufanu, am alergat... împotri
va vîntului- Doar acum în 
toamnă, la Pitești și la penta
tlonul de la București, a fost 
„calm plat“cum spun canotorii 
și aturței am obținut 13,0 și 
respectiv, 12.9 s. Dacă în a- 
ceste ocazii aș fi avut asisten
ta favorabilă a vintuipi, în li
mitele regulamentului (n-n. 2 
ms) poate că izbuteam chia’ 
să egalez recordul mondial la 
1Q0 mg și să-l dobor pe cel 
de la 200 mg. Vă spun sincer 
închei 1970 cu multe bucurii, 
dar și. cu regretul de a nu fi 
putut obține recordul pe 200 
mg. care sint aboslut convinsă 
că anul viitor tot al meu i a 
fi l Șt mai am un regret acela 
că la ălilnche.n. 20.0' mg incit 
nu va figura in programul o- 
limpic. Este proba care con
vine cel mai mu't calițătilor 
mele, fîf.e.îă, șt
ritm, proba ’ti care, ci-il c.ă aș 
putea pa maiimum de ran
dament.. Voi dobori insă re
cordul In mii chiar dacă în 
iarna aceasta în Ansfatia sau 
in ai’ă pane, se va alerga

25.2 l

— Ceea ce remarc în mod pozitiv ește sporirea ambiției sportive...
— A.șa și este. Povestea cu 

dopajul de la „naționalele" din 
1969, care mi-a răpit șansa de 
a concura la C'. E. de la Atena, 
m-a ambiționat, m-a îndîrjit 
la culme. Am participat re
cent la pentatlon și am dobo
rî t recordul național dintr-oAMBIȚIILE VALERIEI BUFANU
ambiție, m urma unor tachi- 
nări pe care mi le-au făcut li
nii colțgi Am ieșit campioană 
la IOD m, de asemenea, tot din 
ambiție. Și aveam ambiția ca 
la Pitești, la meciul cu Polo
nia. s-o înving, măcar o dată, 
pe Tereza Sukniewicz, dar ea 
a absentat. O voi face, vă 
asigur, anul viitor- De altfel, 
toată iarna și primăvara lut 
1071 voi fi astfel amb’t’onatțt, 
ca in seo :iul viitor să nu se 
mai poată spune despre mine 
că nu sînt capabilă să evo
luez cu succes și in mari com
petiții internaționale. Vreau, 
de. asemenea, să fiu la înălți
me la „europenele" de sală de 
la Sofia și la cele, din august, 
de la Helsinki. Vreau să co-

crului cu cei mici. în altă ordine de idei, nu există unul singur, ci mal mulți selecționeri, în persoana tuturor profesorilor de educație fizică din școli. Dar, aceasta presupune ca baschetul să fie un oaspete o- bișnuit al școlilor generale. La acest capitol, sportul școlar ieșean păcătuiește : mi se pare de necrezut ca Liceul nr. 1, cu trei specialiști în baschet, să nu aibă nici măcar o echipă cu acest profil, sau că de zece ani 1» Iași du a avut loc nici o competiție baschetbalistică la nivel școlar.— Părinții au vreun rol 7— Da, și încă unul mare. Copiii lăsați șă se joace in libertate au deprinderi motrice mult mai accentuate, sînt mai receptivi, au un remarcabil simț al echilibrului. De aceea, părinții, convinși de efectele favorabile ale sportului devin, intr-un fel, „coautori" ai selecției efectuată de antrenori.— Ați amintit de criteriile fizic, social, familial — un Întreg oomplex de parametri care concură în același scop. Ar mai exista un altul 7— Desigur, cel psihologțo. După învățare, desăvîrșirea e- lemeptelor de bază se accentuează în măsură mare prin joc. în aceste noi condiții, copiii își creează personalități proprii și își găsesc singuri căile de rezolvare a situațiilor de joc. A- tenția și eforturile antrenorului se îndreaptă spre cei mai bine conturați, cu spirit de inițiativă, egre nu acționează schematic, după lecții învățate pe de rost. De-abia după această reselecție urmează subordonarea — pe un plan superior — față de intențiile antrenorului. Acum consider drumul selecției încheiat, deși urmează o altă triere care nu mai depinde, însă, de mine : cea a antrenorilor loturilor reprezentative.— Deci 7— Fenomenul selecției se întinde pe o durată nebănuit de mare. Aș afirma chiar că începe cu cîțiva ani înalntpa intervenției directe a antrenorului și șe prelungește pînă după alți api, cînd jucătorul ajunge din punct de yedere sportiv Ia maturitate.Radu T1MOFTEștim ce avem de făcut pentru viitor. Pot să vă asigur că e- chipa țintește sus în acest sezon. Am mai jucat o dată finala și nu ar fi exclus să bisăm numărul. Pentru aceasta trebuie să jucăm mai atent în apărare, iar portarii să se concentreze mai mult".
rectez recordul national pe 
100 mg și, cum am spus, pe 
cel de la 200 mg. Vreau să le 
întrec pe Sukniewicz, pe Johns 
și mai ales pe Karin Balzer, 
despre care se spune că este 
încă invincibilă! Știți, vor fi 
mulți care vor zîmbi citind a- 
ceste ambiții ale mele, dar ii 
rog să-și amine zîmbetul pen
tru anul viitor, in aceeași pe
rioadă I

