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RAPID - C. F. R. CLUJ (ora 12) 
STEAUA-STEAGUL ROȘU (ora 14,30) 

■MȘ&Aa*"- ai,iii>i.A’ -
In deschidere, de la ora 12, echipa RAPID BUCUREȘTI 

va pnnu replica formației C.F.R, CLUJ. Apoi, de la ora 
K,30, se va disputa meciul STEAUA—STEAGUL ROȘU

Duminica, în sala 
Floreasca : A
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| G. G. LAMB (ANGLIA) | 
| ARBITRUL MECIULUI |
| ROMANIA - FRANȚA Ș
£ A fost stabilit definitiv £
“ d® către F.I.R.A. (Federa- J 
<■ țla Internațională de rugby w 
5 amatori arbitrul meciului X 
■» de rugby România—Fran- «■ 
X (a de Ia 29 noiembrie : X 
«• englezul G.C. Lamb, unul *• 5 dintre cel mal apredați X 
2 cavaleri al fluierului din ~ 
— patria sportului cu balo- * 
2 nu) oval.
.miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii*

«ffl - 
R.P. CHKĂ
CELEBRII JUCĂTORI DE 
TENIS DE MASĂ DIN 
R.P. CHINEZĂ SOSESC 
VINERI LA BUCUREȘTI

Pasionați,' tenisului nostru 
de masa vor trai în aceste 
zile un eveniment deose
bit. Ei vor putea să vi
zioneze evoluțiile faimoși
lor jucători chinezi. într- 
adevăr, așa cum s-a anun
țat, reprezentativele R. P. 
Chineze vor susține la 
București o serie de în- 
tîlniri prietenești în com
pania sportivilor români. 
Primul grup al delegației 
oaspe este așteptat vineri 
la prînz, iar duminică, de 
la ora 17, în sala Flareas- 
ca, sînt programate par
tidele dintre echipele mas
culine (conform „Cupei 
Swaythling") și feminine 
(după sistemul „Cupei Cor- 
billon") ale României și 
R. P. Chineze.
. oaspe cuprinde opt 
jucători și șapte jucătoare, 
rrintre cei care ne vor vi
zita se află sportivi ce
lebri cum sînt fostul mul
tiplu campion al lumii, 
Ciuan Tze-tun, Li Fu-iun, 
Cîu Lap-sun, !u Cian-ciun, 
Cian Si-lin, sau sportive ca 
Lin Hu î-cin (finalista mon-1 
dialelor din 1965), Cen Min
ei, Li Ho-nan, Lian Li-cen 
etc.

DORINȚA
Angelo Niculescu: Vom lupta pentru victorie

TABERE
9 La Carditt, vremea s-a înrăutățit ® Indisponibilități în echipa galeră
® Ambiția lui Dave Bowen • Posibile modificări în formația României

POLITEHNICA
nipon

CARDIFF, 10 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Voi. începe ’ transmisia mea 
anunțind /neplăcuta evoluție a 
vremii, care s-a schimbat 
brusc ; plouă, o burniță rece 
și deasă se cerne continuu din- 
tr-un cer plumburiu. Vreme 
•tipic englezească. In aseme
nea condiții, neț diferite față 
de cele de acasă și chiar din 
ziua sosirii noastre aci, în 
inima Țării Galilor, a avut 
loc marți dimineață, ia ora 
10,30, primul contact al fot
baliștilor români , cu gazonul 
de pe aceste meleaguri. Ți- 
nînd cont de starea vremii, 
gazdele, de altfel foarte ospi
taliere, n-au mai putut pune 
la dispoziția oaspeților sta
dionul „Ninian Park", unde 
se va desfășura partida ofi
cială, ci un alt teren: „Guest 
keen and Nettlefod“. Deși un 
simplu teren de antrenament, 
gazonul n-a lăsat cu nimic de 
dorit, în ciuda ploii persis
tente.

Lotul reprezentativ al Româ
niei a efectuat un antrena
ment de o oră, timp în care 
fotbaliștii noștri au făcut di
verse exerciții cu balonul și 
fără, în această acțiune an- 
grenîndu-se, efectiv, si cei 
doi antrenori, Angelo Nicules
cu și Titus Ozon. Tricolorii 
au dovedit o bună dispoziție, 
o vădită plăcere în decursul 
antrenamentului și se poate 
spune că vremea, de loc 
prielnică, ca și terenul ud, nu 
prea i-au deranjat.

Vor fi, oare, probleme în 
ceea ce privește acomodarea 
la noile condiții a .jucătorilor 
români în meciul de mîine ? 
Chiar dacă va continua sâ

celui de pe celebrul Wemblev 
— nu va avea de suferit. 
Totuși, terenul va fi, evident, 
alunecos și într-o atare si
tuație se ridică semne de in-

golgețeri ai Insulei, candidat 
la echipa Marii Britanii), nu 
va juca nici el, datorită unei

Rodrigues 
Durban 
Krzywicky

tara galilor

Sprake
England Powell

Moore
W. Davies

ÎN JUDEȚUL BOTOȘANI - 
SPORTUL SE POATE ÎNSCRIE
(a și început s-o iacă) 

PE COORDONATE MAJORE
în editorialul intitulat 

„SPORTULUI JUDEȚEAN — 
UN SPRIJIN ONORANT”, a- 
părut în urmă cu citeva zile, 
ziprul nostru sublinia atenta 
preocupare a unor organe ju
dețene de partid care, prin 
largi dezbateri și profunde a- 
naiize, ajută eficient la dez
voltarea diferitelor acțiuni spor
tive de masă, menite să re
zolve importante sarcini în di
recția ÎNTĂRIRII SĂNĂTĂȚII. 
A FOLOSIRII BUGETULUI DE 
TIMP LIBER ÎN MOD PLĂ
CUT ȘI UTIL. Revenim, astăzi, 
asupra acestei preocupări,, pen
tru a face cunoscute citeva 
dintre aprecierile rezulfate cu 
prilejul analizei făcută in ca
drul Biroului Comitetului ju
dețean al P.C.R. Botoșani. Nu, 
însă, înainte de a preciza că 
în acest județ, desigur ca In 
toate celelalte, sportului de ma
să i se acordă o permanentă 
atenție. La Botoșani, acest lu
cru este ilustrat, printre altele, 
și de faptul că încă în primele 
luni după înființarea județu
lui — mai 1968 — Biroul co
mitetului județean de partid a 
elaborat un amplu plan de mă
suri, dezbătut ulterior cu toate 
comitetele șî birourile de par
tid. cu conducerile locale ale 
organizațiilor de masă și obș
tești, cu numeroși specialiști. 
De asemenea, remarcabilă ini-

țiativa secției de propagandă a 
Comitetului județean de partid 
de a alcătui periodic colective 
de activiști care să ajute e- 
fectiv organizațiile de partid, 
asociațiile sportive din între
prinderi, instituții, sale și școli 
in ORGANIZAREA ȘI DESFĂ
ȘURAREA SISTEMATICA A 
DIFERITELOR MANIFESTĂRI 
ALE SPORTULUI DE MASA. 
Atragerea cetățenilor, a între
gului tineret din județ. în prac
ticarea exercițiilor fizice și 
sportului de masă au constituit, 
în urmă cu doi ani, subiectul 
analizei desfășurate in cadrul 
Secretariatului Comitetului ju
dețean al P.C.R. și — de a- 
tunci — măsurile elaborate în 
această direcție au fost urmă
rite cu toată grija, și răspun
derea. La rindui lor, tnai cu 
seamă în ultima perioadă de 
timp, conducerile județene ale 
organizațiilor sindicale și de 
U.T.C. au dezbătut contribuția 
pe care ele o aduc Ia îndepli
nirea atribuțiilor 
fost Investite prin 
tulul.

Recenta analiză 
sportive de masă
cadrul Biroului Comitetului ju
dețean de partid și al Comite-

Neagu

RADUCA NU
Sâtmâreanu

Thomas
Hole
Rees

Arbitri : Van Gemert — la centru, I. M. Godding și 
G. J. Klaassens — la linie (Olanda).

Fl. Dumitrescu
R.

Mocanu

Antrenorul
Antrenorii < 

TITUS OZON.

Dumitrache
Nunweîller

Dinu Lupescu
Râduccinu
ROMANIA

echipei 
echipei

Dobrin
Dumitru

Țării Galilor : DAVE
României : ANGELO

BOWEN
NICULESCU și

19,30 (20,30Partida va începe la ora 
ora Bucureștiului) și va fi transmisă la 
posturile noastre de radio.

plouă pînă la vremea începu
tului partidei, sîntem convinși 
că gazonul stadionului Ni
nian Park — pe care l-am 
văzut azi si care nu mi se 
pare a fi inferior calitativ

duminică și 
participat ieri Ia o 
pe Valea Prahovei, 
mîine, se va dispu- 
Viena, returul par-

(C.C.E. LA BASCHET)

DE HANDBAL

Returul meciului feminin 
de baschet Politehnica Bucu
rești — Hapoel Tel Aviv, din 
cadrul C.C.E., se va disputa 
mîine, începînd de la ora 19/ 
în sala Floreasca, și va fi 
condus de arbitrii I. Viguci 
(Turcia) și E. Paniagotis 
(Grecia).

Oaspetele au și sosit în Ca
pitală și, după antrenamen
tele efectuate 
luni, au 
excursie,

Tot 
ta, la 
tidei Dinamo București — 
Union Firestone, din ca
drul C.C.E. la băieți.

LA TIMIȘOARA»

Stehstul Stefanov 
prim plan) manifestă tn 
campionatului de hochei 
forma care l-a făcut titu
lar al echipei naționale.

(Citiți) tn Pag. a 4-a. cronica jocului de a- 
seară, de la Galați).

trebare în privința unor ju
cători cunoscuți ca mal greu 
adaptabili la asemenea con
diții. Ne gîndim in special la 
Neagu, Dobrin si Nunweiller.

Din această cauză, deși e- 
chipa României este cunoscu- 

r tă la ora actuală, tinînd cont 
de evoluția nefavorabilă a 
vremii, sint posibile unele 
modificări în formație. Poate 
că acestea nu var interveni 
încă d® la începutul partidei, 
dar ele pot surveni pe par
cursul întâlnirii de De Ninian 
Parlf- .........

Adversarii de miercuri ai 
tricolorilor, jucătorii galezi, 
au, încă, probleme de rezol
vat. Este cert că fundașul 
Hennessey, atacantii Toshack 
și Ron Davies NU VOR JU
CA. Primul, transferat in a- 
ceste zile de la Cardiff (din 
liga a Il-a) la F.C. Liverpool, 
recenta adversară a lui Dina
mo, pentru 110 000 de lire 
sterline și autor, pînă in pre
zent, a 100 de goluri, nu va 
evolua în reprezentativa Țării 
Galilor, menajindu-și forțele 
încă nerefăcute în urma unui 
recent accident. Ron Davies, 
celebrul atacant britanic tu
nul din cei mai prodigioși

rupturi de ligamente. Ca 
Toshack, Ron Davies este 
curs de transfer de la Sout-

Aurel C. NEAGU

și 
în

(Continuare tn pag. 3 3 a)

cu care au 
Legea Spor-

a activității 
efectuată in

(Continuare in pag. a 3-a)

CURAJUL BOBERILOR
SE DESĂVIRȘEȘTE ÎN CARLINGĂ

Pe aeroportul Clinceni înaintea unui nou start... aerian.

TIMIȘOARA 10 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru P. 
ARCAN). In cadrul manifestă
rilor închinate semicentenaru
lui Politehnicii din Timișoara 
simbătă, duminică și luni, se va 
desfășura în sala Olimpia din 
localitate, un interesant turneu 
internațional de handbal mas
culin, La competiție participă 
formațiile S. C. AUGSBURG 
(R. F. a Germaniei), SEL. 
SKOPLJE (Iugoslavia). POLI
TEHNICA TIMIȘOARA și ȘTI
INȚA LOVRIN. Iată de altfel, 
programul :

Sîmbătâ (de Ia ora 16) : Po-

litehnica — Știința Lovrin, U- 
niversitatea Timișoara — Lo
komotiv Zagreb (meci feminin 
între campioanele României și 
Iugoslaviei, contînd pentru pri
mul tur al " **
Augsburg —

Duminică 
demonstrație 
do, scrimă și meci de baschet 
între veteranii clubului Poli
tehnica : S, C. Augsburg — 
Politehnica, sei. Skoplje — ȘtD 
ința Lovrin :

Luni (de la ora 16) : Știința 
Lovrin — S.C. Augsburg, Po
litehnica — sei. Skoplje.

MtCIUl CIOCÂLTEĂ-GHEORGHIU 
LA 28 NOIEMBRIE

f

c.„C.C.E.”), S. 
sei. Skoplje : 
(de la ora 16) : 
de gimnastică, ju-

ÎN „CUPA ELIBERĂRII IUGOSLAVIEI"

4 VICTORII

Ieri a fost stabilită data me
ciului de baraj pentru desemna
rea campionului de șah al Ro
mâniei între VICTOR CIOCALTEA 
și FLORIN GHEORGHIU.

Cei doi competitori au căzut 
de acord (după lungi discuții șt 
parlamentari) asupra zilei de 28 
noiembrie. Se vor juca patru par
tide, iar In caz că egalitatea va 
persista, pină la prima partidă 
ctștigată. Meciul 11 începe, 
albele, Ciocâltea.

Tot Iert s-au terminat șl 
două Întrerupte din ultim» 
dă : Neamțu — Joița 0—1 Georgescu — Kertesz 0—1. Joița, 
cu lO’/j puncte, 11 egalează pe 
Pavlov pe locul 6 și, alături de 
Ghinda (locul III cu 13 p), obține norma de maestru al «por
tului Ia șah.

După campionatele nafionale de cros

NOTAȚII POZITIVE

Loturile naționale de se
niori și de tineret se află în 
faza ultimelor pregătiri îna
intea începerii sezonului in
ternațional, de concursuri. 
Sub conducerea antrenorilor 
Hariton Pașovschi și Tita 
Rădulescu, membrii loturilor

Foto: N. DRAGOȘ 
au susținut. Ia Sinaia, a treia 
etapă a normelor de control 
care au constat în verifica
rea forței, vitezei ș! rezis
tenței, prin împingeri pe dis-

(Continuare ta pag. a 3-a 
la rubrică)

ALE LUPTĂTORILOR ROMÂNI
în orașul Skoplje a avut 

loc competiția internațională 
de lupte libere, dotată cu 
„Cupa eliberării Iugoslaviei".

Cel șase luptători români, 
prezențț ia întreceri, au avut 
o comportare remarcabilă. 
PATRU DINTRE EI CLASÎN- 
DU-SE PE PRIMELE LOCURI 
la categoriile respective. 
Aceștia sînt: FI. Moț (cat. 57 
kg) cu 3 victorii la tuș, prin-

tre învinșii săi se numără și 
Jankovski, campionul Iugos
laviei ; P. Androne (62 kg) cu 
4 victorii la tuș și un meci 
egal; Em. Cristian (68 kg) 1 
victorie la tuș și 2 victorii, la 
puncte; V. Țigănaș (82 kg) 1 
victorie la tuș și 1 victorie 
la puncte. Ceilalți doi concu- 
renți, Em. Butu (52 kg) și 
Gh. Dobronel (57 kg) s-au cla
sat pe locul II, respectiv IV.

