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u pot fi contestate unele evidente avantaje pe 
care le prezintă cunoașterea sau pregătirea tim
purie în toate domeniile. Activitatea sportivă 
fiind înainte de orice o acțiune fizică, sprijinită 

pe suportul biologic ereditar, pe calitățile natu
rale și pe deprinderile dobîndite, trebuie pre- 

S^htă din perioada în care toată această bază anato
mică, fiziologică și psihică mai are plasticitatea necesară, 
capacitatea de a înregistra și de a reacționa. Cu cît co
pilul va avea mai multe deprinderi, cu cît va fi mai 
obișnuit cu joaca, cu cît calitățile îi vor fi mai solicitate, 
la început global, nediferențiat, cu atît mai ușor îi va fi 
mai tîrziu — în caz că se va dovedi înzestrat — să se 
îndrepte spre o ramură, spre o probă, spre performanță. 
Pe. această cale vor merge însă doar cei puțini, cei do
tați, cei aleși.

Tot ce se forțează în această direcție ni se pare nefi
resc, într-un sens chiar neuman. Oricît ar voi unii părinți 
ca fiii lor să devină mari pianiști sau pictori iluștri nu 
vor reuși, dacă înlăuntrul ființei celui mic nu zace seîn- 
teia talentului. Oricît ne-am forța să obținem un perfor
mer dintr-un puști lipsit de calități nu vom crea decît o 
mediocritate, un diletant, care pînă la urmă poate va urî 
mișcarea. în schimb, dacă vom constata la timp că ma
rea performanță îi este inaccesibilă și-l vom. îndrepta spre 
sportul de plăcere îi va rămîne fidel o viață întreagă.

Tn căzui unei activități sportive de performanță în- i 
cepută de timpuriu (și fără îndoială unele sporturi per
mit și chiar obligă la aceasta) ne este teamă de obiș
nuință, în sens peiorativ, de o rutină, de un soi de plic- I 
tiseală moleșitoare și plafonantă. Dacă procesul de an
trenament, care e astăzi o activitate cel puțin zilnică, nu 
are mereu ceva nou, dacă nu aduce nimic deosebit în I 
metodele de pregătire, dacă locul de desfășurare e fot | 
același, dacă nici concursurile nu sînt mereu altceva, iar 
adversarii mereu alții, dacă procesul acesta aproape neîn- I 
trerupt și care se desfășoară pe o lungă perioadă de | 
timp nu e însoțit de alte activități, e aproape sigur că 
va deveni un riiuol monoton, sec și anost.

în ceea ce privește celălalt aspect al sportului, cel | 
necompetitiv, cel care nu vizează performanța, important 
este ca el să fie o descoperire firească, o revelație și o I
dragoste trainică, indiferent la ce vîrstă. Și decît un per- |
former vag la 16 ani, cu un rezultat în primii 25 din
lume, și cu care s-a lucrat intens de la 4 ani, mai bine I
1 000 ele tineri de 16 ani care știu doar să înoate. Iar | 
dacă tărîmul marilor rezultate rămîne apanajul cîtorva 
excepții care din copilărie au avut tăria să urmărească I 
acest capricios vînat, performanța, exercițiile fizice, miș- | 
carea de dragul mișcării, aerul, zăpada, apa, muntele, pot 
și trebuie să fie descoperite la orice vîrstă.
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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Duminică 8 noiembrie 1970

UN ANTRENAMENT UTIL LA BRAȘOV: 2-7 (2-0) CU STEAGUL ROȘU
-......

S-au evidențiat citeva acțiuni ale cuplului Dobrin — Dumitrache. O notă mai slabă, șuturilor la poartă ATLETIC 1970

I Dorin ALMAȘAN I Neagu înscrie cel de al doilea gol al tricolorilor Foto : V. BAGEAC

Lungului șir de competiții 
atletice ale sezonului 1970 i 
se vă pune astăzi punct. La 
Tg. Mureș sînt programate 
întrecerile finale ale campio
natelor republicane de cros, 
individuale șt pe echipe, com
petiție de tradiție în atletis
mul nostru. Disputele vor 
reuni la startul diferitelor 
probe atleți și atlete din toa
te colturile tării, calificați 
pentru finale în urma desfă
șurării etapei de zonă a 
campionatelor la București, 
Bacău, Călimănești și Sibiu.

La Tg. Mureș, care găzdu
iește cu acest prilej prima 
competiție atletică republica
nă de o asemenea amploare, 
au fost luate din timp toate 
măsurile pentru a se asigura 
competiției cadrul organizato
ric și tehnic adecvat, astfel 
ca alergătorii de la cele șap
te probe să poată evolua cit 
mai bine.

Cu acest 
loc și curse 
nioare I și 
niori-senioare.

poată evolua cit

prilej vor avea 
de juniori și ju- 
II, tineret și se-

înaintea ultimelor două runde ale campionatului de șah

SITUAȚIE NESCHIMBATĂ

.1 BRAȘOV, 7 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Azi 
la prînz, componenții lotului 
national de fotbal au cobo
rît în Brașov. în locul lor

pot veni acum schiorii. Vre
mea s-a schimbat brusc, vi
neri spre seară mercurul ter
mometrelor a coborît verti
ginos, iar noaptea a început

să ningă. Am lăsat Poiana 
îmbrăcată în mantia imacu
lată a zăpezii. Nu mai îna-

ASTĂZI IN TOATĂ ȚARA

ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI
Cu două runde Înainte de 

sfirșit situația rămine neschim
bată în fruntea clasamentului 
finalei campionatului național 
de șah. Gheorghiu, Ciocâltea și 
Ghinda se află la egalitate, 
secondați — Ia o jumătate de 
punct — de Ghizdavu.

Să fi obosit liderii 7 Sau nu 
vor să riște, gîndindu-se că un 
titlu este la fel de prețios 
chiar dacă este cîștigat într-o 
întrecere suplimentară, după 
terminarea finalei, cum s-a 
mai întîmplat nu o dată în 
ultimii ani ? Cert este că în 
dreptul celor trei fruntași sînt 
trecute jumătăți de punct.

Aseară, Gheorghiu a remi
zat repede cu Ghițescu, iar 
Ghinda cu Ghizdavu. Ciocâltea 
a încercat vreme de cinci ore 
să obțină avantaj la Ungurea
nu, dar acesta s-a apărat exact 
și activ. De altfel egalitățile 
au caracterizat runda, remiza 
înregistrîndu-se și în partidele 
Neamțu — Vaisman, Solomo
novici — Kertesz, 
Pavlov și Segal — 
gurul punct întreg 
scris de Georgescu
viei. Buza a întrerupt în a- 
vantaj la Mozes.

Iată șl rezultatele întrerup
telor de dimineață: Kertesz 
— Buza 0—1, Georgescu — Un- 
gureanu, Buza — Joița și Vais
man — Georgescu remize.

Clasamentul după 17 runde: 
Gheorghiu, Ghinda, Ciocâltea 
12, Ghizdavu ll'/j, Ghițescu 
10*/3, Ungureanu, Vaisman, Rei
cher, Segal, Pavlov 9, Joița 8 
(1), Georgescu, Neamțu 8, 111- 
jin 7‘/5 (1), Buza 7 (1), Trata- 
tovici, Bena SVa, Mozes 6 (1). 
Solomonovici 4‘/3, Kertesz 3'/j 
puncte.

Astăzi se joacă runda a 18-a t 
Gheorghiu — Segal, Ghinda — 
Buza, Vaisman — Ciocâltea, 
Reicher — Ghizdavu.

V. CH.
A ÎNCEPUT campionatul 

FEMININ

Reicher — 
Bena. Sin- 
a fost in
ia Tratato-

La Ploiești, tn Sala coloanelor 
din Palatul Culturii, a început 
Ieri finala campionatului național 
feminin de șah. In 
Chiș — Teodorescu 
nă — Polihroniade 
starck — Nicolescu
— Gestlcone 1—0, _____
Pascu 1—0, Juncu — Gogâlea 0—1. 
S-au întrerupt partidele Pogo- 
revici — Olteanu și Gheorghe
— Reicher.

prima rundă: 
0—1, Rădăci- 

0—1, Baum-
1—0, Makai 
Nicolau —

A VLASCEANU-coresp.

ETAPA I A CONCURSULUI 
DE JONGLERIE CU MINGEA

CUPA SPORTUL44
de 
cu 
va

Si ieri ne-au sosit vești cu ultimele pregătiri efectuate 
tinerii aspiranți la concursul de jonglerie cu mingea dotat 
„Cupa Sportul", a cărui primă etapă — pe „centre" — se 
desfășura astăzi. DUMITRACHE

DIN 120 DE
Pînă la concursul cu public 

care va selecta pe reprezen
tantul Universității Cluj în 
„Cupa Sportul", faza finală, 
cei 5 aleși — din mulțimea 
celor 120 de tineri, cîți frec
ventează centrul — trăiesc 
intens emoțiile... admiterii. 
„Din cvintetul lor, șansa cea 
mal mare o are SEPTIM1E 
CtMPEANU" — este de pă
rere antrenorul Silviu Avram, 
recomandîndu-1, totodată, pe

CONCURENTI
acest nepot al cunoscutului 
fotbalist clujean Remus Cîm- 

- peanu. îl Urmează în clasa
ment : V. Popa și Ov. Pe- 
treanu (în jur de 400 de lo
viri. fiecare).

De la centrul de copii și 
juniori C.F.R. Cluj, pentru 
finală s-a calificat I. COSTIN, 
care a reușit 794 loviri ale 
mingii în aer.

inte, însă, de a asista la șe
dința tehnică a lotului, con
dusă de antreno. ț Angelo 
Niculescu.

Partida cu Steagul roșu — 
normal — a fost pregătită

prin prisma jocului cu Țara 
Galilor, ca ultimă repetiție 
înainte de decolarea de pe 
aeroportul Otopeni. La hote
lul Bradul s-a stabilit teh
nica de joc preconizată pen
tru Cardiff, dar mai mult din 
punct de vedere al concep
ției, al orientării cerîndu-li-se 
jucătorilor evitarea angaja
mentelor la nivelul potenția
lului maxim in întâlnirea cu 
brașovenii, fără blocaje ris
cante din partea lui Rădu- 
canu, fără risipă exagerată 
de energie, mergîndu-se pe 
ideea conservării forțelor, e- 
vitării unor situații riscante, 
de accidentare.

Domide a venit la Brașov 
abia în timpul jocului și nu 
a fost utilizat. Toate acestea 
au
90 
fie 
ză
Ier

făcut ca Anca să joace 
de minute, 
trecut 
pentru
să fie

ca Dinu să 
mijlocaș după pau- 
ca Radu Nunweil- 
menajat o repriză.

i

Constantin ALEXE

(Continuare tn pag. a S-a)

N. D.

I. CROITORU — FAVORITUL NR. 1 LA POLITEHNICA IAȘI

DUMITRU
VA JUCA ÎN MECIUL
CU ȚARA GALILOR
Citind cronica meciului de la 

Brașov, dintre Iotul național de < 
fotbal și echipa Steagului roșu, 
CITITORII AU AFLAT CA DU- ( 
MITRU N-A APARUT IN FOR- I 
MATIA ALINIATA DE ANGELO ; 
NICULESCU, din cauză că a avut ' 
dureri la piciorul sting, UNDE ’ 
SUFERISE CU CÎTVA TIMP ÎN ■ 
URMA O RUPERE DE MUȘCHI/

Este vorba, însă, din ferlcirei! 
de un foarte scurt repaus, atit 
dt este necesar ca durerea să 
treacă șl Dumitru să fie in per
fectă stare de sănătate.

NU EXISTA NICI CEA MAI 
MICA ÎNDOIALA in ceea ce 
PRIVEȘTE PARTICIPAREA LUI 
LA MECIUL DE MIERCURI, CU 
TARA GALILOR.

Finalele „Cupei României^, la scrimă

PRIMII CÎȘTIGA TORI — 0. VINTILĂ (sabie)
Peste 30 de copii ai cen

trului Politehnica Iași au 
participat la întrecerile orga
nizate pentru desemnarea 
participanților la prima fază. 
Dintre aceștia, cea mai fru
moasă comportare au avut-o

I. CROITORU (525 loviri) și 
C. SPIREA (500). Ambii vor 
putea fi văzuti azi dimineață, 
cînd vor evolua în pauza jo
cului de divizia C, Nicolina 
lași — Fulgerul Dorohoi.

D. DIACONESCU

Șl TANASE MUREȘANU (floretă)

UNDE SE JOACA Șl FAC SPORT COPIII?
Ne răspunde la această întrebare LIVlU FUSARU, arhitectul șef al orașului Craiova

• NICI UN TEREN Ț----------- --------------- ------------
CARE COPIL PREȘCOLAR !

• COPIII DîN CARTIERUL GĂRII VOR AVEA UN SPAȚIU AL LOR PESTE... 10 ANI ! 
® CIND PROPRIETARII CER DESFIINȚAREA SPAȚIILOR'DE JOACA...
Craiova, vechea reședință a 

banilor Olteniei, s-a ridicat 
în trecut la întîmplare, fără 
nici o concepție urbanistică. 
Străzi întortocheate, clădiri în 
cele mai diverse stiluri, fără 
spații verzi între ele, făceau 
din acest oraș un adevărat 
amalgam arhitectonic.

In ultimul deceniu, la Cra
iova s-a construit intens. S-a 
început cu centrul, unde în 
locul vechilor clădiri, cu unul 
sau două nivele, au apărut 
blocuri impunătoare. Treptat- 
treptat, în ultimii ani, în 
zonele de la marginile Cra
iovei au apărut cartiere noi 
— adevărate micro-orașe. Și 
lucrările sînt încă la început

Cine are ocazia să priveas
că orașul din avion va avea, 
însă o senzație de sufocare. 
Noile blocuri sînt âtît de în
ghesuite unele într-altele, în- 
cît îți lasă impresia că for
mează un tot monolitic. Și,

DE SPORT IN NOILE CARTIERE, MAI PUȚIN DE UN METRU PATRAT DE SPAȚIU DE JOACA PENTRU FIE-

fără să vrei, îți pui întreba
rea : oare unde pot să se 
joace copiii locatarilor din 
aceste blocuri ? Dacă străbați 
cu piciorul noile cvartaluri 
ale Craiovei vei găsi un sin
gur răspuns la această nevi
novată 
mente !

L-am
șef al 
varășul

întrebare : în aparta-

rugat pe arhitectul 
orașului Craiova, to- 
LIVIU FUSARU, să

ne explice cauzele care au 
generat această situație :

— Să nu credeți cumva că 
noi, arhitecții, am dorit acest 
lucru. Nu! De fiecare dată 
cind s-a pus problema proiec
tării unui nou cartier am pre
văzut și spații verzi și locuri 
de joacă pentru copii. Dar, 
de fiecare dată, ne-am izbit 
de același obstacol: nevoia 
imperioasă de a crea cit mai

mult spațiu locuibil. Și a tre
buit să ne conformăm.