— Ambiția Vaier iei. intervene prof. Tudoraehe, nu tre
buie confundată cu orgoliul. 
Este un element absolut pozi
tiv pentru că datorită ei a 
ajuns acum să știe ce anumâ 
vrea și să se pregătească in 
consecință, sub toate aspectele, 
lată de pildă un amănunt : 
la prima tentativă de record 
pe 200 mg, la antepenultimul 
gard s-a împiedicat, a alune
cat și a căzut. La a doua ten
tativă și la o treia, la același 
gard a ezitat și din nou a alu
necat. Explicația e simplă « 
atacînd gardul cu piciorul 
drept, aterizarea o face tot pe 
dreptul și cum gardul este 
plasat la ieșirea din turnantă 
este firesc, datorită forței cen
trifuge, să se producă această 
alunecare. Pentru anul ce vine 
vom exersa, tocmai de aceea, 
alergarea cu 8 pași intre gar
duri, pentru a putea ataca gar
durile, succesiv, cu stingul și 
cu dreptul. Atunci nu vor mai 
apare nici ezitările și nici a- 
lunecările, Veți vedea...

SPORT
PE MICUL 

ECRAN!
® Sîmbătă 31 oct., ora 14.30. 

FOTBAL S DINAMO BUCU
REȘTI — U.T.A- (transmisie 
directă) ; ora 16.15 ; U.R.S.S. 
— IUGOSLAVIA (amical) — 
repriza a H-a, Înregistrare de 
la Moscova ; ora 23.05 ■ 
P. S. V. EINDHOVEN — 
STEAUA (rezumat filmat).

® Duminică, 1 noiembrie, 
ora 12.30 : FOTBAL : PRO
GRESUL — PETROLUL 
(transmisie directă) ; ora 
14.15 : AUSTRIA — ITALL1 
(campionatul Europei) — re
priza a n-a, înregistrare de 
la Viena ; ora 22.30 i .Dumi
nica sportivă".

© Luni, 2 noiembrie, ora 
22.40 : TELESPORTUL pre
zintă echipele Steaua roșie 
Belgrad, P.S.V. Eindhoven șl 
F.C. Liverpool.

® Marți, 3 noiembrie, ora 
16.00 : BOX, semifinalele cam
pionatelor naționale (transmi
sie directă).

® Miercuri, 4 noiembrie, ora 
11.55 : FOTBAL : STEAUA — 
P.S.V. EINDHOVEN (trans
misie directă) ; ora 14.10.: 
U.T.A. — STEAUA ROȘIE 
BELGRAD (transmisie r'lrec- 
tă de la Arad) ; ora 16.15 : 
DINAMO BUCUREȘTI — 
F. C. LIVERPOOL (înregis
trare).
• Joi, 5 noiembrie, ora 

20.25 : BOX, finalele campio
natelor naționale (transmlide 
directă).
• Aceste emisiuni vor ti 

comentate de Radu URZICEA- 
NU, Ettimie IONESCU, Călin 
ANTONESCU, Marius PO
PESCU, Mircea TUDORAN, 
Ovidlu IOAN1ȚOAIA *1 Cris
tian TOPESCU.



-

Jocurile Adidas în franța CONSFĂTUIREA OE ASTAZI
de FREDO GAREL, antrenor secund la Stade Rennais

A ARBITRILOR
Se introduc „cartonașele" ?

De mulți ani, JOCURILE ADIDAS, se bucură de o mare popularitate în rîndurile tineretului sportiv francez și ale iubitorilor fotbalului din Franța. In prezent, participă la aceste jocuri circa 50 000 de tineri jongleri ai balonului rotund care se întrec în concursuri regionale pentru cinstea de a ajunge în finală. Anul acesta finala Jocurilor Adidas s-a desfășurat la Nisa și a fost cîștigată de LEON DESMENEZ în vîrstă de 14 ani.Regula acestor jocuri este foarte simplă. Să menții mingea în aer cit mai mult, fără ca ea să atingă pămîntul, cu ajutorul capului, umerilor și genunchilor. Fiecare contact al jucătorului cu balonul înseamnă o atingere de minge Și se numără. Bineînțeles jucătorul care va reuși cel mai mare număr de atingeri de minge va cîștiga concursul.Asemenea întreceri, indife-

rent de denumirea lor ajută prin repetarea, adresa și precizia gesturilor la formarea viitorului fotbalist.La început, reușitele nu au fost prea mari. Numărul de lovituri a crescut însă foarte repede, de la clteva sute la cîteva mii, îneît la concursurile din Franța au fost obținute în acest an peste 4 000 de lovituri consecutive.Este interesant de cunoscut că după aceste Jocuri Adidas, concursuri rezervate celor mai tineri fotbaliști, urmează CONCURSURILE TINERILOR FOTBALIȘTI care devin mai complicate și mai utile viitorului fotbalist de performanță. Prin aceste două concursuri reușim să menținem în mod constant interesul copiilor pentru fotbal de la vîrșta de 7—8 ani pînă la senioratul în fotbal și să recoltăm mari jucători care se formează atît de anevoios din inii și mii de jucători de rînd.De altfel nume foarte mari ale unor tricolori francezi ca kopa, bonifaci, herhet, LECH, CIIIESA și alții au trecut prin filtrul acestor concursuri.

