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La Galați

PRIMELE PARTIDE
DIN RUNDA A DOUA
A CAMPIONATULUI

DE HOCHEI SEW?

PE GHEATA &

•

-A

a . ■

(prin telefon, de Ia 
nostru). Pati-

GALAȚI .. 
corespondentul 
noarul artificial a devenit ii.-că 
de anul trecut una dintre ba
zele sportive ale orașului frec
vent vizitată de localnici. De 
dteva zile, însă, interesul lor 
pentru 
•sportiv 
tivul ? 
partide 
doilea 
național, 
in programul 
sportive 
perioadă.

Pentru 
condițiuni 
rile acestei competiții, la pa
tinoarul artificial din Galați 
s-au desfășurat în ultimul timp 
lucrări de reamenajare, rei'ă- 
cindu-se planșeul de beton, 
mantinelele și vestiarele. Tn 
momentul de față, patinoarul 
este gata pentru meciuri, iar 

urmăresc programul 
citeva mari panouri 
în punctele de mare 
ale orașului, alegin- 

du-și, in funcție de timpul dis
ponibil, partidele pe care do
resc sâ le vizioneze.

Formațiile participante 
sosit la Galați, efectuind 
irenamente de acomodare, 
mii sosiți au fost jucătorii de 
Ta Avintul Gheorghieni, care 

. au susținut și un meci de ve
rificare in compania echipei 
locale Dunărea, participantă la ■ 
categoria B a campionatului. 
Partida s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 2—2 (1-0. 
1—1, 0—1). De altfel, interesant 
este faptul că formația Dună- . 
rea va intilni în deschidere 
(in general, se dispută un sin
gur meci pe zi, deoarece Agro
nomia Cluj nu ia parte la tur
neu) una dintre competitoare, 
pentru ca programul să fie mai 
bogat.1

Partidele ce urinează să se 
dispute în primele zile sint ur
mătoarele : azi, ora 18 : AVÎN- 
TUL M. CIUC — AVINTUL 
GHEORCHIENf ; miinc, era 
16,30 : STEAUA — I.P.G.G. , 
wa 19: AVINTUL M. CIUC — 
DINAMO.

acest modern complex 
a crescut simțitor. Mo- 

Apropierea primelor 
din cadrul celui de-al 
tur al campionatului 

eveniment important 
manifestațiilor 

interne din această

a putea găzdui in 
cit mai bune jocu-

-

■■

........
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POIANA BRAȘOV, 6 (prin 
telefon de Io trimisul nostru).

O vreme neașteptat de 
frumoasă • te îmbie la plim
bare. De la fereastra 
camere a hotelului 
— locul de cazare a lotului 
național de fotbal — cu
prinzi cu privirea splendida 
panoramă a Poienii. Ai im
presia că peste puțină vre
me trebuie să vină primăva
ra. Doar aerul tare pe care-1 
tragi în piept te aduce 
realitate. Sîntem 
iarnă. Și totuși, 
cu fotbaliștii.

După cum sc 
național a sosit 
ra. A venit la

Tome seu

- •

unei 
Bradul

la
în prag de 
timpul tine

lotul 
sea- 
pen- 

tru 3—4 zile de pregătiri și 
odihnă

„Altitudinea și aerul — ne

știe, 
aici joi 
Poiana

spune dr. _ _ ___
realiza tonificarea de 
se simte nevoie. Și 
clima, specifică acestor locuri, 
se apropie de a. țării unde 
vor evolua la 11 noiembrie 
jucătorii 
sondaje 
pentru 
condiții, 
efort a
licitați in ultimele zile (Do- 
brin, Răducanu, Neagu, Ene, 
Mocanu), sau a celor care 
au fost supuși la eforturi 
mai mari (Dinu, Dumitrache. 
Hâlmăgeanu, Nunweiller)‘‘.

★
Ora 10,15. Pe stadionul din 

Poiană și-au făcut apariția 
selecționabilii. In această di
mineață, ceie 100 de minute 
de pregătire au fost afec-

pnt 
ca»? 
apoi

Efectuăm

gălățenii 
pe cele 
instalate 
circulație

au 
an- 

Pri-

T. SIRIOPOL

i

:k;
<■ *<
.. ■

Exuberanța lui Petre Cimpeanu contrastează cu letargia adversarului 
tinescu, victima unui teribil k.o.

său Marin Constag-

_ _ Foto : Dragoș NEAGU

Boxul clasic (A. Dumitrescu și A. Iliescu) 
învingător în finalele campionatului național

Peste 7 000 de oameni ar fi vrut — dar n-au putut, doar 
3 500 reușind — să fie martori direcți ai splendidei gale de 
joi seara din mult prea neîncăpătoarea sală Floreasca. Adău- 
gîndu-le acestora marea mulțime a telespectatorilor, vom 
chide că faza finală a campionatelor naționale de box 
bucurat de o largă și meritată difuziune.

con
s-a

Dobrescu) și nu

noștri, 
medico-pedagogice 

a vedea, în aceste 
adaptabilitatea la 

celor mai puțin so-

tate unor probleme legate de 
partea tehnică, dar, in prin
cipal, sporirii potențialului 
fizic, adică pregătirii fizice 
generale și specifice. Gim
nastică. alergări, mișcări de 
relaxare. Se trage puternic 
în piept aerul tare de nnin- 
te, „vitamina sănătății", dă
tător de vigoare, de for;a 
pc care fiecare tricolor tre
buie să le înmagazineze pînă 
la dificilul meci de la Car
diff.

Cu gîndul la înlîlnirea uu 
Țara Galilor, tricolorii i,f mi 
revenit pe stadion la, ora 
15. De data aceasta lucrat 
o oră, individualizat. S-^dni; 
exersat elemente tehnice de' 
specialitate, pc posturi si 
compartimente. De o parte 
fundașii. în alt colț de te
ren mijlocașii și mai departe 
atacanții. Tn sfîrșit. în, poartă 
— Adamache și Răducanu. 
Antrenorii cer intensificarea 
efortului din partea celor rc

Constantin ALEXE

Calitatea
reuniunii a
mulți spectatori, care nu și-au 

( economisit aplauzele și ova
țiile. In marea majoritate a 
cazurilor, aceste aprecieri au 
confirmat o stare de fapt.

Ar fi hazardat să spunem 
că în cele 11 confruntări fi-

spectaculară a 
fost subliniată de

DINAMO ?

Un tradițional

duel rugbystic

(Continuare tn pag o 3 a)

înaintarea echipei Steaua, intr-o caracteristică acțiune de a- 
tac, va încerca mtine să străpungă apărarea dinamovisw.

Cine va ciștiga? Rămîne de văzut.

STEAUA

Etapa a IX-a a campiona 
tului diviziei A de rugby reține 
atenția, înainte de toate prin 
■derbyul Steaua — Dinamo 
Fruntașe ale rugbyului nostru 
și definind în prezent o formă 
deosebită, cele două echipe 
promit să realizeze un specta
col de înaltă ținută, la ni
velul prestigiului de care ele 
se bucură, spre satisfacția iu
bitorilor acestei discipline spor
tive. Steaua, neînvinsă piuă 
acum, va căuta să-și. aproprie 
și de data aceasta victoria. Di
namo. in ascensiune vertiginoa
să către fruntea piramidei, este 
la rindu-i ferm decisă să se 
apropie și mai mult de lider. 
Un succes, duminică, i-ar fa
cilita mult o asemenea pers
pectivă. Partida interesează în 
mod deosebit și pentru că ea 
reprezintă un binevenit prilej 
de selecfic a jucătorilor care 
vor evolua, la 29 noiembrie, 
împotriva Franței. Așadar, o 
partidă cu atitea atuuri.

Cealaltă partidă dintre echi
pele bucureștene, Constructo
rul și Rapid, reprezintă și ea 
tot un fel de derby, al codașe
lor iiisâ. cu -un câștigător greu 
de anticipat.

In țară se 
partide. Cea 
pare să aibă 
Agronomia 
campioanei, Grlvița Roșie. Oas
peții păstrează prima șansă. La 
Timișoara, Universitatea este 
ferm hotărită să termine seria 
draw-urilor și să iasă de pe 
teren cu 3 puncte în meciul cu 
Farul. în fine, la Bîrlad. Rul
mentul nu poate pierde. în 
mod normal, jocul cu C.S.M. 
Sibiu.

anulează 
. șansele de viitor ale celor 

drum (Gyorffy, 
Păpălău, Amăzăroaie, Pușcaș). 

Din punct de vedere strict 
tehnic, prima observație ce 
se cere a fi menționată pri
vește pregătirea incdnjpletă 
sau unilaterală a celor mai 
mulți dintre boxerii noștri. 
Dorința de a învinge , (cu 
ort.e preț) Tiu poate "reduce 
regulile acestui sport la prin
cipiul elementar, primitiv: 
totul e să dau 91 de pumni 
și să primesc doar 90. împo
triva acestei
Se ridică 
adevărată,

pierduți pe

nale am văzut tot ce 
bun boxul românesc, 
șit,. fortuit, campionul euro
pean Ciucă și veteranul semi
greilor Monea, cîțiva favoriz
au fost eliminați prea devre
me datorită jocului sorților 
sau al împrejurărilor acci
dentale. Cu toate acestea, pu
tem reconfima titlul nostru 
de ieri, care pretindea că 
centurila de campioni na
ționali sînt în mîini bune. 
Au cîștigat cei mai buni pu- 
giliști ai momentului,- ceea 
ce nu scade din meritele fi- 
naliștilor învinși (Pometcu sau

are 
Au

mai 
lip-

vor juca alte trei 
mai interesantă 

Ioc la Cluj, unde 
primește vizita

0 asociație sportivă model: Dîmbovița

REZULTATELE
Victor BANCIULESCU JUSTIFICA TITLUL

Campionatul de șah

LIDERII REMIZEAZĂl
l
I derbyuri: Ghițescu

I GheorghiuI

I
I CONSFĂTUIRE ȘTIINȚIFICA
I
I I. MHROFAN

I
BAGEAC

I
I
I
I V. CH.

I Trata DE LA UN AN LA ALTUL
TOT MAI DEPARTE!

copiilor no-

că as- 
ca ad-

și istorie, 
biologie și

la cam- 
și la 
organ i-

(Continuare fn pag. o î « 
To rubrică)

de sport de aici parti- 
in mare număr 

intern, ca

♦ Astăzi, două

Ghizdavu — Ghindei

false judecăți 
arta pugilistică 
cea care pre-

și me- 
respon- 
loturi- 

Cu această o- 
re-

Citiți în pagina a 3-a convorbirea redactorului nostru Mărim POPESCU 
cu ilustrul tehnician iugoslav

MIHAIL AN0REJEV1CI, membru in Comitetul
executiv al I. I. F. A., pledează pentru

FOTBALUL CREATOR

VIRTUȚILE CROSULUI

c
I 
I

rosul reprezintă cea mai simplă și probabil 
tocmai de aceea, cea mai pură formă de 
practicare a sportului. Crosul este alergare; 
nimic mai mult.

Toți oamenii încep, icam după a 10-a lu
nă de viață, unii ceva mai tîrziu, să umble. 

Foarte mulți, însă, nu reușesc să învețe să alerge, pur-, 
iînd pînă la adînci bărrinefi o infirmitate, cu atit mai 
grea, cu cir cel mai adesea nu-și dau seama că o au.

Cea mai desăvîrșită școală a alergării rămîne crosul I 
A asimila crosul cu sportul ni se pare o greșeală. în 

realitate, crosul este mai mult decît o simplă disciplină. 
El face parte — mai mult sau mai puțin — din toate 
sporturile, pentru simplul motiv că face parte din viața 
însăși, simbolizînd curgerea, mișcarea.

Metodica modernă a antrenamentului sportiv l-a in
vestit cu importanța pietrei unghiulare. Astăzi, orice 
campion nu poate exciude alergarea pe teren variat din 
pianul său de pregătire. Ea este absolut indispensabilă 
sprinterului și sernifondistului, fotbalistului și jucătorului 
de baschet, boxerului și halterofilului. Crosul, prin soli
citările sale, se adresează deopotrivă mușchilor, inimii, 
plămînilor, sistemului nervos, acordîndu-le înlr-o deplină 
armonie pentru a putea face față cu succes recitalurilor 
de înaltă virtuozitate și dificultate ale marilor perfor
manțe. Cu titlu de curiozitate, și pentru a-i dezvălui in
tegral valențele, vom aminti că Alehin, pregătindu-se' 
pentru al doilea meci cu Euwe, și-a inclus în programul 
fiecărei zile cîțiva kilometri de pădure, în care prome
nada era alternată cu porțiuni de pas alergător. Șahis- 
lul făcea aceasta ca să respire...

Dar crosul și-a extins sfera de acțiune cu mult dincolo 
. de granițele sporturilor, cucerind teritorii mari în viața 

omului. El face parte din pregătirea ostașilor și din an
trenamentul cosmonauților, este indicat, împreună cu îno
tul și gimnastica, in terapeutica multor boli. Cercetările 
recente atestă faptul generator de mare optimism pen
tru om. că practicarea regulată a alergării împiedică 
creșterea concentrației de colesterol în sînge, acest in
sidios (dar teribil) inamic al arterelor noastre !

Crosul poate fi practicat oricînd, oriunde, de oricine. 
El este, din acest punct de vedere, exercițiul cel mai ac
cesibil, cel mai universal.

în. foamea lor nepotolită de întîietate și perfecțiune, 
oamenii l-au transformat în întrecere, în competiție. Și 
nu au făcut rău. Toamna, primăvara și chiar iarna se 
dispută, pretutindeni în lume, o sumedenie de concursuri 
tradiționale și prestigioase.

Și, lotuși, oricît de onorant ar fi un titlu de campion 
al crosului, parcă mai aurit ni se pare brevetul (încă 
redistribuit) de practicant statornic . al acestei atit, 
utile și de plăcute îndeletniciri.

S-au înșelat cer 
crezut că în partida dintre 
Gheorghiu și Ciocâltea vor ve
dea fulgere. Marele maestru 
și maestrul internațional, 
dincioși principiului 
căruia prudenta ar 
înțelepciunii, s-au ; 
masa de joc fără intenții 
gresive, 
!ntr-o 
foarte 
strîns mîinile împărțind punc
tul.

„Dacă leilor Ie e frică, de 
ce să facă p? viteazul un șo
ricel", și-a zis probabil Ghin
da, propunînd remiza tot la 
mutarea 19-a. Reicher atîta 
aștepta !...

Și astfel, înaîntînd 
dar sigur, liderii tiu 
pentru astăzi, pentru 
sau,

cre- 
i potrivit 

fi mania 
așețat ta 

â- 
au făcut 19 mutări 
deschidere indiană 
pașnică, apoi și-au

O asociație sportivă model 
incumbă obligații in plus, 

pen
ce n- 

ei, 
ac-

obligații 
responsabilități precise 
tru tehnicienii care o 
duc. însăși denumirea 
onorantă, stimulează la o 
tivitate calitativă superioa
ră. la investigarea unor noi 
mijloace, și metode de mun
că. Este' și cazul asociației 
sportive „Dîmbovița", de pe 
lingă fabrica de încălțămin
te cu același nume, din Ca
pitală. Nominalizarea. în lu
na ianuarie 1970, a acestei 
asociații model nu s-a făcut 
la întimplare. S-a avut in 
vedere, printre altele, faptul 
că asociația are 3000 de 
membri (aproape toți sala- 
riații întreprinderii) că ama-

torii 
cipă 
pionatul 
competițiile de masă 
zate în sectorul 5.

„Noi — ne spune 
ruL asociației, prof. 
Hălmagiu — ne 
înainte de a fi 
..model" să facem o 
de calitate, să 
efectiv membrii 
acțiunile sportive 
Am fost și sîntem 
hotăriți ai

secreta- 
Tiberiu 

străduiam și 
considerați 

muncă 
mobilizăm 

asociației la 
de masă, 
adversari 

muncii de para
dă. ai sistemului (dacă-l pot 
numi astfel) de umflare a 
cifrelor.' cit riscul de a nu 
putea raporta organelor spor
tive superioare cine știe ce 
realizări senzaționale".