— Bine, dar atunci înseam
nă că noua generație 
pusă în imposibilitate 
face mișcare, de a se 
de a face sport. Și nu

va fi 
de a 
juca, 

e ne

„Raportul asupra 
sanitare a Capita-stării

lei pe anul _1891“, docto
rul Iacob ~ 
„Educația 
una din 
vilizației
inteligenței dezvoltarea 

cea mai mare posibilă 
și neglijează dezvoltarea 
fizică”.

După cum 
din exemplul 
mai lucrurile 
trecătoare, 
rămîn.

Felix scria : ™ 
modernă este £ 
anomaliile ci- " 

noastre ; ea dă ”

se vede, 
citat, nu- 

îireștl sînt 
Anomaliile

Z (Vlb) - Fază din intilnirea IF.FS—Voința București
Foto : M. DRAGOȘ

Dan VLAD

(Continuare in pag. a S-a)
ocupat de... Mureșanu, care a acu- 
turneu...

Foto : Dragoș NEAGU

Unul dintre cele mal spectaculoase asalturi din proba masculină de floretă, cel dintre Mureșanu (in stingă) 
și Tiu. Floretistul de la Steaua va cîștiga cu S—4,' dar locul I va fi '

mulat cele mai multe victorii, In întregul

MARE SURPRIZĂ IN DIVIZIA A
A

în deschiderea 
programat aseară, 
Giulești, s-au întîlnit echipe
le I.C.H.F. și Steaua. începu
tul partidei a aparținut bas- 
chetbaliștilor de la Steaua, 
care prin jocul prestat în 
primele minute dădeau im
presia că vor cîștiga această 
întîlnire Ia scor. în min. 15 
jucătorii de la I.C.H.F. reu
șesc că egaleze i 26—26. Pî- 
nă la sfîrșitul primei reprize 
disputa este echilibrată. Re
priza secundă a aparținut în 
întregime baschetbalistelor de 
la I.C.H.F., care o dată cu 
minutele care treceau își mă
reau avantajul de puncte 
(min. 36 — 13). Ei s-au apă
rat bine și au reușit nume
roase acțiuni eficace în atac, 
în această perioadă am re
marcat aportul substanțial 
dat de Mălușel și Foleanu. 
De cealaltă parte, st'eliștii au 
fost de nerecunoscut în a- 
ceastă repriză : în apărare au 
fost neatenți și ușor de de
pășit, iar în atac au ratat

cuplajului 
în sala

incredibil culminînd cu fa
za din min. 37, cînd Baciu 
scăpat pe contraatac aruncă 
spre panou, iar coechipierul 
său Tarău deviază mingea 
care... intra în coș. Finalul 
partidei este foarte disputat, 
jucătorii de la Steaua încear
că o ultimă zvîcnire, însă 
sportivii de la I.C.H.F. cal
mează jocul și astfel, întîlni- 
rea se încheie cu victoria pe 
deplin meritată a echipei 
I.C.H.F. cu scorul de 66—55 
(30—30). Au înscris : Cîmpea- 
nu (18), Tiidosi (15), Mălușel 
(14), Poleanu (8), Niculescu 
(6), Barău (4), Bulat (1) pen
tru I.C.H.F., respectiv Vale- 
riu Gheorghe (15), Tarău (10), 
Baciu (9), Irimia (8), Savu 
(6), Oczelak (5) și Dimancea 
(2). Au arbitrat bine A. Dă- 
nilă și P. Marin.

Adrian VASILESCU

(Continuare In pug. a 3 a, 
la rubrică)

Dintre scrimerii finaliști la 
întrecerile pentru „Cupa Ro
mâniei", cei mai... grăbiți 
să-și desemneze cîștigătorii au 
fost, ca de obicei, sabrerii. 
Competiția, spectaculoasă ca 

de fiecare dată (deși văduvită 
de prezența a doi dintre mata
dorii acestei probe, Dan Irimi- 
ciuc și Hariton Bădescu, indis
ponibili) a dat cîștig de cauză 
— meritat — valorosului nostru 
trăgător, Octavian Vintilă de 
la Steaua. El a reușit, după 
veritabilul maraton oe l-a con
stituit finala, să totalizeze 
victorii, dintre care trei 
scorul de 5—0 (C. Nlcolae, 
Rohonl și I. Pop), cind 
5—1 (Al. Nilcă, C. Marin, 
Mancaș, Ad. Creițaru și

12 
la 
Z. 
la 
D. 
L. 

Varga), două la 5—2 (Gh. Cul- 
cea și I. Budahazi) și alte două 
la 5—3 (Gh. Alexe și D. Po
pescu). Octavian Vintilă a fă
cut, și de data aceasta, dovada 
unor inegalabile virtuți de sa- 
brer, care, acum, aproape de 
finalul anului 1970, l-ar putea 
ridica în ierarhia celor mai 
buni scrimeri la această probă.

L-a secondat Constantin Ni- 
colae, coleg de dub, trăgător 
de mare tenacitate și rezisten
ță. El a obținut 11 victorii (o 
singură înfrîngere. la Vintilă). 
Loc de asemenea meritat, pen
tru care a luptat cu dîrzenle, 
în fiecare asalt.

Tot un sabrer de Ia Steaua 
a ocupat locul 3, Gh. Alexe, 
cu 8 victorii (38 tușe date — 
52 tușe primite), la egalitate

cu Al. Nilcă, dar care a avut 
un tușaveraj

Pe locul 5, 
Cluj) cu 7 
iar pe locul 
același dub, 
tușaveraj 43—45.
breri clujeni realizează, cu a- 
cest prilej, o remarcabilă per
formanță, dacă ținem seama 
eă in urma lor s-au situat trei 
trăgători experimentați, de la 
care se aștepta mai mult : 
D. Popescu (Politehnica Iași) 
cu 6 v., L Budahazi (Univer
sitatea București) și Gh. Culce* 
(Steaua) cu dte 5 v. Mal ales 
evoluția lui I. Pop, sabrer a- 
flat încă la virata junioratului, 
lasă să se întrevadă frumoasele 
posibilități ale acestui scrlmer. 
Curajoasă, evoluția lui C. Ma
rin de la Viitorul, în duda fap
tului că n-a putut realiza de- 
dt 4 victorii, care l-au dat 
dreptul de a ocupa locul 10.

în celelalte două probe, flo
retă bărbați șl spadă, progra
mate tot sîmbătă dimineață, 
situația se afla astfel : aproa
pe de consumarea asalturilor, 
in proba de floretă, conducea 
neînvins Tănase Mureșanu, cu 
11 victorii. Reprezentantul Uni
versității București, în pofida 
faptului că deține primul loc 
în ceea ce privește experiența 
în activitatea competițională, 
6-a impus printr-o revelatoare

inferior : 38—57.
Z. Rohoni (C.S.M. 
victorii (45—19), 

6, I. Pop, de la 
tot cu 7 victorii, 

Ambii sa-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. ■ 4 a)
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UN VOLUM 
TEORETIC 
NECESAR

Editura „STADION* a pu
blicai o voluminoasă lucrare 
(480 pag.) intitulată „Teoria 
educației fizice ți sportului", 
un compendiu indispensabil 
celor ce se ocupă cu acest 
domeniu de activitate. Au
torul, I. Șiclovan, vechi ca
dru didactic al Institutului de 
educație fizică ți sport din 
Bucurețti, a făcut un lăuda
bil efort de sistematizare a 
unei îndelungi experiențe pe
dagogice, întocmind o operă 
do valoare teoretică ți docu
mentară.

Uneori, din păcate, pără
sind domeniul fundamental 
pe care și l-a propus, autorul 
se lasă sedus de demonstra
ția practică, ce nu îșl găsea 
locul aici (vezi, de pildă, fi
nalul cărții). De asemenea, 
prea adesea, ' lucrarea este 
tributară volumului cu titlu 
similar al lui A. D. Novikov, 
din 1961, pe care chiar I. 
Șiclovan l-a prefațat.

CE AICI-o vedetâ cu picioarele pe pămint
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COLTUL GLUMEI

car* 
mai 
tră.

Multe dintre echipele la 
am refuzat să joc sînt 
valoroase decît a noas-

Pdi de-aceea sînt!

Intre antrenori i
bln* ar fi dacă aș 
echipă doi-trei jucă- 

Popescu.
— Popescu, nulitatea aia T I
— Da!
~ Și-ți dorești doi-trei ea 

ir
— Da, pentru eă am zece I

— Ge 
tata In 
tori ca

Post-scriptum

la „cazul

Santana“
Asul tenisului spaniol, mult 

adulatul Manuel Santana, a re
confirmat, in cadrul unei con
ferințe de presă, că anul viitor 
nu va mal juca tn „Cupa Da
vis". Santana a precizat că in 
noul sezon va evolua numai 
In competițiile individuale, la 
o serie de turnee internaționale 
de anvergură. Totodată, el și-a 
manifestat intenția de a fi 
consilierul federației spaniole de 
tenis, atunci tind echipa Spa
niei va juca in „Cupa Davis" 
sau va participa la alte între
ceri internaționale. „N-am reu
șit să aduc în țară Salatiera 
de argint, ca jucător — spun* 
Manolo. Dar poate voi contri
bui la cucerirea el, ca 
cian".

In același timp, se 
din Barcelona că noul , 
dinte el federației spaniole d* 
tenis este Pablo Llorens, tn 
virstă de 47 de ani, de profe
siune chimist. El il înlocuiește 
pe marchizul De Cabanes, de
misionat tn urma conflictului 
avut cu „supermanuel".

tehnl-

anunța 
preșe-

PESTE 2000
SPECTATORI

EA IN CONCURS
DE KARI1N0

Comisia . naționali de speciali
tate din cadrul Federației Roma
ne de Modelism, in colaborare 
cu Consiliul județean Sibiu al Or
ganizației Pionierilor, a organizat 
in orașul de pe Cibin un reușit con
curs de karting, la care au luat 
parte pionieri din șapte județe 
ale țării. Peste două mii de 
spectatori au asistat, timp de trei 
ore, -fa întreceri pasionante, in-

MI-E TARE FRICA PENTRU
VIITORUL FOTBALULUI

■ .

••

.<■
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Te uiți la el și nu-ți vine 
să crezi. _ . ...

il urmărești cu privirea, lor deopotrivă, le zimbește 
il cauți printre oameni și-l 
găsești acolo unde grupul e 
mai mare șt mai agitat, jar 
modestia lui — a celei mai 
mari vedete dintr-un fotbal 
cu vedete cite pietre pe dru
murile de munte te sur* 
prinde.

Poartă un pantalon negru 
și o haină tn carouri. Un 
sacou, dintr-alea pe care le 
afli tn orice vitrină a ma
gazinelor din Belgrad, în 
Kara Burma sau aiurea...

. Nu evită pe nimeni, șt dă 
autografe bătrînildr și puști-

mereu amuzat... Mestecă 
gumă, și cînd un băiețandru 
îl roagă ceva — probabil o 
semnătură — se caută în 
buzunar, scoate o „lamă" și 
i-o întinde copilărește... Se 
fotografiază cu oricine. Sem
nează pe caietele, liceenelor 
și pe margine de ziar, ori
unde, cu litere drepte, ro
tunde...

place apropierea lor. Tatăl 
meu, țăran simplu din satul 

m-a învățat devreme 
prețuiesc, să-i ascult 
accept..
— Spune-mi, ce crezi

despre un fotbalist de ge 
niui Ce crezi despre tine 
însuți ?

Dușan Bugarin
Geaici zimbește cu 
ție :

— Cred că e mai

să-i

-traduce 
vi novă

★

Stăm ta hol, ta „Astorta*. 
E marți seara, înainte de 
med. Lume multă, zeci de 
turiști belgrădeni. Fum. Ca
fele.

Dușan Bugarin, simpaticul 
artist al operetei bucureștene. 
utist pină în măduva oase
lor, venit la Arad să vadă... 
minunea — „care faci pariu cu 
mine pe zece halbe că U.T.A. 
merge la prelungiri ?!“ —, 
traduce absent, între mino 
și Geaici.

E zece și jumătate noap
tea și Geaici nici n-are de 
gînd să doarmă...

— Nu m-am culcat pină 
acum pentru că nu mi-e 
somn. La 12 e stingerea o-

Semnează DRAGAN GEA
ICI...

★ ★

Octală. Pină atunci, fiecare 
face ce vrea ...

— La miezul nopții îl
Nu-i ttrziu 7

— Niciodată n.u mă culc 
mal devreme. Opt ore de stat 
în pat sînt suficiente la 
vîrsta mea. Cred că fotbalul 
refuză excesele, dar nu in
vită neapărat la ascetism. Eu. 
cel puțin, mănînc, beau si 
dorm ca orice 
care vrea să 
care se ferește

— Cum te
tură de vedetă ?

— Dacă n-aș răspunde 
bine, aș minți. M-am obiș
nuit să nu pot merge pe 
stradă singur șl ast; 
place. Iubesc oamenii,

Iubit de 
societate decît un doctor de 
geniu, dar mal puțin util el... 
La urma-urmei, fotbalul e un 
joc. Cine-1 la prea în serios 
e pierdut 1 Si nenorocirea e 
că multi fac din fotbal în
ceputul și sfîrșitul lumii!

— Ești sceptic ?
— Nicidecum. Mi-e tare 

frică, insă, pentru viitorul 
fotbalului așa cum mi-e fri
că de un fundaș care mă 
lovește peste picioare de 30

mutăn...
de ori Intr-un med. Fotba
lul devine tot mai mult o 
industrie, subordonată ideii 
de spectacol. Oamenii plătesc 
ca la teatru, ca la teatru vor 
să vadă... Aici intervine în- 
crîncenarea de pe teren, le
gată de interese materiale, 
de profit Aoesta este, cu sau 
fără voia noastră, sensul evo
luției fotbalului... Un lucru 
e cert: siguranța pe teren va 
fi tot mai mică. Accidentele 
vor fi tot mai multei De-asta 
mi-e frică...

— T* gîndești la Rival 
Mă gîndesc ta minei

★
•Au trecut cinci minute de 

cînd Steaua roșie a învins 
U.T.A. și la Arad.
Geaici e gata îmbrăcat pen

tru că în ultimele 10 mi
nute a părăsit gazonul, cu o 
întindere musculară, întins pe 
targă. Afară, zeci de belgră
deni își așteaptă idolul, spe- 
riați de bări.uitu.1 accident, cu 
fețele îngrijorate. Un cor u- 
ria? intonează solemn, bise
ricesc : „Gea-ia, Gea-ia...“

Dragan schioapătă. Ne ved'e. 
Ridică din umeri.

— Asta e. Deocamdată nu 
puteți mai mult I Vă urez 
noroc la Cardiff.

Pleacă încet, cu un mers 
caraghios, legănat. De dincolo 
de porțl, răzbate ud nou val: 
„Gea-ia, Gea-ia“...

Ovidiu IOAN1ȚOA1A

Reflecții fotbalistice
• Omogenizarea echipei se 

încheie odată cu perioada de 
pregătire. Totuși, după jocul 
unor formații, ai impresia ci 
nu a început... campionatul!