După cum am anunțat, azi dimineață ane loc o consfătuire a i«:bitrilor de divizia A, în cadrul căreia vor fi a- nalizate principalele aspecte desprinse din activitatea de arbitraj, în cele 8 etape de campionat de pînă acum.Cu prilejul sfătuiri. se va definitivă — mativă — în. problema „CARTONAȘELOR", GALBENE ȘI ROȘIT, RE CARE URMEAZĂ SA LE FOLOSEASCĂ ARBITRU PENTRU A SEMNALA AVERTIZAREA SAU ELIMINAREA DE PE TEREN A UNUI JUCĂTOR. In felul ;* cesta, ș-ar elimina orice confuzii, în teren și în tribune, legate de preuațțirea sau avertizarea unui jucător, ceea ce a creat, pînă acum, situații echivoce.De asemenea, este probribil că se va lua în discuție și problema delegărilor, în sensul ca acestea să se facă PRIN TRAGERE LA SORȚI.

acestei con- lua o hotărîre se pare afir- Happel : Nu mă supăr niciodată pe jucătorii met

HAPPEL Șl
La sosirea pe aeroportul din Arad, antrenorul Feijenoord- ului, Happel, răspundea la una din întrebările noastre spu- nînd : „Nu mă supăr niciodată pe jucătorii mei". Această mărturie onorantă venea după ce Feijenoord făcuse doar 1—1 cu U.Ț.A., la Rotterdam. Revenim asupra afirmației, poate banală pentru unii, deoarece ea conține un sîmbure de etică profesională, care merită

1

„DOMNUL DOCTOR"

NUNWEILLER III

TRANSFERAT

picioarelor și al eventual și cu al
Subapreciindu-și 

mai ales după ce Adam 
chis scorul, Universitatea 
s-o pomenit egalată in 
cu cealaltă divizionară A 
cest oraș, C.F.R., iar i?i 
a șl pierdut această

adversarul, 
a des- 

Cluj 
meciul 
din u- 

final 
ințițnire, 

pe care o considerase, probabil, 
„fără probleme*.

In loc să caute explicațiile re
zultatului, fie In slăbiciunile u- 
nora dintre jucătorii de la Uni- 
verșitatea, fie in ambiția cu care 
au jucat cei de la C.F.R.. unul 
din membrit secției de fotbal a 
clubului Universitatea, —
RUL, Mircea lonete, a intrat Ir, 
cabina arbitrului, Șț. Biriescu, 
permițtndu-fi si-i aducă aces-

DOCTO-

i., ,_____
federal, Iancu Ceaureanu, 
xații ‘

Nu 
zația 
după 
torul 
tea cronicarului 'nostru 5 stele, 
din partea trimisului revistei 

„Fotbal* nota 10, iar in raportul 
observatorului federal fusese no
tat cu 9.

Dar despre educația „domnylui 
doctor", s-ar putea discuta maf 
mult. Și primii care ar trebuț 
să facă acest lucru, ar fi con
ducerea secției de fotbal a clu
bului Universitatea Cluj.

a 3-8

in prezenfa observatorului 
" ... acu-

de... NECINSTE !
mai discutăm despre acu
ta sine, vădit neforțdată, 
un meci in care condupi- 
jocului a primit din par

LA DINAMO BUCUREȘTI

Federația română de fotbal a întocmit în cursul zilei de ieri formele de transferare a jucătorului Nunweiller III — care anul trecut a activat Ia Fenerbahce — de la clubul din Istanbul la Dinamo București. Astfel. Nunweiller III are imediat drept de joc la Dinamo.
CE NU MERGE?în fiecare an, pe chipele noastre de ne reprezinte în cupele europene provoacă — de regulă — amărăciune. La ceasul toamnei, cînd se numără bobocii, stăm și noi și socotim tururile pe care formațiile noastre încearcă să le depășească în competițiile mai sus amintite.Treabă ușoară. Cu mici excepții — abia de ajungem cu numărătoarea la turul II...Idță, de pildă, Dinamo București, care-i administrează, acasă, lui P.A.O.K. o porție de cinci goluri, nu mai e în stare să înscrie nici unul, în deplasare la Salonic și nici la Liverpool ; U.T.A., magnifică în fața campioanei intercontinentale, e învinsă net la Belgrad; Steaua a primit cele mai multe goluri în Olanda...Și iar socotim : ce nu merge ? „Nu stăm bine cu tehnica !“ — descoperă cineva... America. „Sîntem în defect la capitolul tactică" — opinează altcineva. „Stăm rău (iarăși ?) cu moralul" — vine o altă părere.Fără îndoială, în toate acestea există puțin adevăr, căci nimeni nu poate să afirme că în materie de tehnică fotbaliștii noștri au atins perfec-