Așadar.’ realism, obiectivi-; 
tate. dorință de a face ca ac
tivitatea sportivă să fie via
bilă.
TOTUL PORNEȘTE DE LA 

BAZA MATERIALA
La vreo sută de metri de 

fabrică există o bază sporti-

Valeria CHIOSE

încet, 
amînat 

mîine 
poate, luni deznodămân

tul cursei lor palpitante. Dar 
lucrurile s-au complicat. Ghiz
davu a simțit că fruntașii e- 
zită și, cu toate că avea ne-

CIOCÂLTEA și GHEORGHIU 
în timpul scurtei lor partide de ieri. 

Foto : V.
In clasament : 

Ghinda, Ciocâltea 
davu 
Reicher,

Astăzi, 
Ghițescu 
davu — 
Ungureanu.

grele, a jucat foarte energic 
împotriva „remizerului" Mo- 
zes, fructificînd cu imagina
ție, dar și cu o tehnică impe
cabilă un minuscul avantaj 
pozițional. Ghizdavu, aflat a- 
cum la' o jumătate de punct 
de lideri, emite și el preten
ții la locul I, mai ales 
tăzi îl are, cu albele, 
versar pe Ghinda.

Celelalte rezultate :
tovici — Ilijin 1—0, Pavlov — 
Segal, Bena — Ghițescu, Un- 
gureanu — Neamțu remize.

Gheorghiu, 
11V2, Ghiz

ii, Ghițescu 10, Segal, 
Pavlov 8l,2 etc

în runda a 17-a :
— Gheorghiu, Ghiz- 
Ghinda, Ciocâltea —

Aseară, la sediul C.N.E.F.S. 
a avut loc prima consfătuire 
din cadrul unor manifestări 
periodice menite să contri
buie la perfecționarea cunoș
tințelor antrenorilor 
dicilor investiți cu 
sabilitatea pregătirii 
lor. olimpice, 
cazie au fost prezentate 
ferate, privind testarea capa
cității de efort, alimentația 
sportivului, substanțele sus
ținătoare ale efortului și 
delimitarea acestora de pro
dusele dopante.

rC-n ‘in'iare In pag a în)
Ulii S!EI«! HI

al șaptelea an de activitate com- 
petițională a Argentinei MENIS a însemnat 
anul de virf al carierei acestei tinere aruncă
toare, o carieră care se anunță cu frumoase 
perspective.

Citiți amănunte la rubrica de ATLETISM 
pag. a ll-a.»

Pe orarele copiilor no
ștri — prinse cu pioneze 
pe dulap, lipite pe ghioz
dane sau etalate pe pu
pitrele de acasă — sint 
notate acele minunății 
care se cheamă intii citire 
și. aritmetică, apoi știin
țele naturii 
mai tîrziu 
astronomie.

Pe orarele _ .
ștri sint trecute miraeo- “ 
lele sistematizate ale “ 
gindirii omenești. Sâ nu — 
vă mirați insă dacă, prin- Z 
tre ele, educația fizică “ 
nu sare in ochi de la o X 
poștă. Nu va fi așa de- 
cit in ziua cind, pe ora- «• 
rele copiilor noștri, în 5 
loc de sport se va scrie £ 
sănătate.
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ATIITISM NEDUMERIRI...
DE LA UN AN LA ALTUL

TOT MAI DEPARTE!
Subliniind de fiecare dată 

cifrele înregistrate în con
cursurile de aruncarea dis
cului de către cele două re
dutabile sportive I-ia Mano- 
liu șî Olimpia Cataramă, o 
uităm, de cele mai multe ori, 
pe o a treia — ARGENTINA 
MENIS, o atletă tînără care, 
cu rezultatele sale, ar avea 
loc in orice echipă naționa
lă, mai puțin în R.D. Germa
nă, U.R.S.S. și... România I

Argentina Menis a crescut 
și s-a dezvoltat pe plan spor
tiv în umbra valoroaselor 
sale partenere de concurs, a- 
tingînd, de la un an la altul, 
o valoare în continuă creș
tere, așa cum se poate ve
dea în tabelul alăturat. Ea 
s-a născut la 19 iulie 1948 în 
comuna Cernele, jud. Dolj. 
Cunoștința cu atletismul a 
făcut-o pe cînd era elevă a 
liceului „Nlcolae Bălcescu" 
din Craiova, primul său în
drumător fiind profesorul 
Ion Rinderiu. Din anul 1968

CLASAMENTUL
în atletism, criteriul per

formanței este unicul în 
măsură să stabilească valoa
rea muncii de instruire des
fășurată în secții, capacita
tea de efort și valoare in
trinsecă a fiecărui sportiv 
în parte. Bilanțurile pe pro
be triază ți Ierarhizează în 
mod concret-obiectiv pe 
toți atlețil. Cînd este însă 
vorba de aprecierea muncii 
antrenorilor, aceasta se face, 
desigur, tot în funcție de 
rezultatele atleților, dar cu 
ceva mai multă greutate, 
dată fiind multitudinea cri
teriilor.

Antrenorii federali, ape- 
lînd la patru asemene® ari- 
ferii (valoarea pe plan eu
ropean a atleților teniori și 
juniori, așa cum reiese din

în meci restanță, din eadrul 
campionatului diviziei A mascu
lin (etapa a m-a), formația Fla
căra Ctmplna a învins In depla
sare pe C.F.R. Timișoara după o 
partidă viu disputată, In care ce
feriștii au condus, după primele 
schimburi, cu 80 de „bețe”. Per
formerul reuniunii a fost ctmpt- 
neanul P. Purje — «78 p.d. (A. 
PETRE — coresp.).

ULTIMUL CONCURS A FOST ACUM 3 LUNI .
Se împlineso aproape trei 

luni de la ultimul concurs de 
înot desfășurat în Capitală, și 
nici din provincie nn am pri
mit vreo știre, în acest timp, 
care să ateste existența unei 
competiții pe plan local _ sau 
județean. Așadar, totală inac
tivitate, atît la nivelul grupe
lor de copii, cît șl la cel al 
juniorilor sau seniorilor într-o 
perioadă (mai ales în august 
și septembrie) cînd timpul fa
vorabil pleda tocmai pentru un 
număr cît mai mare de între
ceri.

(Urmare din pag. 1)

tinde întîi să știi să te 
aperi și P® urmă să punc
tezi. Arta aceasta au demon
strat-o în maniere diferite, 
dar cu același succes, Aurel 
Dumitrescu (în fața unui ad
versar redutabil, puncheur 
vestit) ți Aurel Iliescu. în 
multe momente, ei erau ilus
trarea vie a lecțiilor de box 
care pretind : acoperire, de
plasare, reacții prompte, ri
poste precise și în deplină 
siguranță.

Publicului îi plac, adesea, 
și luptătorii, tipul numit, de 
anglo-saxoni fighter. Mihai și 
Nedelcea fac parte din aceas
tă familie cu copii minune, 
care primesc însă prea mulți 
pumni inutili și îndeobște

Colaboratorul nostru Daniel
Dlaconescu a întocmit o fișa 

? statistică din care reiese că 
în întreg turneul final al 

• campionatelor naționale de 
! box s-au disputat 183 de me- 
- ciuri, încheiate majoritatea 

(113) eu decizii de învingător 
la puncte. Dintre celelalte 70 
de meciuri, s-au încheiat : 
15 prin K.O., 31 prin abandon, 
7 prin descalificare, 3 prin 
dublă descalificare, 4 prin de- 

, cizil de cîștlgător fără adver
sar ți 10 prin decizii de în
vingător prin neprezentarea 
adversarului. 

ea s-a transferat la clubul 
bucureștean Dinamo, unde se 
pregătește sub supraveghe
rea antrenorului Ion Benga.

Atleta dinamovistă este o 
sportivă harnică, serioasă, o 
adevărată luptătoare în con
curs. Avem convingerea că

EVOLUȚIA PERFORMANȚE
LOR

1964 (17 ani) 33.94 m (37,03 m)
1965 44,9» m (41,44 m>
1965 47,02 m (41,15 m)
1967 49,74 m (43,68 m)
1963 52,00 m (43,38 m)
1969 53,24 m (45,96 m)
1970 55,14 m (46,02 m)

Intre paranteze am notat 
rezultatele înregistrate la ace
eași vîrstă de campioana olim
pică Lla Manoliu.

Argentina Menis va marca 
și în continuare progrese la 
fel de însemnate și că în 
1972, la Munchen, ROMA
NIA VA FI REPREZENTA
TA DE TREI ATLETE LA 
ARUNCAREA DISCULUI !

ANTRENORILOR
clasamentele anului 1970 ; 
evoluțiile la „europene" — 
în sală și aer liber —, Cupa 
Europei și Jocurile Balca
nice ; recorduri și campioni 
naționali), au întocmit un 
clasament al antrenorilor 
români la finele sezonului 
competițional al acestui an. 
Iată-1:

1. ION SOTER (Steaua).
2. Baruch Elias (Steaua),
3. Eveline Tudorache (S.S.A.),
4. Olimpiu Constantinescu- 
Nehoi (C.A. Roman), 5. Gheor- 
ghe Biro (C.S.M, Cluj), 6, 
Gheorghe Stânei (Rapid), 7. 
Zoltan Szabo (Lie. 2. Tg. 
Mureș), 8. Siegfried Becker 
(Inst, pedagogic Timișoara), 
9. Dan Serafim (S.S.Ă.), 10 
Emil Drăgan (Muscelul 
C-lung), 11. Alexandru Stoc- 
nescu (Dinamo), 12. Gheor
ghe Kiss (C.S.M. Cluj). 13. 
Claudia Simionescu (Centrul 
de cercetări științifice Buc.).
14. Ion Arnăutu („LJ" Cluj),
15. Ion Vintilă (Dinamo), 16. 
Stefania Constantin (Lie. 4 
Galați), 17. Ionel Ghlță (Ro
vine Craiova), 18. Daniel 
Maier (S.S. Reșița), 19. Mi
hai Tintorescu (Dinamo), 20. 
Silviu Dumitrescu (Metalul) 
etc.

Ni s-a explicat că în lunile 
respective (rețineți bine, au
gust și septembrie) înotătorii 
și antrenorii lor (exceptîndu-i 
pe cei angrenați în activitatea 
loturilor naționale) se află în 
concediu, într-o perioadă de 
VACANȚĂ (!....) absolut nece
sară (? 1) după cele... două-trei 
competiții din întregul sezon... 
Pentru că, oricît ar părea de 
curios, acesta este adevărul i 
majoritatea înotătorilor au 
concurat doar într-una sau 
două competiții în luna aprilie 
și cam tot într-atîtea în tim
pul verii.

Am crezut, alături de toți 
oei ce urmăreso îndeaproape 
activitatea din natația noastră 
că înfrîngerile de la Balcania
dă vor însemna un prilej de 
noi învățăminte nu numai pen
tru diriguitorii acestui sport, 
dar și pentru principalele sec
ții de înot din țară, pentru co
misiile județene respective, vi
novate în egală măsură pen
tru slaba comportare a sporti
vilor fruntași în acest sezon. 
Dar, în piscinele noastre dom
nește liniștea. Antrenorii con
tinuă să se lamenteze că ele
vii lor nu vor avea unde înota 
în timpul iernii, dar se com
plac în această inactivitate to
tală.
' în alte țări, activitatea nti 
încetează o clipă ; concursurile 
de toate gradele și genurile 
(chiar și pentru cei trecuți de 
a doua tinerețe) sînt în toi. Ce 
exemplu mai bun am putea să 
vă oferim decît cel al antreno
rului Don Gambril, care după 
încheierea campionatelor eu
ropene de la Barcelona și-a fe-

Ieri pe poligonul Dinamo 
a început întîlnirea de tir 
dintre orașele București și 
Skoplje. După prima zi de 
concurs reprezentativa muni
cipiului București conduce cu
5—4.

Rezultate tehnice i armă 
liberă culcat 60 focuri se
niori : 1. Gh. Sicorschi (B) 
593, 2. N. Rotaru (B) 592, 3. 
G. Vlădan (B) 591, 4. M.

REZULTATELE JUSTIFICĂ
(Urinar» din pag. I)

vă simplă, unde membrii a- 
sociației se opreau zilnic să 
joace volei. Cu toate condi
țiile improprii, ei găseau 
aici un spațiu pentru destin
dere. Anul trecut, însă, co
operativa „Sporul" a obți
nut o hotărîre a Consiliului 
popular al municipiului de 
a construi pe acest teren un 
bloc. Consiliul asociației 
„Dîmbovița" a reacționat 
însă prompt și i-a determi
nat pe cel de la „Sporul" 
să respecte legile în vigoare 
cu privire la dezafectarea te
renurilor sportive. Ca atare, 
în compensație, cooperativa 
a construit, aproape de fa
brică, o bază sportivă exce
lentă.

O asociație sportivă model 
avea neapărat nevoie de o 
bază sportivă model. Dacă 
se va putea reda asociației 
de către conducerea între
prinderii și sala de șah 
(transformată în prezent, for
tuit, In depou t do JacĂltâ-

Antrenorul ALEXANDRU 
STOENESCU, de activitatea 
căruia sa leagă cele mai 
multe din succesele înregis
trate în ultimii ani de măr
șăluitorii noștri (Caraiosifo- 
glu, Maxim, Hie, Such), ne-a 
vizitat la redacție puțin a- 
fectat. Șl iată de ce :

„Anul trecut, Ia consfătui
rea antrenorilor de la Sna- 
gov — ne-a spus el — dele
gații F.R.A. au anunțat că 
Ia cursa de 100 hm de la 
Lugano vor participa primii 
doi clasați Ia campionatul 
republican pe 50 km, clar, 
spre surprinderea mea și a 
elevilor mei, la acest con
curs au fost trimiși, recent, 
ultimii doi clasați! Cum ră- 
mîne cu ceea ce s-a stabilit 
atunci Ia Snagov, cu ceea ce 
am anunțat eu atleților ?

în altă ordine de idei, 
vreau să arăt că sînt nemul
țumit și de faptul că Leoni
da Caraiosifoglu (locui II Ia 
20 km Ia „europenele" de la 
Atena și IX la J.O. din Me
xic), de pildă, n-a avut în 
acest an prea multe ocazii 
să-și măsoare forțele cu alți 
mărșăluitori de valoare de 
peste hotare, deși competiții 
de marș au figurat cu duiu
mul în calendarul internațio
nal. Atunci, cînd să obțină 
el șî ceilalți rezultate de 
mare valoare și norma olim
pică, pentru că marșul nu

RECORDUL DE RECORDURI
Mai înainte de a prezenta 

cititorilor noștri bilanțul ge
neral al activității atletice 
din anul 1970, pe care ne 
propunem s-o facem într-un 
număr viitor, ținem să sub
liniem că acest sezon a fost 
cel mai prodigios din istoria 
atletismului românesc sub 
raportul recordurilor doborî- 
te și egalate: 225 <(în com
petițiile pe teren acoperit — 
77, în aer liber — 148). .Re
cordul" anterior a fost de 
224, în 1956.

La această rnroducție“, 
contribuția cea mai însem
nată au avut-o : 1. CLUBUL 
ATLETIC ROMAN (cu un 
singur antrenor!) — 39 de 
recorduri, 2, Steaua — 24, 
3. Rapid — 20, 4. Clubul a- 
tletio universitar, Școala 
sportivă de atletism și Me
talul — cîte 19, 7. Dinamo
— 15, 8. Școala sportivă Cluj
— 7, 9. C.S.M. Cluj — 6, 10. 
C.S.O. Brăila și Lie. 3. Tg. 
Mureș — cîte 5 ele.

licitat călduros pe cei doi elevi 
străluciți, Gunnar Larsson și 
Hans Fassnacht, Ie-a acordat, 
o vacanță de 10 ZILE și le-a! 
adus apoi aminte că nu admite 
nici măcar o întîrziere de 24 
de ore pentru reluarea pregă
tirilor.'