• Antrenorii trebuie să 
efectueze schimbări in timpul 
jocului urmărind o idee tac
tică — altminteri, nu 
decît.„ înlocuiri 1

face

I

• Echipelor care au luat un 
start slab și nu mal au șan
se de recuperare, la sosire U 
se va da... plecarea.-

om normal, 
fie sănătos, 

de abuzuri. 
simți în pos-

VanetâtiÎN 4 RIN DURI

.Ne pun băieții

AL. CLENCIU

iar pe gîn- 
duri! 

și-n afară,

vîrstelor, de la acești școlari 
au trecut de 50 de ani

O-RING se adresează tuturor 
pină la „veteranii" care

După acel 2—17 rea
lizat de echipele noas
tre, în turul al doilea 
al competițiilor euro
pene.

Acas’la ei, ca
Atîtea goluri încasară,
Că nu încap în... patru 

rînduri!

Antrenorul echipei Dinamo 
Zagreb, Zlatko Ceaikovski, 
primește zilnic atît de multe 
scrisori, îneît, normal, nu a- 
junge să le citească pe toa
te. Așa se face că n-a par
ticipat la jubileul fostei Iui 
echipe, PARTIZAN Belgrad, ca- 
re-și serba într-un cadru fes
tiv 25 de ani de la înființare. 
Scrisoarea cu invitația nu fu
sese deschisă...

Pe echipe a clștigat reprezenta
tiva județului Brașov, urmați de 
cele dtn Sibiu, Alba, Media; șl 
Covasna.

chelate cu victoria pionierului 
Constantin Nedelcu, elev tn clasa 
a S-a'a școltl nr. S dm Brașov. 
Locurile II șl HI In clasamentul 
individual au revenit IUI Adrian 
Beu și Petru Sandru, ambii din 
Sibiu.

în fotografie : un aspect din 
concurs.

Un asemenea nume — 
O-RING — care te duce 
cu gindul mai degrabă la 
o formație de muzică u- 
șoară, grupează, de fapt, 
zeci și zeci de mii de a- 
matorl de orientare turis
tică din Suedia, una din 
țările cu veche tradiție in 
acest sport ce-i mină 
oameni in aer liber, 
colo de 
lor, 
tant 
întreceri 
mai viteză 
zică dar și 
promptă și

pe 
din- 

perimetrul orașe- 
decorul reconfor-in

al pădurilor, pentru
care cer nu na

și rezistență fi- 
atenție, gindire 
precisă.

Sînî fără îndoială și acestea, recor
duri ale secolului nostru : cele mai 
scumpe filme, vedete, automobile, ta
blouri de artă. Vedete sportive. Jocuri 
olimpice.

A 7-a artă se dovedește nu numai 
cea mai populară artă, dar foarte ade
seori și cea mai scumpă,

în timpurile noastre, dintre filmele 
pentru care a fost nevoie de mulți bani 
tmonfare, interpreți, figuranți, locuri de 
filmare), trebuie să amintim _„Ulișe", 
„Spartacus" și „Vikingii", filmele isto
rice ale cinematografiei sovietice („A- 
miralul Ușakov", „Petru I", „Război ți 
pace"). în sfîrșit, se pare, unul din cele 
mai scumpe filme făcute cîndva ră
mîne „Cleopatra".

La noi, o deosebită concentrare de 
eforturi actoricești și materiale au ce
rut filmele, cu mii de figuianți, „Dacii", 
„Columna lui Traian" și recent, „Mihoi 
Viteazul".

Filmele, vizionate de milioane de 
spectatori au posibilitatea să-și amorti
zeze milioanele cheltuite. Dar să nu 
uităm : nu totdeauna cele mai scumpe 
filme sînr și cele mai valoroase.

Se pare că totdeauna tablourile de 
artă au fost în mare prețuire, ele con
stituind adevărate ispite și aprigă dis
pută pentru colecționari pricepuți, snobi 
sau mercantili. Aceasta ca să nu mai 
numim si pe hoții de tablouri...

Se întîmplă adeseori ca . lucrări soco
tite fără valoare în timpul vieții artiș
tilor (Gauguin, Van Gogh, Manet) să 
devină in timp lucrări cotate excepțio
nal. Io svme neverosimil de ridicate. 
Valoarea, deci, străbate secolele, neîn
țelegerile, opocitotea. „Straja de noap
te" a lui Rembrandl, care a nemulțu
mit atît de mult personajele acestei 
pînze, este astăzi evaluată la șuma de 
80 DE MILIOANE DE MĂRCI (datele

de multa 
vreme noțiunea care frămintă 
cel mal mult universul tablei 
cu patrate albe și negre. Por
nind de la ideea că avantajul 
primei mutări este foarte mic, 
C&pablanca preconiza, acum 50 
de ani, moartea șahului prin 
remiză. La o jumătate de se
col după sumbra sa previziune, 
acest joc traversează una din 
cele mal înfloritoare perioade 
de creație din istoria sa mile
nară. Lasker a definit remiza 
drept un rău neoesar. Ca ți 
căsătoria... Flohr apunea că 
două remize echivalează cu un 
punct cîștigat. Alehin, in re
plică, aocotea două egalități un 
punct pierdut Sînt remize șl 
remize. De la unele, după 
50—60 de mutări, plecăm epui
zați ca după un maraton. Al
tele, In 10—12 mutări, ne lasă 
în suflet senzația tristă a ne
putinței

• Bineînțeles, această fina
lă, la care asistăm, nu ne pu
tea scuti de remizei Pină 
acum, în 16 runde, au fost în
scrise pe tabela de turneu 79 
de „jumătăți" din 156 de in- 
tîlniri terminate. Peste 50 la 
sută! în vreo trei partide, 
adversarii — deși aveau albe- 
]e — i-au propus remiză lui 
Ciocâltea... înainte de joc. 
Campionul a refuzat, dialogul 
decurgînd cam in felul urmă
tor :

— Vrei remiză î
— Nu !
— Probabil vrei să
— Nu !
— Nu cumva vrei să
— Nu !
— Dar ce vrei ?
— Vreau să Joo I..
• Cele mai puține

(3) a făcut pină acum Paul 
Joița. Explicația ne-a dat-o 
chiar virtuozul problemist :

— Particip la finală pe con
cediul meu de odihnă. Am ve
nit să Joo șah !...

• Relcher, Pavlov ți Moze* 
au reușit, ta un loc, 38 de re
mize (!) din 48 de partide. Dar, 
ar spun* cineva, ți Fischer face 
uneori remiză. Numai că Fi
scher dnd nu remizează, rfș- 
tlgă I...
• Acum 100 d* ani, exista 

o clauză de regulament potrivit 
căreia partidei* Încheiate ta 
egalitate trebuiau *ă fie refu- 
cete, Dacă un asemenea prin
cipiu s-ar aplica ți astăzi, mul
te turnee de șah nu s-ar ter
mina niciodată.

cîștigl ?

pierzi7

remize

• Așa cum evoluează finala 
din acest an (a 34-a din isto
ria campionatelor României) 
promite o egalitate pe primele 
locuri și un meci de baraj 
pentru desemnarea învingăto
rului.

Din 
decise 
sitînd_ _____
suplimentare pentru atribuirea 
titlului. Astfel: în 1949 s Er- 
dely — Șzabo 3—0, 1950 i Ale- 
xandrescu — Flondor 2—2 (am
bii au fost declarați campioni), 
1952 : Clocăltoa — Trolaneseu 

1953 1 Băiănel a cîș
tigat medul turneu cu Troia- 
nesen ți Vdculescu, 1955 > Bă- 
lănel — Clocftlte® 3—1, 1957 1 
Trolaneseu — Gttnsbergcr 2—0, 
1959 1 Ciocâltea — Mltiteiu 
3—1, 1962 t Gheorghiu — GOna- 
berger 31/;—>/>, 1969 s Ciocâltea 
— Szabo 2>/î—l‘/«. Să vedem 
ce ne rezervă ziua de luni.

© Veteranul campionatelor 
este maestrul Emanuel Rel
cher, care participă la a 20-a 
finală din cariera sa. Ciocâltea 
are una mai puțin, dar în 
schimb a fost de patru ori 
campion al țării.

O O singură dată un debu
tant în finală a reușit să cîș- 
tige titlul : Florin Gheorghiu 
tn 1960, cînd avea 16 ani. Isto
ria ar putea-o repeta acum 
Mihai Ghinda aflat — după 
16 runde — în plină luptă pen
tru titlu. Ghinda are 21 de 
ani.

• Printre cel mal fideli spec
tatori ai finalei se numă
ră acad prof. GHEORGHE 
MIHOC, directorul Institutului 
de statistică matematică al 
Academiei. Savant de renume 
mondial, Gh. Mihoc a fpst un 
țahist puternic, partlcipînd, cu 
vreo 25 de ani în urmă, la 
concursuri naționale și com
petiții pe echipe. El a deținut 
șl funcția de președinte al Fe
derației române de șah.

• Mihai Ghinda, revelația 
acestui turneu na mărturisea. 
Intre două mutări, că pe lingă 
șah, marea ea pasiune sînt ro
manele polițiste. Jn ele, sfîr- 
șllul este tot atît de Imprevi
zibil ea ți tetr-o partidă"...

• Recordul de spectatori 
plătitori «-* înregistrat la par
tida Ghearghhi — Ciocâltea. 
Au fost vîndute... 148 de bi
lete.

1949 Încoace, finalele ne- 
au fost frecvente, neoe- 
de nouă ori întreceri

V. Ch.

, cu Inițierea prietenilor sau a 
propriilor lor copil în citirea 
hărții, în folosirea busolei. Ei 
consideră că au datoria de a 
face prozeliți oriunde se duc 
și nu o dată caută să se ducă 
în țări unde orientarea turis
tică este mai puțin dezvolta
tă, mai puțin cunoscută.

Aflindu-se în Ungaria unde 
au participat la un concurs in
ternațional, membrii acestei 
grupări de campioni au primit 
o invitație de la orientarlștii 
de la Metalul, Voința șl Clu
jeana. Erau rugați să facă o 
„escală" de două zile in a- 
cest oraș și nu au ezitat nici 
o clipă să dea curs invitației.

După cum ne-a explicat con
ducătorul grupului, P. O. 
BENGTSSON, sportivii sue
dezi întreprind, an de an, cite 
un turneu in străinătate, vi- 
zind în special țările unde 
orientarea turistică se află la 
primii pași.

La capătul celor două zile 
de antrenament in comun cu 
orientarlștii noștri, efectuat in 
pădurea 
oaspeții 
nă ce 
prilejul
în România.

„Relieful și pădurile fac din 
țara dv nu numai o mare 
atracție turistică dar și un 
teren foarte propice pentru 
practicarea pe scară largă a

Făget, i-am rugat pe 
scandinavi să ne spu- 
impresii au cules cu 
acestei prime vizite

ANDERS SELLGREN, unul 
din component!! de bază al 
grupului. Această apreciere de
osebit de măgulitoare a fost 
generată de iscusința și ex
trema exigență a autorilor hăr
ții : A. Varga, N. Szalay, St. 
Kiss și G. Tărbk.

Viee-campioana Suediei, 
BRIGITTE IOHANSSON, ne-a 
vorbit despre comportarea o- 
rientariștilor români: „Fără 
exagerare, consider ci spor
tivii români au calități pen
tru acest gen de întrecere. Ei 
se prezintă bine și ca pregătire 
fizică și ca nivel tehnic, ceea 
ce constituie premise temei
nice pentru o bună compor
tare in competiții internațio
nale. Trebuie să atrag, totuși, 
atenția că unii se simt tentați 
să colaboreze sau să se țină 
pe urmele unui concurent mai 
bun, in loc să caute alte va
riante pentru parcurgerea tra
seului".

Referindu-se la programul 
său de pregătire, Brigitte Jo
hansson ne-a mărturisit : „In 
general, fac cite două ore de 
alergare in patru zile din 
cursul săptăminii, iar dumini
ca alerg patru ore. Cit timp 
durează zăpada, fac lungi curse 
pe schi (25—30 km) in același 
ritm săptăminal și iau parte la 
nenumărate concursuri de pre
gătire".

In încheierea discuției noas
tre sportivii suedezi și-au ma
nifestat dorința de a stringe 
relațiile cu sportivii români

O-RING ÎN PĂDUREA FĂGET
la vreo 150 km de Stockholm, 
cuprinzînd mai mulți campioni 
ai Suediei și cîțiva medal lati 
la cele trei ediții disputate 
pină acum ale campionatelor 
mondiale. Acești sportivi nu 
se mulțumesc, însă, doar cu 
acumularea victoriilor și a tro
feelor. Nu se mulțumesc nici

orientării", ne-a spus P. O 
Bengtsson.

„Pe mine m-au surprins in 
modul cel mai plăcut hărțile 
realizate la dv. Ele depășesc 
nivelul hărților intiinite in alte 
țări europene și se ridică la 
valoarea celor obișnuite in 
Scandinavia" — a remarcat

și-au exprimat speranța că, 
curînd, Federația română 

va afilia Ia forul Interna-
Și 
în 
se 
ționai de specialitate, ceea ce 
ar facilita intrarea orientariș- 
tilor noștri în arena marilor 
competiții.

Nușa DEMIAN

RAsi’yM-.

mal mare declt cel realizat 
formația învingătoare. Măcar 
atît să se aleagă : cu note

Una dintre cele mal cele
bre grupări O-RING ființează

LUMEA RECORDURILOR

CELE MAI SCUMPE
sînt luat* duna revista germană »Welt 
am Sonntag').

La un preț foarte ridicat este apre
ciate capodopera lui Leonardo da 
Vinci, .Gioconda”. Dar cea mai mare 
sumd care s-a acordat vreodată unei 
lucrâri de artâ fiind cele 22 DE MILI
OANE DE MĂRCI cit s-a primit pen
tru portretul „Ginevra Benei", tot de 
Leonardo.

Dintre artiștii în viafâ, opera ia cea 
mai ridicată cotă este „Mama și co
pilul" de Picasso, lucrare vindufă la 
New York cu 2 milioane mărci.

Pe la tablouri de arid la automo
bile nu este o trecere prea potrivită, 
dar oamenii secolului nostru nu mai 
aceste complexe, mai ales cînd 
bani mulți.

Cele mai rapide și scumpe mașini 
autoturisme — sînt Jaguar (240 km . 
oră), Ferrări (245 km), Porsche (280 
km), Lamborghini Niuia (290 km). Re
cent, la Paris, la salonul iniernațional 
de automobilism, UN MERCEDES 700, 
CU FRIGIDER, TELEFON, TELEVIZIUNE 
Șl PESTE 200 KM PE ORĂ, NU COSTA 
Mai puțin de... 50000 de dolarii

Una din cele mai scumpe clădiri din 
lume va fi Opera din Sydney (Austra
lia), care va fi gata în 1 Vo și va costa 
suma „modestă" de 50 AAILIOANE DO
LARI.

Și acum, vedetele sportive. Una din 
cele mai scumpe rămîne, desigur, poate 
chiar din toate timpurile, Pele. fotba
listul care a participat la trei campio-

au 
au

pe

note mondiala și care a marcat peste 
o mie de goluri. Apoi, Luigi Riva, cel 
mai mare jucător de azi al Italiei, 
Gețd, Miiller care a primit recent dis
tincta „Gheata de aur" pentru cea mai 
bună comportare fotbalistică europea
nă în 1970.