timpul acesta, club, chemate e- să ne țiunea, că în complicatele probleme de tactică s-au produs rezolvări de substanță, că, în sfîrșit, în ceea ce privește latura psihologică în procesul de pregătire a echipelor noastre lucrurile șînt puse la punct.Și tot socotind, ne întrebăm : nu OU tehnica pe care o posedă în momentul de fafa s-au descurcat bine, în Mexic, Dumitrache, Dinu, Lucescu și Radu Nunweiller ? Nu cu aceeași faptică aplicata la Belgrad a IJ.Ț.A. pe Feijenoord din „Cupa pionilor europeni" ?Și, totuși, unde-i buba ?Mi-a istorisit, de curînd. Ionnescu, fostul portar al naționalei și al C.C.A., o chestiune care invită la meditație. „Noi, cei de la Steaua, am primit o scrisoare mai ieri de nea, din Franța. Patru, cinci acolo. Undeva, însă, în doar rinduri spunea foarte mult : mai tari antrenamente Pe care Ie e- fectuam, acasă, în etapa pregătitoare (n.n. — de bază, fundamentală) sînt floare la ureche pe lîngă ce facem aici în perioada competițională".... Doar două rinduri, dar, într-ade- văr, de o deosebită însemnătate și a căror concluzie o asociem, vrînd-ne-

scos cam
Voi-

la Voi- pagini, două „Cele

vrînd, cu „căderile" echipelor noastre — U.T. A., Dinamo București, Steaua — toate — ce simptomatic ! după cca. 60 de minute de joc.Atît rezistăm, de regulă, dacă adversarele noastre — indiferent de turul in care le întîlnim — posedă forța de joc (a se citi capacitate fizică și atletică) la „scara" lui F.C. Liverpool, Steaua roșie Belgrad și Eindhoven.Aici este buba — ne-a mai spus la plecare maestrul emerit Ion Voines- cu. Jucătorii noștri sînt refractari la antrenamentele „tari", — la noi, la Steaua, cele ale echipei I nu diferă, ea durată și intensitate, de cele ale forinației de juniori ! — iar antrenorii. în marea lor majoritate, le cîntă în strună. Or, fără o pregătire fizică ireproșabilă, adică fără viteză, forță și rezistentă, nu poți să joci balonul 90 de minute, nu pofi să aplici — în condiții optime — nici o tactică".Și — sîntem tentați să completăm noi — mai devreme sau mai tîrziu, diletantismul în materie de pregătire se plătește cu înfringeri la scor serie.în fiecare an, cu regularitate ciclu, echipele rioaștre de club provoacă amărăciune; pentru că jucătorii noștri din prima divizie continuă să „păcălească"... fotbalul !
Si înde ne

G. NICOLAESCU

....... ..  '■A Noul sezgn fotbalistic n-a V început rău la Puneăoara. n Dupq. ani și ani, iată că fot- 
balul din cetatea siderurgiei a aspiră, din nou, la un loc n în prima divizie a țării. Acel 

\ neașteptat, dar pe deplin me- U ritat, 5—1, realizat comod O in fața echipei C.S.M. Sibiu, X a răscolit amintirile tuturor 
0 celor ce iuliesc jocul cu ba- 

ionul rotund, la Hunedoara.

componenți nu sînt toți de pe aceste meleaguri, dar, în comparație cu cei de atunci, s-au legat de Hunedoara. Unii învață, țintind să devină sub- mgineri sau maiștri (și cpndiții au), alții și-au intempiat familii aici. S-au creat, astfel, legături sufletești mai trainice de-

vin colectiv cu recunoscute calități de luptă, cu valoare. Cu ei antrenorul Stepan (revenit la Hunedoara cu gîndul să facă ceva) și secundul V. Tătaru (hunedorean get-beget, pînă mai ieri purtător al tricoului echipei) pot împlini dorințele de promovare. Condițiile materiale
istasas

știe că în 1954 orașul era prezent în prima divizie a țării. Atunci, însă, patimile și procedeele incorecte ale unora au dus fotbalul local de rîpă. Ecțiipa, părăsită de păsările călătoare ce se aciuiseră Pe aici după căpătuială, s-a prăbușit. A trebuit să se pornească de la zero : campionatul județean, divizia C, divizia S. Spre cinstea ei, formația a reușit să învingă greutățile — mai ales cele de concepție — și să ajungă acolo unde este azi. Corvinul e pe un loc fruntaș în seria a Il-a a diviziei B. Actualii săi

HUNEDOARA SE GÎNDEȘTE 
LA REÎNTÎLNIREA CU DIVIZIA A

cît... talentul unora ce jucau ctoar pentru avantaje. Azi, Ma
tei, Stan, frații Coiculescu, 
Foca, Steiner, Pleian, Mercfa, vechea noastră cunoștință Cgr- Co — golgeterul și căpitanul de echipă exemplu prin comportarea pc teren — apoi Ro
man, Hristos, Socol, foarte tî- nărul Văleanu și toți ceilalți componenți ai lotului formează

nu lipsesc. Echipa are la dispoziție un șțadîon, cum nu sînt multe în țară (din păcate, cam gol la jacuri), o formație de juniori, condusă de antrenorul Pătrașcu, devenită fruntașă in clasamentul grupei din cara face parte, deci capabilă să asigure schimbul de mîine. Iată baza de pornire pentru eșca-