„CUPA OLIMPIA
Clubul sportiv Olimpia orga

nizează duminică o competiție de 
clclocros dotată cu ,,Cupa Olim
pia*. întrecerile se vor desfășu
ra pe traseele amenajate in îm
prejurimile stadionului Olimpia 
(șos. Vitan 172), de la ora 10, pro- 
gramtnd curse la următoarele ca
tegorii : biciclete de oraș (2 km), 
semteurse (4 km), juniori mici 
(6 km), juniori mari (8 km) și 
seniori (te km).

HARKO
LILIANA LEAU 

Foto l ANTON

EDIȚIE JUBILIARĂ f

ECOURI...
Nu numai in evidenta

personală
In urma apariție) 

articolului, intitulat „Răspunderi aban
donate 7“, publicat 
In numărul nostru 
din 3 noiembrie a. 
c.. mal multe con
silii județene pentru educație fiziță 
și sport, criticate 
pentru întârzieri 
inadmisibile în cen
tralizarea telor acțiuni 
pe linia de masă, 
măsurile 
zătoare, 
secția de 
cadrul ~ 
datele am primit la redac-

rezulta- 
unor mari Întreprinse 

sportului 
au luat 
corespun- 
lnformînd 
resort din 

CNEFS cu 
cerute. Ieri,

tie șl un răspuns 
am partea consi
liului județean pen
tru educație fizică 
Și sport Caraș-Se- 
verin, în care se 
spune : „Articolul
a fost discutat cu 
Întregul activ al 
CJEFS, care și-a în
sușit Intru totul 
critica ziarului. Vă 
mulțumim pentru 
ajutorul dat. In vi
itor, vom lua măsu
rile necesare pen
tru a evita aseme
nea neajunsuri. In cazul semnalat de 
<lv. vina aparține 
metodistului CJEFS 
— căruia 1 s-a încredințat această

sarcină —. sancțio
nat pentru negli
jența dovedită”.

Din cuprinsul răs
punsului aflăm, de 
asemenea, că atît 
în privința acțiu
nii „Delfin-70”rf cit 
și în organizarea 
cursului de perfec
ționare, a cadrelor 
necalificate, care 
predau educația fi
zică, au fost obți
nute rezultate re
marcabile. N-ar fi 
fost, oare, păcat ca 
ASEMENEA SUC
CESE SA RAMINA 
DOAR IN EVIDEN
ȚA PERSONALA 
A TOVARĂȘULUI 
METODIST 7

• învingătorul 
al acestei ediții

scris sim- 
orchestre

deveni cata- 
decît sub ac- 

și . a for-

campionatelor de cros este 
clubul Metalul București. 
Secția de atletism a acestuia 
este-printre puținele din 
București — dacă nu chiar 
singura — care în domeniul 
alergărilor pe distanțe me
dii și lungi nu se uită în 
grădina vecinilor, și an de 
an promovează în arena na
țională performeri valoroși.

în acest an elevii antre
norilor Silviu și Geta Du
mitrescu, și Constantin Nou- 
rescu au cucerit 6 titluri de 
campioni naționali adică tot 
atâtea cit și cluburile CAU, 
Dinamo și Steaua la un loc!!...

Izvorul acestor rezultate 
este selecția continuă, dorin
ța de afirmare, căutări ne
întrerupte (dovedind astfel tu
turor scepticilor care, în 
fond, nu sînt decît comozi 
că și in București există ele
mente foarte dotate pentru

N. MIHAIL

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

necontestat 
jubiliare a

(Continuare in pag. a 3-a 
la rubrici) I

SPECTATORUL
ȘI SPECTACOLUL SPORTIV

E
xigenja spectatorului prezent la manifestațiile 
sportive a crescut mult. Gusturile lui s-au rafi
nat, și este firesc să fie așa. Pe de o parte, 
a concurat la aceasta creșterea remarcabilă a 
sportului autohton, iar pe de alta bogatul, sub
stanțialul și variatul program internațional asi

gurat în permanență de ,micul ecran".
Pornind de la această constatare obiectivă, sinlem 

de acord că trebuie solicitat echipelor noastre, sportivi
lor, antrenorilor tot mai multă muncă la ședințele de 
pregătire, . un maximum . de concentrare în timpul parti
delor, mai multă fantezie pentru a asigura spectacolului 
sportiv consistență, o . valoare care să-l atragă și pe 
spectatorul cel mai avizat. Și n-am pune mîna pe inimă 
pentru a jura că întotdeauna întrecerile ce se desfășoară 
pe terenurile și în sălile noastre se situează Io nivelul 
dorit.

Dar, de aici și pînă la a înregistra absența in corpore 
a spectatorilor la majoritatea marilor manifestații spor
tive este o distanță greu de conceput. Ne referim, în fapt, 

.’a amatorii de sport din Capitală. Redactorii și corespon
denții noștri ne-au semnalat că la derbyuf campionatului 
de rugby — meciul Steaua-Dinamo — au fost ceva mai 
mult de 1 000 de spectatori, că la evoluția campioanei 
mondiale de baschet — echipa Iugoslaviei — în cadrul 
Balcaniadei, au asistat 1 500 de spectatori, deși tribunele 
sălii Floreasca puteau găzdui 
evoluția inegalabililor maeștri

I
I
I
I
I
i
I
i
I
I
i

Paseiștii nu suportă 2 
ritmul uluitor al progre- £ 
siei recordului mondial £ 
la săritura cu prăjina și X 
incriminează imixtiunea X 
materialelor noi. Cu pră- 2 
jina sa de bambus, nu “ 
prea flexibilă, Cornelius ~ 
Warmerdam sărea 4,77 m X 
în anul 1942. Astăzi, Pa- X 
panicolau a ajuns la 5,49 X 
m cu o prăjină specială X 
din fibre de sticlă, su- 2 
plă ca un resort, dar 2 
care nu se îndoaie — X 
pentru a 
pultă — 
țiunea vitezei 
ței.

Beethoven a 
fonii pentru 
mici, cu piano-forte. Mu- £ 
zică e oare trădată dacă X 
azi simfoniile sale sînt 5 
executate de mari ansam- 2 
bluri orchestrale, cu in- 2 

£ strumente perfecționate 2 
X și rezonanțe mai ample ? £ 

(vib) £ 
"llllllllllllllllllllllllllll?

FLORETA PLEDEAZĂ PENTRU FRUMUSEȚEA SCRIMEI...

Floretă, armă de mare finețe, atrage de fiecare dată atenția celor 
mai mulți dintre spectatorii iubitori ai «crimei, așa cum o dovedește și 
fotografia noastră. Pe planșă, Ardeleanu (in dreapta) șl Costescu, In
tr-un asalt al finalelor „Cupei României*.

(Citiți un comentariu p« marginea acestei eompeUțili tn 
pagina a 3-a), ~

iuțeau găzdui încoodatâ pe atît. Iar la 
___)!;!„. .v.dwțlri ai gimnasticii, sportivii jo
ii campioni mondiali și olimpici, au fost 

■ ug iu,u vinu mie de bucureșteni, ca să nujnai vorbim 
de îniîlnirea de scrimă dintre România I neană sau de alte manifestații sportive I naționale, la care publicul se cifrează

Iponezi, multip! 
ele față vreo i

și R.S.S. Ucrai- 
__________ _ interne și inier- I naționale, la care publicul se cifrează door la cîfeva 

Isute... Ce concluzie se poate _ frage de aici ? Oare pe 
bucureșteanul de astăzi nu-l interesează mai nimic din 
lumea sportului (dacă nu este prezent nici măcar atunci 
cînd evoluează somitățile unor sporturi cu largă audiență 

| la publicul mondial?), li esle indiferent spectacolul sportiv 
’ care-l obligă să părăsească fololiul din fata televizorului ?

Orice s-ar face, oricîts eforturi s-ar depune, el nu mai 
poate fi scos din dulcea blazare care-l învăiuie? Este 
șî aceasta o constatare obiectivă, fundamentată pe ar
gumentele înfățișate. Rețetele sînt tot mai slabe și or
ganizațiile sporlive organizatoare se văd din ce In ce 
mai des în imposibilitate de a susține cheltuielile (nu este 
deloc neglijabil aspectul financiar), iar tribunele — de
zolant de goale — nu oferă climatul de entuziasm nece
sar obținerii înaltelor performante.

Se impun, deci, măsuri. Am sugera forurilor sportive 
să programeze -— pentru moment — mai multe competiții 
interne și internaționale pe stadioanele și în. sălile, pro
vinciale. Publicul din Timișoara sau lași, din ..Glui sau 
Constanța, din Galați și din alte orașe ale țârii, fără a 
fi mai puțin exigent și rafinat, este. mai îndrăgostit de 

I.sport, mai dispus să-și dăruie entuziasmul celor ce în
cearcă să doboare recorduri în sport.

a Hrhfache NAUM

Ibucureșteanul de astăzi 
lumea sportului (dacă n
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vădită dificultate, în meciul cu Silberman,

putea face ab- 
regulile logicii, 
da șî nu la în-

FORMULA CAMPIONATULUI NAȚIONAL
TREBUIE REVĂZUTĂ

' Dacă am. 
stracție de 
am răspunde 
trebarea privind oportunita
tea formulei de desfășurare 
a finalelor campionatelor na-

• ționale de box. Federația de 
specialitate a încercat să ne 
convingă că formula a fost 

“ aleasă pentru a da posibilita
te boxerilor fruntași să se o- 
bișnuiască din vreme cu rit
mul încărcat al programelor 
olimpice sau al turneelor eu- 
.j-opene. Ei bine, argumentul 
acesta nu ne-a convins — și .

-am mai spus-o — pentru că 
tentativa de adaptare este 
prea timpurie, pentru că cea 
mai înaltă competiție națio
nală nu trebuie grevată de 
nici o idee preconcepută, pen
tru că interesele unei mino
rități (oricît de importante) 
nu pot fi opuse regulei majo
rității. Cu alte cuvinte, pen
tru cei 20 de aleși de azi, 

. care vor ajunge (sau nu I) la 
marile competiții viitoare, nu 
este îngăduit să facem dero
gare de Ia prevederile tra
diționale ale oricărui campio
nat național. (Aci ar trebui 
poate să spunem un cuvînt 
și despre modul artificial de 
suprapopulare a turneului fi-

O REPRIZĂ CU..,

JOCK
ENG
LAND

— Ați arbitrat multe 
meciuri la campionatele 
noastre naționale. Ge pă
rere aveți despre boxul 
românesc ?

— Aș zice că boxerii 
români nu sînt totdeauna 
boxeri în sensul pur teh
nic, în schimb sînt foarte 
puternici, mușchiuloși și 
luptători. Cred că aș pu
tea da exemplul a doi 
dintre 
care au în același timp 
calități de boxeri și de 
luptători: Silberman și
Stump. Mi se pare că în 
România cind vorbiți des
pre boxeri, de fapt ziceți 
combatanți. Cred că ar 
trebui să reuniți toți an
trenorii și să-i rugați să 
predea boxerilor mai per
severent tehnica, pentru 
că eu cred că aveți boxeri 
buni, dar ei ar putea fi 
și mai buni.

nal, prin perpetuare* mar 
criterii arbitrare d» calificare, 
prin învățarea unor învinși 
de la fazele de ttonâ ti — 
ceea ce para mai grav — ac
ceptarea unor candidaturi din 
rîndurile juniorilor!). A *- 
dăuga la șubredul argument 
propriu exemplul altor țări
— este o eroare din partea 
federației, atîta vreme ctt ță
rile evocate au un efectiv de 
boxeri infinit mai mare de
cît al nostru, raportat la o 
populație uneori înzecită.

Dacă totuși am luat în con
siderare și un da în analiza 
noastră, acesta se datorește 
unei singure circumstanțe a- 
vantajoase pe care o deslu
șim lîn formula actuală. Adu
cerea a 200 de boxeri la Bucu
rești dă tehnicienilor, specia
liștilor, 
bilitatc 
revistă
— așa, 
este — 
Nimeni 
toate fazele de zonă, de pre
tutindeni, nici arbitri, nici 
antrenori, pentru a putea a- 
precîa — așa cum a fost ca
zul în cele 9 zile la Bucu
rești — Pe ce ne bazăm în 
pugillsmul românesc. Pentru 
a evita necesitatea unei ast
fel de situații, există mijloace 
pe care le-am amintit cu alte 
ocazii : înmulțirea reuniuni
lor locale, a meciurilor inter- 
orașe, a galelor cu capete de 
afiș, acceptarea provocărilor, 
încurajarea turneelor challen
ge etc. $1 atunci — cu inte
resul pentru box renăscut — 
nu va mal trebui să vedem, 
o singură dată pe an, cu 
convocare în Capitală, nu nu
mai elita pugilistică ci șl 
tot grosul.

Dezavantajul cel mai net 
al suprapopulării turneului 
final s-a văzut în tabelul 
statistic care atestă o treime 
din meciuri încheiate Înainte 
tie limită, conflrmînd cifric 
ceea ce am văzut cu ochii 
noștri : un îngrijorător deca
laj valoric între competitori, 
un dezechilibru care nu face 
nici un serviciu nici fruntașu
lui învingător fără osteneală 
într-un minut, tnici începăto
rului (chiar de talent) mar- 
telat de un pugilist experi
mentat șl poate săturat pen
tru totdeauna de box.

Dacă ar fi să conchidem 
cu un singur cuvînt, am zice 
mai curînd nu experimentu
lui din acest *n, ou amen
damentul că pot fi găsite zeci 
de posibilități pentru adapta
rea membrilor lotului națio
nal la ritmul competlțillor- 
maraton.

antrenorilor, o posi- 
unică de a trece în 
eșalonul superior — 
bun sau rău, cum 

al boxului autohton, 
n-ar putea parcurge

Gh. Ene în
este numărat de arbitrul I. Boamfă

GONG
• La 23 noiembrie va începe 

la Vidin (Bulgaria) o mare 
competiție internațională de 
box intitulată „Turneul Prie
tenia”, la care vor participa 
speranțele olimpice din urmă
toarele țări : Uniunea Sovieti
că, Polonia, R.P.D. Coreeană. 
Ungaria, R. D. Germană, Ce
hoslovacia, Iugoslavia, Cuba, 
R. P. Mongolă, Bulgaria și Ro
mânia. Țara ndastrâ va fi re
prezentată la toate cele 11 ca
tegorii de greutate. Pregătirile 
pugiliștilor noștri sint conduse 
de antrenorii : Tedi Nicules- 
cu, Dumitru Ion șl Sandu Ion.

• Sîmbătă 14 noiembrie se va 
disputa la Galați o gală de 
verificare și de selecție în ve
derea formării echipei de spe
ranțe pentru „Turneul Priete
nia" din Bulgaria.

• Formația de box a clubu
lui sportiv Farul din Constanța 
întreprinde un turneu în Aus
tria și R.F. a Germaniei, unde 
va susține mai multe întîlnirl 
amicale. Printre alții au făcut 
deplasarea și proaspeții cam
pioni naționali Aurel Mihal șl 
Aurel niescu.