Nu de puține ori am subli
niat în coloanele ziarului nos
tru că inactivitatea competițio- 
nală de la noi are efecte din
tre cele mai dezastruoase pen
tru creșterea performanțelor. 
Cu siguranță, nu există înotă
tor care, pregătindu-se tot a- 
nul, dar participînd doar la 
2—3 concursuri pe sezon, să 
poată stabili vreun record de 
valoare. Or, exact aceasta este 
soarta majorității înotătorilor 
din țara noastră. Au existat 
— dar au fost date de mult 
uitării — întreceri orga
nizate 6'e diferite cluburi, 
cu trofee cît de cît a- 
trăgătoare. Am sugerat în mai 
multe rînduri organizarea u- 
nor tetratloane (mai ales pen
tru tinerii înotători, care tre
buie să cunoască cît mai bine 
toate procedeele tehnice), a 
unor meciuri bilaterale, triun
ghiulare (o asemenea întrecere 
între reprezentanții cluburilor 
Steaua, Dinamo și ai școlilor 
sportive ar crea o emulație 
deosebită), a unor dispute 
București — Provincie (măcar 
la 6 luni o dată) ; există doar 
comisii de competiții, a căror 
primă sarcină este tocmai a- 
ceea de a alcătui un calendar 
competițional bogat, în con
formitate cu necesitățile. ȘI 
atunci 7

Ad. VASILIU

REPREZENTATIVA BUCUREȘTIULUI CONDUCE DUPĂ PRIMA ZI
Marin (B) 589, 5. S. Ganger 
(S) 588, 6. A. Teodorovschi 
(S) 587 ; echipe : 1. București 
2365, 2. Skoplje 2339. Armă 
standard culcat 60 f. fete: 1. 
Veronica Stroe (B) 593, 2.
Zlobodanska Velcoska (S) 
586, 3. A. Goreti (B) 586, 4. 
Daniela Dedelcoska (S) 586,
5. Melania Petrescu (B) 578,
6. Vera Dimitrieva (S) 571, 
Echipe: 1. București 1757, 2.

minte) așa cum — de altfel 
— a promis, atunci și în se
zonul de iarnă activitatea 
sportivă va fi susținută.

PANOUL RECORDURILOR

A Intrat în obișnuința ac
tiviștilor asociației de a 
populariza cele mai bune re
zultate obținute de sportivii 
săi. O excelentă formă de 
stimulare, da amplificare a 
ambițiilor. Am văzut, astfel, 
panouri cu recordurile și 
campionii asociației, din 
1965 și pînă în prezent. Pe 
unul din ele am distins fo
tografia utecistei Vasilica 
Dorovei în ambarcațiunea de 
schif 8+1, campioană națio
nală de juniori. Recordurile 
atletice ale asociației, fără 
să conține cine știe ce cifre 
de răsunet, reflectă, totuși, 
dezvoltarea acestei ramuri 
sportive îndrăgite de tinerii 
din fabrică. Iată, de pildă, 
evoluția recordului la 100 m 
femei : 14,4 sec. în 1965 (Ma
ri* Drăshici). 13.3 uc in 

este o* alte probe, tn ear* 
adversarul să context tn 
mal mică măsură !*

Credem că antrenorul Sto- 
enescu ara dreptate »ă fie 
afectat șl de aceea va trebui 
ca pentru anul 1971 F.R.A. 
să se aplece cu mai multă 
grijă și asupra nevoilor de 
concurs ale mărșăluitorilor.

*
i

La campionatul republican 
de 50 km din acest an, Ca
raiosifoglu et comp, au în
registrat rezultate excelente, 
primul clasat îmbunătățind 
chiar cu 6 minute recordul 
țării 1 Dar performanțele n-au 
putut fi luate in considera
re pentru bunul motiv că 
traseul a fost mai scurt cu 
peste 1 km, fiind greșit măsu
rat 1 Dar pînă astăzi n-am 
auzit numele celui sau celor 
vinovați de această chestiu
ne și ce măsuri s-au luat 
împotriva lor, a acelora* 1 care, 
dintr-o condamnabilă negli
jență, au făcut zadarnice e- 
forturile unor atleți de-a 
lungul atîtor zeci de kilome
tri !,.. Așteptăm răspunsul co
misiei de competiții din 
F.R.A.

evitabili. Infernalul tempo pe 
care îl impun boxerii de acest 
gen, dublați întotdeauna de 
energie și voință, face deli
ciul spectatorilor. Mal puțin 
merită acordul nostru tipul 
hibrid, cel care promite o 
evoluție tehnică excelentă și 
eșuează tn confuzie, cum e 
astăzi cazul Iul Calistrat Cu- 
țov. S-ar putea ca aci să fie 
vorba mai curfnd de o slă
biciune taoî’că, de incapacita
tea Ce a se orienta în func
ție de adversar, de tendința 
de a nu ține seama decît de 
propriile virtuți, cele cu cer
titudine cunoscute, ignorînd 
partea adversă, ceea ce poate 
naște neclaritate în confrun
tare.

I La categoriile mari este 'de 
menționat un spor de putere, 

' mai multă duritate în lovi- 
' turi, dar ți un oarecare pri
mitivism în pregătire, ceea 
ce a dus prea adesea la dez
nodăminte înainte de terme
nul stabilit.

în general, ar trebui să 
spunem că antrenorii nu au 
fost întotdeauna prea exigenți 
în alegerea elevilor pe care 
i-au urcat în ring, precum 
arbitrii nu au fost în toate 
cazurile atenți cu prima lor 
datorie, aceea de a păzi in
tegritatea combatanților pe 
ear«-i au »ub observație.

Rubrlcd redactata de
Romeo VILARA

PARTIDE ECHILIBRATE
Etapa a IV-a a diviziei 

naționale A pare a fi cea 
mai interesantă de pînă acum 
prin echilibrul ipotetic care 
caracterizează majoritatea 
partidelor. Interesul maxim 
este polarizat de meciul 
dintre formațiile feminine 
Dinamo și Rapid (programat 
astăzi, de la ora 18,30 în 
sala Floreasca), meci care, 
dincolo de orice consideren
te valorice de moment, ră- 
mîne un veritabil „cap de 
afiș".

Fără îndoială, dlnamovis- 
tele păstrează o șansă în

PARADE-RIPOSTE
• PE TABLOURILE com

petiției „Cupa României", care 
începe azi în sala Floreasca 
II din Capitală, s-au înregis
trat două absențe notabile: 
Ileana Drîmbă (care a avut 
durerea să-și piardă tatăl), și 
Carol Kiss, campionul de spa
dă (care și-a început stagiul 
militar). In rest, organizatorii 
speră să nu mai înregistreze 
absențe de ultim moment.

• DUPĂ CUM am mai a- 
nunțat, la sfîrșitul săptămînii 
viitoare sala Floreasca II va 
găzdui un alt eveniment : îb- 
tîlnirea dintre reprezentativele 
de tineret ale Bucureștiului Și 
Moscovei. Comportînd atît în
treceri individuale (la toate 
armele), dt și un turneu pe 
echipe (București A, București 
B și Moscova), competiția se 
va desfășura timp de trei zile : 
sîmbătă 14, duminică 15 și 
luni 16 noiembrie.

• LA DUISBURG (R.F.G.)
a avut loc, recent, un turneu 
internațional de floretă pentru 
juniori și junioare. Au parti
cipat 207 trăgători din 10 țări. 
In proba junioarelor a învins 
Juta Popken (R.F.G.), clasată 
pe locul III în C.M. de tine
ret — 1970. Au urmat-o
Ruth Armbrust (R.F.G.) și 
Christine Muzio (Franța). La 
juniori, clasamentul arată ast
fel : 1. C. Montano (Italia), 2. 
Bach (R.F.G), 3. Boscherle
(Franța).

• FEDERAȚIA INTERNA
ȚIONALĂ de scrimă a fost a- 
nunțată de forul suedez de re
sort că pentru organizarea 
campionatelor mondiale di.n 
1973 și-au pus candidatura ur
mătoarele orașe : Stockholm. 
Malmo, Goteborg, Upsala și 
Jokeeping. După studierea 
condițiilor oferite de aceste o- 
rașe, federația suedeză va de
semna viitoarea gazdă a C.M. 
de scrimă — 1973.

• LOTURILE DE SCRIMĂ 
care vor reprezenta România 
Ia Campionatele Balcanice de 
la Sofia (26—29 noiembrie) 
și-au început — în Capitală — 
pregătirile în comun în vede
rea acestei competiții.

Skoplje 1743. Juniori: 1. L. 
. Stoian (B) 586, 2. A. Cincinov

(S) 583, 3. P. Mitkovschi (S) 
582, 4. Marina Vasiliu (B)
578, 5. A. Biberevschi (S)
573, 6. Ioana Lujeru (B) 571. 

întrecerile continuă azi pe 
poligonul Dinamo începînd de 
la ora 9 cu probele de armă 
liberă 3 x 40 f și pistol liber 
seniori.

P. GORETI

1966 (Florica Butucel) șl 13,6 
sec. în 1967 (Viorica Stroe). 
Credem, însă, că mult mal 
stimulatoare ar fi plasarea 
acestor panouri in secțiile 
fabricii, și nu în biroul se
cretarului asociației 1

OMUL SFINȚEȘTE LOCUL

Toți cel 3 000 da membri 
ai asociației s-au întrecut 
în „Crosul tineretului". In 
prima etapă, pe secții de 
producție, chiar în curtea 
întreprinderii. Sectoarele
„talpă fibre", „marochinărie", 
„manual", „ștanță C. R.“, 
„tăbăcărie minerală" s-au nu
mărat printre cele evidenți
ate. Șapte duminici la rînd 
sportivii s-au deplasat în pă
durea Brănești, unde și-au 
disputat titlurile de campi
oni ai asociației la orientare 
turistică. Campionatul intern 
la fotbal, handbal și volei, 
ca și întrecerile de atletism 
(în special), natație și tir 
sînt competiții care s-au bu
curat ri* mere JarlMkX»

DUPĂ PRIMELE PREGĂTIRI, ANTRENORII LOTULUI NAȚIONAL SÎNT OPTIMIȘTI 
Interviu cu M. Flamaropol și

Interviul eu mal mulți inter
locutori, deși practic ara u- 
nela dezavantaje, reprezintă 
totuși o sursă mal amplă, mai 
diversificată de informația 
pentru cel ce solicită răspun
suri. In această situație ne-am 
găsit deunăzi, dorind să a- 
flăm care slnt opiniile celor 
doi antrenori — Mlhai Flama
ropol fi Zoltan Czaka — după 
scurta perioadă de antrena
mente In comun făcute de 
lotul reprezentativ la hochei 
pe gheață. La fiecare între
bare am primit — spre bene
ficiul nostru — două răspun
suri. Este adevărat că, In ge
neral, ele coincideau, dar tot 
adevărat este ed unele se 
completau, oferlndu-ne o ima
gine mal cuprinzătoare asu
pra stadiului de pregătire tn 
care sa află Jucătorii fruntași.

— Cu ce Impresii vâ des- 
părțlțl de eeleețlonațl T

— In general — răspunde M. 
Flamaropol — destul de bune. 
Firește, știm e» mal avem multe 
de făcut, dar Important este ci 
am putut vedea clar cum se con
turează echipa reprezentativ» șt, 
mai ales, pe ce căi va trebui si 
mergem tn viitor.

— Există Ine» multe deficiențe 
de ordin tehnlo șl tactlo — sub
liniază In completare Zoltan Cza
ka. Deși etapa de pregătire a fost 
foarte eeurlă — doar de clteva zile 
— ea ne-a permis totuși si „con
tabilizăm** exact situația. Ne aș-

ÎN ETAPA A PATRA
plus, datorită atît pregătirii 
mal bune, demonstrată pînă 
acum, cît și lotului mal nu
meros de cara dispune antre
norul emerit Gh. Constanti- 
nescu. Dar, cum Rapidul spe
ră în reintrarea titularelor 
Eugenia Rebac și Marta 
Szekely (Indisponibil* dumi
nica trecută) șansele unei 
victorii — ce ar readuce pe 
giuleștence la suprafață — 
nu sînt puține. Credem că 
acest meci — de fruntea cla
samentului, dar șl de orgo
liu — poate să dea loc unei 
dispute echilibrate, de cali
tate.

Interesante șl fără un cîș- 
tigător cert ni se par cele
lalte meciuri feminine I 
C.P.B.—Farul, Ceahlăul—
I.E.F.S., Universitatea Timi
șoara—„U“ Cluj, Universita
tea Craiova—G.S.M. Sibiu. 
Poate mal puțin Penicilina 
Iași—Medicina, deși bucu- 
restencele par să fi recăpă
tat forța de joc obișnuită.

ExceDtînd întîlnirile Stea
ua—Unirea Tricolor Brăila 
și Rapid—Explorări B. Mare, 
tn care învingătorul nu poa
te fi pus la îndoială, cele
lalte partide masculine 
H.E.F.S.—Politehnica Tm., 

„U“ Cluj—Dinamo, Politehni
ca Gl.—Tractorul și Viitorul 
—Petrolul) se anunță echili
brate ți ceva mai disputate.

-Convorbire cu antrenorul Gh. IONIȚĂ-
Ultima competiție Internațio

nală a anului, la care motocro- 
siștii români au fost chemați 
să reprezinte țara noastră, a 
fost etapa a patra a „Cupei 
Dunării", desfășurată în orga
nizarea federației de speciali
tate a Uniunii Sovietice, pe un 
traseu ales pe colinele din 
apropierea studioului de tele
viziune din orașul Chișinău. 
Echipa națională a României, 
confirmînd forma bună în care 
se află, continuă să dețină po
ziția secundă în clasamentul 
Pe națiuni, după puternica se
lecționată a U.R.S.S., iar Ște
fan Chițu, care în urmă cu 
cîtva timp a devenit campion 
balcanic, a reușit o nouă per
formanță de prestigiu, prețuind 
conducerea în această impor
tantă competiție dunăreană. La 
reîntoarcerea în Capitală ne-am 
întreținut cu Gheorghe Ioniță. 
antrenorul principal al repre
zentativei noastre, cel mai în 
măsură să ne prefigurez® o 
Imagine concretă despre. ..

— Cum și-au apărat șan
sele cei patru motocrosiști 
români în disputa cu G. Moi
seev, V. Kadinov și alți ad
versari cu nume sonore in 
arena mondială ?
— Toți concurența au aler

gat pe motociclete C.Z. Gazdele 
au prezentat prima lor garni
tură, angrenată in campiona
tele mondiale, domlnlnd —

CAMPIONATELE REPUBLICANE
DE MOTOCROS Șl DIRT-TRACK

Campionatul de motocros a a- 
juns la penultima etapă. Mtine 
are loc la Cîmpina faza a treia 
a competiției, la care participă 
alergători de la clasele 250 cmc, 
5€o cmc șl tineret.

Tot mîine, pe pista stadionului 
Metalul București, se va desfă
șura, de la ora 11, ultima etapă 
a campionatului de dlrt-track.

TITLUL
printre tinerii din fabrică. 
Toate acest» întreceri ar fi 
fost greu de organizat. Iar 
mobilizarea salariaților Im
posibilă, fără sprijinul res
ponsabililor cu mun ca spor
tivă în grupele sindicale. 
Sînt 64 de astfel de activiști, 
ajutoare de nădejde ale 
consiliului asociației sportive. 
Printre aceștia, Ion Miclea, 
Mihai Gabor, Nicolae Iancu 
ș.a. Pentru a-i ține, cum se 
spune, aproape, conducerea 

asociației a găsit șl modali
tatea stimulării acestor oa
meni, pe baza întocmirii 
unui clasament, astfel că 
primii trei primesc gratuit 
cîte trei bilete (în fiecare an) 
la meciurile Internaționale 
de fotbal.

Iată doar cîteva aspecte 
care ilustrează eforturile 
tehnicienilor de la „Dîmbo
vița" pentru impulsionarea 
și diversificarea activității 
sportive de masă. eforturi 
care justifică acordarea tit
lului de asociație sportivă 

teapt» o perioadă de muncă in
tensă șl jucătorii trebuie să fie 
conștlentl că au încă mult ele 
lucru. Dar, ca șl colegul meu 
Flamaropol, slnt optimist.

— Așadar, o notă generală 
de optimism. Pe ca sa ba
zează ea 7

Ordinea răspunsurilor rămtne 
aceeași ; primul, M. Flamaropol :

— In primul rlnd, pe valoarea 
șl forma generală a apărătorilor. 
Am chiar curajul să apun că 
niciodată nu am avut Ia dispo
ziție atlțla fundași In formă : 
VARGA s-a detașat net In cam
pionat șl rămlne unul dintre cei 
mal buni jucători români, Iar 
alături de el dispunem da un 
veritabil buchet compus din 
SCIIEAU, P. SGINCA, IONIȚĂ, 
FAGARAȘ (tn accentuată reve
nire) șl, la nevoie, TUREANU, 
din lotul de juniori. Singur 
FLORIAN SGINCA este In regies, 
dar sperăm să-1 recuperăm.