ladarea piscului mult visat — divizia A, pe care antrenorii și conducerea clubului, cit modestie, și-au propus să-1 cucerească peste doi ani. „par, docil e 
ntai devreme, nu e rău" — sppn ei, in glumă.Lupta abia a început. Do- bindirea promovării nu va fi, desigur, ușoară. Toți știu că în întrecerea cu Politehnica Timișoara, C.S.M. Sibiu sau Cri- șul, cu acest „pluton de candidați", e nevoie de muncă, o muncă fără preget, cu încredere în forțele proprii pentru ca lupta să fie cîștigată. Cel mai calm, mai dîrz și mai stăpîn pe el va izbuti. Climatul actual al fotbalului hunedorean — curat, despovărat de meschinăriile și dedesubturile caracteristice trecutului — este propice aspirațiilor îndrăznețe. Pentru împlinirea lor e nevoie, însă, și de suportul. moral al spectatorilor. Adică, al celor care se gîndesc și visează primii re- întîlmreș cu divizia A.

Al. C.

MECIUL CU
SE APROPIE JOCUL

ITALIA A
CU

TRECUT, 
FRANȚA!

nei campioane intercontinentale, în cazul cînd o echipă, puțin cunoscută pînă de cu- rînd, ca U.T.A., ar fi eliminat-o din primul tur. Nu dăm nume, ca să nu obosim stimatul lector. Nu dăm nume, dar vom aminti acele formulări lansate parcă de un umorist și devenite clișee, mînuite ca niște grenade de către unii în momente strategice : „Ei (spune împricinatul, îndreptîndu-și arătătorul spre jucători) nu mi-au respectat sarcinile de joc", „Ei (spune împricinatul, ridicînd tonul) nu s-au concentrat în fazele de finalizare". „Ei (spune Împricinatul, împru- mutînd ceva din recuzita actorului de tragedie) s-au împăunat după ultima victorie și fumurile astea ne-au adus nenorocirea".Unii antrenori cheltuiesc multă ingeniozitate defensivă, jnvitînd ziariști la ședința de pregătire a jocurilor, unde e- nunță niște formule comode, plate, dar corecte în aparen-
ETICA ANTRENORULUI

școs la lumipă. Este vorba de atitudinea de principiu a antrenorului fața de jucători, de curajul omului responsabil care după un eșec sportiv nu-și face paratrăzuet din fotbaliștii săi, nu se disculpă, ascun- zîndu-se după un parapet de acuzații, ridicat în dauna altora.Mă gîndesc cum ar fi procedat unii antrenori de la noi, dacă răspundeau de faima u-

ță, ca să aibă apoi de ce se prevala : „le-am spus, am martori, îpsă n-au făcut așa !“ Dar și ei și cei ce asistă și comentează ulterior nu țin cont de faptul că enunțarea, oricît de explicită, a unei idei tactice nu are nici o valoare, dacă la antrenamente n-a fost incorporată în cele mai adecvate exerciții, repetate pînă la transformarea în stereotip. în reflex. Motivația ; „sportivii

n-au respectat sarcinile tactice" este o veche invenție a u- nora dintre antrenorii de la noi pe care n-am mai auzit-o și citit-o prin alte părți* în realitate, atunci cînd inadvertența aceasta apare, ea se dato- rește faptului că sportivul nu poate să efectueze ceea ce i s-a cerut verbal, fiindcă nu a fost pregătit în concordanță, iar nu pentru că, vezi doamne, n-ar vrea, sau ar uita pe drumul de la vestiare pînă la teren. Ar fi timpul să fie discreditate toate aceste ticuri verbale, ar fi timpul ca diriguitorii cluburilor să se arate imuni, fiindcă ele nu sînt împrumutate decît pentru a masca incapacitatea profesională. Marii antrenori nu-șt blamează jucătorii. Ba, am observat că în situațiile cînd ar avea să le impute evidențe, au nobila tărie să afirme public, în primul rînd, propria lor responsabilitate. Desigur, n-am vrea să se înțeleagă că propunem să se scrie deasupra capului fiecărui sportivi Noli me tan- gere- Ei comit uneori greșeli foarte grave, necesitînrl o eau- terizare profundă. Vrem, în schimb, să incriminăm numai pe ’ce'i ce utilizează jetul acesta de critici ieftine, referitoare, chipurile, la chestiuni de strictă specialitate, inventate, în realitate, în subsolul unei proffisionalități precare. Oferind, în contrast, exemplul ținui antrenor reputat, care rămîne un gentleman vizavi de jucători, chiar și într-ufiul din cele mai triste momente "'ale carierei sale.
Romulus BALABAN