• Campionii europeni Calis- 
trat Cuțov și Ion Alexe sînt în 
așteptarea verdictului medicilor, 
care trebuie să hotărască dacă 
cei doi sportivi vor fi supuși 
unor 1 ntervențil chirurgicale. 
Cuțov — în urma unul trauma
tism la mina dreaptă, iar Ale
xe — pentru o slnuzltă cro
nică.

• Ca urmare a k.o.-ulul su
ferit în finala campionatelor 
naționale, semigreul Marin Con- 
stantlnescu tDinamo Buc.) va 
beneficia de un repaos total 
pină la 1 ianuarie 1971.

Foto : D. NEAGU
• Constantin Ciucă și Ion 

Monea își vor relua pregătirile 
la 1 decembrie, urmind ca la 
competiții să participe de la 1 
ianuarie 1971.

• Recent, la Salzburg (Aus
tria), deși în vîrstă de 44 de 
ani, triplul campion 
Lâszlo Papp a urcat 
in ring pentru două 
demonstrative.

olimpic 
din nou 
meciuri

A.I.B.A. 
în Tan-

o Viitorul congres 
va avea loc în 1974, 
zania. Țara africană a obținut 
onoarea de gazdă la concuren
ță cu Canada (23—20 la voturi).

• Intr-un recent clasament 
american, „regii knock-out-ulni’’ 
sînt astfel ordonați : 1. Jos
Frazier (22 k.o. din 25 meciuri, 
88 la sută), 2. Rocky Marciano 
(43/49=87.8 la sută), 3. Cassius 
Clay (24/30 =80 la sută), 4. Joe 
Louis (54/71=76,1 la sută). Ur
mează : Sonny Liston (70,6 la 
sută), Jim Jeffries (69,6 la su
tă). Floyd Patterson (63,6 la 
sută), Max Baer (63,2 la sută), 
Ingemar Johansson (60,7 la su
tă), Jack Dempsey (60,5 la sută).

boxerii români

Victor BANCILUESCU

(Urmare din pag. 1)
PARTICIPĂRI LA CONCURSURI PESTE HOTARE

CINCI CENTRE NOI DE 
SCHI ÎN JUDEȚUL 

NEAMȚtanțe variate (15 m pen
tru piloți, 15 și 30 m pen
tru frînari).

Rezultatele au fost bune, 
evidențiindu-se dintre piloți, 
în afara lui Ion Panțuru i 
Dragoș Panaitescu, Nicolae 
Stavarache, Eugen Bogdan și 
Vulpe, iar dintre frînari t Ni
colae Neagoe (în excelentă 
formă), Gh. Panaitescu, D. 
Focșeneanu și Ion Zangor. 
Evoluția mai slabă a lui Du
mitru Pascu se explică prin 
urmările dureroase ale unei 
entQrse suferite acum cîteva 
luni.

Zilele acestea, reuniți la 
București pentru un control 
medical complex, membrii 
loturilor continuă pregătirile, 
efectuînd parcursuri de mo- 
tociclism și ședințe de zbo
ruri acrobatice, pe aeroportul 
Clinceni, sub îndrumarea co
mandantului Aeroclubului 
București „Aurel Vlaicu", 
Mihail Ionescu. Avînd pe pi- 
lotul-instructor Gheqrghe 
Lungu la manșă, ieri, hohe
rii au exersat pentru ultima 
oară viraje în zbor, evoluții 
acrobatice, loopînguri etc.

S-A ÎNCHEIAT FAZA INTERCLUBURI A CAMPIONATULUI NAȚIONAL

La patinoarul acoperit „23 
August", au avut loc dumi
nică întrecerile fazei inter- 
cluburi a campionatului na
țional de patinaj artistic (se
niori și senioare). Participan- 
ții au susținut testul a 3 fi
guri impuse, necesare pen
tru obținerea baremului de 
clasificare.

Iată punctajele, (medii de 
note) obținute de cei pre- 
zenți la start: BĂIEȚI : 1.
D. Sandu (Constructorul) 3,07 

sp. 2) 
SD. 2) 
(IEFS) 
(IEFS) 
(Con- 
Elena 

!. Doi-

(Șc. sp. 2) 2,72 p; 
Tănase (Șc. sp. 2) 
9. Adina Caimacan
2,63 p.

7. Anca
2,66 p;

(IEFS)

CUPA ROMÂNIEI*
Vom începe comentariul nos

tru pa marginea finalelor „Cu
pei României" la scrimă, cu 
o subliniere: federația de re
sort a procedat foarte bine 
programing această competiție 
— a doua ca importanță pe 
plan intern — în ajunul celei 
de a III-a ediții a Balcania
dei, care va avea loc anul a- 
eesta Ia Sofia între 19 șî 22 
noiembrie. într-un asemenea 
context, „Cupa României’' a 
constituit ultima verificare a 
trăgătorilor români care vor 
face deplasarea in capitala Bul
gariei.

Fără îndoială că printre flo- 
rettști s-a impus, în primul 
rînd, Tănase Mureșanu, situat 
permanent în prim planul în
trecerilor, nu numai printr-o 
deosebită orientare tactică, ci, 
in același timp, și printr-o ex
celentă pregătire fizică, prin 
etalarea unui larg registru de 
procedee tehnice. Dintre cei-

LOTUL DE TINERET
A PLECAT LA BRATISLAVA

Ediția din acest an a com
petiției internaționale de judo 
„CUPA PRIETENIA", rezer
vată tineretului, va avea loc 
la Bratislava (Cehoslovacia), 
în zilele de 14 șl 15 noiem
brie. Federația română de 
specialitate a desemnat ur
mătorul lot de concurențl pen
tru a participa la confrun
tări : cat. 58 kg Al. Filip și 
C. Mihalca, cat. 65 kg Gh. 
Darna șl C. Roman, cat 73 
kg M. Flore» și M. Notopoi, 
cat. 85 kg C. Melnio șl D. 
Alexandru, cat. -J-85 kg C. 
Nicolan șl G. Naeldsdorfer. 
Antrenor — Mihai Botez, ar
bitru — Gheorghe Donciu șl 
conducător — Anton Mura- 
ru, secretar general al F.R.J. 
Lotul țării noastre a plecat 
aseară din Gara de Nord.

lalți selecționabili pentru Bal
caniadă l-a secondat Mihai 

Tiu. mai puțin activ ca de o- 
bicei, totuși într-o formă con
stant bună, care ne face să nă
dăjduim într-o prezență activă 
la Sofia.

Dintre .floretiste le-am putut 
urmări pe Suzana Ardcleanu 
și Ana Halchin. Evoluție sa
tisfăcătoare în ambele cazuri, 
poate mai puțin concludentă în 
ceea ce o privește pe Halchin. 
Accidentată în ultima rundă a 
finalei, ea n-a mai putut arăta 
tot ce poate. Să sperăm că pină 
la plecarea la Sofia se va res
tabili. Sînt de regretat cîteva 
absențe, în primul rînd aceea 
a Ilenei Drimbă, din motive 
obiective, precum și ale Ro- 
dicăi Văduva și Magdalenel 
Bartoș, necalificate.

Pentru spadă lucrurile sînt 
clarificate în special în cazu
rile trăgătorilor Alexandru 
Istrate și Constantin Duțu, cu 
prezențe active in „Cupa Ro
mâniei". Păcat că ultimul a 
slăbit din vitalitate către în
cheierea întrecerilor. Să fie la 
mijloc puțină oboseală, nervoa
să îndeosebi ?

Sabia a fost poate cea mal 
concludentă 
mai 
din 
s-au impus 
lor, în ordinea clasării lor — 
Alexandru Nilcă (4). Ionică 
Pop (6), Iosif Budah&zln (8) șl 
Cornel Marin (10). în orice

dintre arme. Nu
puțin de patru trăgători 
lotul pentru Balcaniadă 

atenției antrenori-

caz este îmbucurător faptul că 
majoritatea trăgătorilor au pu
tut participa Ia acest Important 
test, știindu-se că cea mai di
ficilă probă — pentru n'oi — 
din cadrul Balcaniadei o repre
zintă cea de sabie,

Tn afara absențelor amintita 
trebuie să mal relevăm pe cele 
ale floretistelor Eva Lenghel 
și Eva Palal, ambelo din Satu 
Mare. Ele au participat la „Cu
pa României" callficindu-se in 
finală, dar fiind eleve în cla
sa a Xll-a s-a apreciat că o 
deplasare Ia București, chiar 
numai de câteva zile, le-ar 
crea dificultăți la învățătură. 
De acord 1 Dar lucrul acesta 
nu era cunoscut și înainte de 
finale 7 în acest caz de ce au 
mal luat parte la competiție ? 
Numai pentru a bloca locurile 
altor sportive ?

Șl jncă o observație 1 ar fl 
de dorit ca formula de desfă
șurare a „Cupei României" să 
sufere o modificare. Și anume 
pentru ca un număr mal mare 
de eoncurențî să aibă posibili
tatea de a participa la ultimul 
act al competiției, cifra fina- 
liștllor să fie de 32. El ar urma 
să susțină un prim tur preli
minar șt apoi să participe la 
finala proprlu-zlsă, cu 16 tră
gători. Marea majoritate a an
trenorilor cu care am discutat 
această formulă nouă, o consi
deră mai echitabilă. Deci...

Tlbariu STAMA

O PRIMĂ SELECȚIE
Luind în discuție participarea 

sportivilor noștri la campiona
tele mondiale de lupte din 1971 
și la Jocurile Olimpice de la 
MUnchen — 1972, Biroul F.R.L. 
a hotărît că pregătirile pentru 
aceste competiții de anvergură 
să înceapă chiar în toamna a- 
ceasta. Astfel, s-a fixat ea o 
primă selecție să aibă loa la 
sfîrșitul acestei săptămîni, la 
Poiana Brașov. Deci în zilele 
de 14 și 15 noiembrie se orga
nizează primele concursuri pen-

PENTRU C.M. Șl J.O.
tru intrarea In loturile națio
nale, la greco-romane și libere. 
La primul test se vor prezenta 
luptători de la cite trei catego
rii de greutate, la ambele sti
luri : cat. 62 kg, 82 kg, 90 kg — 
la greco-romane, respectiv 57 
kg, 90 kg și 100 kg — la libere. 
Cluburile și asociațiile sportive 
care au în secțiile lor de lupte 
sportivi nominalizați sau ele
mente de perspectivă trebuie 
să-l trimită la confruntările cu 
caracter de selecție.

★

■eo. pa «0 m plat șl oara a elș- 
tigat toate cele patru probe la 
care a participat. S-au mal remarcat Mariana _Vasilache (Florești), — - - - ■
Ion Duță țl Mihal Ionescu (Măr
gineni), care au obținut, de ase
menea. rezultate promițătoare.

Clasamentul final 1 1. Măgureni 
103 p; L Păuleștl Bl p; 3. Mărgi
neni 80 p) ă. Florești M p.

„CUPĂ BORCEA*’ 
LA BASCHET

CUPA ZARANDULUI" 
LA ORIENTARE 

TURISTICA

tat locuri Ideale pentru practi
carea sporturilor da lamă, tn a- propierea orașului Clmpulung 
Muscel, unde lucrează ca medic.

Doctorul Horațiu Economu, co
legul său de breaslă Victor Popa 
și ing. Nicolae Gabrovschl au 
căutat, cu multă rivnă, locuri ca
re să fie Ia îndemtna oricui, fă- 
etnd apoi planuri și propuneri 
organelor locale pentru amena
jarea unor piste de schi. In ve
derea apropiatului sezon, ei au 
trasat în munții Matelaș șl Strim- 
tu, situați la o distanță de circa 
10 km de centrul orașului Cim- 
pulung Muscel, ptrtille pe care 
vor avea loc viitoarele concursuri. 
Către Matelaș există curse obiș
nuite de autobuz, iar pentru a 
ajunge pe platoul de la Strîmtu, 
urci, fără prea mari eforturi, pe 
coline pline de farmec, aproape 
două ore. Aflată pe versantul 
nordic,. ptrtla da «lei păstrează

punctului de plecare se găseșta ..... --------- - -------
o sttnă, din piatră șl cărămidă, 
lăsată tn părăsire da clțlva ani. 
Clădirea ara camere spațioasa șl o sală care pot fi transformate 
— cu puține cheltuieli — Intr-o 
cabană, cara ar fl. după spusele 
localnicilor, suprasolicitată, șt 
la ptrtla de pe muntele Matelaș 
se simte nevoia unul refugiu, a 
unul chioșc cu ceai cald șl gus
tări pentru cel care vin aici, atrași de splendoarea zăpezilor.

Vaslllca Radu (Păuleștl),

ConslUul județean pentru edu
cație fizică șt sport Ialomița, prin 
comisia județeană de specialitate, 
a organizat o competiție de bas
chet rezervată junioarelor, dotată 
cu fcCupa Borcea". La competiție 
au participat echipele Progresul 
București, școala sportivă Galați

II

apropierea comunei Otvosîn . .
din județul Arad s-au disputat, 
recent, întrecerile celei de a III-a 
ediții a competiției interjudetena 
la orientare turistică, dotată cu. 
„Cupa Zarandului”.. Concursul a 
reunit Ia start echipe reprezen
tative din șase județe : Arad. Bi
hor, Caraș-Severin, Cluj, Hune
doara șl Timiș.

La băieți traseul a măsurat 3 
km, cu 10 puncte de control. Cel 
mal bun rezultat — 90 minute — 
a fost obținut de echipa Școlii 
generale din Les (județul Bihor), alcătuită din elevii Gheorghe 
Copăceanu, Gheorghe Borza și 
loan Abrudan.

La fete, traseul a măsurat tot 
5 km, cu 7 puncte de control și 
a fost străbătut în cel'mar senrtr 
timp de echipa reprezentativă a 
județului Arad, urmată de echi
pele județelor Timiș șl Bihor.

Iile GHIȘA 
eoresp. principal

a revenit echipei Progresul Dumi
rești. Pe locurile următoare a-au 
clasat, In ordine, Știința Fetești 
șl Școala sportivă Galați.

I. MATA1In așteptarea primei zăpezi, 
comisia județeană de schi, de pe 
lingă C.J.E.F.S. Neamț, a șl luat 
o serie de măsuri menita fă asi
gure dezvoltarea schiului In ju
deț. In ultima săptămină a lunii octombrie, un colectiv de spe
cialiști condus de prof. D. Ter- 
bescit — președintele comisiei ju
dețene de schi — s-a deplasat tn 
zona montană a județului pentru 
a depista locurile unde există pn • 
sibllitățl pentru practicarea schiu
lui. In urma acestei acțiuni, s-a 
stabilit să se înființeze centra de 
schi la BOKCA, CEAHLĂUL, 
GRINȚIEȘ, BICAZ sl TG. NEAMȚ. 
Au fost trasate plrtllle pentru 
schi alpin șl traseele pentru schi 
fond, au fost numiți Instructori 
In toate aceste centre, care au 
și fost dotate cu un minimum de 
echipament și materiale sportive. 
De altfel, pentru dotarea acestor 
centre cu materiale necesare des
chiderii cursurilor C.J.E.F.S., Co
mitetul județean U.T.C. șl Consi
liul județean al pionierilor au a- 
locat suma de 50 000 de lei.