— Aș adăuga — Intervină Z. 
Czaka — șl faptul că am ajuns să 
culegem azi roadelo muncii asi
due din ultimii ani cu portarii. 
Titularii slnt cunoscuțl : DUMI- 
TRAȘ șl CRIȘAN. Dar, titulari
zarea lor este tot mal mult con
testată de comportarea bună a 
Iul IORDAN, STOICULESCU, NE- 
TEDU sau MORARU. Avem de 
unde alege ! Mal trebuie, de ase
menea, spus că dacă slntem opti
miști este datorită poftei cu care 
joacă șl se antrenează hochelștll 
mai virstnlcl. Exemplul Iul VAR
GA nu este singurul. GEZA SZA
BO, PANA, CALAMAB. STEFA
NOV slnt parcă mal riguroși șl 
mal viol ca tn anii trecuți.

_ Ați vorbit la început da 
existența unor deficiențe. 
Care ar fi ele T

Acum; primul răspuns vine de 
la Z. Czaka.

— In afara unor carența In di
recția pregătirii fizice, mai evi
dente la cei ce In timpul verii au 
neglijat acest capitol, ceea ce ne 
eupără mal mult este lipsa de 
eficacitate in atac. Va trebui să 
muncim in special pentru elimi
narea combinațiilor Inutile, pen-

BASCHET •*'

POLITEHNICA CALAȚI-,,U“ CLUJ, 
CAPUL DE AFIȘ AL ETAPEI

Sîteva meciuri interesante, 
echilibrate și cu tradiție sus
țin etapa programată azi ți 
mîine în divizia A la bas
chet. Pe prim plani întîlnirea 
da la Galați dintre Politeh
nica din localitate și Uni- 
versitiatea Cluj, echipe a- 
flate la egalitate de puncte 
și pretendente la un loc 
fruntaș în clasamentul cam
pionatului național. Rezul
tatul va depinde în mare 
măsură de soluțiile tactice 
pe care le va găsi antreno
rul Petrică Vasiliu pentru a- 
nihilarea lui Demian ți Ruh- 
rlng, principalii realizatori al 
echipei clujene. La Cluj, 
cîndva ambițioasa formație 
a I.E.FJS.-ului va da un greu 
examen în fața proaspetei 
promovate Politehnica (în 
care evoluează mulți dintre

MOTOCROSIȘTI! NU VOR HIBERNA

după cum era și de așteptat 
cursa. Scopul nostru a fost de 
a nu ceda pozițiile fruntașe, 
mult rîvnite de reprezentanții 
Bulgariei, Iugoslaviei și Unga
riei. Și cu toate că mașinile 
noastre de concurs sînt cam... 
obosite, deoarece au fost soli
citate in permanență de la în
ceputul sezonului și pînă in 
prezent, băieții au reușit, mer- 
gind cu chibzuință. Mai mult, 
la individual, Chițu a devenit 
lider, Crisbay a urcat de pe 
locul IV pe III, iar echipa și-a 
menținut poziția in clasament.

— Vă rugăm să ne spu
neți cîteva cuvinte despre 
comportarea fiecărui alergă
tor. ..
— Deși a căzut de patru ori, 

din cauza busculadelor și a 
unei neatenții, Ștefan Chițu a 
avut de frecare dată resurse 
să refacă terenul pierdut, fiind 
cel mai bun om al echipei. 
Lui i s-au alăturat Adam Cris
bay și Aurel Ionescu, care 
împreună au adus toate punc
tele echipei române. Curioasă 
evoluția lui Cristian Dovids. 
In confruntările din țară, el 
se impune selecției, iar in con-

nNjnde 
fâergem

SIMBATA

BASCHET : Sala Construc
torul, de la ora 17 : Voința
— I.E.F.S. (fA), Constructo
rul — Rapid (fA); SALA 
GIULEȘTI, da la ora 17.30 : 
I.C.H.F. — Steaua (mA), Ra
pid — Politehnica Brașov (m 
A).

POPICE s Arena Gluleștl, 
de la ora 16, Rapid București
— Voința Cluj, meci ln cadrul 
campionatului feminin, divizia 
A.

ȘAH s Aula Bibliotecii Cen
trale Universitare (Piața Pala
tului), ora 9 : partide între
rupte; ora 16 : runda a 17-a 
a finalei campionatului națio
nal, masculin.

SCRIMA : Sala Floreasca II, 
de la ora 8 : finalele „Cupei 
României» (toate armele)

VOLEI : Sala Floreasca, d» 
la ora 18.30 : Dinamo — Rapid 
(fA); SALA PROGRESUL, da 
la ora 17 : I.E.F.S. — Politeh
nica Timișoara (mA), Aurora
— Medicina CmB).

PATINAJ ARTISTIC : Pati
noarul acoperit „23 August1*, 
ora 13 : campionatul național, 
faza lnter-cluburl (juniori).

DUMINICA

BASCHET r Sala Floreasca, 
de Ia ora 9.30 : Politehnica — 
Sănătatea Satu Mare (fA). 
Dinamo — „U“ Timișoara 
(mA), Politehnica — Farul 
Constanța (mA); TEREN FLO
REASCA, de la ora 9.30: 
I.E.F.S. II — _U“ București 
(tB), Arhitectura — Progresul 
București (fB), Academia mi
litară — Progresul (mB).

FOTBAL : Stadionul Politeh
nica, ora 11 : Sportul studen
țesc — Ceahlăul P. Neamț 
(div. B); ora 13 : Sportul stu
dențesc —. Metalul Plopenl 
(Juniori) ; TEREN ELECTRO
NICA, ora 11 : Electronica — 
Cimentul Medgidia (dlv. C): 
TEREN LAROMET, or» 11 : 
Tehnemetal — Victoria Ho
rești (dlv. C); ora 13 : Tehno-

Z. Czaka
tru Însușirea de către toți jucă
torii a șuturilor rapide, directe. 
Valoarea și siguranța In apărata 
nu pot rezolva, singure, progresul 
echipei noastre reprezentative. 
Este necesar să crească șl — dacă 
pot spune așa — productivitatea 
In goluri...

— S-a conturat Intr-un fel 
echipa națională 7

— In linii generale, da — pre
cizează M. Flamaropol. Perechii» 
de fundași vor fl alcătuite in or
dinea strictă a valorii. Liniile de 
atac ne dau, Insă, cea mai ntare 
bătaie de cap. Fină la recupera
rea Iul BIRO, convalescent încă, 
prima linie de atac este compusă 
din SZABO, CALAMAR șl PANA. 
După aceea, PANA va trece ln 
linia secundă, alături de HUȚAN 
șl BAȘA, Iar cea de a treia li
nie va fl compusă din ȘTEFA- 
NOV, IORDAN șl GHEORGHIU. 
Firește, dacă va fl cazul, vom a- 
pela Ia HERGHELEGIU, un ju
nior care s-a Impus ln ultima 
vreme, sau chiar la TUREANU, 
pe car» n putem folosi și ca ata
cant.

— Cred că trebui» precizat un 
lucru — Intervine Z. Czaka. 
Deocamdată, acestea slnt doar 
Intențiile noastre. Ele s-au con
cretizat mal mult după jocurile 
din campionat, deoarece etapa do 
pregătire, repet, a fost extrem de 
scurtă șl, deci, iieconcludentă. 
Așteptăm primele partide inter
naționale, care vor tria mai cert 
valorile de care dispunem. Abia 
atunci vom putea vorbi despre 
formulele din care se va alcătui 
echipa reprezentativă. Deocamda
tă ne-am Intîlnlt cu selecționații 
prima oară. Iar la despărțire — și 
colegul meu Flamaropol cred că 
este de acord — noi le-am cerut 
să muncească de două ori mal 
mult la antrenamentele de la e- 
chipele lor de club, pentru ca 
atunci cînd ne vom reintilni să 
putem acționa decis pentru omo
genizarea formației.

Sperăm că acest apel va găsi 
ecou In rtndurile „tricolorilor11. 
Nu de alta, dar tn acest sezon 
Iubitorii hocheiului așteaptă d» 
la ei reabilitarea...

Călin ANTONESCU

foștii juniori produși de prof. 
Vasile Mureșan), iar în Ca
pitală, Dinamo susține o par
tidă care poate fi echilibrată, 
dar acest lucru va depinde 
de capricioasa echipă a U- 
niversitățil Timișoara. La 
băieți se mai dispută jocu
rile Politehnica București — 
Farul, I.C.H.F. — Steaua și 
Rapid — Politehnica Bra
șov.

Din întrecerea feminină se 
desprinde derbyul provincial 
Crișul Oradea — Mureșul Tg. 
Mureș, dar de mare însem
nătate pentru clasament sînt 
și meciurile Voința Bucu
rești — I.E.F.S. și Voința 
Brașov — A.S.A. Cluj. Ce
lelalte partide: Constructorul 
București — Rapid și Poli
tehnica București — Sănă
tatea Satu Maro.

cursurile internaționale conti
nuă sl aibă o comportare 
Ștearsă.

— Există, deci, elemente 
prin care să putem întrezări 
o victorie de valoare. „Cupa 
Dunării" va fi reluată la 
primăvară, cu etapa a V-a, 
probabil în Bulgaria. Ce 
credeți că ar trebui să facă 
sportivii noștri pentru a a- 
borda întrecerea cu hotă fire 7
— Să reziste asaltului pe 

care-l vor da principalii noștri 
adversari. Este — s-o recu
noaștem — un examen greu, 
chiar foarte greu. Dar după 
părerea mea poate fi trecut 
cu succes dacă in zilele de iar
nă ni se vor crea condițiile, 
necesare îmbunătățirii pregăti
rii tehnice, fizice fi tactice. Noi 
intenționăm sâ organizăm an
trenamente și concursuri pe ză
padă și gheață, in așa fel ca să 
ieșim la primăvară în con
cursurile oficiale cu un grad 
de pregătire corespunzător.

Sperăm că motocrosiștii vor 
continua să se pregătească cu 
aceeași conștiinciozitate pentru 
a debuta în viitorul sezon in
ternațional cu noi succese.

Tr. IOANIȚESCU

metal — Victoria Floreștl (Ju
niori) ; TEREN AUTOBUZUL, 
ora 11 : Autobuzul — I.R.A. 
Clmpina (dlv. C): ora 13 : Au
tobuzul — Unirea Drăgășanl 
(Juniori); TEREN SIRENA, 
ora 11 : Sirena — Dacia Pi
tești (diV. C); TEREN STEA
UA (Ghencea), ora 9.30: Stea
ua — Voința Buc. (juniori): 
TEREN VOINȚA, ora 13 : ȘC. 
sp. nr. 2 — Delta Tulcea (ju
niori) ; TEREN FLACARA RO
ȘIE, ora 13 ; Flacăra roșie — 
Electrica Constanța (juniori); 
STADIONUL „23 AUGUST'* 
(teren IV), ora 9.30 : Steaua 
23 August — Sirena Buc. (ju
niori) : STADIONUL GIULEȘTI 
ora 13 : Rapid — Flacăra 
Morenî (Juniori): STADIONUL 
PROGRESUL, ora 13 : Pro
gresul — F.C. Argeș (juniori).

POPICE : Arena Voința, de 
la ora 8 : Voința București — 
Gaz metan Mediaș, ARENA 
GLORIA, de la ora 8 : Gloria 
București — C.S.M. Reșița, 
meciuri în cadrul campionatu
lui masculin, divizia A.

RUGBY : Teren Ghencea, 
de ia ora 11 : Steaua — Dina
mo ; TEREN CONSTRUCTO
RUL, ora 9.30 : Constructorul 
— Rapid (dlv. A); TEREN 
GLORIA, ora 10 : Gloria — 
Progresul ; TEREN OLIMPIA, 
ora 10 : Olimpia — Vulcan ; 
STADIONUL TINERETULUI, 
ora 11 : teren IV : A.S.E. — 
S.N. Oltenița : teren II : Arhi
tectura — Aeronautica (div. 
B).

ȘAH : Aula Bibliotecii Cen
trale Universitare (Piața Pala
tului), ora' 9 : partide Între
rupte : ora 16 : runda a 18-a 
a finalei campionatului națio
nal. masculin.

SCRIMA : Sala Floreasca II. 
de la ora 8 : finalele „Cupei 
României** (toate armele).

VOLEI : Sala Progresul, de 
la ora 9.30 : Steaua — Unirea 
Tricolor Brăila (mA); Progre
sul — Voința Arad (mB); SA
LA GIULEȘTI, do la ora 10 1 
Rapid — Explorări B. Mare 
(mA), C.P.B. — Farul (fA); 
SALA CONSTRUCTORUL, de 
la ora 8 : Constructorul — Po
litehnica Galați, I.T.B. — vi
itorul Bistrița. A.S.E. — Sănă
tatea Ploiești (fB); SALA DI
NAMO, de Ia oră 9 : Voința 
C.F.R. Cluj, Universitatea — 
Farul Constanța (mB).

MOTO : Complexul Metalul 
(Pantelimon), de la ora 11 : 
ultima etapă a campionatului 
republican de dlrt-track.
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— Consfătuirea de
Convocată mai de mult i _ L/ JT. ? 

neafă, consfătuirea antrenorilor a apărut și 
mai oportună, tn lumina rezultatelor dezolan
te obținute ae echipele noastre în turul al 
doilea al competițiilor europene. Revenea a- 
cestei consfătuiri sarcina de a determina cau
zele acestei reprezentări atît de slabe, de a 
analiza procesul de instruire așa cum este 
el efectuat la ora actuală în fotbalul nostru, 
proces considerat pe bună dreptate nesatis
făcător.

Și n-a fost greu să fie depistat dușmanul 
comun al tuturor echipelor noastre de fot
bal, mai mari sau mai mici t insuficienta ca
pacitate de efort. Ne-a vorbit despre ea an
trenorul emerit Emerich Vogi. S-au referit 
la ea și N. Dumitrescu, Șt. Covaci, D. Nicu- 
șor și Șt. Coidum, antrenorii ceior patru echi
pe care au avut o prezență atît de scurtă 
în competițiile europene. Au atacat aceeași 
problemă și ceilalți antrenori care au luat ieri 
cuvîntul. De altfel, acest lucru nu mai con
stituie un secret pentru nimeni. Evoluția e- 
chipelor noastre tn recentele partide inter
naționale n-a făcut decît să confirme o con
statare care a fost făcută și pe parcursul 
campionatului. La Belgrad, U.T.A. a ajuns la 
pauză cu handicapul unui singur gol, pentru 
ca apoi, tn cîteva minute, să primească două 
goluri care-i anulau aproape orice șansă în 
cel de al doilea meci. La Eindhoven, Steaua 
a căzut, de asemenea, in ultimele 45 de mi
nute, lucru care avea să se repete și acasă. 
Același tablou ni l-a oferit și Dinamo care, 
după spusele antrenorului Nicușor, la Liver
pool a fost pur și simplu SURCLASATA fizic 
de către fotbaliștii englezi, reușind cu multă 
sonsă să mențină egalitatea numai pînă în 
minutul 62. Nu se poate acționa lucid, nu 
pot fi finisate execuțiile tehnice și manevre
le tactice pe fondul unei rezistențe fizice in
suficiente. Practic, fotbaliștii noștri nu joacă 
mai mult de 50—60 de minute, multe meciuri 
tîrîndu-se, ca să folosim o expresie plastică,

Discuție cu un mare prieten «I soccerului românesc

Ieri a antrenorilor echipelor din divizia A
pentru ieri dimi- pînd la fluierul final, jucătorii blestemtnd, 

probabil, regulamentul care a prevâzut ca 
partidele de fotbal să ie joace pînă în mi
nutul 90.