Clubul F. C. Argeș din nou
in plasa propriilor slăbiciuniDobrin ție ! De antrenorul său, Titus Ozon, l-a trimis acasă de la Tirgu Jiu, unde formația piteșteană susținuse un joc de verificare înaintea partidei oficiale, cu Jiul.Dar, iată curți s-au petrecut lucrurile (îndeplinind astfel dorința a numeroși iubitori ai fotbalului care ne-au solicitat amănunte), după oele declarate de antrenorul Ozon :„Așa cura se știe, F.C. Argeș a evoluat saptăraîn» trecută Ia Tg. Jiu, în compania echipei locale C.I.L. La un moment dat, in timpul partidei, văzînd că Dublin ia jocul in zeflemea, i-am recomandat, de pe margine, mai multă seriozitate și contribuție la jocul echipei. Drept răspuns la îndemnul meu, Do- brițț mi-a strigat să-l las in pace și a jucat tot cum a vrut el.împreună cu colegul meu. antrenorul Dima, am analizat comportarea jucătorului nostru în seara aceleiași zilp, cu par- iiciparea întregii echipe. Ne- fiind ia prima abatere, i-am atras atenția Iui Dobrin să mediteze serios asupra lipsurilor sale de ordin educativ. d- rece, altfel, el nu __ putea inețedra în echipă. Infatuat peste măsură și sticlind pe toți cei de față, antrenori și coechipieri, Dobrin a spus, în replică, că fără aportul lui, F. C. Argeș va retrograda sigur în divizia B“.Faptele relatate de antrenorul principal al echipei (la Tg. Jiu, lui Dobrin i s-a spus să se întoarcă la Pitești dar el s-a apucat de chefuri și a mai rămas o zi in acest oraș) ne-au fost confirmate și de tov. I’uiu Kapaport, vicepreședinte al clubului F. C. Argeș. Peste cîteva zile, Dobrin șj-a recunoscut greșala cu prilejul unei ședințe desfășurate marți la Pitești, in prezența Consiliului de conducere a clubului.Jucătorul Dobrin nu se a- flă la primul act de acest fel. Peste greșelile lui s-a trecut întotdeauna, invocîndu-se talentul și tinerețea. Dobrin are azi 23 de ani și 5 ani de activitate internă și internar

— din nou in discu- joia trecută, de cînd țională, însă din păcate progresul lui în ceea ce privește formarea personală ca cetățean și sportiv fruntaș, întirzie situația care a impietat și asupra dezvoltării progresive a măiestriei lui.In jurul lui Dobrin a început să se formeze o atmosferă periculoasă de „mit“. în mod greșit foarte mulți pasionați sinceri ai fotbalului, in special piteșteni, identifică echipa F. C. Argeș cu Dobrin și de aceea Dobrin iși permite să desconsidere colegii de club, antrenorii și chiar pe conducătorii echipei, suprapunîn- în mod cpndiții goală educativă răspundere Argeș sînt Dovadă că conducerea

echipei,du-se întregii echipe în asemenea o vorbă munca de’. C.
j ignitor, nu-i faptul și
Ia 
ca

deloc că spiritțil clubul F și inexistente.după acosț incident ...............ixlțipej F. C, Argeș nu a luat înăspri ei a cerut F. R. Fotbal să-l sancționeze pe Dobrin cu scoaterea din lotul reprezentativ, sustrăgiiadu-se astfel — din ce moțjye —~’-e ? — de Ia răspunderea h-are această conducere esu. <•' investită. Tenta-

tiva F.C. Argeș de a scoate castanele din foc cu miinile celor de la F. R. Fotbal nu a reușit. Forul superior al fotbalului nostru a respins cererea, deoarece abaterea jucătorului se produsese în cadrul clubului și a solicitat să se comunice măsurile luate de conducerea lui F. C. Argeș, pentru ca ulterior să se pronunțe in funcție de responsabilitățile lui.Desigur că această problemă , este neplăcută acum, în preajma meciului cu echipa Țării Claljlor, și devine foarte dificilă pentru F.R.F. și antrenorii echipei naționale, dintre care unul, Titus Ozon, este antrenor și la F. C. Argeș.Este de luat în considerație faptul că Dobrin și-a recunoscut vinovăția, înseamnă că trebuie să-și de vedere în o ține mîine slaureze in moșieră de re la toate lui.

dar aceasta nu F. C. Argeș nu expună punctul ședința pe care seară și să in- mod hotărît o at- deplină răspunde- eșaloanele clubu-
I. MITROFAN

ANTRENAMENTUL LOTULUI
1 Urmare din pag. I,colului, iubitorii fotbalului din cartierul Progresul au fost gratificați cu o demonstrație pe care ei au aplau- dflt-o cu toată căldura, din punctul de vedere tehnic — al verificării, al obținerii yreunui beneficiu de pregătire, rezultatul antrenamentului de ieri este, fără îndoială, insignifiantAntrenorul Angelo Nicules- cu ne spunea la sfîrșitul jocului că elevii săi au „respirat atmosfera lotului", a- cesta fiind, în cele din urmă, singurul cîștig al întîlnirii le ieri, conectarea selecționabi-