La Piatra Neamț — oraș cu 
tradiție tn sporturile de Iarnă — 
s-a curățat ptrtla din parcul Cczia 
și, în prezent, se lucrează la ame
najarea alteia 
Pietricica. Deci, județul nostru 
decît... zăpadă 
activitatea.

Tr. ANDRONACHE

PRIMA ECHIPA' DE VOLEI 
LA TULCEAPatinatorii noștri 

vor fi prezenți, la 
cestei săptămîni, 
mari competiții internaționale 
de patinaj artistic.

Luni seara, au plecat în 
RD. Germană, sportivii Ro- 
dica Didă șl Dragoș Sandu, 
însoțiți de arbitra Ecaterina 
Pustai. El vor participa la 
tradiționalul concurs dotat cu 
trofeul „Săbiile albastre", ce 
se va desfășura la Karl 
Marx-Stadt, între 12 și 16 
noiembrie.

Un al doilea 
natori români 
plece, în cursul 
tăzi, la Praga.
fășoară, în zilele de 11—15 
noiembrie, tradiționalul con
curs internațional „Patina de 
aur". Țara noastră va fi re
prezentată de campionii na
ționali de seniori, Beatrice 
Huștiu și Gheorghe Fazekas. 
Mai fac parte din delegație 
arbitra Vera Curceag și an
trenorul Victor Neaga.

fruntași 
finele a- 
în două Nu de mult a luat ființă 1* 

Tulcea. tn cadrul asociației spor
tive Viitorul, o «ecțle de volei. 
Inițiativa aparține inginerului 
Fr. Elbenschutz, fost jucător la 
divizionara A, Politehnica Galați. 
Ex-gălățeanul, reîntors in orașul 
tău natal, n-a vrut să se des
partă de sportul preferat și — 
găsind Înțelegere la conducerea 
asociației sportive, la Consiliul 
județean pentru educație fizică 
și sport — a creat primul nucleu 
voleioallstlc din orașul de la 
porțile Deltei. Pentru început, a 
luat ființă o echipă masculină, 
care se antrenează de trei ori pe 
săptftmînă In sala de sport a mu
nicipiului. Cei 12 jucători șl-au 
propus ca prim obiectiv partici
parea tn campionatul de calificare 
«1 promovarea in divizia B. Suc
ces 1 (T. R.)

CONCURS ATLETIC 
LA MĂGURENI

Bulele (Șc. 
M. Ion (Șc.
O. Goga
E. Tăujan 
M. Popescu

p; 
p; 
p; 
p;

p;
2,80

. 2,70
2.56
2,48
str.)
Moiș (IEFS) 3,08 p, 
na Ghișerel (Șc. sp. 2) 3,04

Ionescu
Rodfca

p; 3. Constanța 
(Constr.) 3,02 p; 4.
Didă (IEFS) 2,90 p; 5. Doina 
Mitricică (ASCPMB) 2,76 p; 
6.—7. Mariana Ionel (Sc. sp. 
2) și Constanța Formagiu

lot de pati- 
urmează să 
zilei de as- 

Aci se des-

noi, pe muntnl* 
schiorilor din 

nu le mal trebuit» 
pentru a-sl începe

prof. Radu TOMA

(Urmare diri pag. 1)

probele de fond). Bravo lor, 
și celorlalți care procedează 
la fel.

Dintre campionii Metalului 
o mențiune in plus pentru 
foarte tinărul Gheorghe Ghi- 
pu — realmente deosebit.

• Noi centre pe harta atle
tică a țării. Din Rîmnicu 
Vîlcea ne-a fost 
ciem o atletă de 
liana Leau care 
cursa junioarelor 
menea siguranță de parcă ar 
fi în atletism de 10 ani. O 
autentică campioană această 
elevă a prof. Diaconescu. De 
la Brebu, inimosul și pri
ceputul antrenor Nicolae Dra
gan a adus pe firmamentul 
performanței pe Elvira Bucșe. 
De la Cisnădie antrenorul A. 
Dumitriu, a realizat o reală 
surpriză prin clasarea pe lo
cul 3 a echipei de senioare 
compusă din fete deosebit de 
ambițioăse care lucrează nu
mai în schimburi de noap
te!...

• O impresie excelentă a 
realizat-o talentatul 
constănțean Andrei 
(antrenor Florica

• Organizarea foarte bună. 
Trebuie felicitată comisia de 
organizare (președinte 
Florea) pentru felul cum 
achitat de dificilul rol 
gazdă.

• Niculae Mustață a mal 
cîștigat o cursă dovedind încă 
o dată — dacă mai era ca
zul — că acest atlet d'îrz și 
muncitor rămînă cel mai bun 
fondist al nostru. In urma 
sa, Rusnac și apoi... Crosul 
balcanic pretinde în. primul 
rînd omogenitate.

• în cursa senioarelor, E-. 
lisabeta Baciu a realizat o 
victorie aplaudată dovedind 
scepticilor că dintr-o junioa
ră considerată plafonată și ca

dat să ve- 
15 ani, Li- 
a dominat 
cu o ase-

junior 
Dinescu 
Dobrin)

R. 
s-a 
de

atare... terminată, poate a- 
pare o senioară în progres, o 
echipieră de nădejde pentru 
reprezentativa noastră.

• Cu toată evoluția bună 
a multor alergători am ră
mas totuși cu un gust amă
rui pricinuit de slaba com
portare a unor atleți de la 
care pretențiile sînt cu to
tul altele, față de valoarea 
lor anterioară și de posibili
tăți. Este vorba de Ilie Cioca, 
Ortvin Scheible, Petre Rusu, 
Ilie Orășteanu, Andrei Na
talia, Viorica Gabor și alții.

• Noile categorii de vîrstă 
care vor intra în vigoare la 
I ianuarie, vor crea serioa
se probleme in special atle
telor născute în 1953, dar și 
celor mai tinere. Va trebui 
să se 
cu ele 
firma în competițiile viitoa
re. La 
voltării atletismului RABA
TUL NV MAI 
MIS.

• Peste 5 lunî 
orașul natal al 
european Mihail 
așteaptă o nouă 
campionatelor balcanice de 
cros. Este un prilej pentru 
a arăta că după succesele 
categorice la balcaniadele de 
seniori șl de juniori, crosul 
de la București a fost un ac
ei ’ ~nt și că valoarea noastră 
esu alta. Pentru aceasta, a- 
preciem că este absolut ne
cesară o pregătire minuțioasă 
a lotului, asigurîndu-se cele 
necesare. Antrenorii atleților 
in cauză trebuie să înțeleagă, 
in primul rînd ei că NUMAI 
O CONLUCRARE REALĂ, O 
DORINȚĂ FERMĂ DE tN- 
TR-AJUTORARE POATE 
DUCE LA SUCCESE. Aban
donarea „feudelor personale" 
și extirparea oricăror tendin
țe singulare care nu sînt în

> folosul echipei vor crea pre
misele unor rezultate supe
rioare.

i

lucreze foarte serios 
pentru a se putea a-

nivelul actual al dez-

BSTE PER-

la SHven, în 
campionului 

Jelev 
ediție

ne 
a

ÎN AȘTEPTAREA SEZO- 
'NULUI ALB

Tmaglnea alăturată te-ar face 
să crezi, prin splendoarea ei, că 
este realizată de un profesionist, 
tntr-una din cele mai atrăgătoare 
stațiuni de sporturi de iarnă din 
țara noastră. Realltatea-i alta : autorul fotografiei este un ama
tor de excursii și anume Horațiu 
Economu. Pe schiuri șl cu rucsa
cul la spinare, In fruntea cita 
unui grup de tineri, el a depls-

în vederea popularizării atletis
mului, am organizat tn comuna 
noastră — ne scrie prof. Gh. Tar
ea, un concura 1a care au parti
cipat elevii școlilor generale 
Păuleștl, Florești, Mărgineni 
bineînțeles. Măgureni. Peste 
de elevi și aproape 3 000 de 
rlnți din satele sl comunele 
vecinate au participat șl asistat 
la acest patrulater atletic. Per
formera concursului a fost eleva Ana Dumitrescu (Șc. generală 
din Măgureni), care a obținut 7.7

Zona superioară a pirtiel de schi de pe muntele Strîmtu 
Foto : DR. H. ECONOMU

IN JUDEJUL BOTOȘANI
(Urmare din pag. 1)

tului executiv al consiliului 
popular județean reprezintă, pe 
linia acestor permanente pre-

ocupări, un nou și prețios spri
jin pe care toți factorii spor
tivi au datoria să-l folosească 
la maximum pentru progresul 
multilateral al 
județul Botoșani.

ARGUMENTE CARE ATESTĂ SCHIMBĂRI
Notăm, pentru început, o a- 

preciere care explică multe din 
lucrurile bune, făcute temeinic 
în ultimul timp, pentru ca 
sportul din județul Botoșani să 
înceapă a căpăta dimensiunile 
și trăinicia așteptate : ;,...se fa
ce remarcat faptul că birourile 
județene, sindicatele și U.T.C., 
Inspectoratul școlar. Consiliul 
județean al organizației pionie
rilor, Consiliul județean pentru 
educație fizică șl sport colabo
rează mal bine in rezolvarea 
sarcinilor de a se asigura acti
vității sportive de masă o dez
voltare continuă, pe măsura ce
rințelor actuale".

Din bilanțul bogat — dacă 
ne referim, prin comparație, 
la un trecut destul de apropiat 
— expus cu prilejul analizei, 
desprindem doar câteva suc
cese, cu semnificații, însă, după 
opinia noastră, în orientarea de 
astăzi a sportului de masă din 
acest județ, în privința felu
lui cum gindesc și muncesc —■ 
sub conducerea comitetului ju
dețean de partid —• activiștii 
sportivi din Botoșani.

• A crescut evident numă
rul asociațiilor în care — spre, 
deosebire de anii anteriori — 
a început să se facă cite ceva, 
chiar dacă rezultatele nu sînt 
spectaculoase (poate, nici nu

sportului din

ESENȚIALE
pentru ca ce- 
multi tineri,

trebuie să fie...), 
tățenii, cit mai 
să fie cîștigați de ideea nece
sității mișcării în aer liber, a 
practicării exercițiilor fizice și 
activităților sportive de masă. 
Au fost astfel, subliniate re
zultatele bune obținute de a- 
sociațiile Victoria P.T.T.R., Să
nătatea Dărăbani, Confecția Do- 
rohol, Voința Botoșani, Uzinele 
textile ș.a.

• Aflăm cu satisfacție și des
pre reușitele unor eforturi spo
rite depuse în domeniul spor
tului școlar. Evităm cu intenție 
cifrele pentru că, la ora ac
tuală, în Botoșani nu mai este 
la „modă" matematica specta
culoasă, dar atît de relativă, 
totuși, a «portului de masă. 
Important este că în fiecare 
școală a început «ă se facă dte 
ceva din ceea ce este nece
sar pentru creșterea unei ge
nerații de elevi merituoși și, 
în același timp, tineri sănătoși,

NEVOIA DE A CUNOAȘTE Șl
„Analizînd, în spiritul exigen

ței și al cerințelor actuale, ac
tivitatea desfășurată pentru dez
voltarea sportului de masă, 
considerăm, însă, că rezultatele 
de pină acum nu sînt pe mă
sura reală a posibilităților, a

viguroși, cu putere de învăță
tură, cu dragoste de viață. Va 
veni, curînd, și vremea statisti
cilor...

• începuturi convingătoare — 
și în sportul sătesc, „zonă pe
riferică" pină nu de mult in 
județul Botoșani. Spre exem
plificare vom aminti doar tra
diționalele întreceri sportive din 
comunele Cristinești, Havîrna, 
Drăgușeni, Hlipioeni, Dersca. 
„Cupa tineretului” a avut un 
start nesatisfăcător, dar cei în 
drept au știut să acționeze la 
timp (măsuri propagandistice, 
de organizare, amenajări de te
renuri simple) și, în final, com
petiția a însemnat un auten
tic succes care, printre sitele, 
a dus la o largă răspîndire a 
unor «porturi (atletism, șah, 
tenis de masă, trântă, oină, ci
clism, volei, handbal, popice).

Să ne oprim, totuși, aici. De 
altfel, nici analiza sportului de 
masă din județul Botoșani nu 
a insistat asupra succeselor de
cît pentru a pune în evidență 
anumite lăudabile schimbări de 
esență In felul în care este în
țeleasă această activitate, pen
tru a arăta că — prin mun
că, pasiune, competență — pot 
fi realizate progrese multilate
rale.

A PRIVI ÎN FATĂ ADEVĂRUL

este 
uzi- 
din 
cei

condițiilor create" (din mate
rialul prezentat în cadrul a- 
nalizei).

Este evident — o știm și 
din ultimele vizite făcute în 
mai multe asociații sportive din 
acest județ — că bilanțul re

alizărilor ar putea fi prezen
tat și mai pe larg. Este, însă, 
mult mai potrivită acum cu
noașterea ADEVĂRATELOR co
ordonate pe care se înscrie as
tăzi sportul din Botoșani și ast
fel, cunoașterea exactă a dru
murilor viitoare. De aceea, de
sigur, s-au spus atît de multe 
lucruri despre direcțiile spre 
care toți cei ce muncesc în 
domeniul sportului trebuie să-și 
îndrepte atenția in viitor, por
nind de la realități evidențiate 
cu prilejul analizei.

• Cuprinderea cetățenilor, a 
tineretului, în practicarea exer- 
cițiilor fizice și sportului 
încă nesatisfăcătoare. La 
nele textile „Moldova" 
Botoșani numai 100 din
peste 2000 de tineri participă 
sistematic Ia activitățile spor
tive, la Săveni — numai 50 
din 1500 de tineri, în comunele 
Șendriceni, Gorbănești, Mihăi- 
leni, Copălău, Ungureni — ace
lași procentaj care trebuie «â 
dea de gîndit,

• Este necesar să se acțio
neze cu mai multă eficiență in 
ceea ce privește diversificarea 
formelor de cuprindere a cetă
țenilor, a tineretului, în prac-

* ticarea 'exercițiilor fizice și 
sportului. Cităm, din nou, din 
materialul prezentat la analiză : 
„Majoritatea asociațiilor sindi
cale, ca și din unele comune, 
acordă atenție numai echipelor 
de fotbal, celelalte ramuri fi
ind neglijate, așa cum se în- 
tîmplă Ia Unirea Săveni, Să
nătatea Darabani, Rapid Un
gureni, Șiretul Rădăuți ș.a„ 
unde atletismul, gimnastica, 
înotul, turismul, schiul, tenisul 
de cîmp, trinta, oină, se prac
tică foarte puțin”...

Un „P.S." la această impor-

tantă concluzie : jocul de oină, 
tradițional In județul Botoșani, 
a fost dat uitării in multe 
locuri ; doar în comuna Avră- 
meni există o echipă puternică 
de seniori și una de școlari !

• Trebuie combătută nepă
sarea manifestată încă în mul
te locuri ; în asociațiile Vola
nul, Confecția, Comerțul Boto
șani, Unirea Săveni, în comu
nele Manoleasa, Corni, Șendri- 
ceni, Tudora, Suharău etc. nu 
s-a organizat aproape nici un 
fel de activitate 
masă.