Cauzele î Nu «înt greu de ghicit. Antre
namentele, țn loc sd fie considerate de câ- 
tre fotbaliști ca ore prețioase de studiu, de 
pregătire, sub toate aspectele, sînt privite 
ca ore de corvoadă, de car» vor sd scape 
cit mai repede. Ele sînt de multe ori reduse 
ca durată,, dar mai ales ca INTENSITATE. 
Aici, intervin», o nouă întrebare: de ce? 
Pentru că majoritatea jucătorilor noștri, ne- 
respectînd cerințele unei vieți sportive, in
dispensabile sportului de performanță, nu fac 
față antrenamentelor tari. Și dacă, totuși, 
sub bagheta unui, antrenor exigent trebuie' 
să le facă, nu mai au rezistența necesară în 
|oc I

Dar cît» s-ar putea spune despre infatua
rea unor jucători, despre intențiile lor (Gor- 
nea a pus condiții pentru a face deplasarea 
la Belgrad, la primul meci cu Steaua roșiei), 
despre încercările lor de a-l păcăli pe antre
nor, fără a și da seama că, în felul acesta, 
cei păcăliți sînt ei înșiși ? Pentru că fotbalul 
este un joc foarte greu. „El nu înseamnă —a 
tpus N. Dumitrescu, antrenorul U.T.A.-ei — 
om plus minge, ci om plus minge, plus ad
versar, plus condiții dificile de joc”.
în cadrul ședinței au mai luat cuvîntul Gh. Ola, 

Valentin Stănescu, P. Becker, C. Braun, R. 
Cosmoc, V. Economu și C. Cernăianu. Fede
rația și-a spus punctul de vedere prin pre
ședintele ei, Mircea Angelescu, și I. Balaș, 
vicepreședinte.

Viitoarea consfătuire a antrenorilor va a- 
vea loc în luna decembrie, cînd se va ana
liza comportarea echipelor în turul campio
natului. rînâ atunci, federația a cerut antre
norilor sd intensifice procesul de instruire, 
să-l ridice la nivelul cel mai înalt, să mani
feste maximum de exigență față de jucători.

Echipa braziliană
Curitiba va evolua
în țara noastră

Echipa braziliană Curitiba 
va întreprindă un turneu în 
Europa, urmînd să susțină 
meciuri fn Franța, Spania, 
Iugoslavia șl România.

în țara noastră, ea va e- 
volua in perioada 20—30 no
iembrie.

Faza pe „centre4* in Cupa Sportul

Ultimele pregătiri
Așa cum e-a mal ansnțaf, miine va avea loc — tn toate 

centrele de juniori țl de copii din Capitala șl din provincie 
— prima fază a concursului de jonglerie cu mingea, dotat 
cu Cupa Sportul.

Dornici să se prezinte cît mat bine pregătit! la acest prim 
examen, cu public, tinerii fotbaliști s-au antrenat intens 
în tot cursul săptămtnii, bucurîndu-se de o atentă suprave
ghere din partea „dascălilor" lor.

Prezent! la aceste „repetiții generale", corespondenții noș
tri ne-au relatat următoarele :

LOTUL OLIMPIC 
JOACĂ DUMINICĂ

3680 DB LOVIRI — UN 
FRUMOS RECORD AL LUI 

MIRCEA FOAMETE

CU PROGRESUL
Stadionul Progresul va găz

dui duminică dimineață, ln- 
cepînd de la ora 11, partida 
de verificare a LOTULUI 
OLIMPIC de fotbal, care va 
avea ca sparing-partener divi
zionara A PROGRESUL BU
CUREȘTI.

La concursul, organizat zilele 
trecute de clubul F.C. Argeș 
pentru micuții aspiranți la 
Cupa Sportul au participat 
103 copil. întrecerea a fost cîș- 
tigată de Mircea Foamete care, 
menținlnd balonul In aer timp 
de 30 da minute (o adevărată 
jonglerie pe picior, pe coapsă, 
pe umăr, pe cap), a reușit 
2680 de loviri, un frumos re
cord personal în materie. Se 
zloe că un mucalit — prezent 
în tribună în timpul demon
strației — inspirat de numele

tânărului fotbalist — ar fl 
spus : „Asta are foame da fot
bal !*«

11 așteptăm, cu viu interes, 
pe Mircea Foamete 
cursul oficial care vă 
mîine.

I. UDRESCU —

la con- 
avea loc

coreojx

A fost constituit Colegiul

Ieri « avut loc la sediul T. R. Fotbal ședința de aonstltuir» a Co
legiului reprezentanților secțiilor divizionare A.

Cu acest prilej, s-a dat citire regulamentului de funcționare a co
legiului, preclzlndu-se, totodată, că acesta este un organism consulta
tiv alcătuit din cite un reprezentant al conducerii fiecărei secții di
vizionare A.

După cum reiese din Însuți regulamentul de funcționare, Colegiul 
reprezentanților secțiilor de fotbal divizionare A are ca scop sporirea 
contribuției acestor secții la conducerea treburilor fotbalului, la stu
dierea șl adoptarea de către biroul F. R. Fotbal (n.n. sub conducerea 
căruia lșl desfășoară activitatea) a celor mal potrivite decizii cu privi
re la progresul fotbalului de performanță.

In ședința de constituire a fost ales ți secretariatul colegiului, alcă
tuit din : Gheorghe Urlch (clubul Petrolul Ploiești) — președinte, Ion 
Nae (Dlnamo București) — vicepreședinte șl Otto Zaharia (Rapid Bucu
rești) — secretar.

Următoarea ședință • Colegiului va avea loc vineri 27 noiembrie 
și va avea la ordinea de zi două Importante puncte : 1. Probleme fi
nanciare ; i. Regulamentul de transferări.

GHEORGHE POPA — 
„CAP DE AFIȘ" LA BACAU

Duminica trecută, in pauza 
meciului Sport club Bacău — 
„U" Cluj, elevii ‘ ‘
Petra Gavrilescu 
strat certe calități 
antrenament care 
în fața publicului ___
Gheorghe Popa, In vîrstă de 
15 ani, a menținut mingea în 
aer prin 515 loviri, primind 
aplauze la scenă deschisă. 
Frumoase posibilități au mal 
arătat și Ionel Solomon, Gh. 
Andrieș, Ionel Rusu, toți avînd 
cite 14 ani. Ei sânt elevi ai 
antrenorului Petro Gavrilescu.

Dat fiind faptul că toți a- 
cești aspiranți la Cupa Spor
tul s-au pregătit cu multă 
conștiinciozitate toată săptâmi- 
na, 6e așteaptă ca ei să-și de
pășească mîine actualele re
corduri personale.

8. NENIȚA

antrenorului 
au demon- 

la ooncursul- 
a avut loc 

local. Astfel,

LOTUL NATIONAL
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(Urmare din pag. t)

n-au jucat miercuri (îndeo
sebi Dobrin). La porți, se 
exersează contracararea cen
trărilor înalte (acțiuni carac
teristice 
la care 
ducanu 
tervină 
capul fundașii centrali 
pescu, Dinu, Hălmăgeanu.

Si acum o paranteză : după 
rum vedem, rana de La 
mina stingă a lut Răducanu 
e pe cale de vindecare tota
lă și astfel rapidistul a re
apărut între buturi. în drum 
spre Poiana, în mașină, el 
se lăuda că la antrenamente, 
ea atacant, a trecut ca vi
jelia pe lingă Dan șl Ștefan. 
„Acum însă am revenit în 
poartă, unde mă simt la lo
cul meu“ ne spunea rapidis- 
tul. Și un dialog Răducanu 
— Radu Nunweiller:

— Apropo, RăduțuUt (n.r. 
Nunweiller); cum joacă en
glezii ăștia, că eu niciodată 
nu m-am întîlnit eu ei T

— Nici eu nu mai 
Rică. Știu doar că 
foarte serios.

fotbalului 
trebuie să iasă 
și Adamache, să 
prin lovituri

englez), 
Ră- 
in- 
cu 

Lu-

AUREL BENTU ARBITREAZĂ
MECIUL

R. F. a
Duminică, 

se dispută 
tâlnirea internațională 
micală de fotbal 
reprezentativele 
și R.F. a Germaniei.

Federația greacă s-a 
adresat forului nostru de 
specialitate, solicitînd pen
tru acest joc o brigadă 
de arbitri români. Colegi
ul central al arbitrilor a 
delegat pe Aurel Bentu 
(la centru), Gheorghe Li- 
mona ți Al. Fîrvu (la li
nie).

GRECIA -
GERMANIEI

22 noiembrie, 
la Atena în- 

a- 
dintre 

Greciei

barierele lactico-sirategice
P

ersonaj de mare su
prafață pe scena 
fotbalului Interna
țional, unul dintre 
cei mat marcant! 
conducători ai FIFÂ 

din anul 1932 (de la Congre
sul de la Stockholm) și pî
nă acum, MIHAIL ANDRE
JEVICI oferă unui interlo
cutor — în afara beneficiu
lui contactului cu o recunos
cută erudiție academică (cu
noscător a 7 limbi europene, 
este profesor cu specialita
tea gastroenterologie și pro
bleme de nutriție la Facul
tatea de medicină din Bel
grad) — un izvor unic de 
documentare, de cunoaștere 
fotbalistică. Profesorul de 
medicină, azi septuagenar, 
care a consacrat jocului cu 
balonul rotund trei sferturi 
din viața sa, disecindu-1 cu 
scrupulozitatea savantului și 
cu pasiunea îndrăgostitului 
de fotbal, ne-a dăruit cu o 
cuceritoare amabilitate cîte
va ore dintr-un foarte re
dus buget de timp liber.

— Avînd onoarea să 
discut cu o mare și atît 
de polivalentă personali
tate a fotbalului mondial, 
încerc, vă mărturisesc, 
domnule profesor, dificul
tatea alegerii primei între
bări dintre numeroasele 
pe care abia aștept să vi 
le pun. Trăind și gîndind 
fotbalul vreme de peste 
o jumătate de veac, aveți, 
fără îndoială, extrase la 
ora actuală o sumă de 
concluzii puternic funda
te. V-aș ruga să mi-o în
credințați acum, la înce
putul convorbirii noastre, 
pe aceea Pe care — res- 
pectînd regia unui inter
viu clasic — ar fi trebuit, 
poate, să v-o solicit la 
sfîrșit. La 71 de ani, res
pectabilă 
care ați 
vieții și

vîrstă pînă la 
deprins filozofia 
pe marginea te-

Două nume :
— Răspunzind fn stilul 

dumneavoastră, gazetăresc, 
am să vă dau pentru înce
put două nume: ...Pele...
Brazilia.

Ați prins, nu mă îndoiesc, 
lungimea de undă a ghidu
lui meu. Ca 
alții, Pele a 
ne simbolul 
purtător al ideii jocului con
structiv, creator, inventiv. 
Arhitect desăvîrșit al fotba
lului, Pele m-a impresionat 
și m-a uimit cu soluțiile sale 
— . adeseori imprevizibile — 
de? om caro concepe, cu ta
lentul, cu harul său excep
țional, fotbalul. Creațiile sa
le — sclipitoare prin inteli-

și pentru mulți 
fost pentru mi- 
viu și primul

Interlocutor: MIHAIL ANDREJEVICI, membru

In Comitetul executiv F. I. F. A

de fotbal, 
în acest joc,

mai 
în

renului 
credeți 
virtuțile lui atît de di
vers omenești ? Credeți 
in eventualele lui posibi
lități de dezvoltare crea
toare, sau considerați 
evoluția sa a atins 
plafon peste care nu 
mai apare schimbări 
litative demne de intere
sul nostru ?

Rous, este un mare prie
ten al dumneavoastră, vi- 
zitîndu-vă în fiecare an. 
Nu vi 
timpul

aveți discuții poate
chiar contradictorii — des
pre probleme „la zi" ale 
fotbalului internațional 7se întîmplă, 

acestor vizite,
în 
să

că 
un 

vor 
ca-

— La virsta pe care văd 
că mi-ați aflal-o, pot să vă 
dau două răspunsuri la în
trebările puse.

UN RĂSPUNS SENTIMEN
TAL ar suna cam la fel cu 
acea emoționantă declarație 
a Ini Albert Camus : tot ce 
am mai bun in miile dato
rez fotbalului ! Celălalt răs
puns, al tehnicianului care 
a observat și a studiat mul
te mii de ore fenomenul 
fotbalistic, este — îmi dau 
seama — de un optimism 
tineresc. Un optimism... con
tractat nu de mult, la „EI 
Mundialul" mexican, unde 
venisem cu idei destul de 
triste. Ajunsesem la credința 
că lupta dintre rezultat și 
joc s-a încheiat, arta, tehni
ca, frumusețea jocului căzînd 
jertfe pe altarul nemilos și 
adeseori fără scrupule 
zultatului. Din fericire, 
înșelat. Turneul final 
Mexic m-a convins că 
constructivă, creatoare,

al re- 
m-am 

din 
ideca 

a 
fotbalului a învins și va în
vinge toate tacticile și stra
tegiile antrenorilor subjugați 
rezultatului.

— V-aș ruga să numiți 
cîteva din reperele obiec
tive care v-au condus la 
această concluzie.

Pele — Brazilia
gență și virtuozitate — au 
spulberat, uneori, pînă la ri
dicol, corsetele tactico-stra- 
tegice ale adversarilor.

Echipa Braziliei, animată 
de un asemenea șef de or
chestră, a jucat Ia diapazonul 
său, construcția învingînd 
„distrugerea", deși și în fot
bal este mult mai greu să 
clădești decît să dărîmi.

Acești virtuozi fotbaliști 
brazilieni mi-au dovedit, în
să, mai ales în finala cu I- 
talia, că fotbalul va trăi — 
da, va trăi! — mai departe 
pentru că există o cale de po
tențare, pe care, mai devre
me sătt rnai tîrziu, tot mai 
multi o vor apuca.

Echipei României ii lipsesc atacanți care să marcheze goluri
Ajungînd la capito- 

nu 
vă 
lă-

Iul „El Mundialului", 
pot rezista tentației să 
întreb ce impresii v-a 
sat echipa României ?

— Am să vă răspund 
toată sinceritatea. Echipa 
rii dumneavoastră și-a jus
tificat pe deplin calificarea. 
Practică un joc modern, și 
în sensul bun — evoluează 
în viteză, angajamentul ci 
te impresionează —, și in cel 
rău — avînd, uneori, excese 
de duritate. Știu, și acest as
pect este la modă, dar eu 
îl repudiez. Consider, de a- 
semenea, că antrenorului An
gelo Niculescu, pe care-1 cu
nosc, îi lipsesc 2—3 atacanți 
care să marcheze goluri. A-

cu 
lă

ștlu, 
atacă

După antrenament, 
mat odihna. După masa de 
seară, o oră de plimbare și 
apoi în camere. Pînă la ora 
meciului cu Țara Galilor, 
programul de pregătire tre
buie respectat la miniiit

Sîmbătă. tricolorii vor 
bori în Brașov. La ora 
pe stadionul Tineretului, 
vor întâlni. într-o partidă 
verificatei, pe Steagul

Miine, In divizia B

ETAPA A Xll-a

...Același conservatorism englez
— Văd 

„cirligele" 
bării dumneavoastră, dar nu 
sar peste ele și vă răspund 
la toate problemele atinse. 
Arbitrajele din Mexic au 
fost mult superioare celor 
prestate în 1966, în Anglia, 
Ia turneul final al preceden
telor campionate mondiale. 
Excepția supărătoare din par
tida U.R-S.S. — Uruguay, în 
care fotbaliștii sovietici, su
periori, indiscutabil, au fost 
învinși de o flagrantă gre
șeală de arbitraj, s-a datorat 
unei erori umane, pur și 
simplu, conducătorul jocului, 
de bună credință, după' pă
rerea mea. nevăzind mingea 
ieșită în afara terenului.

Referitor la conflictul din
tre fotbalul european și cel 
sud-american : cl a fost, este 
și nu știu cînd se va stinge.

Da, sînt foarte bun prieten 
cu Sir Stanley Rous, de a- 
ceea îmi și acceptă opiniile 
nu o dată critice. După tur
neul final din Anglia, de 

/ pildă, analizind, pe baza tris
tei experiențe a brazilienilor 
— victime ale unui, joc de 
o rară brutalitate practicat 
de apărătorii echipelor ad
verse — cîteva limite ale re
gulamentului, i-am propus 
domnului Kous unele măsuri 
noi. Urmărind, bunăoară, 
soarta foarte numeroaselor 
lovituri libere dictate in fa
voarea brazilienilor — in ur
ma faulturilor făcute asupra 
atacanților, a lui Pele în 
special — am remarcat că 
majoritatea n-au adus nici 
un avantaj echipei lui Feola, 
zidul adversarilor (făcut ade
seori Ia mai puțin de 9 me-

ceste goluri care sînt scopul 
Și ‘bucuria fotbalului.