MIERCURI, 4 NOIEMBRIE

Conform unui între cluburile Televiziune și F. R. Fotbal, toate cele trei partide retur ale echipelor românești angajate în competițiile europene vor fi transmise la televiziune.Mai întîi, Steaua și Dinamo vor juca partidele lor în ■program cuplat pe stadionul »23 August"; de la ora 12 meciul STEAUA—P.S.V Eindhoven din „Cupa Cupelor", iar de la ora 14,15 jocul DINAMO—F. C. Liverpool din

aranj ament interesate și cu acordul Cupa europeană a tîrgurilor.Televiziunea Va începe de Ia ora 12 transmisiunea cp meciul Steaua—Eindhoven în întregime, va prelua apoi în direct de la Arad jocul U.Ț.A.—Steaua Roșie Belgrad, de la ora 15,45, și după aceea va transmite înregistrat filmul întîlnirii de la București, Dinamo—F. C. Liverpool. de la ora 16,15.Dec-i le vizat, pentru eordâ 300 000tru spectatorii lipsă din tribune.
sase ore de fotbal te- record în materie care Televiziunea a- cluburilor aproape lei despăgubire pen-

meciului de

Pe deplin meritată și, în a- celași timp, reconfortantă, victoria repurtată duminică la Rovigo, în meciul cu Italia din cadrul Cupei Națiunilor, se înscrie fără îndoială ca o performanță de autentică va- Ipare în palmaresul echipei noastre reprezentative. De a- ceea, apreciind ca foarte bun jocul de ansamblu al „tricolorilor", am socotit necesar să r^mgreăm, în prim-planul observațiilor pe marginea acestei partide, calitățile etalate de rugbyștii români, să subliniem impresia cu totul deosebită pe care aceștia au lăsat-o la Ro- v’iSP-Este, însă, după opinia noastră, tot atît de util să ne o- prim și asupra minusurilor rezultate în timpul celor 80 de minute de joc. Cu atît mai mulț cu cît nu ne desparte decît o lună de dificilul examen pe care-1 reprezintă în- țîlnirea cu XV-le Franței, e- vident un adversar mult mai redutabil dșr șsupra căruia

jucă-— sîntem convinși — torii români vor încerca să-și ia revanșa după înfrîngerea de la Tarbes.Să revenim, așadar, la partida de la Rovigo...Am admirat, cum scriam, valoarea jocului de ansamblu, buna pregătire, capacitatea de efort, puterea de luptă și dăruirea jucătorilor, reușita încercării de a practica un rugby modern, spectaculos și totodată eficace. în evoluția echipei noastre au existat însă și scăderi care se cer arătate și — în măsura în care forurile de specialitate apreciază— analizate cu exigență. Să spunem, înainte de toate, că în primă repriză am observat un „trac" mult prelungit, o abordare copfuză a partidei, nerespectarea tacticii stabilite de cei doi antrenori (deschiderea permanentă a jocului pînă la aripi, dar cu o apărare bine asigurată)- S-au pierdut baloane în tușă (Iorgulescu nu este încă «comodat cu tehnica a-

runcărilor) și chiar în grămadă (forța de împingere a pachetului de înaintași fiind în unele momente deficitară). Pe bună dreptate se remarca și făptui că de-a lungul partidei s-a constatat și o anumită tendință de... menajare, înaintașii — cu excepția lui Șpr- ban, Rășcanu și Baciu — evi- tînd placajele în situații care puteau produce chiar modificări de scor în favoarea gazdelor.Despre jocul mijlocașilor au fost spuse, justificat, multe lucruri bune. Să nu omitem, însă, faptul că Irimescu (Ma- teescu s-a remarcat și printr-o constanță valorică) și-a etalat admirabilele calități — contribuind esențial și la realizarea de puncte — abia după jumătatea primei reprize, pînă atunci închizînd jocul și fă- cînd astfel ineficientă tactica stabilită. A surprins și imprecizia dovedită în executarea loviturilor de pedeapsă, dar credem că aici și-a spus cu-

vîntul și oboseala unei călătorii de 25 de ore pînă la Rovigo.Jucătorii liniei de treisfer- turi — se știe — au construit mult, îndeosebi în repriza a doua, au demonstrat un îmbucurător progres, dar și aici s-au manifestat evoluții oscilante. Vom aminti doar că, la un moment dat, antrenorul Al. Teofilovici era decis să-l înlocuiască pe Dragomirescu, șters în prima parte a jocului și excelent atunci cînd a intuit eventualitatea trecerii pe banca rezervelor...Să ne oprim aici. Antrenorii care au însoțit echipa și-au notat, desigur, mult mai,multe puncte asupra cărora este necesară o nouă concentrare de de atenție.Ce rămîne de făcut acum, cu atît de puțin înaintea meciului cu Franța ? Sînt unele lucruri care vizează contribuția ANTRENORILOR, altele care se adresează direct JUCĂTORILOR.Este necesară revizuirea, lărgirea lotului actual. Ne-a bucurat faptul că, încă în avionul care zbura de la Roma spre București, antrenorii AI. Teofilovici și P. Cosmănescu stabileau lista unor noi jucători pe care și-au propus să-i urmărească în partidele de cain-

pionat, să-i verifice în cadrul lotului reprezentativ. Soluții — fără a aminti și eventuala solicitare a lui Ciobănel — sînt, mai ales pentru întărirea pachetului de înaintași. Printre concluziile generale ale meciului de la Rovigo se înscrie, după părerea noastră și consolidarea liniei de treisfer- turi. Multe din reușitele dorite — și in prințul rînd o victorie asupra echipei Franței — depind de jucători, de răspunderea cil care aceștia vor înțelege să se pregătească și să privească viitorul meci cu reprezentanții „cocoșului galic". O asemenea confruntare poate fi cîștigată numai prin- tr-un JOC COLECTIV, prin- tr-un RITM SUSȚINUT PE TOATĂ DURATA PARTIDEI, fără momente de scădere sau relaxare. PRINTR-O EXEMPLARĂ ÎNDEPLINIRE A SARCINILOR TACTICE INDIVIDUALE.Spunem toate acestea pentru că la Rovigo echipa noastră a arătat că este foarte a- proape de aceste deziderate și pentru că ni se pare că ea se află acum în fața unei REALE perspective de a-și îmbogăți palmaresul cu o victorie de mare prestigiu pentru rug- byul, pentru sportul românesc.
Dan GARLE&TEANU