• S-a apreciat, 
profunde analize, 
nerile în urmă — 
merare nu se Încheie cu exem
plele amintite — se fac vino
vate și organele și organizați
ile județene cu atribuții în do
meniul sportului de masă. Au 
fost arătate deficiențe în a- 
ceastă direcție ale activității 
Inspectoratului școlar județean. 
Comitetului județean 
Consiliului județean

sportivă de

In baza unei 
că de rămî- 
a căror enu-

U.T.C.. 
pentru 

educație fizică și sport, consi
liilor populare, care au făcut 
prea puțin pentru crearea con
dițiilor materiale necesare dez
voltării sportului de masă (in 
diferite sate, cartiere, școli — 
nu există nici o bază sportivă) 
etc.

Firesc, dezbaterile au fost în
cheiate prin adoptarea unor 
măsuri imediate (planul Birou
lui Comitetului județean de 
partid cuprinzînd prevederi care 
rămîn în actualitate) ce vor 
duce, fără îndoială, la creșterea 
aportului tuturor organelor și 
organizațiilor județene cu atri
buții în acest domeniu, la eli
minarea deficiențelor semnalate, 
la rezultate pe măsura cerințe
lor și a condițiilor existente.
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BILL SHAMKLY: „Azi, condiții mult mai bune

@ Numai la cluburile mici se poate învăța 
$ Esențialul: construcția echipei 
© Un romantic pe o Insulă a

Bill Shankly, manager cunoscut Intr-un soccer apreciat în 
întreaga lume, are pe cartea sa de vizită un însemn rar întîlnit 
la colegii săi de breaslă 1 PESTE UN DECENIU LA ACEEAȘI 
ECHIPA, F. C. LIVERPOOL.

La 1 decembrie 1970, Bill Shankly va împlini 11 ani de cînd 
se află la cîrma acestei formații, timp în care F. C. Liverpool 
a cunoscut cele mal mari succese din îndelungata sa istorie.

Cu ce putea, atunci. începe interviul nostru, dacă nu cu 
decembrie 1959 ?

realismului

dar fotbal mai slab decît ieri

PcTg. 0 3~a

Duminică, pe „Republicii CE SE INTIMPLA
FINALA CONCURSULUI

— Ați preluat 
Liverpool cînd 
divizia secundă 
giir, cu gîndul la promo
vare. Care v-a fost, a- 
lunci, pîrghia cu care ați 
ridicat echipa în 
ligă ?

— Fiecare antrenor 
se respectă trebuie să 
pentru început, prin cluburile 
mici. Numai aici poți învăța 
și încerca diverse soluții, 
pentru că pe măsură ce a- 
vansezi spre vîrful piramidei 
îți vine tot mai greu să ino
vezi atunci cînd lucrezi cu 
jucători mai bine pregătiți 
fizic și tactic, deci mal col- 
țoși și care lesne te pot 
scoate nebun... Ajuns Ia Li
verpool, am trecut la apli
carea a ceea ce învățasem în 
zilele mele de „BREAD AND 
BUTTER DAYS" („zilele de 
pîine cu unt", fără griji — 
n.n.), esențial fiind construc
ția echipei. Cu ce am în
ceput? CU LINIA MEDIA
NA PE CARE EU O VAD 
CA PE O LINIE DE APA- 
RARE ÎN FAȚA COMPAR
TIMENTULUI DEFENSIV ȘI 
CA O LINIE DE ATAC DIN 
SPATELE COMPARTIMEN
TULUI OFENSIV. Astfel, 
St. John, Milne, Tommy, 
Smith, Emlyn, Hughes, au a- 
jtins internaționali, Iar F. C. 
Liverpool a cunoscut marile 
sale succese. Acum, succeso
rul lui St. John, tînărul Mc 
Loughlin, în vîrstă de 18 ani, 
prin simțul său pozițional, 
vitalitatea de marcator, dex
teritatea tehnică și tack- 
ling-ul necruțător prefigu
rează noul val ce întinerește 
formația începutului meu la 
F. C. Liverpool.

— Despre dragostea dv. 
pentru fotbal nl s-a rela
tat în Anglia următoarea

pe F. C. 
activa în 
și, deși-

prima

care 
treacă,

întîmplare1 la Hudders
field, unde ați debutat 
ta manager, ați venit în- 
tr-o seară geroasă de ia
nuarie pe teren. întrebat 
fiind dacă ați venit să 
vedeți la lucru rezervele 
lui Accrington, ați răs
puns că ați vrut să-1... fa
ceți o plăcere soției cu o- 
cazia aniversării căsăto
riei. .. E adevărat ?

— Nu este adevărat I Cum 
m-aș fi putut însura în plin 
sezon ?. Atunci era doar 
ziua de naștere a soției 1

— Sînteți un adept de
clarat al fotbalului ofen
siv, după cum se pare un 
romantic rătăcit în insula 
realismului britanic...

— Mă exasperează tacticile 
ultra defensive de pe conti
nent și de cîte ori Ie văd a- 
plicate în teren în urechi 
îmi răsună un refren obse
dant, cîntat după meciuri in 
Italia : „Zero-zero !“ Nimeni 
n-a pierdut, toți sînt feri
ciți. .. Și cluburile engle
zești au început să meargă 
pe același drum. PERSO
NAL, AȘ FI FOST MAI FE-

RICIT CA MANAGER ÎNA
INTE DE RĂZBOI. ATUNCI, 
MARCAJUL ERA DE UNUL 
LA UNUL, ACUM SINT 2— 
3 LA UNU. AZI, CU HRA
NA MAI BUNA, CU EX
CELENTE 
PENTRU 
ȘI CU 
NE SE 
PROST I 
JOACA CU
NU PIERDE. F. C. Liverpool 
nu aspiră la rafinament teh
nic pentru că suporterul de 
pe Anfield nu pretinde așa 
ceva, ci un fotbal deschis, 
evident orientat spre ofen
sivă. Din această cauză noi 
plătim uneori tribut și pe 
teren propriu în fața echipe
lor ce joacă închis, dar „ciu
pesc" un gol.

— Despre arbitraj ce 
părere aveți ?

— Hiba actuală a arbitraju
lui nil constă în faptul că 
oficialii nu cunosc regulile, 
ci în acela că dînșii nu cu
nosc jocul!

— De ce ați venit la 
București cu mal puțin 
de 24 de ore înainte de 
meciul cu Dinamo și ple
cați spre Liverpool 
diat după meci ?

— Pentru edificare 
spun că în septembrie 
Liverpool a disputat 
jocuri oficjale (ligă, 
ligii"

FACILITAȚI 
ANTRENAMENT 

TACTICI MODER- 
JOACA... MAI 
FOTBALUL SE 

TEAMA DE A

ime-

vă 
F. C. 

opt 
„cupa 

și „C.E.T."), iar în oc
tombrie, șapte. Nemaipunînd 
la socoteală probabilele în- 
tilniri viitoare din cadrul 
C.E.T. avem stabilite prin 
program pînă la 1 mai 1971, 
fără întrerupere în lunile 
de iarnă, încă 32 de meciuri. 
Ne mină de la spate criza 
«le timp. Deci, „TIME 
FOOTBALL", iar restul 
subînțelege...

— Spune-ți-ne, în 
cheiere, Mr. Shankly 
părere aveți despre meciul 
Țara Galilor — România?

-— Dacă treceți de acest 
adversar la Cardiff, nu veți 
mai avea un impediment mai 
serios în grupa dv. din Cam
pionatul european!

IS
se

în-
ce

Paul SLĂVESCU

DE JONGLERIE CU MINGEA
CUPA SPORTUL»

18 concurenfi iși dispută trofeul

LA CLUBURI?
Au cuvintul cițiva dintre partidpanții la consfătuirea

hampton la Manchester Uni- 
_ted. ... _

Simțim totuși nevoia să pre
cizăm că lipsa cunoscuților 
internaționali galezi nu dimi
nuează prea mult forța de 
șoc a adversarilor noștri. Soc- 
cerul englez, în care evoluea
ză toți internaționalii galezi, 
este oricînd apt să furnizeze 
și echipei Welsh jucători de 
primă mină, capabili să în
frunte adversari puternici în 
orice competiție europeană.

Marți la amiază, antrenorul 
Dave Bowen a condus în... 
golful Bristol un antrena
ment al lotului galez, convo
cat anume pentru jucătorii 
sosiți la lot în vederea înlo
cuirii, de ultimă oră, a celor 
declarați indisponibili. Des
pre noua configurație și des
pre șansele echipei sale la de
butul în. Campionatul euro
pean, ne-a vorbit antrenorul 
reprezentativei Țării Galilor, 
Dave Bowen : „Indisponibili
tățile survenite în ultimul 
moment nu m-au împiedicat 
să alcătuiesc o formație pu
ternică. Cluburile în care ju
cătorii noștri evoluează ne-au 
ajutat si astfel avem acum

la dispoziție nu numai o e- 
chipă redutabilă, ci șl rezerve 
de primă mărime, ca, de pil
dă, Roberts (Arsenal), Yorații 
(Leeds), Reece (Sheffield). 
Cunosc echipa României, am 
văzut-o jucind împotriva An
gliei, la Londra, și văd că în 
actuala formație, pe care o 
vom întîlni la debutul nostru 
în campionatul european, sînt 
mulți titulari de pe Wembley. 
Aceasta înseamnă, evident, o 
carte de vizită și, implicit, 
un avertisment pentru echipa 
mea. Am însă, personal, am
biția, și jucătorii mei de ase
menea, să obținem mai mult 
decit a obținut echipa Angliei 
la Londra. Nu uitați că și 
noi avem aceeași performan
ță, un draw, cu fosta campi
oană a lumii".

Este greu de presupus care 
va fi cifra spectatorilor la 
meciul de la Cardiff, în ciuda 
vremii și a popularității aca
paratoare a rugbyului pe a- 
ceste meleaguri. Un singur 
lucru este cert: biletele de 
intrare pe Ninian Park 
costă — evaluare în lei — 
între 20 și MO.

Iată oe ne-a declarat astăzi 
antrenorul principal al re
prezentativei României, AN-

Car- 
UȘU- 
plin 

mul-

GELO NICULESCU : „Inten
ția noastră este să cîștigăm 
meciul și von» lupta pentru 
acest,școp. Jucătorii sînt foar
te uniți și dornici de un re
zultat favorabil. La antrena
mentul efectuat aici, Ia 
diff, ei s-au mișcat cu 
rință, au participat din 
la el. Dobrin manifestă
tă ambiție și dorește să co
respundă în jocul de miercuri, 
în care va avea o bună oca
zie să-și arate valoarea. Vom 
începe partida — indiferent 
de starea vremii și a terenu
lui — cu formația hotărită 
inițâal și, în funcție de modul 
cum va evolua echipa și cum 
se vor comporta unii jucători 
care 
merit 
vom 
vom
Prezentăm o formație com
pletă, cu Răducanu si Dobrin 
care se adaugă echipei folo
site la Guadalajara. In scopul 
obținerii victoriei, vom face

dau mai puțin randa- 
pe asemenea intemperii, 
folosi regulamentul și 
schimba doi jucători.

IOTUL OLIMPIC-METALUL TIRGOVIȘTE 6-3 (1-2)
TIRGOVIȘTE, 10 (prin te

lefon de la trimisul nostru).
După felul în care au evo

luat în prima repriză, a- 
veam impresia că „olimpicii" 
vor repeta figura de dumi
nică. înaintașii n-au reușit 
să lege aproape de loc jo
cul, iar cele două-trei ocazii 
Pe care și le-au creat le-au 
ratat copilărește. Linia de 
mijloc Pescaru — Axente 
juca prea înainte, lăsînd în 
permanență jucătorii adverși 
nemarcați. Din nou, lipsa de 
ambiție părea să-șl pună am
prenta pe jocul echipei, dînd 
posibilitate gazdelor să-și 
impună punctul de vedere. 
Cu un Pavlovici incisiv 
inspirat ca pe vremuri, 
o extremă debordantă
Ionescu) metalurgiștii au re
ușit în prima parte a jocu
lui să surprindă de două ori 
descoperită apărarea olimpi
cilor și să înscrie de tot a-

Și 
cu 
(C.

tîtea ori (Pavlovici — și Ti- 
ron). în acest timp, olimpi
cii au marcat un gol prin 
Cuperman, care a primit o 
pasă ideală de la Lupulescu. 
La reluare, introducerea lui 
Dincuță, Cojocaru, Uifălea- 
nu, Codrea și Constanți născu 
schimbă fața jocului. Linia 
de mijloc Dincuță-Cojocaru 
pune stăpînire pe zona din 
mijlocul terenului. Lupulescu 
și Cuperman își amintesc că 
formează un cuplu și acțio
nează ca atare. Selecționa- 
bilii desfac jocul pe aripi, 
acționînd în viteză și creea
ză ocazii peste ocazii, reu
șind pînă Ia sfîrșitul meciu
lui să înscrie de 5 ori, prin 
Dincuță, Cuperman (3) și 
Codrea,_ metalurgiștii redu- 
cînd din handicap prin C. 
Ionescu (care a transformat 
un penalty).

D. VI,

Âll INCEPOT TMALURILE PENTRU COMPIETAREA
LOTURILOR

Te stadionul „23 August" din 
Capitală a avut loc ieri după- 
amîază prima partidă do selec
ție în vederea completării lo
tului de tineret și formarea 
lotului II (sub 21 de ani). An
trenorii Gh. Ola și N. Tătaru 
au folosit în acest meci 22 din
tre jucătorii convocați, care au 
avut ca sparîng-partener for
mația Abatorul București. După

consumarea celor 90 de minute 
scorul a fost favorabil jucăto
rilor din lot : 4—1 (1—1), in ur
ma golurilor înscrise de Fa- 
nea (min. 43), Kineses (min. 
58 șl 68), Pușcaș (min. 61), res
pectiv, VoiCu (min. 17).

Astăzi, Ia Plopcnî, de la ora 
15, Iotul va susține o nouă 
partidă de selecție în compa
nia formației locale Metalul.

LOTO-
numerele extrase 
LA TRAGEREA LOTO 

- excepționala din 
10 NOIEMBRIE 1970

Extragerea I • 13 57 31 41 
Extragerea

39 12Extragerea
46 86 66

Extragerea
53 77 89 88

Fond de premii : 1 583 637 lei.
Plata premiilor pentru această 

tragere se va face astfel : in

PRONOSPORT

6a II-a : 58 12 57 
a IlI-a : 68 1 39 5 81
a IV-a : 65 62 83 2

Capitală : Incepind de marți 24 
noiembrie pină la 24 decembrie 
1970 Inclusiv ; In țară : incepind 
de aproximativ vineri 27 noiem
brie pînă Ia 24 decembrie 1970 
inclusiv.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 43 

DIN 8 NOIEMBRIE 1970 
Categoria I: (13 rezultate) 

variante a 4 673 lei
Categoria a II-a : (12 rezultate) 

98.) variante a 686 leiCategoria a III-a : (11 rezultate) 
903,25 variante a 112 lei.

12

După cum am mai anun
țat, duminică 15 noiembrie 
se va desfășura la București 
finala pasionantului și inedi
tului concurs de jonglerie cu 
mingea dotat cu „Cupa Spor
tul".