In fotbalul englez, vedetele sînt vîn
dute la sume fabuloase (Wright, Bobby 
Charlton, George Best), dar amorul pro
priu și conservatorismul britanic n-au 
vrut să facă în acest an un transfer 
mai mult decît atrăgător, refuzînd ple
carea portarului Gordon Banks la un 
club brazilian care oferise suma de 
600 000 DE DOLARI.

Și penlru că se apropie Munchenul, 
poate este interesant de știut la ce sumă 
se vor ridica cheltuielile de organizare 
ale celei de a XX-a Olimpiade. Fa)ă 
de Mexico, care a cheltuit sume imense 
pentru stadioane si fastuoase serbări, 
J.O. de la Munchen vor costa și mai 
mult-. 1 MILIARD DE MĂRCI VEST- 
GERMANE.

E-adevârat că orice lucru în acest uni
vers costă (planul Apoilo, avionul Con
corde, TU sau Boeing, marile construc
ții, noile orașe), dar ce'e mai scumpe 
lucruri ar trebui să fie acelea care 
aduc omenirii cele mai utile și plăcute 
bucurii. Și poate că într-o zi, apropia
tă, omul va gîndi așa și va ști să-și 
folosească energia și banii numai pen
tru lucruri de preț.

Virgil LUDU

TON NEDELCU, BACAU. Cum, 
de multe ori, rezultatul de pe 
tabela de marcaj nu exprlmâ fi
del desfășurarea Jocului ți meri
tele celor două echipe, se poate 
ivi situația în care totalul note
lor primite de echipa învinsă să fie ‘ . .. . ---- ----

oraș. Dar, e tînăr. Mal are încă 
timp t

I. GHINESCU, BOTENT. Muza 
dv. intră tn acțiune cam tîrziu, 
ceea ce face ca unele din epigra
mele trimise să-și piardă unul 
din elementele de susținere : ac
tualitatea. Să vedem, totuși, în 
calitate de susținător al echipei 
F.C. Argeș, ce catren v-a Inspi
rat rezultatul medului Jiul — 
F.C. Argeș, unde, după cum se 
știe, cele trei goluri au fost rea
lizate de.„ Vlad (autogol), Țur- 
can șl Llbardi (foști argeșeni, ca 
de altfel șl actualul antrenor al 
Jiului, Ion Bălănescu).
Nu-ml pare rău că ne-au tnvtn». 
Au fost mal buni petroșenentl. 
Dar pur șl simplu sint surprins, 
Că ne-au bătut... tot argeșenii 1

GHEORGHE SZONDY, LUGOJ. 
Mulțumim. Vom folosi fotografia 
cu primul prilej.

CONSTANTIN TUTA, HUNE
DOARA. V-aș putea da și In ca
drul acestei rubrici datele solici
tate cu privire la fostul boxer 
Gogea Mitu, dar mă gîndesc că 
v-ar interesa mai mult să le În

M. BERECHET, PITEȘTI. Foto
grafia pe care ne-ațl trimis-o — 
un meci de fotbal disputat la 
Pitești, în anul 1935, între Spor
ting Club șl luptătorii unui circ 
venit în acest oraș — are o ma-

re valoare documentară. Ne-am 
și amuzat, identificind un fotba
list de cel puțin... 120 de kilogra
me. Din păcate, reprodusă în ziar, 
Imaginea șl-ar pierde în maro 
măsună claritatea. Cu asentimen
tul dv., am păstrat, deci, foto
grafia pentru Muzeul național al 
sporturilor.

de
cu__ ___ __  _ ______ _ _
bune în ziar 1 In cazul la care 
vă referiți, însă, evident, „cîn- 
tarul” a fost puțin..; defect, âe 
mai lntîmplă I

V. LAZAREANU, GALAȚI. „Vă 
trimit alăturat patru catrene, da
că se pot numi așa". Nici cu cea 
mal mare bunăvoință 1

AUREL TOPOS, BRAȘOV. Pre
supunerea dv. corespunde reali
tății : Gheorghe Nertea, cronica
rul revistei „Fotbal", este fosta 
aripă st'nga a echipelor C.C.A. și 
Jiul, ca să mă refer numai la 
formațiile de divizia A. De altfel, 
în presa sportivă, mal activează 
încă doi foști fotbaliști de per
formanță : Miha! lonescu. alt re
dactor al reviste) „Fotbal", care 
a Jucat, un timp, la C.C.A., și 
colaboratorul nostru, Dragoș Co- 
Jocaru, fostul fundaș dreapta al 
aceleiași echipe. în schimb, nici 
un cronicar n-a devenit fotbalist. 
Probabil că e mal dificil 1

ION SPATACEANU, BRAȘOV. 
Constantin Goleac, mijlocașul 
formației Politehnica Iași, a tost 
legitimat la atîtea echipe, Incit 
nu e de mirare că a ajuns și ia... 
Jiul Petroșani. Acolo a Jucat în 
primăvara anulu' 1968. In toam
nă. a trecut la Politehnica, 
prinzător este faptul că. 
născut la Pitești (28 martlg 
n-a Jucat și la o echipă din

matcrial 
vom pu- 

Mtihum'ti-vă, 
comunicăm inăl-

tîJnițl pe acestea și 
tele — în cadrul unui 
ma! amplu, pe care 1! 
blica în cuiînd. 
deocamdată vă < 
ți mea : 2,25 metri 1

Sur
zind 
1945), 
acest

EMIL SOMO, OȚELUL. ROȘU. 
După cum văd, aveți motive pu
ternice să contestați paternitatea 
spadasinului oolonez Stryzewskl, 
cînd e vorba de „noul sport" 
RIMGO. Dv precizați că nu e nou 
de loc, că l-ați practicat chiar 
dv. în urmă cu 25 de ani, la Lu
goj. pe „Insula Timișului", nlter- 
nînd bala cu acest Joc „îhtr ade
văr epuizant". De nimic nu mal 
poți fi sigur. în materie de des
coperiri 1 întotdeauna apar noi 
dovezi care arată că, de fapt.' to
tul era cunoscut dinainte. Pină șl 
Cristofor Columb se află în âci’.as- 
tă situație. Cică altul ar fi des
coperit America 1

llustrajii; N. CLAUDIU
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5 minute cu LUPESCU

vom Încurca socotelile galezilor >
UN BOXER ROMAN

INVITAT LA TURNEUL

In hocheiul românesc
f

Ou greu ne putem Imagina 
Un „11“ feroviar fără Lupescu. 
Mi-aș penmite să-l numesc 
fotbaăîstta-metronoirn. .,Oulai“ 
• fost mereu același : omul de 
bază, de sacrificiu, dacă vreți. 
Nu se poate spune că norocul 
a fost prea „amabil" cu el. A 
stat mult timp ta ..umbră" (a 
■e citi rezervă ta lotul națio
nal), deși nu o dată titulari- 
Uarea sa părea iminentă. Lo
cul definitiv în reprezentativă 
ei l-a cucerit la 9 aprilie, pe 
stadionul Necloar din Stutt
gart

— Meciul cu R. F. a 
Germaniei e adevăratul 
meu debut ca internațio
nal, cel din partida cu 
Italia fiind un pas cu 
stângul. Știu- unii mă con
sideră un produs al șan
sei (lipsă lui Boc, acici-

dentările lui Hălmăgeanu). 
Dar sînt convins că, fie 
și la 35 de ani, tot aș fi 
apărut în națională...

— Alcătuiești, împreună cu 
Dinu- un cuplu de apărători 
centrali pe care mulți antre
nori șl l-ar dori. Ce anume 
crezi că a dus la sincroniza
rea voastră? E vorba de o 
simplă sudare de valori, sau 
ați DAT și ați LUAT unul de 
la celălalt ?

— Ne-am completat re
ciproc : plasamentului șl 
sobrietății mele, Dinu 
le-a adăugat o mare vi
talitate. Cred, lăsînd mo- 

‘ i o parte- că 
un cuplu mo- 
— un stoper de 
poate urca ori- 

atac, eu — un 
prin excelență- 

i“ permanent

de știa la 
formăm 
dem: el 
clasă, ce 
cînd în i 
apărător 
un „jandarm' 
al propriului careu.-

— La echipa de dub joci 
și tu uneori rolul lui Dinu... 
Dovadă e campionatul trecut, 
cînd ai fost golgeterul... fun
dașilor !

— La Rapid e altceva: 
cele 6 goluri înscrise de 
mine anul trecut au fost 
o lecție pentru unii din
tre colegii mei din înain-

tare, prea „ușuratici" 
tind e vorba de gol

— Cum vezi meciul cu Țar» 
Galilor?

— Jocul galezilor are 
destule asemănări cu cel 
al englezilor: apărare so
lidă, atac cu o forță de 
percuție deosebită. Cum 
britanicii sînt niște oa
meni foarte calculați- cred 
ci au trecut în dreptul 
întâlnirii cu România o 
victorie. Cred. însă, că le 
vom încurca socotelile!

— Al vreun argument ?
— Valoarea naționalei 

noastre este ea însăși ...un 
argument. Apoi, important 
mi se pare și faptul ci 
pe poarta echipei noas
tre au intrat mulți tineri. 
Fiecare dintre aceștia (mă 

refer la Dumitru, la Flo
rian Dumitrescu) va lup
ta ca un leu la Cardiff 

_ — O ultimă întrebore : ce-ți 
......................................... i viito-dorești cel mal mult în 

vul mai mult sau mai puțin 
apropiat ?

- Cu riscul de a fi 
stereotip — să venim cu 
un punct de la Cardiff! 
Nu-i așa că nu-s prea 
pretențios?.„

Geo RAEȚCHI

TRICOLORII LA ULTIMUL TfST PUBLIC
4 (Urmare din pag. 1)

Dumitru, acuzînd dureri 
piciorul 
ruptură

la
sting, unde a avut o 
de menise,

*
a ciștigaț 

A marcat

n-a jucat.

Lotul 
(2—0).
30 Neagu, care, lansat de 
Sătmăreanu, a șutat puternic, 
dar a înscris și cu contribu
ția fundașului Petrică și a 
Iui Adamache,. surprins de e- 
fectul căpătat de balon; în 
min. 38 Sătmăreanu l-a lan
sat pe Dumitrache, acesta a 
driblat cu dibăcie, a centrat 
șl Neagu a reluat din void 
de la 4-5 metri in plasă.

Lotul a mai înscris o dată 
în min. 62, dar golul a fost

cu 
in

anulat pe motiv de ofsaid. 
(Acțiunea 
Anca — 
reușită).

Gazdele datorează golul din 
min. 85 unei 
Dinu, care i-a 
mitriu. Acesta, 
tat. A driblat 
pe Răducanu,

Dobrin — Neagu— 
Neagu a fost însă

„PRIMO CARNERA“

• între 2 și 4 decembrie 
va avea loc la Roma turneul 
„Primo Camera". L® F. R. 
Box a sosit, din partea orga
nizatorilor, o invitație, In care 
forul nostru este solicitat să 
trimită un boxer la categoria 
grea. însoțit de un antrenor.

• în luna decembrie, la 
Stockholm, va avea loc un 
mare turneu internațional de 
box. Federația de specialita
te d’ln Suedia a invitat 6 
sportivi români.

• Ca urmare a bunei com
portări avute la turneul final 
al campionatelor naționale de 
box, sportivul Cornel Hoduț 
(Olimpia Buc.) a fost titula-

ochedul românesc traver
sează un moment hotă- 
rîtor pentru destinul său, 

scrutează cu temeritate viito
rul, își racordează eforturile 
spirituale, de concepție șl de 
organizare, la noile condiții 
materiale care asigură, tot mai 
mult, o bază reală amplă de 
desfășurare a activității. Pe
rioada 1969/1970 poate fi soco
tită, pe drept cuvtnt, ca una 
de relansare a acestui joc 
sportiv, marcată de amenaja
rea in serie a terenurilor de 
gheață artiflaiaiă, care pot ex
tinde geografia disciplinei, sînt 
in stane s-o scoată din epru- 
betă ți s-o aducă dintre pere
ții laboratorului, in marele uni
vers al vieții.

La această oră se joacă ho
chei, multe luni pe an, la 
București, Galați și Poiana 
Brașov ; foarte curfnd va intra 
in circuit Miercurea Ciuc, iar 
mllne, polmllne va solicita cro
se și pucuri, Timișoara. Se 
prefigurează posibilitatea or
ganizării unul campionat viabil 
sistem divizie, dar cel mal im
portant • ni se pare că in pe-

rloada imediat următoare un 
mare număr de copii șl tineri 
vor putea opta pentru patină.

Intr-un asemenea moment, 
de Început de drum și recon
strucție, singur* politică rațio
nală nu poate fi decît aceea 
care îșl Îndreaptă atenția șl 
ocrotirea către juniori 1 Din 
motive independente de voința 
noastră, «upunlndu-ne unor vi
cisitudini pe care nu are rost 
să le mal disecăm, actuala ge
nerație de jucători maturi tre
buie socotită sacrificată. De Ia 
ea. ta mod obiectiv, nu putem 
aștepta nimic mal mult De 
altfel, față de condițiile pe 
care te-* avut, această genera
ție a dat peste așteptări, men- 
țlnînd dțiva ani buni Româ
ni* in fnintea eșalonului mon
dial secund, furnlzînd aseme
nea miracole cum au fost, de 
pildă, clasarea pe locul II a 
reprezentativei noastre la cam
pionatul mondial al grupei B 
de la Viena și Zagreb.

Mulțumindu-le eroilor acelor 
incredibile performanțe, să ne 
concentrăm deci toată atenția, 
toată stăruința și toată pricepe-

(Urmare din pag. 1)

Dembrovschi a înscris 
un gol : Sport Club Ba
cău — Politehnica lași 

1—1 (1—0)
Bacău 7 (Prin telefon de la co

respondentul nostru Rle IANCU). 
Cele două divizionare au oferit 
spectatorilor o partidă interesan
tă, mal ales In prima repriză. 
Scorul a fost deschis tn min. 23, 
de băcăuani, prin... Dembrovschi, 
care a reluat o centrare a lui 
Sorin Avram. Oaspeții au ega
lat tn min. 65, prin Mărdărescu.

greșeli a lui 
pasat Iul Du- 
atîț a aștep- 

totul, inclusiv 
de două ori, 

și a șutaț iu plasă.
Un med util, lată 

rlstica generală a 
Fără să forțeze, așa 
avut și indicația, selecționa- 
billl au realizat lucruri pozi
tive ta ceea ce privește con
strucția de joc la mijlocul 
terenului, lansările pe extre
mă, îndeosebi pe dreapta, 
unde Neagu a arătat o deo
sebită poftă de joc. El, mal 
mult decit Dumitrescu, a-a 
remarcat șl prin replieri, ve
nind după fundașul advers.