— Deși sînt tentat să 
vă pun o întrebare refe
ritoare tot la turneul fi
nal din Mexic, solicitîn- 
du-vă opinia despre mult 
discutata problemă a ar
bitrajului, abandonez a- 
cest punct de plecare spre 
a ajunge — pe traseul 
mult comentatelor (și ele) 
divergențe dintre fotbalul 
european și cel sud-ame- 
rican — la... conducerea 
F.I.F.A. Am aflat în tim
pul șederii mele la Bel
grad că președintele fo
rului diriguitor al fotba
lului mondial, Sir Stanley

foarte limpede 
din undița între-

Televiziunea
— O chestiune delicată și 

complexă. Televiziunea asi
gură o mare propagandă fot
balului dar, pe de altă parte, 
îi răpește un mare procent 
de spectatori. Aș asemăna-o, 
în cazul nostru, cu vaca cu 
lapte care-1 varsă după ce 
umple vadra...

Cred, totuși, că — în pofi
da transmisiunilor pe „mieul 
ecran" — un fotbal mereu 
mai bun va aduce pe stadioa
ne un public mereu mai nu
meros .

— Ce părere aveți des
pre stadiul moral al fot
balului actual ?

— O altă chestiune foarte 
sensibilă. In jocul diverselor 
interese economice, arbitri, 
antrenori, jucători abando
nează — intr-un procent su
părător— cinstea pe masa a-

Un meci jubileu
— Da, toată dragostea mea 

pentru un popor minunat, 
iar pe iubitorii de fotbal ro
mâni vreau să-i asigur că 
voi depune toate diligențele 
pentru definitivarea proiec
tului partidei jubiliare Ro
mânia — Iugoslavia (intilni- 
re tur-retur) care, in 1972, 
ar urma să marcheze cei 50 
de ani scurși de la disputa-

co-
15, 
ei 
de 

roșu.
Meci important pentru an- 
samblarea echipei preconi
zate pentru Cardiff, cu care 
se va începe de altfel jocul 
de la Brașov. Iat-o: RĂDU- 
canu—sĂtmAreanu, LU- 
PESCU, DINU, MOCANU, 
DUMITRU, RADU 
W FILLER, NEAGU,
BRIN, DUMITRACHE, 
DUMITRESCU.

POATE SCHIMBA

Păiș și Ciornoavă în ac
țiune. Fază din meciul 
Sportul studențesc — Por
tul Constanța

Fotoj V. BAGEA®

NUN- 
DO- 
FA

CONFIGURAȚIA 
PRIMELOR LOCURI 
In clasamentele

AMBELOR SERII

După lntermezzo-ul de du
minica trecută din „Cupa 
României", divizionarele B 
își reiau mîine întrecerea, 
disputând etapa a Xll-a.

în prezent, situația din 
partea superioară a clasa
mentului ambelor serii este

aproape asemănătoare. Li
derii, Sportul studențesc 
București și, respectiv. Poli
tehnica Timișoara, au acu
mulat o minimă zestre de 
puncte în plus fată de cele
lalte candidate principale la 
locul întîi. Deoarece unele 
dintre aspirantele la locul 
întîi se întîlnesc între ele, 
partidele se anunță echili
brate, rezultatele puțind a- 
duce modificări în configu
rația celor două clasamente.

în seria I, derbyul (Spor
tul studențesc — Ceahlăul 
P. Neamț) va fi găzduit de 
stadionul 
Capitală. După 
duminică, în fața lui I.M.U. 
Medgidia — din „Cupa Româ
niei" — studenții vor să-și 
recîștige... cota de simpatie 
pierdută în masa suporteri
lor și vor face — probabil — 
totul ca să termine' învingă
tori. La rîndu-i, 
care se află doar 
puncte de lider, va 
să infirme „calculele 
urmărind un salt în 
tatea primului loc. 
ocupantă a locului 
Armata Tg. Mureș 
volua acasă, în 
Politehnicii Galați 
La prima vedere.

Politehnica din 
eșecul de

Ceahlăul, 
la trei 
încerca 
hârtiei1*, 
vecină- 

Actuala 
— A.S.

• va e- 
compania 

(locul 15). 
meciul

2

pare o simplă formalitate 
pentru mureșeni. Cum capri
ciile fotbalului nu pot fi 
prevăzute, să așteptăm totuși 
fluierul final al arbitrului.

în seria a Ii-a, primele 
trei clasate (Politehnica Ti
mișoara, C.S.M. Sibiu și Cri- 
șui Oradea) vor juca în de
plasare: la Copșa Mică (cu 
Gaz metan Mediaș — locul 
12), la Satu Mare (cu O- 
1 imp ia — locul 5) și respec
tiv, la Hunedoara (cu Cor- 
vinul — locul 4). Aceste par
tide sînt așteptate cu mult 
interes nu numai de către 
susținătorii formațiilor amin
tite, ci și de către amatorii 
de fotbal din celelalte orașe 
cu echipe în divizia secundă, 
deoarece rezultatele întîlniri- 
lor de mai sus pot hotărî pe 
liderul de toamnă al seriei.

activitate de per
formanță se mode
lează în mod nece
sar piramidal. Are 
o bază mal largă 

și se îngustează la vîrf. Iar 
o politică de 
trebuie să se 
o circulație cât 
de jos in sus. 
vîrf a valorilor 
condițiile succesului.

Cu cit o mișcare sportivă 
«sie mai eficientă, cu atît 
mai judicios se realizează 
această circulație. Dacă un 
asemenea proces este îngreu
iat, piramida se tocește la 
vîrf și capătă un plafon la 
un nivel mai coborit. Plafo
nul va fi mai spațios, e 
drept, dar piramida nu va 
mal avea vîrf. Tocmai a- 
ceasta este în prezent situa
ția în fotbalul nostru.

performanță 
bazeze pe 

mai firească. 
Urcarea spre 
este una din

Ea vîrf, nu poți avea prea 
multe echipe. Poate doar in 
țări ca Brazilia, Anglia, Ita
lia ți R.F.G. numărul aces
tora trece de trei sau patru.

trici a probabilității perfor
manței înalte, care acționează 
in toate domeniile activității 
umane, în artă, în știință și 
la fel șt în sport.

OPINII

CÎND CIRCULAȚIA VALORILOR
ESTE ÎNGREUIATĂ...

In toate celelalte țări, numă
rul acesta este de maximum 
trei 
mai 
atît 
siv.
să ■

sau patru. Cu cit este 
: largă baza de masă, cu 

virful poate fi mai ma- 
Dar baza noastră de ma

ci performanței încă nu 
permite să avem 10—15 echi
pe la vîrf. Este legea geome-

A „îngheța" sau a ingreula 
circulația valorilor în sus, 
înseamnă a pierde virful, 
iar in condițiile cînd nu al 
vîrf, nu poți înfrunta echipe 
de vîrf din alte țări, cu 
șanse de succes.

Circulația se realizează pe 
diferite căi. In fotbalul pro-

fesionist, eu bani. In țările 
socialiste, unde armonizarea 
intereselor locale și generale 
se face firesc, locul banilor 
este luat de o politică de 
cadre. Dar circulația se face. 
Echipe care cedează de bună 
voie cadre valoroase 
despăgubite 
perspectivă 
inferioare șt așa se merge 
pe toate treptele. Nu se poa
te pretinde — după opinia 
noastră — ca U.T.A., Steaua 
sau Dinamo să se măsoare 
— beneficiind numai de ju
cători crescuți în grădina 
proprie — cu echîne avînd 
vedete cumpărate de la 7 
echipe din 7 țări. Dacă 11 
se pretinde, atunci e foarte 
greu ca ele să joace cu 
acestea de la egal la egal.

sînt 
cadre decu

din categoriile

N. BRAȘOVEAN!.'

tri) oprind marea majorita
te a șuturilor. Deși prin ac
țiunile oprite prin fault șan
sa de a marca era de multe 
ori reală, loviturile libere de 
care beneficiau brazilienii 
nu le aduceau nici un profit, 
ele neconstituind — după 
părerea mea — o pedeapsă 
reală pentru echipele cu a- 
părători agresori. L-am vă
zut, de pildă, pe Pele faul
tat de 13 ori la rînd (două 
din acțiunile lui erau foarte 
aproape de gol) și nici una 
din cele 13 lovituri libere nu 
s-a soldat cu vreun rezultat. 
In afara... rănirii grave a ce
lebrului fotbalist brazilian. 
I-am propus domnului Rous 
transformarea loviturii libere 
într-o pedeapsă reală, suge- 
rîndu-i, la alegere, două so
luții experimentate de doi 
arbitri iugoslavi (Lemeșici și, 
Ștefanovici): 1) excluderea zi
dului ; 2) reducerea lui Ia 
un singur fotbalist advers, a- 
șezat la cei 9,15 m regula
mentari.

— Ce părere a avut 
Stanley Rous ?

— O părere... englezească, 
adică strict conservatoare.

— Ajuns în situația șa- 
histului aflat în criză de 
timp, care trebuie să e- 
fectueze o suită de mutări 
intr-un interval fulger — 
de la începutul discuției 
noastre au trecut aproape 
două ore — v-aș solicita 
opinia despre cîteva pro- 

. bleme majore ale fotba
lului de azi. Așadar, un 
ultim tir de întrebări de 
„baraj".

Cum vedeți coexistența 
fotbal-televiziune ?

ajută și strică
facerilor. Nu există decît o 
soluție: o severitate exem
plară.

— Cum vedeți raportul 
fotbal-copii ?

— Țările cu fotbal avan
sat I-au introdus in mod or
ganizat — cn „predare" — 
la copiii de la virsta de 19 
ani. Rezultatele sînt foarte 
bune. Pe plan educativ, cred 
că in privința formării ca
racterului fotbalul este pen
tru băieți o mare școală la 
care învață ce înseamnă dis
ciplina, sentimentul colectivi
tății, respectul adversarilor...

— O ultimă întrebare. 
Știm că sîrjteți, de dece
nii, un mare prieten 
fotbalului nostru, 
ceva de transmis 
rilor acestui sport 
ra noastră ?

România —Iugoslavia

al
Aveți 

iubito- 
din ța-

rea primului meci interna
țional al echipei României, 
jucat în compania echipei 
țării mele.

Raporturile de caldă prie
tenie dintre români și iugo
slavi și 
merită 
sare.

pc planul fotbalului 
o asemenea anivcr-

Marius POPESCU

Miine, la Cluj

CJ.R.-SUDOSIROIHU

Stadionul Municipal din 
Cluj va găzdui, duminică du
pă amiază, un atractiv 
meci internațional de fotbal 
între echipele C.F.R. din lo
calitate și Sudostroiteli Niko
laev (U.R.S.S.). Fotbaliștii so
vietici care, la invitația Con
siliului Central al U.G.S.R., 
întreprind un turneu în ța
ra noastră, vor mai juca la 
Brașov, în ziua de 11 noiem
brie.

TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO
Trei zile au mal rămas 

pînă la închiderea vînzării 
biletelor pentru 
cepțională Loto 
noiembrie 1970, 
se va desfășura 
formulă tehnică și la care 
se vor atribui premii în 
autoturisme, excursii peste 
hotare și numerar.

Tragerea va avea 3 faze 
cuprinzînd în total 4 extra
geri, după cum urmează: 
faza I: extragerea I de 4 
numere diferite din 90; 
faza a II-a: extragerea a
II- a de 6 numere diferite din 
90; fazaalll-ai extragerile a
III- a și a IV-a, 
cite 8 numere 
90.

Sonform noii 
vor atribui 7 categorii 
premii după cum urmează: 

CATEGORIA 1 i
DACIA 1300 ; 

2: autoturisme
408 cu caroserie 
FIAT 850 plus 

, categoria 3: ex- 
AUSTRIA cu avio- 
8 zile) ; categoria

tragerea ex- 
de marți 10 
tragere care 
după o nouă

fiecare 
diferite

formule

de 
din

se 
de

autoturisme 
categoria 
MOSKVICI 
412 sau 
11.900 lei 
cursii în 
nul (cca.
4 : excursii în. R D. GERMA
NA eu vizitarea Tîrgului de 
la Leipzig (cca. 12 zile))

categoria 5 : excursii (a 2 
locuri) la MANGALIA cu 
petrecerea Revelionului la 
hotelul restaurant NEPTUN 
(cca. 5 zile) ; categoria 6 : 
premii în numerar de valoa
re variabilă ; categoria 7 : 
premii fixe în bani = 100 
lei. Toate premiile se acor
dă în număr NELIMITAT. 
Se participă pe bilete de 2 
lei. 5 lei și 15 lei varianta.

Luni 9 noiembrie a.c. UL
TIMA ZI pentru procurarea 
biletelor.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 6 NOIEMBRIE 

EXTRAGEREA I : 1 13 
5'’ 37 28 84. Fond de 
455.302 lei + 206.549 lei 
cat.l.

EXTRAGEREA A II-A 
52 79 60 29 24. Fond de 
434 605 lei.

Plata premiilor pentru 
tragere se va face astfel : 
Capitală: Incepînd de 
14 noiembrie pînă la 21 decem
brie 1970 inclusiv ; In țară : în- 
cepînd de aproximativ marți 17 
noiembrie pînă la 21 decembrie 
1970 Inclusiv.
PREMIILE CONCURSULUI SU
PLIMENTAR PRONOSPORT NR. 

2 DIN 4 NOIEMBRIE
CATEGORIA I (12 rezultate) î 

6.40 variante a 2 586 lei ; CATE
GORIA A II-A 
117.15 variante a 
GOR1A A III-A 
173,10 variante a

39 53 21 
premii : 

report

: 14 51 
premii :

această 
în 

sîmbătă

(11 rezultate) s 
170 le! ; CATE-

(10 rezultate) : 
44- lei.



De la trimisul nostro special, Romeo CAlARÂȘANU, la C.E. lie tineret Campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Iugoslaviei

BOXERII ROMÂNI AU SOSIT LA MISKOLC
MISKOLC, 6 (prin telefon). 

După o noapte petrecută la 
Budapesta, boxerii români ca
re vor participa la campiona
tele europene de tineret au 
plecat, eu trenul; vineri dimi
neața, la Miskolc, unde au so
sit după două ore. Joi seara ei 
făcuseră un ușor antrenament 
(de o oră) la „Sportcsarnok" 
Budapesta sub îndrumarea an
trenorilor Eugen Fiiresz ți 
Șerbu Neacșu. Au participat 
la ședința de antrenament ur
mătorii boxeri i Șt. Boboc, D. 
Gondurat, M, Toni, Gh, Cio
chină S. Mihalcea, D. Moraru, 
Șt. Florea, Fr. Saigo, I. Siliște 
si D. Zeii nea. Un singur , ab
sent, semiușorul C; Hoduț care, 
devenit indisponibil în ultimul

moment, n-a mai putut piesa 
din București.

Pînă la ora cînd transmit, la 
Miskolc n-au sosit — în afară 
de reprezentanții noștri — de- 
cît boxerii din U.R.S.S. (echi
pă completă) și din Turcia (6). 
In cursul serii sînt așteptate 
să sosească reprezentativele 
Bulgariei, R.D. Germane și 
Poloniei (cu cîte 11 boxeri), 
precum și pugiliștii din An
glia, Cehoslovacia, Iugoslavia, 
Irlanda, Olanda, Scoția. Sîm- 
bătă își vor face apariția spor
tivii din Austria, Italia, Fran
ța, Finlanda, R.F. a Germa
niei, Țara Galilor, Norvegia, 
Spania. împreună eu cei 11 
pugiliști din țara gazdă, re
zultă că la startul primei edi

ții a C.E. de tineret vor fi 
prezenți boxeri din 21 de țări, 
cifră care atestă grija foruri
lor de conducere a boxului 
din țările respective pentru 
rodarea și afirmarea pugi- 
liștilor tineri într-o compe
tiție de anvergură.

Aici sînt așteptați să soseas
că, de asemenea, aproximativ 
e sută de ziariști sportivi. 
Dacă noul palat al sporturilor 
(cu o capacitate de 4 000 locuri) 
este gata să-și primească 
oaspeții de peste hotare, din 
păcate centrul de presa al 
campionatelor încă nu s-a des
chis.