La startul întrecerilor pen
tru cucerirea trofeului se vor 
prezenta cel 18 cîștigătari ai 
primei etape, reprezentînd 
cele 16 centre de juniori și 
copii, care funcționează pe 
lingă formațiile de divizia A, 
plus Centrul Steaua „23 Au
gust" și Școala nr. 69 din 
Capitală, cu profil de fotbal.

Concursul — programat pe 
stadionul Republicii (un a- 
tractiv intermezzo Ia cupla
jul divizionar) — va începe 
la ora 13,45, după încheierea 
jocului Rapid—C.F.R. 
va dura aproximativ 
minute.

Arbitrajul va fi 
de 18 studenți, cu specializa
rea fotbal, ai Institutului de 
educație fizică și

★
Ieri, în cadrul 

cursuri oficiale, 
semnați și ultimii cîștigători 
ai fazei pe „centre", aspiranți 
la „Cupa Sportul".

Conform așteptărilor, între
cerea desfășurată la Centrul 
Steaua „23 August" a reve
nit lui ION BUGNAR, în 
etate de 13 ani. Elevul antre
norului Dan Sîrbu a reușit 
să mențină balonul în aer 
prin 4 300 de loviri. Pe locu
rile următoare s-au clasat 
DINU JURENGHIN (14 ani, 
elev al antrenorului Petre 
Mihai), cu 1 800 loviri, și 
IONEL NIȚĂ (16 ani, elev al 
antrenorului Francisc Fabian), 
cu 800 de loviri.

Reprezentantul Centrului 
de copii șl juniori Rapid

sport.

unor
au fost de-

București la faza finală 
„Cupei Sportul"

a 
se numește 

CRISTIAN STATCU (15 ani, 
elev al antrenorului I. Cos- 
tea : cu 4544 loviri — nou re
cord, care depășește și perfor
manța piteșteanului Mircea 
Foamete.

Centrul de copil și juniori 
Steaua—Ghencea va fi repre
zentat duminică în finală, de 
NICOLAE TUDOR (15 ani, elev 
al antrenorului Romeo Catană)

Cluj și
45 de

asigurat

ION BUGNAR (Centrul de 
copii și juniori Steaua „23 
August") în timpul concursu
lui.

Foto: Theo MACARSClH

un joc echilibrat și rațional 
și sper — împreună cu toți 
jucătorii — să ne înapoiem 
acasă_ cu două puncte preți?. 
oase pentru tentativa de cîș- 
tigare a grupei".

★
Ziarele de seară apărute la 

Cardiff publică o știre de ul
tim moment privind alcătui
rea „H"-lul galez. Este dată 
ca posibilă introducerea mij
locașului Hole (de Ia 
sea) în linia mediană 
delor.

Articole consacrate
lui de miercuri subliniază, 
în aceleași ediții de seară ale 
gazetelor, faptul că echipa 
Tării Galilor se prezintă ca 
un tot, cu jucători valoroși și 
binR pregătiți. Se 
însă că există 
litate între 
te, apărarea 
se ca foarte 
timp ce înaintarea nu oferă 
garanții că ar fi în stare să 
marcheze golurile scontate.

care, in întrecerea cu coe
chipierii săi, a reușit 2 800 de 
loviri.

Lui N. Tudor i-au urmat în 
clasament ION ȚANCU (15 ani) 
și A. VAIDA (15 ani), ambii 
cu 2 000 de loviri.

La Progresul București, con
cursul de selecție a angrenat 
4 mici jongleri ai batonului și 
a fost ciștigat de CONSTAN
TIN ASPRICIOIU (16 ani, e- 
lev al antrenorului Ion Kliige) 
care a reușit 614 loviri.

S-au mai clasat, în ordine, 
ION LUPȘA (16 ani) cu 520 de 
loviri și COSTEL UDREA 
(14 ani), cu 390 de loviri.

24-0
Swan- 
a gaz-

meciu-

specifică 
o inega- 

compartimen- 
prezentîndu- 
sigură, în

Cu două etape înaintea în
cheierii turului, în cele 16 serii 
ale campionatului republican de 
fotbal juniori, la care participă 
192 de echipe, conduc următoa
rele formații : Politehnica Inși 
(seria I), Dinamo Bacău (II), O- 
țeîul Galati (III), Steaua (IV), 
Farul (V). Steaua Centrul 
August" (VI), Petrolul (VII), 
Argeș (VIII), Universitatea 
iova (IX), C.S.M. Reșița 
U.T.A. Arad (XI), Corvinul 
nedoara (XU), C ; “
C.F.R. Cluj (XIV), Școala sportivă 
Sibiu (XV) șl Steagul roșu Bra
șov (XVI).

Cel mal mare scor Înregistrat 
pină acum este cel din meciul 
Universitatea Cluj — Someșul 
Beclean : 21—0 I O victorie la 
un scor astronomic a obținut șl 
Rapid : 20—0 cu Caraimanul Bttș-

.23 
F.C. 
Cra- 
(X), 
Hu- 

Crișul (XIII),

antrenorilor echipelor de divizia A
Simbătă, „fotbalul" s-a 

, aflat toată ziua în șe
dință. într-o ședință de 
lucru determinată, în bu
nă măsură, de comporta
rea nesatisfăcătoare a e- 
chipelor de club roma
nești în cupele europene.

„Auzi dom’le, se văita ci
neva. Să ai echipă în Me
xic, la turneul final, ca, a- 
poi, să te comporți lamenta
bil, pe linie, în competițiile 
de club europene".

într-adevăr, CE SE ÎNTÎM- 
PbA LA CLUBURI ? Ia să 
vedem, dînd... cuvîntuj u- 
nora dintre cel care au par
ticipat la ședință.

„La noi, la Timișoara, — 
spunea, printre altele, PETRE 
BECKER, antrenorul formației 
C.F.R. — piramida e inversă. 
Avem doar patru echipe de 
copii, dintre care numai două 
mai răsărite, și vreo 10—15 
de seniori, însă marea ma
joritate sînt de categorii in
ferioare. De unde să recru
tăm, așadar, elementele ne
cesare pentru performanță? 
Și cînd te gîndești că, în ur
mă cu 20 de ani, Timișoara 
era furnizoarea nr. 1 pen
tru fotbalul românesc!"

„Farul, echipă de divizia 
A — se destăinuia antreno
rul ROBERT COSMOC — nn 
dispune de un teren al ei. 
Apoi, in cinci ani de existen
ță a centrului nostru de ju
niori și copii, s-au cheltuit 
800 000 lei. Bani, nu glumă. 
Să vă mai spun că, pînă în 
prezent, din această așa-zisă 
pepinieră n-a ieșit nici 
jucător de valoare ?

S-a vorbit în ședință 
testul Cooper. Absolut de 
cord. Să-l adoptăm. Dar 
știe cum stăm cu selecția 
biologică, la 17 ani ? Se cu
noaște că dispensarele pentru 
sportivi nu sînt utilate cu 
aparatajul modern, absolut 
necesar pentru un control 

■ medical riguros și pentru re
cuperarea după efort?

Am funcționat cîțiva ani 
ca antrenor și la două for
mații universitare. Ei bine, 
LA FOTBAL JUCĂTORII 
MEI ERAU... STUDENȚI, 
IAR LA FACULTATE... FOT
BALIȘTI".

„Am urmărit, tot timpul, 
la antrenamente și jocuri, e- 
chipa U.T.A. — și-a început 
scurta alocuțiune antrenorul 
federal GH. OLA. Formația 
arădeană și antrenorii ei au 
căutat să facă totul în ve
derea unei cît mai bune re
prezentări în întîlnirile cu 
cele două formații profesio
niste întilnite, Feijenoord și 
Steaua roșie. Datorită unei 
mobilizări psihice excepțio
nale — CUM NUMAI DE 
3—4 ORI PE AN SE POATE 
REALIZA — U.T.A. a reu
șit marea performanță de a 
elimina campioana intercon
tinentală. Ea n-a mai fost 
în stare să repete isprava în 
partida cu Steaua roșie, de
oarece lotul ei e foarte să
rac, iar JUCĂTORII, IN 
MAREA LOR MAJORITATE, 
NU AU CALITĂȚILE FI
ZICE PROPRII FOTBALIȘ
TILOR DE PERFORMANȚĂ".

Din cauza campionatului

ERAU...

un

de 
a- 
se

'mondial, spunea VALENTIN 
STANESCU. PERIOADA DE 
ODIHNA DINTRE CAMPIO
NATE A FOST EXTREM DE 
REDUSA, ceea ce s-a resim
țit la echipele noastre de club. 
Poate că și noi, antrenorii, am 
fi evitat multe lucruri neplă
cute, DACĂ manifestam 
exigența fața de ju
cători. Un fapt insăe cert: 
DIN PUNCT DE VEDERE 
ĂL ORGANIZĂRII SECȚII
LOR ȘI CLUBURILOR, AM 
RĂMAS PRINTRE ULTIMII 
DIN EUROPA.

FĂRĂ O AȘEZARE RA
ȚIONALĂ A ACTIVITĂȚII 
FOTBALISTICE — în. care 
JUCĂTORII SĂ-ȘI CUNOAS
CĂ EXACT DREPTURILE ȘI 
OBLIGAȚIILE față de a- 
cest sport, atît de îndrăgit 
de mase — NU VOM PU
TEA ÎNDEPLINI INDICA
ȚIILE PRIMITE DE LA FO
RUL DE SPECIALITATE.

Apoi, ALTA AR FI SITUA
ȚIA DACĂ SECȚIILE Șl 

CLUBURILE AR FI CON
DUSE — PESTE TOT — 
DE OAMENI DE MESERIE".

„Se pune întrebarea — 
spunea antrenorul emerit C. 
BRAUN-BOGDAN, plecînd de 
la recentul caz Ozon—Dobrin. 
— dacă noi, tehnicienii care 
lucrăm în fotbal, sîntem su-' 
ficient de exigenți în rela
țiile cu jucătorii. CUNOSC 
FOTBALIȘTI CARE, 1N- 
TR-UN TIMP RELATIV 
SCURT, DE 2-3 ANI, AU 
SCHIMBAT 6—7 ANTRE
NORI. Ce muncă de calitate 
se poate duce în aceste con
diții, de instabilitate a an
trenorilor la echipe?"

„Avem tehnicieni — subli
nia în încheierea ședinței și 
președintele federației, tov. 
MIRCEA ANGELESCU, re- 
ferindu-se și la antrenorii e- 
chipelor Dinamo și Steaua, 
care NU ȘI-AU PUTUT 
DESFĂȘURA ACTIVITATEA 
IN CONDIȚII OPTIME. AR 
FI FOST BINE CA ACEȘTIA 
SĂ-ȘI FI EXPUS MOTIVELE 
LOR ȘI AICI, IN ȘEDINȚA 
NOASTRĂ", (n.n într-adevăr,- 
de ce n-au făcut-o?)

★
Iată, așadar, cîteva din 

„intimitățile" cluburilor.
Sintetizînd cele spuse de 

antrenori, în aceste cîteva 
ceasuri de adevăr : avem de-â 
face cu o îngustă bază de 
mase care îngreuiază selec
ția ; o organizare defectuoasă 
la nivelul secțiilor șî clubu
rilor ; o redusă exigență (la 
care se adaugă, în unele ca
zuri, și nepricepere) a antre
norilor de divizia A față de 
jucători : avem de a face, în 
sfîrșit, cu o imixtiune, ne
competentă a unor conducă
tori de secții și cluburi in 
treburile stricte ale tehnicie
nilor.

Firește, este de natura fo
rului nostru de specialitate 
să ia cît mai degrabă măsu
rile cuvenite, acționînd si
multan pentru înlăturarea 
tuturor acestor deficiențe.

Altfel „fotbalul" va con
tinua să stea zile întregi in 
ședință fără putința de a 
ieși din impas.

G. NICOLAESCU

INVESTIGAREA CENTRELOR
DE COPII Șl JUNIORI

Astăzi vă prezentăm STEAGUL ROȘU BRAȘOV
Există, în prezent, pe întreg 

cuprinsul țării, vreo 50 de 
centre de copii și juniori, uni
tăți create pentru pregătirea 
viitoarelor promoții de fotba
liști performeri. Primele au 
apărut în 1965 ; apoi, an de 
an, numărul lor a sporit. Ideea 
constituirii lor a fost excelen
tă și, fiindcă a trecut destulă 
vreme 
portun 
liză a 
fiecare 
centrelor poate 
NUMAI PRIN PRISMA NU
MĂRULUI DE FOTBALIȘTI 
BUNI LANSAȚI DIN PERI
METRUL ACESTORA. Forma
rea unui jucător de mare ca
libru reprezintă un proces com
plicat, cu multe puncte dificil 
de controlat. De aceea, este ne
cesar să se admită un coeficient 
de pierderi. NUMAI CEI CE 
AJUNG SĂ INTRE ÎN ECHI
PA A și B POT FI APRECI- 
AȚI DREPT O REUȘITA. Un 
tinăr, pregătit 6—7 ani intr-un 
astfel de centru, care evoluează 
ulterior la o echipă de C re
prezintă — în bună măsură — 
un eșec. Un eșec inevitabil. Nu
mai dimensiunile lui să nu fie 
copleșitoare. Randamentul cen
trelor se exprimă prin rapor
tul dintre reușite și eșecuri. Es
te cu totul anormal ca un cen
tru să funcționeze ani de zile 
măcinînd in gol, producînd nu
mai mediocrități, deși în acest 
răstimp se cheltuiesc sute de 
mii de lei. în sensul acestor 
date introductive, vom realiza 
succesiv analiza centrelor noas
tre, cu discernămîntul cuvenit 
pentru vechimea lor diferită.

★
Astăzi prezentăm date despre 

unitatea existentă pe lingă clu
bul sportiv Steagul roșu Bra
șov.

Antrenori : HIDIȘAN (în
funcția de coordonator din 1965, 
data înființării centrului) șl 
CICERONE. Au mai funcționat 
în acest interval : Mezaros. Fu- 
sulan. Hașoti, Campo. Grosaru. 
Multă vreme au fost primiți 
copii care împliniseră 13 ani. 
De anul acesta, pragul tie ad
mitere în centru a fost coborît 
Ia 19 ani.

Pină acum au terminat sta
giul în cent.nl aproximativ 100 
de tineri jucători.

de atunci, a devenit o- 
să se treacă la o ana- 
randamentului dat de 
din ele. Eficacitatea 

fi măsurată

ÎN 5 ANI, UNITATEA DE 
LA STEAGUL ROȘU A PRO
DUS 15 FOTBALIȘTI, prezenți 
acum în echipe divizionare de 
A și B ; Cadar și Șerbănoiu 
(ajunși în prima echipă a clu
bului) ; Angheiini, I.upiițan, 
Golanu, Adami, Urugiuc, An
gliei Stelian (tineret — Steagul 
roșu) ; Rotaru (Progresul Bucu
rești) ; Dodii (Jiul) ; Iordache 
(Petrolul) ; Lazăr (C.S.M, Si
biu) ; Smeti, Nica, Bădițoiu 
(Metrom Brașov). Cheltuielile 
anuale ale centrului: 150 000 lei.