Au ieșit in evidență dteva 
acțiuni ale cuplului Dobrin 
— Dumitrache, prin excelen
tele pase ale piteșteanului șl 
țîșnirile dinamovlstulul. O 
NOTA MAI SLABA, ȘUTU
RILOR LA POARTA. Deși 
au avut inițiativa mai mult 
de 70 de minute, deși s-au 
aflat în poziții bune de șut, 
tricolorii au nimerit mai rar 
ținta. Excelentul vote al lui

caracte- 
partldei. 
cum au

Dobrin Ia centrarea lui Du
mitrescu din min. 87, etnd 
Adamache a salvat in ex
tremis, a rămas un unicat.

Cît privește apărarea, cu 
cîteva excepții, în prima re
priză ea nu a fost solicitată. 
Atunci însă am reținut cîteva 
pase la adversar ale lui Anca 
și Sătmăreanu, cînd Gyorîy 
și Necula lansați de Duinl- 
triu au contraatacat.

In ceea ce-1 privește pe 
Răducanu, doar acțiunea din 
min. 71 (centrare GySrfy, șut 
Dumltriu, șut Ghergheli) 1-* 
solicitat In mod deosebit, el 
boxînd în corner o minge 
dificili.

Ing. Tralan Moarcăș (fostul 
jucător) a condus bine ur
mătoarele echipe :

LOTUL NAȚIONALI Ră
ducanu — Sătmăreanu (min. 
46 VIgu), Lupescu, Dinu (min. 
46 Hălmăgeanu), Mocanu, 
Anca, Nunweiller (min. 46 
Dinu), Neagu, Dobrin, Dumi
trache (min. 46 Ene Daniel), 
Florian Dumitrescu.

STEAGUL ROȘU : Ada
mache — Ivăncescu, Jenei, 
Petrică, Rusu (min. 46 Flo- 
rescu), Ghergheli, Cadar, Ne
cula (min. 46 Orovitz), Du- 
mitriu II, Balint (min. 72 Co- 
jocaru), Gydrfy.

rizat în echipa reprezentati
vă pentru C.E. de tineret ce 
se desfășoară te Ungaria. EI 
a și sosit la Miskolc, locul , 
de disputare a întrecerilor.

e Cîteva rezultate parția
le din cursul întîlnirii Fran- 
ța-Iugoslavia (3 victorii la 5 
ți 2 meciuri nule); cat. cocoș 
— Aldo Cosentino înv dese. 
3 Mirkovici, cat. pană — 
Alain Laine b.p. Amzici; cat. 
ușoară — Younsi și Vujin 
nul; cat. semimijlocie — 
Ruocco p.p. Djakula; cat. 
mijlocie — Jean Baptiste p. 
ab. 2 Parlov; cat. grea — 
Alain Victor p. ab. 3 Milen- 
kovici.

• Recentul congres A.I.B.A, 
a interzis arbitrilor șl jude
cătorilor să facă declarații 
presei, radioului șl televiziu
nii. după meciurile pe care 
le-au condus.

• La 13 noiembrie, Ia Mans, 
se va disputa 
național Franța

meciul inter-
— R.F.G.

In Italia, a 
o nouă sală 

primit nume-

Unde se joacă și

• Ls Udine, 
fost inaugurată 
de box, care a 
le lui Primo Camera.

fac sport copiii ?

RAPID BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA BRAȘOV 84—55 (43—25). 
— Spre satisfacția nutpărulul mic 
de spectatori prezențl aseară, 
In saia Ciulești, disputa celor 
două divizionare a fost plăcută, 
ttr fazfe ft-umoaf»e-i(ti' '’e®șuri mul
te. Studenții au., luat un start 
bun, după numai un minut con- 
duclnd cu 6—0. După acest duș 
rece rapțdlștl! egalează șl preiau 
conducerea (min. ’ 5) pe care nu 
o vor mai ceda» pină . la sfîrșitul 
întilnlril. Au condus bine D. 
Chiriac și M. Hlescu."

... :,D. DIACONESCU—coresp.
Ttnăra formîtțte *' Voinței Bucu

rești ■ luptat timp de 33 de mi
nute de la egal cu echipa 

. I.E.F.S. -în meciul desfășurat, a- 
seară, In sala Constructorul. Ta
bela ' de scor a ftidlcat multă 
vreme egalitatea aproape deplină, 
iar după ce studentele reușiseră 
să se detașeze, baschetbalistele

IB
PE ClND ANTENELE?

Una dintre hoUrtrlle impor
tante luate de forul voleiballstle 
International eu prilejul Congre
sului său din Bulgaria, a fost 
cea privitoare la utilizarea, tn 
toate competițiile internaționale, 
a tijelor la părțile laterale ale 
fileului. Aceasta pentru a ușura 
misiunea arbitrilor șl a da o nota 
in plus de corectitudine In apre
cierea locului pe unde mingea a 
depășit fileul. Devenind obliga
torie do la 1 Ianuarie 1971, pre
vederea utilizării acestor tije 
(antene) este, firește, necesară și 
In competițiile Interne pentru ca 
voleibaliștii noștri să se 
nuiască a Juca ‘ 
ții. Pini acum 
nimic tn acest 
este mult ptnă 
ploane vor fl puse tn situația de 
a evolua In C.C.E. I

oblș-
in aceste condi- 
nu a-a Înfăptuit 
sens. Șl nu mal 
ce echipele eam-

de la Voința au avut resurse sa 
revină și să reducă din handicap 
pînă la un punct A fost însă 
ultima zvlcnire pentru că In 
continuare plusul de talie . șl de 
experiență și-au spus cuvlntul 
șl au determinat victoria I.E.F.S.- 
ulul cu 61-44 (25—18). Au arbl- 
trat bine C. Negulescu și S. 
FăflWT****.

Ia aceeași sală, Rapid a Jucat 
Ou .^Constructorul șl a clștigat cu 
46^hfS (25—19). In'ceputUl a fost 
favorabil’ sportivelor, de la Con
structorul, care au punctat pre- 
cli-tn vrem» ce rapldlstele păreau 
dezorientate, Apo.ț, acțiunile fe
roviarelor au devenit mai clare 
șl ca urmare Handicapul de S 
puncte (min. 12 : 12—17) a fost 
lichidat repede. In repriza se
cundă Rapid a dominat șl s-a 
distanțat, dar din cauza unor 
ratări exasperante (care au ca
racterizat de altfel șl formația 
Constructorul) partida s-a În
cheiat la o diferență mică. Ni
velul Jocului a fost foarte scă
zut, fapt oglindit șl de numărul 
mic de puncte Înscris. Au ar
bitrat bine P. Pasăre șl V. Stin
ghie.

rea, față de cei care preiau 
ștafeta. Pe umerii lor vor apă
sa responsabilități mult mai 
grele, pentru simplul motiv că, 
de acum încolo, eșecurilor ho
cheiului nu 11 se vor mai pu
tea găsi explicații obiective. 
Da acum încolo, totul nu va 
mai ține decît de subiectiv!

Drumul pe care s-a pornit 
in acest an ni se pare bun și 
promițător. România dispune 
de juniori care alcătuiesc ceea 
ce se înțelege, în mod curent, 
printr-o echipă. Apreciindu-se 
că șl In această ramură de 
sport media de vlrstă proprie 
consacrării scade vertiginos, ti
nerele vlăstare ale hocheiului 
au fost aruncate cu curaj în 
disputele campionatului națio
nal, pentru a m căli la exi
gența și temperaturile unei În
treceri de primă divizie. Clu
burile șl antrenorii au renun
țat, se pare, la satisfacțiile efe
mere ale punctelor, care se 
uită a doua zi, gîndindu-se la 
perspectivă, desfășurindu-| ‘ 
tlvitatea pe orizonturi 
mal largi.

Necesar este acum să 
corde tînărului hochei 1 
nesc puțin credit, puțină în
credere. Să nu pretindem, de 
la început, victorii răsunătoare. 
Să nu avem mentalitatea pa
cientului care contra ctînd o 
boală cronică în 20 de ani de 
viață nedisciplinată, cere insis
tent medicului să-1 vindece în- 
tr-o săptămînă... Să avem răb
dare. Poate că nici această ge
nerație de tineri jucători, cu 
Tureanu, Netedu, Costea, 
ghelegiu, Constantinescu, Vlad, 
V. Huțanu — talente autentice 
— nu va putea să aducă - cwwa 
și pucul românesc la «itiiudi- 
nea pe care o dorim. Neîndoios 
este, insă, un singur lucru : câ, 
în urma lor, vor veni alții Șl 
alții, mereu mal buni. Eșecurile 
vremelnice au generat de mul
te ori succese trainice. Ele hu 
trebuie să modifice o mentali
tate ci, dimpotrivă, s-o forti
fice.

Astfel, credem noi, merită să 
fie privit sezonul greu pe care 
îl au în față cadețil hocheiu
lui românesc.

■și ac- 
mult

se a- 
rotnâ-

Valeriu CHIOSED. ST.

N. ROTARU LA 4 PUNCTE
In cea de a doua zi a con

cursului dintre orașele Bucu
rești și Skoplje, a fost realizat 
un excepțional rezultat de 1161 
p. de către Nlculae Rotaru la 
proba de armă liberă calibru 
redus 3x40 f., întrected net 
pe ceilalți participanți.

Rezultatele tehnice: Armă 
liberă poziția picioare 40 f. : 
1. N. Rotaru (B) 375 p. ; 2. G. 
Sicorschi (B) 353 p. ; 3, M. Ma
rin (B) 353 p. echipe : 1. Bucu
rești 1412 p. ; 2. Skoplje 1324 p. 
Poziția genunchi 40 î. : 1. N.
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(Urmare din pag. I) 
i»—------------------------------------------------
Vote să vă mal ețpun ce re
percusiuni grave va avea a- 
cest lucru asupra dezvoltării 
(Copiilor.

— Bineînțeles că nu. Exis
tă însă, un normativ de sis- 
tematizare-proiectare a noilor 
cartiere care ne încorsetează. 
Spațiile dintre blocuri sînt li
mitate la 20—25 m. Pe a- 
eeste spații abia poți lăsa un 
loc de joacă pentru copiii 
preșcolari. Să vă dau un e- 
wemplu. Unul din noile car
tiere ale orașului nostru. Braz
da lui Novac (5 500 aparta
mente), fiind proiectat acum 
cîfiva ani, avea prevăzută șl 
o bază sportivă. Dar, a tre
buit să renunțăm la ea pentru 
a ridica cîteva blocuri-plom- 
bă.

— Ne-ațl putea spune de 
cite spații de joacă și sport 
dispun copiii locatarilor din 
noile cartiere ale Craiovei ?

— Trebuie si fac o preci
zare : in nici un cartier nu 
există măcar un singur teren 
de sport. Deci, copiii de vîrs- 
ta școlară nu au practic unde 
să se joace, decît pe aleile 
dintre blocuri. Nici situația 
preșcolarilor nu este mai roză, 
in cartierul Calea SevCrinului 
(1800 apartamente) au fost

prevăzute șase spații de joa
că însumînd aproape 1 600 m.p. 
Să facem un mic calcul. 1 800 
de familii să presupunem că 
ar avea numai 1 800 de copii. 
Deci, unui copil îi revine un 
spațiu pentru joacă de mai 
puțin de un metru pătrat! 
în cartierul Calea București 
(4 200 apartamente) două din 
spațiile de joacă pentru co
pii au fost desființate. Erau 
așezate intre niște blocuri 
proprietate personală și... pro
prietarii au luat această ho- 
tărîre. încă un loc de joacă 
urmează să fie dezafectat 
pentru a face loc unei grădi
nițe. în acest cartier copiii 
sînt totuși mai fericiți. Fie
căruia îi revin 2,5 m‘ pentru 
joacă. în alt cartier, mai mic, 
al Gării, nu există nici mă
car un singur spațiu rezervat 
copiilor. Singura soluție ar fl 
demolarea caselor 
mase in apropiere, 
se poate realiza 
1980. Pînă atunci... 
prezintă situația și 
rul Valea Roșie, care are to
tuși avantajul că în apropi
erea lui se află noul teren de 
fotbal al Uzinelor Electropu- 
tere. Nu cred însă că va pu
tea fi folosit și 
catarilor acestui 
Proiectul celui

vechi ră- 
Dar asta 

abia prin 
La fel se 
în cartie-

de copiii lo- 
mare cartier, 
mai nou și

al IMENȚATOR

PRIZA

• • •• e •

mal mare cartier. Craiovița 
nouă (26 000 apartamente), al 
cărui șantier abia s-a des
chis, prevede, e drept, și un 
complex sportiv. Este ampla
sat pe malul lacului Craio
vița, unde se va amenaja și 
o bază nautică. însă nici acest 
complex nu va fi la indemina 
copiilor. Distanța destul de 
mare și, mai ales, faptul că 
aici șe va face, în primul 
rînd, sport de performanță, 
ii va obliga pe copii să bată 
ca și azi mingea pe alei, fiind
că spații de joacă nu au fost 
prevăzute în proiect.

— Practic, nu se pot cons
trui, o dată cu noile blocuri 
și terenuri de sport ?

—- Ba da. Și ar fi foarte 
avantajos. Nu ar mai nece
sita deschiderea unui nou 
șantier. Nici spațiu prea mare 
nu ar necesita. Un teren bi- 
tuminizat la 4—5 
care s-ar putea 
handbal, volei și 
iarna ar putea fi 
în patinoar, cred că ar fi ab
solut necesar.

— Atunci de ce nu puneți 
în practică această idee ?

— Fiindcă normativele nu 
ne permit. Pe o suprafață de 
un hectar trebuie să proiec
tăm 5—7 000 metri pătrați lo
cuibili. Dacă s-ar reduce su
prafața locuibilă la 4 000 me
tri pătrați s-ar putea crea 
spații de joacă și terenuri de 
sport suficiente. Ar mai fi 
o soluție. Dacă suprafața de 
teren rezervată noilor cartie
re nu se poate suplimenta, 
să ni se permită să mărim 
suprafața locuibilă pe verti
cali. Ar fi totuși un palea
tiv. Am reuși să realizăm 
cîteva terenuri de sport, dar 
ar crește foarte mult și nu
mărul celor care le-ar folosi. 
Dar ă« tit de loc...

ir
SIGUR, NIMENI NU CON

TESTA NEVOILE ACUTE 
DE SPAȚII DE LOCUIT. 
INSA, NEAPARAT, TREBU
IE GĂSITĂ O SOLUȚIE ȘI

PENTRU REZOLVAREA A- 
CESTEI PROBLEME: SPA
ȚIILE DE JOACA ȘI SPORT. 
NUMĂRUL COPIILOR ESTE 
ÎN CREȘTERE. DAR, OARE, 
UNDE SE VOR JUCA A- 
CEȘTI COPII, UNDE VOR 
PUTEA FACE EI SPORT, 
NU ȘI-A PUS NIMENI ÎN
TREBAREA ? SPORTUL A 
ÎNCETAT DE MULT A MAI 
FI UN DIVERTISMENT 
PENTRU O CATEGORIE A- 
LEASA. EL ESTE TOT ATlT 
DE NECESAR TINEREI GE
NERAȚII CUM ÎI ESTE ȘI 
INSTRUCȚIA 
SA FACEM, 
ÎN ACEST
BIND, POATE. NIȘTE NOR
MATIVE CARE-I MAI ÎN
CORSETEAZĂ, ÎNCĂ, PE 
ARHITECȚI.