iilor la tensiunea la Cardiff fiind un proces care-și are, nu importanța sa.Revenind la bilanțul cifric al partidei, vom nota faptul că răsfățații „fii ai golului" Dumitrache și Tătaru și-au tăiat partea leului, înscriind de patru și, respectiv, de trei ori, celelalte puncte fiind o- pera lui Neagu, Ene Daniel, Dobrin, un gol purtînd chiar dubiul paternității, Lucescu mareînd, se pare, ,.ă la Dienst", mingea respinsă de interiorul barei fiind trecută definitiv de linia către Ene. muncitorescLotul a jucători :Adaniache - Stâniăreanu (min. 46 — Vigtt), Lupescu, Hălmăgeanu, Mocanu, Dumitru, Radu Nunweiller (min. 46 — Dobrin), Neagu (min. 46 — Lucescu), Dobrin (min. 46 — Tătaru), Dumitrache(min. 46 — Neagu), Luceșcu (min. 46 — Ene Daniel).Răducanu, Dinu și Florian Dumitrescu n-au fost utilizați din motive medicale, primul în urma binecunoscutului accident de duminică, ceilalți doi datorită unor traumatisme suferite tot în partidele ultimei etape de campionat.Se pare că și Lucescu a făcut la sfîrșitul antrenamentului de ieri o întindere musculară, fapt care ar reprezenta singurul moment de umbră dintr-o după-amiază dominată de razele soarelui, de goluri- spectacol și de voie bună...

ne îndoim,

porții de Pentru Spartul a înscris Novac, folosit următorii

LOTO-PRONOSPORTCONCURSUL SUPLIMENTAR PRONOSPORT S 2 DE MIERCURI 4 NOIEMBRIELa 4 noiembrie ministrația de Stat Loto-Pro- nosport organizează concurs suplimentar sport, concurs alcătuit din meciurile retur ale optimilor de finală. în marile competiții e- uropene „Cupa campionilor europeni", „Cupa cupelor” și „Cupa europeană a tîrgurilor".In program au fost introduse și meciurile echipelor noastre in aceste cempatiții : U.T. Arad — Steaua roșie Belgrad, Steaua — P.S.V. Eindhoven și Dinamo București — F. C. Liverpool. Dar iată programul acestui concurs : 1 : U. T. A- rad — Steaua roșie Belgrad ; ii : Steaua — P.S.V. Eindhoven ; Ill : Dinamo București — F. C. Liverpool ; IV : Atletica Madrid — Cagliari ; V ; Legia Varșovia — Standard Liăge ; VI : Slovan Bratislava — Pa- nathinaikos ; VII : Sporting Lisabona — Carl Zeiss Jena ; VIII : F. C. Basel A.jax Amsterdam : IX ; Wacker Innsbruck — Real Ba-drid ; X : Vonvărts Berlin — Benfica Lisabona : X! : F. C, Nantes — Cardiff City; XII: Chelsea — Ț.S.K.A. Sofia ; XIII : Hamburger S. V. — Dinamo Zagreb.

1970, Ad-un nou Prono-
Concursul se va desfășura pe baza actualului regulament Pronosport în vigoare.• Tragerea Loto de mi ine va fi televizată în direct din Studioul Televiziunii cu începere de la ora 19,15. Azi lima zi pentru procurarea Ielelor. ul- bi-

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

CONCURSUL NR. 41 DIN 28 OC
TOMBRIE 1970

EXTRAGEREA I : 10 41 43 13 
38 21

FOND DE PREMII : 665.885 lei.
EXTRAGEREA a Il-a : 24 17 11 

7 27
FOND DE

LA

PREMII : 587.819 lei.

LOTO
TRAGERII DIN 23 
1970

PREMIILE 
OCTOMBRIE

EXTRAGEREA ț : Categoria 2 :
I, 35 variante a 51.096 lei ; categ. 
3 : 5,60 a 12.318 lei ; categ. 4 :
II, 95 a 5.772 lei ; categ. 5 : 123.15 
a 560 lei; categ. 6 : 124,85 a 552 
lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 226.703 
Ici.

EXTRAGEREA a II-a : Catego
ria A : 1,25 variante a 84.415 lei: 
B : 7x25% a 7.557 lei fiecare : 
C : 10.43 a 5.062 lei; D : 13,30 a 
3.977 lei; E : 13,30 a 3.977 lei ; F i 
30,80 a 1.718 lei.

AMBELE EXTRAGERI : Cate
goria Z : 792,05 a 100 lei.

Premiile de categoria A și 
legoria 2 au fost obținute 
CS1KI ANDREI din Brașov șl 
pectiv LADISLAU KELEMEN 
Tg. Mureș.
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