Privite în sine (judecățile 
comparative cu alte centre 
fiind deocamdată excluse), ra
portul dintre cheltuieli și re
zultate sugerează că unitatea 
de la Brașov nu poate fi amen
dată pentru lipsă de randa
ment, pentru irosirea fonduri
lor investite în promoții com
pact mediocre.

Hidișan și ceilalți antrenori 
care au lucrat o perioadă cu 
juniorii și copiii au utilizat con
stant drept criterii de selecție : 
indemînarea, viteza, calitățile 
psihice, jocul propriu-zis. Copiii 
s-au antrenat de trei ori pe 
săptămînă (un ceas și jumă- 
tate-două) ; juniorii s-au pregă
tit de patru ori peOsăptămină 
(cîte două ceasuri), plus un joc 
duminical. Pregătirea s-a efec
tuat pe terenuri de zgură, mai 
rar pe gazon.

Responsabilii centrului recu
nosc că rezultatele ar fi putut 
fi superioare. Dar Hidișan, 
tehnician specializat pentru 
pregătirea tinerilor fotbaliști, un 
meseriaș serios și harnic, acuză 
lipsa unei echipe stabile de 
antrenori. Pentru numărul de 
echipe existent, ar fi fost ne
cesari, în permanență, trei an
trenori. Dar în trei 
cinci n-a lucrat dccît unul, iar 
in restul timpului încă un teh
nician. dar numai cu jumătate 
dc normă. în aceste condiții, 
cu toate atributele sale, I-Iidi- 
șan, singur atîta vreme, n-a 
putut scoate mai mult din ma
terialul uman selecționat și 
pregătit aici. în introducere, 
menționam destule nume de 
antrenori perindate pe la cen
tru. De ce rămin puțini șl a- 
poi se duc ? In principal, fiind
că la centrele de copii și ju
niori. tehnicienii cîștigă mai 
puțin decit la o echipă de B,

ani

Antrenament al mini-stegarilor brașoveni Foto : V. BAGEAG

și chiar de C, sau campionat 
județean.

A doua observație de fond a 
.coordonatorului centrului se re
feră Ia timpul săptămînal de 
pregătire a copiilor. Jucind 
5—6 ore de fotbal în 7 zile, 
copiii nu pot asimila tehnica, 
nu ajung la abilitate. Ar fi ne
cesare cel puțin două ore zil
nic. Dar, o serie de condiții nu 
permit depășirea acestui prag. 
Iar copiii rămin — cu rare 
excepții — cit un deficit de 
tehnică, iremediabil ulterior. în 
schimb, programul juniorilor e 
considerat convenabil. Dreptatea 
este integral de partea inter
locutorului nostru. întrebați ori
ce mare fotbalist cit timp joa
că în perioada copilăriei ? Veți 
afla cifre de 3—4 ori mai mari 
decit se face la centrele noas
tre. Și chiar dacă pe vremea 
lor nu existau .centre, iar ei se 
iucau singuri, apropierea pre
lungită de minge depășea în 
efecte salutare efectul celor mai 
bune principii pedagogice, "dar 
care operează puțin și rar.

O carență serioasă de con
cepție în legătură cu existența 
centrelor de copii și juniori a 
operat pină de curind. E vorba 
de lipsa unei competiții. Co
piii și juniorii mici (15—16) 
n-aveau cu cine juca dumini
ca. Abia din acest an s-a în
ființat pentru ei un campionat 
județean.

Talentul autentic e greu de 
depistat în masa aceea de pri
chindei care se prezintă la se
lecție. Contează, indiscutabil, 
mult flerul antrenorului. Dar, 
la noi. operațiunea de selectare 
se face încă aproape în exclu
sivitate numai prin acest fil
tru, E puțin, e depășit. Lui îi

trebuie 
din cc ... __ _ _______
Observația are valabilitate ge
nerală, deoarece cluburile și 
Colegiul central al antrenori
lor n-au reușit să iasă din 
faza empirismului cvasi-total.

O anomalie de ordin birocra
tic. Centrele sint obligate să 
mențină în pregătire 4 echipe 
a 20 de copii. După o perioadă 
oarecare, antrenorii încep să-și 
dea seama că din cei 80 doar 
vreo 20 au har adevărat. Fi
resc ar fi să poată renunța Ia 
balast, iar antrenorii să se o- 
cupe concentrat de marile pro
misiuni. Acest lucru nu se 
poate face, ei fiind obligați să 
păstreze în pregătire și pe cei 
fără șansă, să-și îndeplinească 
obligațiile cantitative, in 
acceadă spre o calitate 
rioară a muncii lor.

Obișnuim să criticăm 
țiile regulamentului de 
ferări la eșalonul jucătorilor 
maturi. Rareori observăm obsta
colele ilogice prin care el je
nează chiar și selecția și evo
luția tinerilor fotbaliști. Cul
mea absurdității, intr-un fotbal 
amator ca al nostru, micuții ju
cători, o dată legitimați unde
va. devin legați de pămint cu 
paragrafe grele. Un centru, o 
unitate înzestrată destul de bine 
pentru cultivarea talentelor 
Droaspete, nu poate aduce cele 
mai dotate exemplare nici din 
cuprinsul orașului și județului. 
Hidișan ne spunea că a fost 
nevoit să ia juniori, năsenți 
în anul 1953. cu obligația ca
rantinei. Faptul ni se pare hi
lar. Nici Ia aceste grupe de 
vîrstă, circulația jucătorilor 
n-arc, deci, fluiditate și nu se 
efectuează după vreo idee cu

adăugate șl mijloace 
în ce mai obiective.

!oc să 
supc-

abera- 
trans-

adevărat directoare. De aceea, 
foarte adesea, copiii și juniorii 
extrem de dotați se vestejesc 
la echipe lipsite de posibilita
tea de a Ie oferi condiții de 
pregătire adevărată.

Majoritatea echipelor din ca
drul centrelor de copii și ju
niori se antrenează pe terenuri 
de zgură. Acestea sîrit moartea 
mingilor de piele. Cam cinci 
trebuie scoase din circulație în 
fiecare săptămînă. Și ele costă 
între 170 și 300 Ici bucata. 
Scumpe și se uzează rapid. In 
alte țări se 
rial plastic, 
te și care 
lentul a 40 
zeam că era vorba să cumpărăm 
o mașină specială care să um
ple terenurile cu mingi de ma
terial plastic. De atunci, i s-ar 
fi amortizat prețul de vreo 100 
de ori. Cine știe ce referat 
birocrație s-o fi așezat ca o 
lespede pe acea idee înțeleap
tă.

La Sleagul roșu, antrenorii 
primei echipe, Valentin Stă- 
ncscu și Nicolae Proca, sînt 
foarte interesați de activitatea 
centrului de copii și juniori. 
Foarte bine, mai ales că a- 
ceastâ atitudine nu are o frec
vență plictisitor de mare.

Suita de aspecte, cu laturi 
particulare și generale, de Ia 
centrul de copii și juniori de 
pe lingă clubul Steagul roșu, 
întregește imaginea unei uni
tăți care a izbutit. s3 aibă rea
lizări notabile. Aici se mun
cește, se gîndește, se caulă re
zolvări 
ce se 
părți.

fac mingi de mate- 
mult mai rezisten- 
costă doar echiva- 
de lei. Cîndva au-

superioare. Voip vedea 
întîmplă și prin alte

Romulus BALABAN

cent.nl


In centrul atenției — 
campionatul european de fotbal’

Azi și duminica 8 intîlniri internaționale. Norvegia și R. D. Germană 
susțin cite 2 intilniri cu Franța și Bulgaria, respectiv Olanda și Luxemburg
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Pe ringul de la Miskolc insuccesele se țin lanț

Italia
Austria cu 2—1 la Viena. Iată-l 
de Ettmayer, care a ratat astfel

■ campioana Europei — a luat un start bun și în actuala ediție a C.E. A învins 
pe Albertosi apărînd lovitura de la 11 m (prost executată) 
egalarea. Telefoto :

echipelor de fotbal din 
Echipele de club partici-

Activitatea internaționalâ a
acest an se apropie de sfîrșit. __ ,___ .... ___  •.
pante în Cupa europeană a fîrgurilor își vor încheia 
partidele din optimi pînă la finele anului, în timp ce 
Cupa campionilor europeni și Cupa cupelor își vor relua 
jocurile din sferturile de finală abia la începutul anului 

. viitor
Dar, pînă la sfîrșitul anului, echipele naționale sînt 

ongrenate în cîteva partide contînd pentru cea de a 
doua ediție a campionatului european. îndeosebi, pro
gramul din această săptămînă este deosebit de bogat și 
tot atît de atractiv.

Din. punctul nostru de ve
dere, firește, meciul de Ia 
Cardiff, prima întîlnire dintre 
selecționatele României și Ță
rii Galilor stă în centrul aten
ției. întîlnirea se desfășoară 
în cadrul primei grupe, din 

■ care mai fac parte reprezen
tativele Cehoslovaciei și Fin
landei. Cu acest joc se în
cheie seria partidelor din. gru
pă, din acest an — urmînd a 
fi reluate în 1971, Ia 21 apri
lie, cu întîlnirea dintre Țara 
Galilor și Cehoslovacia.

Astă-seară, șj sîmbătă intră 
în competiție și restul echi
pelor care s-au aliniat la star
tul campionatului european.

Unele apariții sînt așteptate 
cu un interes major datorită 
formei bune în care se află 
echipele vizate. Ne referim în 
special Ia reprezentativa R. D. 
Germane care întîinește as
tăzi, la Dresda, puternica se
lecționată a Olandei. Nu de 
mult, echipa R.D G. a întrecut 
într-un meci amical naționa
la Poloniei cu 5—0 ! își vor 
confirma gazdele forma deo
sebită (arătată de altfel și de 
echipele de club în competi
țiile europene) și în compa
nia unui adversar redutabil ?

Franța întîinește pe teren 
propriu echipa Norvegiei. O 
partidă în aparență extrem de 
ușoară pentru băieții lui 
Georges Boulogne, dar să nu 
uităm că exact acum doi ani,

norvegienii au produs la 
Strasbourg marea senzație a 
preliminariilor campionatului 
mondial cînd au ciștigat cu 
1—0! Atunci, echipa Fran
ței a plătit destul de scump 
această înfrîngere pentru că 
ea a hotărît neparticiparea 
„tricolorilor" în turneul final 
din Mexic.

La Glasgow, Scoția nu va 
avea o misiune dificilă in fa-

PROGRAMUL 
SAPTAMÎNII

Miercuri (11 noiembrie) 
Grupa I : Țara Galilor— 
România
Gr. ÎI : Franța—Norvegia 
Gr. IV : Spania—Irlanda 
de Nord
Gr. V : Scoția—Danemarca 
Gr. VII : R. D. Germană— 
Olanda
Duminică (15 noiembrie) 
Gr. 
gia 
Gr.
Gr.
R.D. Germană

II: Bulgaria—Norve-

IV: Cipru—U.R.S.S. 
VII: Luxemburg-

ța Danemarcei, învinsă recent 
pe teren propriu de Portuga
lia. Nu același lucru se poate 
spune despre formația Spa
niei, care întîinește ia Sevil
la reprezentativa Irlandei de 
Nord. Cu acest joc se inau-

LUCRĂRILE A. E. A. DE LA PARIS

CE. DE ATLETISM „INDOOR1 
IN MARTIE 1912, LA GRENOBLE

B „Zilele preolimpice

797/, la

FARIS 10 (Agerpres). Con
siliul Asociației europene de at
letism, care și-a desfășurat lu
crările la Paris, a hotărît ca 
a TREIA EDIȚIE A CAM
PIONATELOR EUROPENE PE 
TEREN ACOPERIT SA SE 
DESFĂȘOARE LA GRENOBLE 
(FRANȚA) IN ZILELE DE 11 
ȘI 13 MARTIE 1972. Campio
natele europene rezervate ju
niorilor vor avea Ioc in 1973. 
orașul organizator urmînd să 
fie desemnat Ia reuniunea ce 
va avea loc în aprilie 1971.

In reuniunea de la Paris au 
fost dezbătute unele probleme 
tehnice Și de organizare. S-a 
precizat astfel că nu este obli
gatorie o pistă de opt culoare 
de material plastic, FIIND SU-

", la 4-5 septembrie

Miinchen

FICIENTA O PISTA. DE ȘASE 
CULOARE.

întâlnirea Amerlca-Europa nu 
este certă pentru următorii doi 
ani, dar reprezentanții asocia
ției europene vor purta la Chi
cago tratative cu reprezentanții 
Federației americane pentru a 
se continua tradiția acestui 
mecL

Comitetul olimpic al R. F. > 
Germaniei, a hotărît SA OR
GANIZEZE ANUL VIITOR LA 
MUNCHEN, LA 4 ȘI 5 SEP
TEMBRIE, „ZILE PREOLIM
PICE" Ia atletism, care vor 
constitui o verificare a pregă
tirii sportivilor în vederea O- 
limpiadei din anul 1972.

Finala șahistă feminină

MARGARETA TEODORESCU: 3 puncte din 3 posibile
Intreoerea pentru titlul de 

campioană de șah a României a 
programat în runda a S-a două 
derbyuri, întâlnirile dintre ma- 
estrele internaționale Baums- 
tarck—Teodorescu și Makal— 
Polihroniade. în ambele, victo
ria a revenit conducătoarelor 
pieselor negre, Teodorescu și, 
respectiv, Polihroniade.

Tinăra Doina Pascu a furnizat 
r> mare surpriză, învingînd-o 
pe Eleonora Gogâlea. Alte re

zultate : Nicolau—Gestieone 1-0, 
Gheorghe — Nicolescu ‘A—V», 
Juncu—Reicher

Reicher și Nicolau au con
venit asupra remizei în par
tida lor întreruptă în runda a 
2-a.

După 3 runde, plutonul frun
tașelor cuprinde pe primele 
jucătoare ale țării : TEODO
RESCU 3, Nicolau și Polihro
niade 2'/», Reicher 2 p.

CAMPIONATUL DE HOCHEI

STEAUA IȘI ROTUNJEȘTE GOLAVERAJUL
• ieri, 13-0 (1-0/ 8 0, 4-0) cu Avintul Gheorghieni

GALAȚI (prin telefon, de 
Ia corespondentul nostru). 
După o primă repriză echi
librată, în care — parado
xal r- hocheiștii din Gheor
ghieni au avut cîteva bune 
ocazii de a inscrie, militarii 
au luat jocul în serios în 
următoarele două, desfâșu- 
rînd combinații excelente și 
evoluînd aproape tot timpul 
în jumătatea de teren a par
tenerilor lor.

Toate eforturile ambițioși

lor jucători de la Avîntul de 
a limita proporțiile scorului 
s-au dovedit zadarnice, dife
rența de clasă spunîndu-și 
cuvîntul.

Au marcat, : P. Sgincă, 
Varga, Herghelegiu, Iordan 
(cile două), Gheorghiu, Io
ni ță, Fodorea, Cala mar și 
Bucur.

Au arbitrat : C. Sgincă și 
FI. Gubernu. Astăzi Se dis
pută partida Dinamo—II’GG.