ȘCOLARA.
DECI, CEVA 

SENS, SCHIM-

JUNIORII ROMÂNI iNTlLNESC

ÎN MECIURI REVANȘĂ PE CEI POLONEZI
Selecționatele de handbal 

(.juniori) ale României, întîl- 
nesc astăzi. în meciuri re
vanșă, formațiile similare ale 
Poloniei.

După cîștigarea primului 
joc, disputat vineri la Bucu
rești, în care băieții noștri 
au avut o evoluție neconvin
gătoare, ei vor 
la Sibiu (Sala 
la ora 18), să-și 
clar, maniera de 
versarii lor, aflîndu-se la li
mita superioară de vîrstă a

încerca azi, 
Armatei, de 
impună, mai 

joc, deși ad-

junioratului, posedă o mai 
mare experiență.

Fetele, care se află In 
Polonia, în prima partidă au 
fost, la un pas de victorie, 
conducted comod în prima 
parte a jocului, dar, scăde
rea de ritm și relaxarea din 
final au permis gazdelor să 
se distanțeze și să cîstige. 
Sperăm că în jocul de astăzi, 
care se va disputa la Lublin, 
junioarele noastre vor reuși 
să obțină victoria pe care au 
scăpat-o în primul meci.

blocuri, pe 
juca vara 

baschet, iar 
transformat

LA UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

CONDIȚII OPTIME PENTRU PRACTICAREA SPORTULUI
tn urmă cu cîteva zile am 

efectuat o vizită 
de educație fizică 
sității bucureștene. 
găsit pe lectorul 
nescu, care 
amabilitate, ____
bări, conducîndu-ne apoi priri 
bazele sportive ale bătrinei ce
tăți studențești din Capitală- 

Bogatul calendar competițio- 
nal întocmit de catedra de 
specialitate a Universității, o- 
feră tn actualul an de învă- 
țămînt, pe lingă întrecerile 
tradiționale, concursuri inedi
te, conferind iubitorilor de 
sport o arie largă de practi
care a exercițiilor fizice.

Pornind de la tradiționala 
„Cupă a anilor T, a cărei ul
timă fază s-a consumat du
minică I 
festiv, la 
pînă la 
toamnă" 
10, „Cupa ia ‘ cristal" la atle- 

,Cupa Femina" la gim- 
’ ", „Campiona-

interfacultăți" la atletism 
sportul este privit și pri- 
cu plăcere de studenți. 

menționat este faptul că

la Catedra
a
Aici l-itpi

Victor lo- 
ne-a răspuns,. .cu 
la cîteva intre-

Univer-

noiembrie, în cadru 
baza sportivă Tei, șl 
„Cupa nautici de 

— pentru bărci de
tlam, „<
nastlcă modernă, 
tul ........   -

întrecerea de gimnastică mo
dernă a fost programată cu 
scopul de a angrena un nu
măr cit mai mare de fete in 
practicarea sportului (capitol 
la care anul trecut au exis
tat lipsuri).

Campionatul interfacultăți la 
atletism, stabilit să se desfă
șoare în semestrul al II-lea, 
a trezit un mare interes încă 
din prima lună a anului u- 
niversitar, cînd, o dată cu faza 
pe grupe, s-a înregistrat un 
aflux de participanți. Organi
zatorii scontează, de altfel, 
pentru faza finală, pe prezența 
a peste 600 de sportivi !

O altă inițiativă interesantă 
o constituie ORGANIZAREA 
INTILNIRILOR BILATERALE 
INTRE FACULTĂȚI, la spor
turile cu tradiție in Universi
tate (handbal, baschet, judo, 
gimnastică, atletism, tenis de 
masă șt șah), întreceri care, 
pe lingă largul lor caracter de 
masă, oferă condiții optime 
de selecționare a unor noi 
elemente pentru echipele di
vizionarei’

Posibilitatea ’ abordării tpor-

TRANZISTOR
AUTOTUR!

Horia ALEXANDRESCU

TRAGEREA 
EXCEPȚIONALĂ

tului, 
către 
ților, 
cum 
nostru 
alături de bazele de la Fa
cultatea de Drept și Institutul 
Pedagogic, și la căminul Gro
zăvești a unor terenuri sim
ple de volei, handbal și bas
chet, destinate competițiilor de 
masă și puse la indemina tu
turor doritorilor de mișcare. în 
același timp terenurile și să
lile de sport beneficiază, anul 
acesta, de permanenta pre
zență a unor profesori care 
coordonează activitatea studen
ților venlți să se destindă.

Pentru că aminteam de că
minele studențești, se cuvine 
să remarcăm și o altă reali
zare a Catedrei de educație 
fizici pe care am consemnat-o 
cu ocazia vizitelor noastre la 
căminele de la Grozăvești și 
din Drumul Taberei. Este vor
ba de amenajarea unor săli 
de gimnastică, utilate cu spa
liere, saltele, gantere și extert- 
soare, destinate odihnei acti
ve. In același perimetru se 
consumă minutele destinate, în 
fiecare dimineață, gimnasticii 
de înviorare, conduse de in
structori aleși dintre sportivii 
de performanță care locuiesc 
în cămine.

Iată, deci, că studenții V- 
niversltății bucureștene au a- 
nul acesta condiții mai priel
nice pentru relaxare, pentru 
practicarea exercițiilor fizice șt 
sportului, care să contribuie 
efectiv la menținerea și iijtă- 
rirea sănătății.

acum încă precară, de 
marea masă a studen- 
este facilitată — după 

ne-a spus interlocutorul 
— prin amenajarea —

ALIMENTATORII ATI, AT 2, AT 3 sînt destinați ali
mentării la rețeaua de 120—221 v a aparatelor de radio 
staționare sau portative alimentate la baterie.

ALIMENTATORUL ATI de 9v și 100 miliamperi ser
vește alimentării radioreceptoarelor Delta, Miorița, Dună
rea etc.

ALIMENTATORUL AT 2 de 6v șl 100 miliamperi este 
destinat alimentării radioreceptoarelor de tip Zefir și 
S 631 T.

ALIMENTATORUL AT 3 de 6v șl 300 miliamperi este 
destinat alimentării radioreceptoarelor de tip Mamaia, Al
batros, Simonetta, Oversais.

PREț DE VINZARE — 150—161 lei.

10 NOIEMBRIE 1970 
Se atribuie:

'• Autoturisme DACIA 1300, MOSK- 
VICI 408 cu caroserie 412 »au FIAT 850 
plus 11900 lei;

• Excursii ta AUSTRIA eu avionul 
(cca. 8 zile);
• Excursii în 

zitarea Tîrgului 
zile) ;

• Excursii a 2 locuri la MANGALIA

R. D. GERMANA cu vi
de la Leipzig (cea. 12

cu petrecerea Revelionului 1971 la Hote- 
lul-restaurant NEPTUN (cca. 5 zile) ;

• Premii în numerar de valoare va
riabilă și premii fixe

Cu biletele de 15 
toate extragerile. Mai 
multe șanse de cîștig,

MÎINE ULTIMA ZI 
RAREA BILETELOR!

în bani.
Iei participați la 
multe bilete, mai

PENTRU PROCU-

Revista „Educație fi
zică ți spart" organi
zează un interesant con
curs, în cadrul căruia, 
concurenților cu ce!e 
mai bune lucrări li se 
vor atribui premii în 
valoare de 6 000 lei.

Amănunte în legătură 
cu modul de desfășura
re a concursului vor fi 
publicate în numărul re
vistei din luna noiem
brie.

Rotaru 392 p. ; 2. G. Sicorschi 
389 p. ; 3. M. Marin 386 p. 
echipe: 1. București 1541 p. ; 
2. Skoplje 1493 p. Trei poziții : 
1. N. Rotaru 1161 p. ; 2. G. Si- 
oorschi 1139 p. ; 3. M. Marin 
1131 p. ; 4. N. Ristovski (S) 
1106 p. ; 5. Z. Zganjer (S) 
1102 p. Scorul meciului este 
de 11—7 pentru București-

Paralel cu această lntilnîre 
internațională se desfășoară și 
Campionatul municipiului Bucu
rești pentru seniori. Campionii 
Capitalei sînt: N. Rotaru (Me
talul) la armă liberă poziția 
picioare, twziția genunchi și 
trei poziții, Gh. Sicorschi (Di
namo) la armă liberă culcat 
60 f. șl Veronica Stroe la armă 
standard culcat 60 f.

Întrecerile iau sfîrșit astăzi 
pe poligonul Dinamo, cu pro
bele de armă standard 3 x 20 f. 
și pistol standard.

P. GORETI

5.

mergem
BASCHET : Sala Floreasca, 

de la 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 
(fB), Arhitectura — Progresul 
București (fB), Academia mi
litară — Progresul (mB).

FOTBAL : Stadionul Politeh
nica, ora 11 : Sportul studen
țesc — Ceahlăul P. Neamț 
(dlv. B); ora 13 : Sportul stu
dențesc — Metalul Plopcni 
(juniori) ; TEREN ELECTRO
NICA. ora 11 : Electronica — 
Cimentul Medgidia (div. C): 
TEREN LAROMET, ora 11 : 
Tehnometal — Victoria Ho
rești (div. C); ora 13 : Tehno
metal — Victoria Horești .(ju
niori) ; TEREN AUTOBUZUL, 
ora 11 : Autobuzul — I.R.A. 
CImpina (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 1 Șc. 
sp. nr. 2 — Delta Tulcea (ju
niori); TEREN FLACARA RO
ȘIE, ora 13 : Flacăra roșie — 
Electrica Constanța (juniori); 
STADIONUL „33 AUGUST" 
(teren IV), Ora 9.30 : Steaua 
23 August — Sirena Buc. (ju
niori) : STADIONUL GIULEȘTI 

ora 13 : Rapid — Flacăra 
Moreni (juniori); STADIONUL 
PROGRESUL, ora 13 : Pro
gresul — F.C. Argeș (Juniori).

PATINAJ. Patinoarul acope
rit „23 August", ora 13 : cam
pionatul național de patinaj 
artistic, faza inter-cluburl (se
niori).

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

RUGBY î Teren Ghencea, 
de la ora 9.30 : Lotul A — 
Lotul B (Juniori), Steaua —Di
namo; 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 IS-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, de la ora 10 • 
Rapid — Explorări B. Mare 
(mA), C.P.B. — Farul (fA); 
SALA CONSTRUCTORUL, de 
Ia ora 8 : Constructorul — Po
litehnica Galați, I.T.B. — Vi
itorul Bistrița, A.S.E. — Sănă
tatea Ploiești (fB); SALA DI
NAMO, de Ia ora 9 : Voința 
C.F.R. Cluj, Universitatea — 
Farul Constanța (mB).

MOTO î Complexul Metalul 
(Pantellmon), de la ora 11 : 
ultima etapă a campionatului 
republican de dirt-track.



Trimisul nostru special, transmite t

BOXERI DIN 21 DE ȚĂRI
SÎNT GATA DE START

MISKOLC, 7 (prin tele
fon). Sîmbătă seara au sosit 
în localitate toate delegațiile 
de sportivi ale celor 21 de 
țări care și-au trimis repre
zentanți la C.E. de tineret 
din Ungaria. După sosire, 
tuturor li s-au pus la dispo
ziție programe în legătură cu 
activitatea ce se va desfășura 
în timpul campionatelor eu
ropene. Principala grijă a 
sportivilor și antrenorilor 
este deocamdată legată de 
vizita medicală și cîntarul o- 
ficial, care vor avea loc du
minică între orele 8 și 10 
la Sportcsarnok.

După-amiaza, începînd de 
Ia ora 20 (21 ora României), 
va avea loc prima reuniune 
a competiției, cu care ocazie 
va fi inaugurat Palatul spor
tului din localitate, a cărui 
capacitate este de 4 000 de 
locuri. Dintre selecționatele 
prezente la întrecere se re
marcă cele ale Uniunii So
vietice, R. D. Germane, Po
loniei și Bulgariei, cărora li 
se adaugă, bineînțeles, aceea 
a țării gazdă.

începînd de luni se vor dis
puta cîte două gale pe zi (ora

16 și 20) — ziua de 13 fiind 
dedicată odihnei, cînd tuturor 
delegațiilor li se va oferi un

EUGEN FURESZ 
văzut de Al. GLENCIU 

bogat program cultural-artis
tic și de recreare. Gala fi
nală se va desfășura sîmbătă 
14 noiembrie, cu începere de 
la ora 17 (ora locală).

Boxerii români manifestă o 
dispoziție deosebită și după 
cum ne spunea antrenorul 
Eugen Fiiresz: „SÎNT TOA
TE ȘANSELE CA REPRE
ZENTANȚII ROMÂNIEI SĂ 
ÎNREGISTREZE LA PRI
MUL C. E. DE TINERET 
REZULTATE DE VA
LOARE".

Sîmbătă seara a sosit la 
Miskolc și semiușorul Cornel 
Hoduț, care va îmbrăca tri
coul național la categoria 60 
kg, aceasta în urma remar
cabilei comportări pe care a 
avut-o la turneul final al 
campionatelor naționale ale 
României.

Deși foarte tineri, despre 
sportivii noștri se spun lu
cruri frumoase. în special, se 
crede, Sandu Mihalcea are 
serioase șanse de a urca pe 
podiumul de premiere, 
vinte măgulitoare mai 
adresate lui St. Boboc, Mircea 
Toni și Dumitru Zelinca de 
către specialiștii celorlalte 
țări.

Dar... să așteptăm începerea 
ostilităților.

Cu- 
sînt

Romeo CALÂRĂȘANU
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„CUPA DEWAR“

TENISMANII ROMÂNI CONTINUĂ
llie Năstase in două finale de dublu

în prima finală a turneului 
de tenis de la Torquay (An
glia), pentru „Cupa _ Dewar", 
reprezentantele Angliei, Vir
ginia Wade și Ann Jones au 
învins cu 6—3, 6—4 pe com
patrioatele lor Winnie Shaw 
și Joyce Williams.

Eliminați la simplu, jucătorii 
români llie Năstase și Ion Ți
riac s-au calificat în finala 
probei de dublu bărbați, în- 
trecînd în semifinală cu 6—3, 
4—6, 6—3 cuplul englez Bar
rett — Bowett. în cealaltă se
mifinală, perechea Gorman 
(S.U.A.) — Alexander (Aus
tralia) a eliminat cu 6—3, 6—4 
cuplul Howen (Australia) — 
Warboys (Anglia).

în semifinalele probei de 
dublu mixt, llie Năstase și te-

americană Sharon 
dispus cu 6—2,6—4 
Warboys — Slove 

urmînd să tnlîlneqs-

msmana
Walsh au 
de cuplul 
(Olanda), 
că în finală cuplul Hutchins — 
Durr, care a furnizat o sur
priză, eliminînd 
perechea Țiriac

MARMUREANU

In turneul de la Arenis del Mar:

tLISABETA POLIHRONIADE Pt LOCUL II

cu 6—3, 6--1. 
— Jones.