BELGRAD, « (Agerpres). - 
Proba feminină pe echipe din 
cadrul campionatelor internațio
nale de tenis de masă ale Iugo
slaviei (întrecerile se desfășoară 
la Subotițaț a fost marcată de 
numeroase surprize. In semifi
nale, echipa U.R.S.S. a învins cu 
3—1 prima selecționată a Japo
niei, iar echipa României a între
cut tot cil 3—1 Japonia B. Tn 
etapele anterioare, formația ro
mână, alcătuită din Maria Ale
xandru si Carmen Crișan, elimi
nase echipa Ungariei cu 3—0 șl 
formația Angliei cu 3—1.

Echipa masculină a României 
a fost eliminată in turul II de 
Japonia A cu 3—0, după ce în
vinsese cu 3—1 formația Olandei. 
Finala se va disputa între repre
zentativele Japoniei șl Suediei, 
în semifinale, Jucătorii japonezi 
au întrecut cu 3—1 Iugoslavia B, 
iar Suedia a dispus cu 3—0 de 
Iugoslavia A.

Au început șl întrecerile indi
viduale. Jucătorul român Dobosi 
l-a învins în primul tur cu 3—2 
pe iugoslavul V. Markovid, iar 
O. Gheorghe l-a eliminat cu 3—0 
pe Silievskl (Iugoslavia).

ROMÂNIA — POLONIA 19-18 (8-10).

Un mare sportiv sovietic 
la capătul unei cariere glorioase 

IASIN!».
Iașin I Unul din acele nume care cere 

neapărat un semn de exclamare... Un nu
me care a făcut înconjurul globului, a de
venit familiar oricărui Iubitor de aport. De 
aproape două decenii, Lev Iașin se află 
neclintit în elita fotbalistică mondială, de 
tot atîta vreme el este cel mai bun portar 
din soccerul sovietic. I s-a spus „portarul 
portarilor", „pantera neagră" (după echipa
mentul său negru, de la caschetă pînă la 
jambiere, de care nu se desparte niciodată), 
„zidul", „portarul fără teamă', și atitea 
alte supranume. La 41 de ani, el continuă 
să apere buturile echipei Dinamo Moscova, 
aceeași in care își făcea debutul într-o zi 
tie toamnă a anului 1952. Pînă cînd va mai 
juca Lev Iașin ? Se întreabă toți cei care 
urmăresc cu justificată admirație cariera 
acestui sportiv de-a dreptul excepțional. 
Răspunsul pare a veni chiar de la idolul 
tribunelor. într-un recent interviu publicat 
în ziarul „COMSOMOLSKAIA PRAVDA". 
Iașin declară — fără a preciza data cînd 
va agăța definitiv în cui bocancii de fotbal 
— că intenționează să nu mai apară în 
jocurile de campionat incepind din luna mai 
a anului viitor. Atunci „portarul portarilor" 
crede că s-ar putea organiza Ia Moscova o 
întîlnire de adio, un meci opunînd repre
zentativa Uniunii Sovietice unei selecționa
te a F.I.F.A. care va putea cuprinde cele
brități ale fotbalului, mari jucători cu care 
Lev Iașin a jucat de-a lungul prodigioasei 
sale cariere. Printre aceștia se numără 
Pelă, Bobby Charlton, Beckenbauer, Fae-

Nu numai balonul rotund fi e prU 
ten, ci fi o veche ghitară...

chetti, Djalma Santos. Cei mal mul ți figu
rează. de altfel, in acea „echipă de aur" 
pe care a publicat-o Ia începutul acestui an 
revista britanică de specialitate „WORLD 
SPORTS', ca urmare a unei anchete între
prinse în rîndul unor proeminenți cronicari 
de fotbal din 35 de țări. Ei au fost solici
tați să desemneze pe cei mai buni fotba 
liști din ultimele două deccniL Inutil a vă 
spune că în poarta acestei superechipe fi
gura Lev Iașin.

BENVENUTI
9

CU CALM 
meeiul 

cu argentinianul 
flonzon

Nlno salută publicul sportiv 
din România, 

ale cărui aplauze 
și le amintește cu plăcere

După unele păreri, Benve
nuti riscă mult — poate chiar 
o înfrîngere — punîndu-șl in 
joc titlul de campion mondial 
al mijlociilor în fața argen
tinianului Monzon. Toate veș
tile primite de peste Ocean 
îl prezintă pe Monzon ca un 
pugilist înzestrat cu o forță 
distrugătoare, care ține In 
dreapta sa cheia de la poarta 
titlului mondial.

în ceea ce îl privește pe 
Benvenuti, el ș!-a efectuat 
pregătirile pentru acest difi
cil meci Ia Tranî, în sudul 
Italiei, acolo unde s-a antre
nat și înaintea întîlnirii cu 
americanul Baird. Avînd pri
lejul să-1 vizităm pe cam
pion în fieful său, i-am a- 
dresat cîteva întrebări, pre- 
cizînd că răspunsurile sale 
vor apare în ziarul „Sportul" 
din București, care i-a publi
cat anul acesta o amplă bio
grafie. Benvenuti s-a decla
rat îneîntat și mai înainte 
de a începe interviul ne-a ru
gat să transmitem un salut 
cordial sportivilor români, 
publicului sportiv din Româ
nia, ale cărui aplauze și le 
amintește și acum cu toate 
că s-au scurs destui ani de 
cînd a evoluat, ca amator, pe 
ringurile țării danubiene.

Intrînd direct în subiect, 
l-am întrebat pe Benve
nuti t „Cred că ai aflat 
ce , se spune despre Mon
zon. Că ar fi omul care 
îți va lua titlul mondial".

— Asta trebuie să fie pă
rerea adversarului meu. Dar, 
mi se pare firesc să gîndeas- 
că asa. Dacă el vrea să mă

O
ridt ar părea de sur

prinzător, participa
rea echipei noastre 
masculine la întrece
rile de la Ljubljana 
este a treia in istoria 

campionatelor mondiale de 
gimnastică (1911, la Torino — 
locul 8, 1958, Ia Praga — lo
cul 13). Cu atît mai mult, deci, 
modul cum s-au prezentat cei 
șase sportivi, rezultatele lor 
individuale, ca și clasarea pe 
locul 8 a echipei sînt meritorii, 
evidențiind munca fructuoasă 
desfășurată de antrenorii Cos- 
tache Gheorghiu, Mircea Bă- 
dulescu și Gheorghe Conovici, 
'ca și eforturile depuse, în pe
rioada premergătoare „mondia
lelor", de gimnaștii din lot.

La Ljubljana, echipa noastră 
masculină, al cărei atu princi
pal este tinerețea, s-a prezen
tat, în ansamblul ei, ca o for
mație redutabilă, cu reale po
sibilități, cu individualități mar
cante, gata să-și înscrie nu
mele printre fruntașii compe
tiției. La valoarea ridicată a 
echipelor participante, a unor 
individualități de mare clasă 
prezente în întrecere, compor
tarea sportivilor români trebuie 
socotită meritorie, locul ocu
pat deschizind drumul unei și 
mai pronunțate afirmări în vi
itoarele dispute internaționale. 
Reprezentativa noastră a evo
luat constant — atît la impuse, 
cit și la liber alese — la ni
velul posibilităților ei, cele ci- 
teva greșeli comise de unii 
sportivi fiind aproape normale 
pentru tensiunea înaltă în care 
s-a desfășurat concursul. Echi
pa a avut aparate bune (sări
turile. bara), dar și altele sla
be (inelele, de pildă), la care 
s-au pierdut puncte prețioase. 
Mihaiuc, într-o pronunțată re
venire după eșecul de la cam
pionatele naționale, a concurat 
cu multă ambiție, cu dorință 
deosebită de afirmare inter
națională, reușind aceasta în 
bună măsură. Fără „rateul” de 
la calul cu minere impus, el 
ar mai fi ciștigat vreo 5 locuri la 
individual compus, la fel cum

Corespondență specială pentru SPORTUL

învingă, nu înseamnă că o 
să și reușească. Știu că e 
foarte dur, că are o dreaptă 
— cum se spune — ucigă
toare. Nu-i mai puțin adevă
rat că nici eu nu mingii cu 
pumnii mei. Baird, care e ca 
o stîncă, ajunsese pe punctul 
de a se prăbuși. Rodriguez, 
care n-a știut ce este un k.o., 
a aflat-o de Ia mine. Jos pă
lăria dacă Monzon se va do
vedi atît de bun. Dar mă 
îndoiesc.

— Ești mal mulțumit de 
actualul antrenor (N. A. a- 
mericanul de origine ita
liană Al. Silvani) decît 
de Caneo ?

— Amîndoi sînt antrenori 
foarte buni. Totuși, Silvani 
are mai multă fantezie. El 
se pricepe să-mi facă an
trenamentele mai puțin plic
tisitoare. Le dă chiar o notă 
de atractivîtate. împreună cu 
medicul meu a găsit o meto
dă ca să-mi măsoare efortul 
consumat pe ring. Mi-arn 
descoperit, apoi, calități de 
semifondist. M-am apropiat 
de mai multe ori de recor
dul italian deținut de Arese. 
A fost pentru mine un lucru 
nou, care mi-a făcut plăcere.

Tntr-adevăr, Nino nu mai 
pare sportivul neliniștit, iras
cibil d’intr-o vreme. El nu 
ignoră „pericolul Monzon", 
dar, acum, doarme liniștit șl 
așteaptă cu calm confrunta
rea ce va avea loc în seara 
zilei de 7 noiembrie, la 
Roma.

GIULIANO ORLANDO
i Milano 

și Mircea Gheorghiu, campio
nul absolut al țării, bun în 
ansamblu, dar și el victima 
cîtorva ezitări sau a unei că
deri, ar fi putut obține o cla
sare mai bună. Veteranul echi
pei noastre și al campionate
lor, Gheorghe Tohăneanu — 
un bun deschizător de concurs 
— a avut o evoluție foarte a- 
proape de nota generală a echi
pei și a oferit, de cele mal 
multe ori, „pîrtie" bună Iul 
Dan Grecu. Nicolae Achim, 
Gheorghe Păunescu sau celor
lalți sportivi români.

Concluzii la mondialele de gimnastică '70

RLMARCAIIILĂREAPARIIIA 
ECHIPEI MASCULINE A ROMÂNIEI

Comportarea bună avută de unii dintre component!) echipe
lor <le gimnastică ale României la campionatele mondiale de 
la Ljubljana a determinat forul international să le acorde in
signa „GIMNAST DE CLASA INTERNAȚIONALA". Iată spor
tivii români care au primit această distincție din partea F.I.G.: 
Elena Ceampelea (pentru a doua oară), Paula Ioan, Elisabeta 
Turcu, Alina Goreac și Petre Mihaiuc.

Echipa noastră masculină șt 
multi dintre componenții ei 
și-au făcut un nume in arena 
internațională și toate eforturi
le viitoare trebuie să se în
drepte spre consolidarea lui.

Așa după cum am avut 
prilejul să mai subliniem, buna 
comportare a echipelor repre
zentative ale României la cam
pionatele mondiale de Ia Lju
bljana trebuie să constituie, 
pentru forul de conducere al 
acestui >ort, un prilej de a- 
naliză temeinică a măsurilor 
ce urmează a fi întreprinse

LA HANDBAL JUNIORI
Ieri seară s-a disputat, In 

Sala Floreasca, intîlnirea inter
națională de handbal mascu
lin dintre selecționatele de ju
niori ale României și Poloniei, 
încă din primul minut al jo
cului, oaspeții deschid scorul, 
în vreme ce cadeții noștri, su
ficient de timorați, ratează 
exasperant din poziții clare. 
După o scurtă perioadă de 
dominare a juniorilor polonezi, 
românii își revin și preiau 
conducerea, pe care o păstrea
ză pînă în min. 16 : 5—3. Din 
acest moment, însă, urmează 
o nouă suită de ratări (prin
tre care și trei lovituri de la 
7 m), situație care facilitează 
polonezilor reluarea conducerii. 
Mal experimentați, cu gabarit 
mai mare, mai lucizi, ei reu
șesc să păstreze un sensibil a- 
vantaj pînă la pauză. A doua

U.S. CAGLIARI ÎNVINSĂ
CU 3-0

La Madrid, meciul retur 
Atletico—U.S. Cagliari, din 
optimile de finală ale „C.C.E." 
la fotbal, a fost cîștigat de 
gazde cu 3—0 (1—0). Toate 
cele trei goluri au fost în
scrise de Luis (al doilea, din 
11 m). învinsă Ia limită cu 
2—1 în primul joc, Atletico 
Madrid s-a calificat pentru 
sferturile de finală.

Competițiile continentale
Competițiile continentale la handbal și baschet sînt in pli

nă desfășurare, iar de ieri au intrat în întrecere și cele 18 
echipe de polo angajate în primul tur al C.C.E. Iată rezulta
tele înregistrate în această săptămină și cîteva amănunte:

BASCHET
Cîteva dintre favoritele 

C.C.E. la baschet masculin 
au obținut victorii nete în 
deplasare. Real Madrid, cu 
doi recruți noi de peste O- 
cean, a cîștigat la Stockholm, 
în fața lui Alviks Broma cu 
99—80 (47—41), iar Slavia
Fraga a surclasat pe cam
pioana Danemarcei, Virum 
Copenhaga, cu 113—63 (58— 
30).

Honved Budapesta a fă
cut un galop de sănătate la 
Lisabona, învingînd pe Ben
fica cu 112—67 (50—23), iar 
campioana vest-gertmană Ba
yern Leverkusen s-a impus 
la Ettelbruck în fața forma
ției locale Ettzella cu 99—72. 
Scorul record (115—56) al 
primului tur aparține însă 
dinamoviștilor bucureșteni, 
care și-au asigurat califica
rea în dauna echipei vieneze 
Union Firestone. Singura 
partidă echilibrată s-a des
fășurat la Helsinki între To- 
pion Honka si Slask Wro

pentru ca succesele repurtate 
să fie confirmate, pentru ca a- 
firmarea internațională să de
vină mai deplină, pe măsura 
posibilităților reale ale gim
nastelor și gimnaștilor noștri 
de frunte.

• In ceea ce privește pre
gătirea propriu-zisă. este de 
dorit ca antrenorii să se pre
ocupe mult mai mult decit 
pînă acum de ridicarea pe o 
treaptă superioară a capacită
ților fizice ale sportivilor, pen
tru că numai dispun!nd de mai 
multă forță ei vor putea lucra 

cu eforturi sporite la Îmbună
tățirea nivelului tehnic al unor 
aparate la care gimnaștii noștri 
au dovedit slăbiciuni. In strîn- 
să legătură ' cu acest aspect, e 
necesar să se acorde atenție 
mai mare și acelor probe (să
riturile. de pildă) în care echi
pa, în ansamblul ei. sau unii 
dintre componenții săi dau un 
randament ridicat, impunindu- 
se în arena internațională. Bi
neînțeles, pentru o afirmare 
rapidă și constantă e necesar 
ca toți antrenorii noștri (atît 
cei ce au urmărit la fața lo- 

parte a jocului coincide cu un 
reviriment al teamului nostru, 
datorat schimbării complete a 
concepției de joc : apărare mai 
agresivă, atac extins pînă pe 
extreme și ținerea om la om 
a lui Gmyrek — „creierul" 
formației poloneze. Noua tac
tică dă roadele așteptate, lo
viturile de la 7 m nu se mai 
ratează (căci Smerea — cel 
mai bun jucător al nostru din 
meciul de ieri — le execută 
impecabil), iar Gmyrek devine 
inofensiv. în aceste condiții, ro
mânii preiau conducerea osti
lităților și se desprind de ad
versari, dar o scurtă relaxare, 
înainte de final, permite oas
peților apropierea la un punct, 
diferență cu care se și încheie 
partida. Principalii realizatori : 
Smerea (5) și Szabo (5) pentru 
România, Gmyrek (5) și Ro- 
lewski (3) pentru Polonia.

Au arbitrat, cu greșeli, H. 
Hensel și H. Siebert (R.D.G.). 
Revanșa are loc astăzi, de la 
ora 18, la Sibiu.

Horia ALEXANDRESCU

POLONIA — ROMÂNIA 
(JUNIOARE) 18—14 

(8-10)
Ieri seară, selecționata de hand

bal junioare a României a în- 
tîlnit la Sîedlce, într-o partidă 
amicală, selecționata similară a 
Poloniei. După ce au condus 
in prima repriză cu șase puncte 
diferență, jucătoarele noastre 
au cedat în final, datorită lipsei 
de rezistență.

claw. Arbitrii au înregistrat 
pe foaia de arbitraj un re
zultat perfect egal 66—66 
(28—28), care avantajează, 
desigur, pe baschetbaliștii 
polonezi. Cu această ocazie 
vă reamintim că în tururile 
preliminare ale competiției, 
meciurile încheiate cu rezul
tate egale nu se prelungesc.