ELIMINAT

LA PARIS

Tn localitatea climaterică 
spaniolă Arenis del Mar, lin
gă Barcelona, a avut loc un 
turneu internațional feminin de 
jah, cu participarea a sase 
concurente care au jucat după 
sistemul dublu fur.

Pe primul loc s-a clasat o- 
landeza WREEKEN cu 8 punc
te din 10 posibile, urmată de

In C.C.E.

IDINAMOVIȘTII

ELI-
cu

reprezentanta României, 
SABETA POLIHRONIADE 
7lA p, campioana Ungariei, 
IVANKA 61/2 p, și cele trei 
concurente spaniole : Ferrer și 
Ribes 3, Velat 2 puncte.

Polihroniade a ratat victoria 
în ultima rundă, pierzînd — 
cu albele — la Ivanka.

la polo

BUCUREȘTENI
PARIS, 7. — Au început 

întrecerile 
turneului 
pen” de 1 
Jucătorul 
mureanu s 
6—3, 
Ray Moore, 
tidă Jean 
(Franța) l-a Învins cu 6—3, 
6—1 pe Roy Barth (S.U.A.)

> preliminare ale 
Internațional „o- 

tenls de Ja Paris, 
român Petre Măr- 
a

6—2
fost eliminat cu 
de sud-africanul
Intr-o altă par- 
Claude Barclay

în
că-

MARSILIA

® NU SE ÎNSCRIU GO

LURI — NU PLĂTIȚI !

O manieră cu totul origina
lă de a atrage spectatorii în 
tribune a fost experimentată 
de echipa amatoare F. C. 
Hendon din Anglia. „Nu se 
înscriu goluri — nu plătiți 1" 
este scris cu caractere mari 
pe afișele ce-i invită pd spec
tatori la meciuri. Dacă jocul 
se termină la egalitate (0—0) 
spectatorii primesc intrarea 
gratuită la partida următoare, 
susținută pe teren propriu. 
„Publicul vine doar să vadă 
goluri — a declarat președin
tele clubului, Les Fenson — 
și dacă nu le vede, atunci 
trebuie să fie despăgubii".

Inițiativa a avut rezultate 
foarte bune. De la aproxi
mativ 1 000 de spectatori cîți 
asistau în mod normal la me
ciurile acestei echipe, în cî- 
teva săptămîni numărul lor 
a crescut Ia aproape 5 000.

* BOBBY nu se lasă...
Intr-un articol publicat în 

revista săptăminală londoneză 
..Goal", cunoscutul internațio
nal Bobby Charlton a decla
rat că se află în formă ex
celentă ți speră ca Ia vîrsta 
de 36 de ani (în 1974) să mai 
fie selecționat în echipa An
gliei pentru campionatul 
mondial. De notat că neobosi
tul Bobby deține un record 
sui-generis : 500 de jocuri sub 
culorile aceluiași club — 
Manchester United.

peste cîteva semnale de o- 
prire și nu a respectat aver
tismentele de a circula cu 
grijă. Iar toate acestea, din 
cauză că West se grăbea să 
ajungă la un... meci de fot
bal !

* UN NAS SCUMP !

Un jucător de fotbal din 
Los Angeles a introdus o ac
țiune judiciară, cerind despă
gubiri în sumă de 5COOO do
lari pentru că a fost... mușcat 
de nas în Cursul unui meci 
disputat în noiembrie, anul 
trecut. Cazul stîrnește acum 
comentarii hilare în coloanele 
presei americane. „Incidentul" 
a avut loc în cursul partidei 
dintre echipa folbaliștilor de 
origine ecuadoriană și a ce
lor de origine armeană din 
Los Angeles.

„Victima", Hagar Printzian, 
membru al echipe armene, s-a 
plîns că Julio Marchesan, că
pitanul formației ecuadoriene, 
l-a mușcat atît de tare încît 
i-a... rupt cu totul nasul. Alti 
jucători i-au ridicat bucala 
ruptă de pe teren fiind nece
sară intervenția unui chirurg 
pentru a reface fizionomia lui 
Printzian. După cum pretinde 
însă avocatul lui Printzian, o- 
perația nu a reușit, așa 'ncît 
fizionomia clientului său n-a 
mai revenit la normal, ceea 
ce justifică plata despăgubi
rilor solicitate.

• GOLGETERII
EURO PENI

K. F. a Ger- 
participanti se 

eminenti ca 
fost campion 
Fischer. Efim

și 13 
de Mal- 
desfășu-

INTERZONAL DE ȘAH

Un trucaj fotografic ? Nicidecum. Insolita întilnire aeriană 
dintre jucătorii Danielson (Werder Bremen) și Berg (Mun- 
chen I860) a fost fidel înregistrată pe peliculă de fotoreporte
rul vest-german H. Frinlce, care merită felicitări 

această „performanță".

Intre 8 noiembrie 
decembrie, la Palma 
lorca (Spania) se va 
ra turneul interzonal pentru 
campionatul mondial mascu
lin de șah. Acest important 
concurs reunește 24 de mari 
maeștri din U.R.S.S., S.U.A., 
Iugoslavia, Argentina. Ceho
slovacia, Brazilia, Ungaria, 
R. D. Germană, Danemarca, 
Cuba. R. P. Mongolă, Cana
da. Finlanda și 
maniei. Printre 
numără șahiști 
Vasili Smîslov, 
al lumii, Robert
Gheller, Bent I,arsen. Sveto- 
zar Gligorici. Cel mai tînăr 
participant este brazilianul 
Costa Mecking (18 ani), un 
adevărat copil-minune al șa
hului.

ÎNVINȘI
Cel mal mare scor al 

trecerilor Inaugurale din
drul ediției a VIII-a a C.C.E., 
la polo l-a înregistrat Parti
zan, campioana Iugoslaviei, 
care a învins pe Antwerpen, 
reprezentanta Belgiei, cu 
18—0 (4—0, 4—0, 6—0, 4—0) 
în primul joc desfășurat în 
grupa de la Belgrad. Parti
da a fost condusă de arbitrul 
international C. Mărculescu 
(România).

In grupa de la Marsilia, 
Dinamo București a pierdut 
primul meci susținut în com
pania campionilor Ungariei, 
poloiștii de la O.S.C. Buda
pesta. După cum ne-a rela
tat antrenorul 
tinerii Slăvei, 
și Roșianu nu 
plini absența 
lari, astfel că
meroși internaționali în for
mație printre care frații Kon
rad, Szivos și Bodnar a cîș- 
tigat cu 7—5 (0—0, 3—1, 2—2, 
2—2). în cealaltă partidă din 
program, Dinamo Moscova, 
condusă timp de două repri
ze, a obținut victoria în fața 
echipei N. C. Marseille cu 
6—3 (0—1, 0—1, 3—1, 3—0). 
în a doua etapă a turneului, 
Dinamo București va întîlni

pe Dinamo Moscova Intr-un 
meci decisiv pentru califica
re.

La Atena, unde se tntreo 
formații de valoare modestă, 
Barcelonetta a întrecut 
Arkonia Sczeczin cu 
(0-1, 2—0, 2-0, 0-1), 
Ethnikos Pireu & învins 
mația austriacă Grazer
cu 8—6 (2—2, 2—1, 3—2, 1—1).

pe 
4—2 
iar 

for- 
S.C.

AUSTRALIA

pentru

A. Grințescu, 
Rus, Nastasiu 
au putut su- 
cîtorva titu- 

O.S.C., cu nu-

CAMPIOANA MONDIALA
LA RUGBY XiL

35 000 de 
campio- 

de rugby 
o amară de-

La Leeds, cei 
spectatori ai finalei 
natului mondial 
XIII au suferit
cepție... Echipa Marii Brita
nii, care pornea favorită în 
ultima sa confruntare cu 
formația Australiei, a fost în- 
frîntă după un meci drama
tic. Australienii au terminat 
învingători cu scorul de 
12—7 (5—4), cucerind astfel 
titlul de campioni.

TELEX «TELEX •TELEX

.• S-A GRĂBIT LA MECI

Cauzele unui accident de 
tren, petrecut în luna apri
lie în apropierea orașului en
glez Coventry, soldat cu 
moartea mecanicilor a două 
trenuri care s-au ciocnit și 
cu rănirea a 30 de pasageri, 
au fost acum elucidate. O co
misie de anchetă, instituită de 
ministerul britanic al trans
porturilor, a stabilit cauza : 
ciocnirea celor două garni
turi s-a datorat mecanicului 
William West care a trecut

Continuăm să publicăm lista, la 
zi, a celor mal eficace .tunari" 
de pe continent:

ANGLIA (etapa a 14-a) : Ken
nedy (Arsenal) 10 goluri, Curran 
(Wolverhampton) și Evans (Li
verpool) 8.

PORTUGALIA (6): Baptista
(Setubal) 5, Abel (Porto) 4 șl 
Artur Jorge (Academica) 4 go
luri.

SPANIA (7) : Vava (Elche) 8, 
Garate (Atletico) și Pirri (Real) 4.

R. D. GERMANA (9) : Reuihscli 
(Motor Zwickau) 7, Vogel (F. C. 
Jena) șl Ducke (F. C. Jena) 6.

AUSTRIA (10) : Kreuz (Admi
ra) 10, Bjerregard (Rapid) 9.

In divizia A, la volei

RAPID A ÎNVINS PE DINAMO
S> I. E. F. S.

Cele mai importante par
tide ale etapei a IV-a a di
viziei A de volei au fost pro
gramate aseară în sălile Pro
gresul și Floreasca.

La Progresul. formațiile 
masculine I.E.F.S. și Poli
tehnica Timișoara au oferit 
un joc disputat și de nivel 
tehni»c satisfăcător. Tinerii e- 
levi ai antrenorului Șt. Stroe 
au jucat și de astă dată cu 
curaj, combinativ și siguri 
în execuții, confirmînd bu
nele aprecieri de pînă acum.

Partida debutează cu ușor 
avantaj pentru timișoreni 
(1—5), dar situația se echi
librează (5—5), apoi studen
ții bucureșteni se impun în 
finalul primului set, ca ur
mare a unei mai bune orga
nizări în teren, a unui blo
caj prompt și omogen, pre
cum și a unei mai mari e- 
ficacltățl în atac. Superiorita
tea gazdelor se accentuează 
în setul următor, cînd atît 
blocajul timișorean cît șl apă
rarea din linia a doua sînt 
net depășite de atacurile din 
acțiuni combinative ale ad" 
versarilor. 2—0 pentru I.E.F.S. 
șl perspectiva unei victorii 
categorice. Dar în setul III, 
după 0—4, Politehnica are o 
revenire puternică șl se im
pune clar, reducînd din han
dicap. în setul IV, I.E.F.S.-ul 
apelează, pentru prima oară 
în acest Joc la Corbeanu și 
echipa capătă mai multă în
credere. Jocul este din nou 
dominat de bucureșteni, care 
îșl adjudecă la diferență se
tul șl, cu aceasta, meciul, cu 
scorul de 3—1 (11* 7, —8, 8)- 
S-au remarcat Stancu, Pop, 
Popescu (I.E.F.S.), Bonțidean

CONFIRMĂ
șl Armion (Politehnica). Au 
arbitrat foarte bine I- Ar- 
meanu și D. Medianu. (A. B.) 

In sala Floreasca s-a dis
putat întîlnirea dintre echi
pele Rapid și Dinamo, două 
dintre fruntașele volejulul fe
minin.

Partida, considerată derbyul e- 
tapel, a nemulțumit pe cel pre- 
zenți datorită multitudinii gre
șelilor și a ritmului deosebit de 
lent în care s-a desfășurat. Sin
gurul lucru, care a ținut .^clt de 
cit atenția trează, a fost evoluția 
scorului, care a cunoscut In trei 
din cele patru seturi disputate 
răsturnări neașteptate, datorate, 
în ultimă instanță, tot greșeli
lor unei echipe sau alta. In se
tul întîi dlnamovlstele conduc cu 
cîte 3. 4 puncte diferență dar 
sînt egalate în final și pierd în 
prelungiri. Același lucru se în- 
tîmplă șl In setul al doilea, nu
mai că de data aceasta, după 
disputarea prelungirilor, victoria 
revine dinamovistelor care ega
lează situația. In cel de al trei
lea set rapidlstele se detașează 
încă din prima parte, adțudedn- 
du-ș!-l fără probleme deosebite. 
După cum a debutat setul al 
IV-lea se părea că vom asista 
la o partidă In cinci acte, pentru 
că dlnamovlstele, după un mo
ment de echilibru la S—3, se de
tașează dar, euforia unul posibil 
succes le-a decontractat total, 
astfel că Rapidul venit puternic 
din urmă recuperează terenul 
pierdut, egalează la 13 șl cîștlgă 
la 14. Scor final 3—1 (15, —14, U, 
14). S-au remarcat Eugenia Re- 
bac șl Mariana Baga de la În
vingătoare. A arbitrat bine cu
plul N. Bedu> V. Vrăjescu.
(Em. r.)

SCOTIA (9) : Busby (Airdrie) 
8. Hall (St. Johnstone) 7, Nelsen 
(Morton) 6.

ELVEȚIA (11) : Doeriel (Ser- 
vette) și Miliier (Young Boys) 8, 
Grahn (Grasshoppers) 7.

UNGARIA (11) : Juhasz (Kom-

ȘTIAȚI
...Helmut Schbn are toate moti

vele să fie uimit : echipa vesl- 
germană, care a zdrobit Peru, a 
învins Anglia șl și-a asigurat al 
treilea loc în Cupa mondiali 2970, 
suferă — se pare — de un com
plex al echipelor mici. Cel puțin 
așa arată statistica. La 17 decem
brie 1967, la Tirana, ea nu a iz- 
butlt decit 0—0 contra Albaniei. 
La 23 noiembrie 1968, la. Nicosia, 
ea n-a învins Ciprul decit cu 
1—0. în ziua de 26 martie 1969, la 
Frankfurt, n-a făcut decit un 
meci nul, 1—1, cu Țara Galilor, 
iar recent (la 17 octombrie), la 
Kbln, a reușit cu greu să obțină 
un meci nul, 1—1, cu Turcia.

...lui Gianni Rivera i-a fost în- 
mînată „masca de argint", în 
cursul unei ceremonii care a avut 
loc nu de mult la Roma ? Acest 
trofeu recompensează personajul 
cel mai popular al sezonului din 
fiecare domeniu al vieții. Rivera 
a fost distins, bineînțeles, pentru 
sport.

...echipa Cruz Azul, patronată 
de o fabrică de ciment, a cîști- 
gat campionatul Mexicului ? Gu
rile rele spun că jucătorii din 
Azul au izbutit să ajungă la titlu 
grație betonului !

...Celtic Glasgow va veni la 
Londra, în ziua de 16 noiembrie, 
pentru a disputa, contra lui West 
Ham United, jubileul Iul Bobby 
Moore ? Căpitanul echipei Angliei 
speră că recordul de afluență. pc 
stadionul Upton Park (42 322 de 
spectatori) va fi bătut cu această 
ocazie

...la 34 de ani, Uwe Seeler a 
fost ales — pentru a treia pară 
— cel mai bun fotbalist al anului 
în R.F.G. ? „Gîndiți probabil că 
este un fapt deosebit că la vîrsta 
mea joc încă în „Bundesliga" — 
a declarat Șeeler. „Tn familia 
noastră $sta nu înseamnă însă 
mare lucru. Tatăl meu activa în 
prima divizie, la Hamburg, la 37 
de ani și într-un meci a jucat 
80 de hiinute cu un braț fractu
rat" !

...Fernando Riera, antrenorul 
care a reușit să aducă modesta 
echipă a statului Chile pe locul , 
doi la campionatul mondial din 
1962 — si care se afla actualmen
te la Barcelona — a hotărît să 
se reîntoarcă în patrie ? El va 
îndeplini funcțiile de antrenor, 
selecționer și director tehnic al 
naționalei chiliene, în vederea 
ediției viitoare a C.M. In sezonul 
trecut, Riera a funcționat la Es- 
panol Barcelona.

...federația uruguayană de fot
bal a limitat la doi, pentru fie
care echipă, numărul de jucători 
străini care pot activa în cam
pionatul național ? (Pînă în sezo
nul trecut puteau fi folosiți patru 
jucători străini). în același timp,

lo) 10. Bene (Ujpest) și Koznia 
(Honved) 9.

BELGIA (8) : Kostedde (Stan
dard) 6, Van Himst și Lambert 
(F.C. Bruges) 5 goluri.

U.R.S.S. (27) : Kozlov (Dinamo 
Moscova) 14. Nodia (Dinamo Tbi
lisi) 12,.. Feodotov (T.S.K.A.) 11.

CĂ..,
s-a interzis transferul jucătorilor 
uruguayeni la echipe străine timp 
de doi ani. pentru a se putea 
pregăti campionatul mondial din 
1974. S-a interzis, de asemenea, 
pentru totdeauna, transferul tn 
străinătate al jucătorilor sub 21 
de ani.

La „Madison Square Garden" din 
New York se desfășoară un mare 
concurs internațional de călărie. 
Prima probă de obstacole a fost 
ciștigată de concurentul vest-ger- 
man Gert Wiltfang (pe calul 
„Goldia"). cronometrat cu timpul 
de 36.3. Pe locul secund s-a cla
sat americanul Conrad Holmfeld 
pe „Bonte" — 47.0, urmat de vest- 
germanul Lutz Merkel pe „Sper- 
ber" — 48,4 și mexicanul Eduardo 
Higareda pe „Mannix" — 33,2. 
Cunoscutul campion american 
William Steinkraus pe i.Boid Ml- 
strel" a ocupat locul 8 in 57,6.■
tn cadrul „Cupei Europei centrale" 
de fotbal, echipa maghiară Dlos-

VEDETA SĂPTĂMÎNI1

ENZO KENMOTSU

S-a născut la Tokio, la 13 
februarie 1948. Măsoară 1,60 
m șl etntărește 60 kg. Este 
student la Institutul de educa
ție fizică din capitala niponă 
și practică gimnastica de 10 
ani. Pînă la C.M. de la Lju
bljana, cea mai bună perfor
mantă a lut Kenmotsu a fost 
locul IV obținut la J.O. din 
Mexic (1968).

In aceste zile, Enzo Ken
motsu continuă să fie ovațio
nat In capitalele europene, 
unde sportivii japonezi, mari 
maeștri ai gimnasticii moder
ne, Întreprind un turneu trium
fal. Exercițiile noului campion 
mondial, îndeosebi strălucitoa
re prin eleganța și precizia cu 
care 6înt executate, confirmă 
tuturor specialiștilor că titlul 
suprem se află la această oră 
In mîini bune.

Pentru delegația noastră — 
declara ziariștilor, după victo
ria lui Kenmotsu în sala Ti
voli din Ljubljana, Yukio Endo, 
campion olimpic în 1964, la 
Tokio, actualmente antrenor 
al naționalei japoneze, succesul 
lui Kenmotsu a fost într-o oa
recare măsură surprinzător. 
Enzo nu are forța lui Tsuka- 
hara, de exemplu, și nici ar
monia fizică (care incintă atît 
de mult ochii arbitrilor) a lui 
Nakayama. Mai mult, la trei 
luni după J.O. din Mexic el 
și-a schimbat radical progra
mul exercițîilor libere. Ken
motsu a fost întotdeauna unul 
dintre cei mai buni din echi
pă, dar nici eu nu am crezut 
că posedă acea seînteie absolut 
necesară unui mare campion. 
Aeum, însă, trebuie să recu
nosc că m-am înșelat. Nonl 
deținător al titlului suprem 
ne-a dovedit de data aceasta 
o siguranță cu totul ieșită din 
comun. In ultima vreme e! a 
lucrat enorm și au fost săptă
mîni întregi cînd s-a antrenat 
chiar 8 ore zilnic...

Kenmotsu este,socotit în tami- 
' lia gimnaștilor ca un tip so
ciabil, dornic tot timpul să 
afle secretele din pregătirea

FINALELE „CUPEI ROMÂNIEI", LA SCRIMĂ
(Urmart din pag. 1)

adversarilor săi și îndeosebi a 
lui Mihail Voronin, pe care-1 
apreciază foarte mult.

S-a reluat campionatul național de hochei
AVÎNTUL M. CIUC — AVÎNTUL GHEORGHIENI 12—3 

ÎN TURUL II
GALAȚI, 7 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru T. SIRIO- 
POL). Partida inaugurală a celui de 
al doilea tur al campionatului 
național de hochei dintre Avîn- 
tul Miercurea Ciuc și Avintul 
Gheorghlenl s-a desfășurat sub 
semnul unei evidente superiori
tăți tactice șl tehnice a echipei 
din Miercurea Ciuc. Scor final : 
12—3 (3—1, 6—1, 3—1). Au marcat :

Cslzer (2), Csedo (2), Ballo (2). 
Kraus (2), Pop, Bașa, Osvath 
șl Jere, respectiv — Malnașl, 
Csekj șl Kemeneș. Au arbitrat 
bine C. Sgîncă și Gh. Mureșeanu 
(București).
Duminică vor avea loc urmă

toarele meciuri : Steaua —
I.P.G.G. șl Avintul M. Clue — 
Dinamo București.

prospețime, daminlnd net a- 
proape toate asalturile.

L-a urmat Ștefan Ardeleanu 
(Steaua) cu 10 v și Iullu Falb 
(Steaua) cu 9 v. Mihai Țiu, 
unul dintre favortți, nu Întru
nea dup& asalturile de Iert di
mineață decit 8 victorii, tncît 
e greu de presupus că ambițio
sul trăgător al Stelei va mal 
putea recupera handicapul. Tot 
cu 8 victorii, Petru Habala 
(Universitatea Buc.) se menține 
tn plasa fruntașilor.

In proba de spadă se pare că 
Al. Istrate (Steaua) cu 3 vic
torii, este dispus să termine pe 
primul loc. Dar el este urmat 
de un „pachet” format din nu 
mai puțin de 6 spadasini — 
toți cu cîte 2 victorii : Mol- 
danschi, Țintea, Oarză, Pon- 
graț, Mironov și Duțu, astfel 
că lucrurile nu sînt de loc 
clare...

în rundele de după-amlază 
n-au mal Intervenit nici un fel 
de complicații. Mureșanu a 
reușit să adiționeze cele mal 
multe victorii — 14 — termi- 
nind pe locul I. Intr-un asalt 
decisiv, cu Ardeleanu, el a 
terminat In avantaj, destul de 
lejer, cu 5—3 (1—0, 1—1, 2—1, 
3—1, 4—1, 4—2, 4—3, 5—3). Pe 
locul 3, Țiu cu 12 v., pe locul 
4 Falb cu 10 v. Locul 5 a fost 
ocupat de Habala cu 10 v, iar 
locul 6 de Szenthiraly (Olimpia 
Oradea) cu 8 v.

în proba de spadă, Înaintea 
ultimelor două tururi (care vor 
avea loc duminică dimineață) 
conduce Al. Istrate cu 7 v. 
urmat de Al. Mironov și A. 
Pongraț cu cîte 5 v (o înfrîn- 
gere) și Șt. Moldanschi 5 v. 
(2 înfrîngeri). Cîștigătorul pro
bei se va cunoaște astăzi la 
prinz, la fel ca și prima cla
sată în proba feminină de flo
retă.

In continuarea turneului 
în India, atleții vest-ger- 
mani au evoluat în cadrul 
unui concurs desfășurat la 
New Delhi. In proba de să
ritură în înălțime, vest-ger- 
manul Sieghart s-a ciasat 
pe primul loc cu performan
ța de 2,14 m, iar compatrio
tul său Timmer a cîștigat 
proba de suliță cu o arun
care de 77,26 m. Proba de 
săritură in lungime s-a în
cheiat cu victoria indianului 
Raghunathan cu 7,41 m.

gy(5r a învins, pe teren propriu, 
cu scorul de 2—o (1—0), formația 
cehoslovacă Lokomotiv Kosice. 
Golurile au fost marcate de Vass 
(mln. 2) șl Horvath (min. 80).

■
La Sofia ș-a disputat Întîlnirea 
amicală de fotbal dintre selecțio
nata de tineret a Bulgariei și for
mația Wismut Aue (R.D. Germa
nă). Victoria a revenit tinerilor 
fotbaliști bulgari cu scorul de 
3—0 (2—0).■
Competiția internațională auto
mobilistică desfășurată pe circui
tul de la Jarama (Spania) s-a în
cheiat cu victoria sportivului spa
niol Alex Soler Roig care, la vo
lanul unei mașini „Porsche 908”, 
a realizat o medie orară de

130,269 km. Pe locul doi s-a cla
sat compatriotul său Jorge de 
Bragatlon pe „Porsche 908“. Ma
rele favorit al cursei, elvețianul 
Jo Slffert (pe „Porsche 908"), a 
ocupat locul trei.

a
Contlnuindu-șt turneul tn R. D. 
Germană, selecționata masculină 
de volei a orașului Minsk a jucat 
la Premnitz cu formația Dynamo 
Berlin. Voleibaliștii sovietici au 
terc‘”at învingători cu scorul de 
3—1 u5-ll, 11—15, 15—15, 15—12).

Tn cursa ciclistă dc șase zile, ca
re se desfășoară în prezent pe 
velodromul acoperit din Bruxel
les, conduce cuplul belgian Sercu- 
Monseră, urmat la un tur de pe
rechea franceză van Lanker- 
Mourloux.

La Rabat (Maroc) s-a dis
putat primul meci dintre 
echipa locală „Fath Union 
Sports" și formația A.E.K. 
Atena, contînd pentru „Cu
pa campionilor europeni" la 
baschet masculin. Baschct- 
balișlii greci au obținui 
victoria cu scorul dc 
84—80 (42—39). Cei mai buni 
jucători ai echipei învingă
toare au fost Christol'orou 
și Americanos, care au 
marcat 26 și respectiv 22 
puncte.

AMERICANII ÎMPOTRIVA OPIN-IOI..:
NEW YORK, 7. — Federația a- 

mericană de tenis (USLTA) va 
fi, se pare, determinată prin in
termediul comitetului său de 
administrație, care se va întruni 
la Cleveland (Ohio), să adopte o 
recomandare a președintelui Als- 
talr B. Martin privind exclude
rea jucătorilor profesioniști sub 
contract de la turneele „open" ce 
vor fi organizate în S.U.A. anul 
viitor.

în acest fel, AMERICANII, CA
RE S-AU SITUAT ÎN AVANGAR
DA REFORMEI CE A DUS LA 
NAȘTEREA PERIOADEI „OPEN"

IN SPORTUL ALE. BAT (N RE
TRAGERE, INTENȚIDNIND 
CHIAR SA DUCA O CAMPANIL 
PENTRU A SE REVENI LA SI
TUAȚIA DINAINTE DE 1968.

în cercurile sportive se crede 
că măsurile preconizate de Fede
rația de tenis a S.U.A, sînt, de 
fapt, represalii împotriva celor 32 
de jucători profesioniști sub con
tract care au acceptat să parti
cipe ia așa-zisul campionat mon
dial lansat de promotorul texan 
Lamar Hunt.

77 SPORTIVI IN VEDERILE SELECȚIONERILOR
IUGOSLAVI PENTRU

în cadrul ședinței Comite
tului olimpic iugoslav desfă
șurată la Belgrad au fost de
semnați, după o nrimă selec
ție, 77 de sportivi care intră 
în vederile delegației pentru 
J.O. din 1972. Printre aceș
tia se află Vcra Nikolici, 
Snezana Ilrepevnik (atletism), 
Z. Vujin, M. Parlov (box), 
M. Cerar (gimnastică), Jelo- 
vac, Ciosici, Plecas, Cermak, 
Simonovici, Kotarac. Skansi

J.O. DiN 1972
(baschet), Djurdja Bjecloy, 
Mirijana Segrt, frații Miloș 
(înot), Hostiei, Arslanagici, 
I’ribanici, Popovici, Milkovici, 
Lavrnici, Horvat, Lazarevici 
(handbal), Jatikovicî, Santlici, 
Marovici, Lopatni, Stipanici, 
Antunovici (polo). Ciovici, 
Damianovici, Marinko, Nena- 
dici (canotaj), Zajc, Stefan- 
cici (schi) etc.

Qultimele știri-ultimele rezuitate-ui.time.

Campionatele internaționale de tenis de masă ale Iugoslaviei

MARIA ALIXANDRU $1 ILtONORA MIHALCA 1NVIN6ÂT0ARE 
IN fINALA DI DUBIU FEMININ

în campionatele internaționa
le de tenis de masă ale Iu
goslaviei, care se desfășoară 
la Subotița, au avut loc pri
mele finale. în probele indivi
duale, un frumos succes au 
repurtat româncele Maria 
Alexandru și Eleonora Mlhal- 
ca, învingătoare la dublu fe
minin. în finală, ele au dis
pus de redutabilul cuplu ce
hoslovac Ilona Vostova — Ali
sa Grafova cu 3—0 (11, 19, 8).

Româncele eliminaseră, In se
mifinală, capiul vest-german 
Simon — Schoelre cu 3—1, iar 
in „sferturi" pe polonezele Ca- 
linska — Noworita cu 3—2. 

Finala de simplu fete a re
venit japonezei Kowada, care 
a dispus de Rudnova (U.R.S.S.) 
cu 3—1 (16, —16, 20, 13). în 
semifinale, Rudnova învinsese 
pe Maria Alexandru cu 3—1 
(11, -16, 12, 21), după ce ro
mânca se calificase printr-o

victorie la Stephen (R.D.G.) 
cu 3—1.

Anterior, s-a desfășurat 
finala probei feminine pe 
echipe. Victoria a revenit for
mației URSS invingătoai' eu 
3—1 în fata selecționatei Ro
mâniei. Rezultate tehnice Ale
xandru — Grinberg 2—0 ; Rud
nova — Crișan 2—0 ; Rudnova, 
Grinberg — Alexandru, Mihal- 
ca 2—1 ; Grinberg — Crișan 
2—1.