Trei formații s-au calificat 
fără joc. Este vorba de Pan- 
tîza Tirana, Olimpia Lju
bljana și Olimpique Antibes, 
adversarele lor, I.U.T. Istanbul. 
Fiat Amsterdan și respectiv 
Fram Reykjavik retrăgîndu-se 
din competiție.

In întrecerea feminină, 
M.T.K. Budapesta a învins 
la mare luptă pe S.C. Cler
mont-Ferrand cu 55—51 (.31 
—18), iar Union Firestone 
Viena a cîștigat în deplasa
re în fața lui SC Gottingen 
cu 66—65 (35—33).

HANDBAL
S-au încheiat parțialele pri

mului tur din cadrul C.C.E. 
la handbal masculin. Iată 

ce au vizionat transmisiile te
leviziunii) să acționeze în mod 
neîntîrziat pentru îmbunătăți
rea compoziției exercițiilor. mai 
ales în direcția originalității, 
spectaculozității și a sporirii 
gradului lor de dificultate.

• Se Impune, ca o măsură 
de cea mai mare însemnătate, 
înființarea unui liceu cu spe
cialitatea gimnastică și pentru 
băieți (după modelul celui de 
fete din Orașul Gh. Glieor- 
ghiu-Dej) și credem că Timi
șoara (dată fiind baza mate
rială, ca și cadrele ce activea
ză aici) reprezintă cea mal 
bună soluție în acest sens.
• In cazul băieților, federa

ția de specialitate trebuie să 
se gindească însă de pe acum 
la unele forme de pregătire 
comună, astfel ca tinerii ce 
bat la porțile echipei naționale 
(Radu Branea, Gh. lușan, Mi
hai Borș, Adrian Stoica, Liviu 
Mazilu, Constantin Petrescu, 
Nicolae Oprescu) să aibă posi
bilitatea să lucreze cit mal 
mult timp împreună; să-și Îm
bunătățească continuu pregăti
rea și măiestria.

• Tn fine, concepția despre 
programul internațional al e- 
chipelor noastre trebuie să se 
modifice structural. Ar trebui 
să intereseze în mai mică mă
sură acele meciuri in care se 
scontează pe o victorie sigură 
și mai mult acele întîlniri de la 
care gimnaștii noștri au real
mente de învățat. In acest 
sens, este necesar să se facă 
demersuri pentru a contracta 
partide cu cele mai bune echi
pe ale lumii, fiindu-ne indife
rent (cel puțin la început) sco
rul final al întrecerilor. în 
orice caz, cit mai multe întîl
niri cu adversari puternici, 
susținute peste hotare, consti
tuie tot atitea ocazii de cu
noaștere și acumulări d? în
vățăminte pentru gimnaștii șl 
specialiștii noștri, tot atitea 
prilejuri ca ei să se facă re
marcați de arbitrajul interna
tional.

Constantin MACOVEI

La 11 octombrie I9t9, in 
familia lăcătușului Ivan 
Iașin, din Tușlno, Ungă 
Moscova, s-a născut un 

băiat, căruia l-a fost pus numele 
de Lev. Era acela care avea să 
devină, peste douăzeci de ani, 
cea mal strălucitoare stea a fot
balului sovietic.

Băiatul a crescut volnic Șl 
înalt, s-a ocupat cu sportul încă 
de mic. Războiul, cu șirul său 
de calamități, t-a întrerupt anii 
de școală și — atunci cînd împli
nise 12 ani — tinărul Lev a tre
buit să-și caute o meserie prac
tică, intrînd ca ucenic la uzina 
unde lucra șl tatăl său.

Aci, în mediul muncitoresc, 
Lev Iașin a început să practice 
în mod organizat diferite discipli
ne sportive. De la început, însă, 
fotbalul i-a captat întregul Inte
res șl pasiunea. Curios, a înce
put ca jucător de cîmp, treclnd 
abia mai tîrztu, în anii serviciu
lui militar, între buturile porții. 
Descoperirea unor calități de por
tar cu totul ieșite din comun a 
însemnat și o adevărată cotitură 
în viața sa. El a fost remarcat, 
tn cadrul unei competiții milita
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intercluburi
rezultatele complete și echi
pele calificate : M.A.I. MOS
COVA 26—11 și 31—10 cu 
Union Edelweiss Linz; FRI- 
SCHAUF GOPPINGEN 21 
—22 și 21—13 cu Spojnia 
Gdansk; HELLAS STOCK
HOLM 15—9 și 13—17 cu E- 
lektromos Budapesta ; U S. 
IVRY 15—16 și 24—16 cu 
Fram Reykjavik ; VIF DI
MITROV SOFIA 20-15 și 9 
—12 cu HC Dudelange; S. 
C. MAGDEBURG 17—16 și 
20—11 cu Grasshoppers Zu
rich ; SITTARDIA SITTARD 
42—10 și 48—6 cu Buscaglio- 
ne Roma; STUDENZONES 
IDROTTSLAG OSLO 18—20 
și 18—11 cu UK 51 Helsinki; 
GRANOLLERS MADRID — 
ROC Flemallois 28—11 și 21 
13. Tragerea la sorți pentru 
turul următor va avea loc la 
8 noiembrie.

POLO
Aseară au început și primele 

întreceri din turul I al C.C.E. 
în grupa de la Sofia, Akademik 
a învins Polytechnic Londra 
cu 10—3, Iar Mladost Zagreb 
— în formație completă (fede
rația Iugoslavă a ridicat sus
pendările luî Stipanid și to

ți patni) — a întrecut pe SC Lu
gano (Elveția) cu 12—3.

La ora închiderii ediției, la 
Belgrad se joacă meciul Par
tizan — Antwerpen (Belgia) iar 
la Marsilia partidele grupei a 
IlI-a unde evoluează DINAMO 
BUCUREȘTI, Dinamo Moscova 
(campioana U.R.S.S. in 1969), 
O.S.C. Budapesta și N.C. Mar
silia.

NASTASE Șl TIRIAC ELIMINAȚI...
In turneul de tenis de Ia 

Torquay („Cupa Dewar"), o 
surpriză a fost furnizată de 
englezul Paul Hutchins, care 
l-a învins cu 6—3, 6—1 pa 
IIie Năstase. In celelalte par
tide djn sferturile de finală, 
cehoslovacul VI. Zednik a

-ultimele $tiri**ultiniele rezultate-
ADVERSARELE UNIVERSITĂȚII TIMIȘOARA

ÎN DIFICULTATE

In ultimul meci de campio
nat, formația Lokomotiv Za
greb, apropiata adversară a 
Universității Timișoara în 
primul tur al C.S.E. la hand
bal feminin a pierdut pe te

CEHOSLOVACIA — U.R.S.S. 7—10
LA HANDBAL FEMiNIN

Și cea de a doua partidă 
de handbal feminin de la 
Bratislava, care a opus re
prezentativele Cehoslovaciei 
și U.R.S.S. a revenit oaspe- 
telor. Formația sovietică a 
cîștigat cu 10—7 (9—2) prin

re, de către experimentatul antre
nor al echipei moscovite Dinamo, 
maestrul emerit at sportului Mi
halț lakușln. Verdictul acestuia a 
fost categorie s Lev Iașin. de 
profesie strungar, 1,14 m înălți
me, 77 kg greutate — trece în 
rîndul echipei de tineret a clu
bului Dlnamo Moscova. De aci, 
următorul pas a fost făcut direct 
tn prima garnitură a clubului Și 
_ totodată — tn echipa națională 
Era anul 1954, startul într-o ca
rieră sportivă fără precedent.

De cite ort a apărut tn fața 
tribunelor Leu Iașin 7 Pe o dis
tanță de timp atît de lungă, sta
tisticile specialiștilor se cam în
curcă șl tșt pierd șirul. Se știe, 
totuși, că Iașin a jucat peste 400 
de partide tn campionatul unio
nal, tn poarta lui Dinamo. De 
78 de ori a îmbrăcat tricoul. cu 
nr. 1, al naționalei sovietice. La 
un moment dat, s-a putut face 
următorul calcul : în 2430 minute 
de joc, Iașin a primit numai 7 
goluri. Este probabil un record 
mondial tn materie...

Marele Lev nu este numai adu
latul tribunelor, cl șl al presei. 
Ziariștii l-au gratulat cu cete mal 

măgulitoare epitete, aprecilndu-i 
arta fără seamăn tn oprirea 
atacurilor pe poartă. S-a spus 
despre el că este un novator in 
tehnica de apărare, că posedă un 
curaj extraordinar; care-l face 
să scoată victorios mingea de pe 
linia porții atunci cînd atacanta 
adverși o și credeau intrată in 
plasă. Calitățile sale fizice slnt 
tntr-adevăr formidabile, dar și 
știința deosebită a jocului, inteli
gența sa fotbalistică, s-au dovedit 
mal presus de ale multora. De 
trei orî, în ultimul deceniu, tra
diționala anchetă de sfîrșlt de an 
a marii reviste ilustrate „Ogo- 
nlok" îl desemna ca primul spor
tiv al U.R.S.S. : în i960, 1963 și 
1966. Tot în 1963 a venit șl recu
noașterea sa pe plan mondial. 
El a primit trofeul „Balonul de 
aur*, desemntnd pe cel mal bun 
fotbalist european, oferit de pres
tigioasa revistă franceză „Franee- 
Football". Premiul i-a fost lumi

REUNIUNEA COMITETULUI
PARIS, 6 (Agerpres). — In 

capitala Franței se desfășoară 
în aceste zile reuniunea Comi
tetului european al Federației 
internaționale de atletișm 
(I.A.A.F.). fiu acest prilej va 
fi instituită în mod ofieial A- 
sociația europeană de atletism 
(A.E.A.). Pe ordinea de zi a 
lucrărilor figurează, în afara 
alegerii președintelui și mem
brilor A.E.A., desemnarea ora
șului gazdă a celei de a 3-a 
ediții a Campionatelor eurepe-

INVITAȚII PENTRU „MICA CUPA MONDIALĂ:
Confederația braziliană a 

sporturilor a lansat invitațiile 
de participare echipelor «are 
în 1972 vor evolua la Rio de 
Janeiro In cadrul competiției 
„Mica cupă mondială*, la fot
bal. Au fost invitate echipe
le Portugaliei, R.F. a Ger
maniei, Angliei, Spaniei. Ita
liei, Iugoslaviei, U.R.S.S,. Ar

dispus cu 4—6, 6—2, 11—9 
de Ion Țiriac, americanul 
Tom Gorman l-a întrecut c®
6—3, 6—2 pe australianul 
Bob Hawe, iar John Alexan
der (Austr.) a cîștigat cu 6—2, 
6—4 tn fața lui J. Paish 
(Anglia).

ren propriu meciul cu echipa 
Trogir la scorul de 7—8 
(4—4) șl ocupă locul VII în 
clasament, cu 10 p, din 22 
posibile.

golurile înscrise de Jivth 3, 
Osetinskaia 3, Mi-rsubova 2, 
Subina, Bobrusova. Din for
mația gazdelor au marcat 
Kernerova 4. Brunova, Duri- 
sova și Pecarova. 

nat. tn fata unor tribune 
delir, pe marele stadion »V. L 
Lenin" din Moscova, ta finele se
zonului 1963.

Cărui fapt ta datorează înalta 
za măiestrie fotbalistică ? Și asu
pra acestui subiect s-au purtat 
discuții nesfîrșite. au curs rîurl 
de cerneală. Evident calitățile 
sale naturale, reflexele deosebite 
ale acestui portar fără egal, l-au 
ajutat să-șl însușească o tehnici 
desăvîrșltă. Unii pretind că vede
rea excelentă a lui Iașin. dublată 
de o știință specială de a urmări 
mingea cu ochii, îl fac aproape 
invulnerabil. Apoi, o forță deo
sebită In brațe, care — cum s-n 
remarcat — îl dă posibilitatea să 
degajeze cu mtna balonul pînă 
la centru, aproape fără efort a- 
parent. în fine, s-a mal spus că 
metodele speciale de antrenament 
pe care le practică .portarul dina- 
movist (cum este acel „joc In pă
trat" 3x3 jucători pe o suprafață 
de 40x30 m) l-au ajutat să stă- 
pînească In mod absolut toate se
cretele balonului rotund. , Cine 
știe ?...

Un fapt este cert. Iașin este 
un portar mare, poate chiar cel 
mal mare pe care l-a cunoscut 
fotbalul. Un sportiv de un talent, 
o dăruire, o seriozitate, toate a- 
proape fără precedent. Un meci 
jucat de Lev Iașin este, într-un 
fel, o adevărată epopee, o luptă 
în care portarul nu-șl precupe
țește nici un efort. „Ctnd il vezi 
părăsind terenul — scria un gaze
tar sovietic _  privindu-i chipul
răvășit de oboseală I-al putea 
da șl 50 de ani. Cind revine în 
teren, parcă n-are decît 20...“.

tn tabelul alăturat, statisticienii 
au reunit cîteva celebrități din 
rîndul portarilor — al celor care 
șl-au încheiat cariera Internațio
nală — făcînd comparație între 
meciurile înter-țărl susținute și 
numărul golurilor primite. Doi 
sînt tn frunte, Lev Iașin și Ri
cardo Zamora. Aceiași care-și 
strîngeau mîinile cu efuziune la 
prima lor întîlnire, tn 1964. pe 
tușa stadionului din Barcelona; 
la finala „Cupei Europei", Spania
— U.R.S.S.

Pentru a încheia aceste rtndurl, 
or trebui spus cîte ceva șl des
pre acel Lev Iașin care nu este 
numai fotbalist. Timpul liber sl-l 
consacră îndeosebi familiei. Are 
două fete : Irina — 13 ani șl Lena
— 6 ani. Soția sa. Valentina le
șina, este salariată a radiodifu
ziunii sovietice, lucrînd ca redac
tor. Șl fiindcă este foarte ocu
pată, de obicei, multe din grăite 
casei, revin șl lui Lev, recunoscut 
ca bun gospodar.

In 1967, Lev Iașin a fost ales 
deputat tn sovietul orășenesc al 
orașului Moscova. Pentru meri
tele sale deosebite, ca sportiv si 
cetățean, el a fost distins cu cea 
mal înaltă decorație a statutul 
sovietic — Ordinul Lenln.

Radu VOIA

EUROPEAN AL I.A.A.F.
ne de atletism pe teren aeepe-1 
rit, prevăzute pentru iuna 
martie 1972. Singura sandida- 
tură înregistrată pînă in pre
zent este cea a orașului Gre
noble, care are toate șansele să 
fie acceptată.

In ceea ce privește cea de a 
doua ediție a Campionatelor 
europene de juniori este posi
bil ca acestea să fie organizate 
în anul 1973 și nu în 1972 cum 
fusese prevăzut Initial.

gentinei, Uruguay ultd, Ecua
dorului, Mexicului fi S.U.A. 
Urmează să fie stabilite e- 
chipele care vor fi invitate 
din Africa șl Asia.

, ^INTERNAȚIONALELE"

ARGENTINEI LA TENIS
In sferturile de finală al» 

campionatelor internaționale 
de tenis ale Argentinei s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : Carmichael — Richey
7—6, 5—7, 6—4, 6—3; Fra- 
nulovici — Kukal 7—6, 6—0, 
6—1; Kodes—Ruffels 6—3; 
6—3, 0—6, 6—1; Orantes— 
firealy 6—3, 6—2, 6—2.

Ț.S.K.A. MOSCOVA — 
DIN NOU CAMPIOANA 
UNIONALA LA POLO
Finala campionatului unio

nal de polo a opus în acest 
an formațiile Ț.S.K.A. șl 
Dinamo Moscova. La capătul 
unui meci ektrem de echili
brat, victoria a revenit — 
după două prelungiri — 
formației Ț.S.K.A. cu scorul 
de 5—4 (2—1, 0—1, 0—2
2—0, 0—0, 1—0),

ÎN C.C.E. LA VOLEI (F)
La Copenhaga, în primul 

meci contînd pentru C.C.E. 
la volei feminin, Wisla Kra- 
kowia a întrecut formația 
daneză Aarhus eu 3—0 (1, 
0. 1)
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