T SIRIOPOL

Zelinca, al 5-lea român
care părăsește competiția

VEDETELE DE PESTE OCEAN 
IMPULSIONEAZĂ

10 (prin tele- 
trimisul nostru

a fost

A. P. AGERPRES 
partidele din grupa' 

unde un cuvînt greu 
va. avea și reprezen-

gurează 
a IV-a, 
de spus 
tativa U.R.S.S. (excelentă la 
ora actuală, îndeosebi după 
acel 4—0 din amicalul susți
nut recent cu Iugoslavia).

Fotbaliștii sovietici joacă 
duminică la Nicosia cu mo
destă echipă a Ciprului.

în fine, la Luxemburg, gaz
dele întîlnesc tot duminică, 
echipa R. D. Germane într-o 
partidă în care practic nu au 
nici o șansă.

I.a Sofia, după o absență 
îndelungată, selecționata Bul
gariei, structural modificată 
după eșecul din Mexic, se va 
strădui desigur pentru un re
zultat cit mai onorabil în 
compania fotbaliștilor norve
gieni.

MISKOLC, 
fon, de Io 
special).

Gala de luni seara 
deschisă de penele Gh. Ciochi
nă și Sarnas (Finlanda). Mani- 
festînd o Doftă deosebită de 
luptă, reprezentantul nostru 
și-a obligat adversarul să a- 
dopte tactica defensivei. Se
riile la corp, rapide si pre
cise, i-au creat boxerului fin
landez clipe grele, mai cu 
seamă după ce el a fost aver
tizat de arbitru] italian Talla- 
rico pentru lovituri cu mă
nușa 
meciului, 
donat ele 
Ciochină 
greu cu

La miezul nopții 
scările ringului si semimijlo- 
ciul D. Moraru. Mai bine nu 
urca ! EI a întîln-it un adver
sar mediocru, turcul Hakki 
Sozen, de care a fost învins 
la puncte. în nota majorită
ții boxerilor români care au 
evoluat pînă acum (penibil de 
slab), Moraru a acționat ca 
un începător. Foarte reținut, 
ținîndu-și brațele „la cutie", 
oprindu-și atacurile cînd se 
afla la semidistantă (în loc 
să puncteze), incomodat și de 
arcada dreaptă care-i sîngera 
(vinovat fiind el însuși, ca 
urmare a 
tî triplare 
Moraru a 
țiativa în 
a ajuns la capătul resurselor 
fizice. Repetăm, adversarul 
său a impresionat doar prin 
putere de luptă, sub acest as
pect victoria sa fiind meri
tată.

Știam că sem.im.usca Pe
ter Gliick (Ungaria) este o mare

deschisă. Spre finalul 
Sarnas a fost aban- 
antren ori.
va avea 
polonezul

M ierni ri 
un meci 
Tonczik.
a urcat

ataouriior la in
ert capul înainte), 
cedat complet ini- 
ultimul rund, cînd

speranță a boxului din țara 
sa, că recent el a fost greu 
învins (3—2) de campionul 
european Gedo. Speram, însă, 
că Șt. Boboc, onorat de cin
stea de a fi titular în națio
nala de tineret, va face față 
adversarului cel puțin ou 
demnitate. Deziluzie. După 9 
minute de luptă am rămas 
cu un gusț amar în gură, 
încurajat de spectatori, ca și 
de propria sa valoare, Gliick 
a atacat continuu, lovind va
riat, în timp ce Boboc n-a 
schițat aproape nici o acțiu
ne contraofensivă. Și-a pre
lungit exasperant de mult in
tențiile de atac și apoi s-a 
răzgîndit, fugind din calea 
adversarului. înaintea gongu
lui final el a încercat să mai 
repare ceva, dar Gliick, mo
bil și exploziv, nu s-a lăsat 
impresionat de zvîcnirea de 
ultim moment a boxerului 
nostru. Euletinele judecători
lor au fost necruțătoare : 
60—55, 60—56, 60—56, 60—56, 
6Q—55 pentru Gliick !

Cu greul Zelinca numărul 
pugiliștilor român.! eliminați 
din campionatele europene de 
tineret se ridică la 5. Zelinca a 
încrucișat mănușile cu englezul 
Stevens. țn prima repriză el 
a fost mai activ, țintind de 
cîteva ori, cu precizie, figura 
pugilistului englez, iar la în
ceputul rundului II a reușit 
chiar să-l expedieze la podea. 
Din acest moment, însă, Zelinca 
a fost de nerecunoscut, a ata
cat permanent cu capul înainte 
și a fost just avertizat de ar
bitrul cehoslovac Roman. Ulti
mele 3 minute ale meciului au 
evidențiat vizibil superioritatea 
boxerului englez, Zelinca fiind 
groggy ' 
astfel,

de cîteva ori, încheind 
total epuizat, partida.

★

VEDETA SĂPTĂMlNII

CARLOS MONZON
Aiți 

debuta 
Este 
care va încrucișa mănușile cu 
bulgarul Fucigiev și de I. Siliș
te, care va urca în ring tot cu 
un pugilist bulgar : Dikov. Să 
sperăm că aceștia, împreună cu 
Gh. Ciochină — singurul pu
gilist care a evoluat pînă acum 
la nivelul scontat — ne vor 
oferi și „o zi bună" in această 
competiție.

De fapt, acestea nu sînt sin
gurele rezultate neașteptate. 
Iată cîteva din celelalte întîl- 
nîri soldate cu mari surprize : 
CAT. SEMIMUSCA : De Filip
po (Italia) b. p. Wnuk (Po
lonia), Kostadinov (Bulgaria) 
b. ab. III Dubovski (U.R.S.S.) ; 
MIJLOCIE MICA : Metodiev 
(Bulgaria) b. p. Kowanski (Po
lonia) ; GREA : Surangîev 
(Bulgaria) b. p. Ugrenovîcl (Iu
goslavia), Redev (Ungaria) b. p. 
Volkov (U.R.S.S.).

doi pugiliști români vor 
■ mîine, în matineu, 
vorba de S. Mihalcea

Romeo CALARAȘANU

BASCHETUL EUROPEAN?

Garfield Smith, component al echipei S.V.A. la C.M. 1910, 
unul dintre noii recrufi 
cez intr-o spectaculoasă

de peste Ocean ai baschetului fran- 
acțiune la panou

)

bas- 
Con-

Născut ln «nul 1943, In 
provincia Santa Fe (Ar
gentina), Carlos Monzon 
este al 8-lea băiat al u- 
nei familii cu 12 coplj. 
Zidar de profesie, el s-a 
dedicat boxului amator, 
susținînd 87 de meciuri, 
dintre care a ciștigat 7:>. 
A trecut la profesionism 
în 1963. debutînd prlntr-o 
victorie prin K.O. în fața 
compatriotului său Ramon 
Montenegro. După aceea, 
a disputat .80 de meciuri, 
vepurtînd 66 de . victorii 
(45 înainte de limită). A devenit campion al Ar-

tn 1966 și eam- 
Americil de Sud.

Invlngînd.. pentru 
_ titluri pe Jorge 

Fernandez, unul dintre 
cel mai buni mijlocii din 
America de Sud. înainte 
de a-1 tntilnl pe Benve
nuti, cei mai valoroși ad
versari ai săi au fost a- 
mericanil Tommy Bethea 
și Charles Austin (învinși 
la puncte), Tito Marshall 
și Douglas Huntley (în
vinși prin K.O.), Benny 
Briscoe (cu care « făcut 
meci nul).

gentinei pion al 
In 1967, 
ambele

'ANGLIA Șl AUSTRIA ELIMINATE 
DIN COMPETIȚIA EUROPEANĂ 

DE TENIS „INDOOR1*
La Budapesta și Bremen au 

avut loc meciuri contînd pen
tru competiția de tenis „In
door", rezervată echipelor eu
ropene. Reprezentativa Unga
riei a întrecut cu scorul de 
4—1 formația Angliei. în ulti
mele două partide de simplu, 
victoria a revenit tenismani- 
lor maghiari: Barany l-a în
vins <_u 6—2, 6—0 pe Bat- 
triek, iar Szbke a dispus cu 
6—1, 7—5 de Lloyd.

Selecționata R. F. a Germa
niei a terminat învingătoare 
cu 3—2 în întîlnirea cu echipa 
Austriei. Cîteva rezultate: 
Fassbender (R. F. G.)—Po
korny (Austria) 10—8, 6—4 ; 
Pohmann (R. F. G.)—Kary 
(Austria) 6—4, 6—4 ; Pokor
ny, Hoskewetz (Austria)— 
Pohmann, Engert (R.F.G.)— 
12—10, 6—2, 3—6, 2—6, 7—5.

Exodul jucătorilor de 
chet de peste Ocean pe 
tinentul nostru a devenit un 
fenomen. De la an Ia an, tot 
mai multe vedete ale echi
pelor universitare, îndeo
sebi, care nu găsesc anga
jamente la cele 10 formații 
profesioniste din S.U.A., tra
versează Atlanticul, poposind 
la sediul unor cluburi cu 
mari posibilități financiare.

în Spania, Italia sau Bel
gia nu mai există echipă ce 
activează în prima ligă fără 
a avea un asemenea star.

în ultima vreme, baschetba- 
liștii americani au invadat și 
Franța sau R. F. a Germaniei, 
marea majoritate fiind reco
mandați de renumitul antrenor 
Jim McGregor, care actual
mente, pregătește echipa ita
liană Splugen Brâu.

între două meciuri de cam
pionat, el colindă prin Europa, 
oferindu-și „marfa".

Efectul permanentelor recru
tări s-a făcut destul de repede 
simțit, mai ales în ultimele 
ediții ale Cupelor continentale, 
unde Real Madrid, Picadero 
Barcelona, Ignis Varese, Fides 
Partenope Napoli, Simmenthal 

Milano, 
Standard 
Malines, 
AS De- 

valori (și

Milano, ALL’Onesta 
Royal IV Bruxelles, 
Liege, Racing Bell 
Olympiques Antibes, 
nain se prezintă cu 
șanse) superioare.

Care sînt In general urină
rile acestui fenomen pentru 

baschetul din țările respective ? 
Iată tema unei ample anchete 
întreprinse de cunoscutul pu
blicist francez Pierre Tessier, 
ale cărui concluzii au făcut 
recent obiectul unei pagini spe
ciale în cotidianul L’Equipe. 
Pornind de la sursele acestui 
fenomen, Tessier demonstrează 
clar o serie de avantaje și de
zavantaje ale „invaziei" bas
chetului „Made in S.U.A.".

Este incontestabil — vorbind 
de avantaje, că prezența acestor 
jucători mărește considerabil 
interesul pentru campionatele 
naționale care Ia ora actuală 
prezintă un real echilibru în
tre mai multe formații. Majori
tatea noilor recruți reprezintă 
exemple de conștiinciozitate în 
pregătire pentru coechipieri, a- 
flați acum în situația de a-și 
dubla eforturile 
mente pentru a putea 
față disputei tot mai dificile, 
mai ales pe plan fizic și teh
nic. Dar, nu orice club din

la antrena- 
face

Franța are posibilități financiare 
de a se întări cu asemenea 
jucători și iată — trecind la 
dezavantaje — că se ridică o 
barieră valorică între o serie 
de echipe privilegiate și marea 
majoritate a celorlalte formații. 
Mai mult, folosirea intensivă a 
acestor vedete (îndeobște pe 
postul de pivot) limitează căi
le de ascensiune a tinerilor 
baschetbaliști autohtoni, eare 
abia mai apucă să joace cîteva 
minute într-o partidă. în felul 
acesta, creșterea (in valoare) 
a jucătorilor înalți, atit <le 
necesari echipei naționale: se 
îngreuiază simțitor, iar reper
cusiunile sînt din cele mal nc- 
dorite.

Iată și cîteva păreri autori
zate în această problemă. JOE 
JAUNAY — director național 
în federația de specialitate, 
este de părere că „prezența 
americanilor sporește specta
colul sportiv și îi călește pe 
jucători, obligați să se întrea
că cu adversari extrem de pu
ternici. E adevărat că pre
zența lor permanentă limitea
ză accesul tinerilor in „5"-urile 
de bază ; dar, eu cunosc și 
echipe care nu au asemenea 
jucători și care totuși apelează 
foarte rar la tineri..."

DANIEL LEDENT — compo
nent al naționalei franceze de
clară : „Exemplul unui Fietlls, 
Rodriguez sau Smith ne obligă 
să muncim mai mult și chiar 
să ne modificăm stilul de ioc. 
Pînă acum eram obișnuit să 
stau lingă panou și să acțio
nez din apropierea inelului. 
Acum însă trebuie să traver
sez in permanență „zona" și să 
acționez de la 3 și 4 m, dacă 
nu vreau să mă fac de ris !

în sfîrșit, vechiul internațio
nal ROBERT MONCLAR afir
mă : „prezența stelelor de peste 
Ocean nu poale decit să im
pulsioneze baschetul francez, 
așa cum ar face-o orice bra
zilian 
fotbal, 
marcă

„Un 
jucătorilor de culoare pe tere
nurile din Spania și Italia a 
sporit valoarea Baschetului 
practicat în aceste țări și, in
direct, posibilitățile echipelor 
naționale respective, aflate la 
această oră printre cele mai 
bune din lume, astfel că feno
menul merită a fi urmărit in 
continuare’’ — conchide publi
cistul francez.

faimos pe terenul de 
sau un australian de 

pe cel de rugby..." 
lucru este ceri: prezența

ți. v.

4

<

Boxul mondial are, tn- 
cepînd de săptămîna tre
cută, un nou idol, argenti
nianul Carlos Monzon, 
care l-a deposedat de titlu 
pe campionul lumii ,1a 
categoria mijlocie, italia
nul Nino Benvenuti, în
vins prin K.O. în repriza 
a 12-a, în meciul desfă
șurat la „Palatul sporturi
lor" din Roma.

Posedînd o forță fizică 
puțin comună, Carlos 
Monzon este deopotrivă 
un maestru al „artei no
bile". El dispune de un 
registru variat de lovituri, 
mergînd de la croșeu la 
swing și la eficacitatea 
directei. Victoria repurta
tă de el asupra lui Benve
nuti s-a datorat atît va
rietății loviturilor, cit și 
unei vitalități debordan
te, unei viteze de 
ții care-i face pe 
comentatori să-l
Iască cu un alt
campion al categoriei mij

execu-
mulți 

asemu- 
ilustru

locii, regretatul boxer 
francez Marcel Cerdan.

în activitatea sa de pro
fesionist, Monzon a de
monstrat întreaga gamă a 
calităților sale. După me
ciul de la Roma, el a de
clarat că Benvenuti este 
un boxer excelent, dar 
forța sa se află în scă
dere și nu-i permite să 
susțină, într-un ritm in
tens, un meci de 15 re
prize. „Italianul s-a men
ținut într-o apărare per
manentă — a spus noul 
campion — care î-a fost 
fatală. Probabil că el a 
adoptat această tactică în 
credința că mă voi lăsa 
descoperit și va putea a- 
plica lovitura 
dar tactica nu i-a reușit. 
Sînt bucuros că am 
vins 1...“

Bucurie împărtășită 
milioane de .suporteri 
gentinieni, care de de

decisivă,

în-

de 

gentinieni, cSre de depar
te au salutat victoria com
patriotului lor.

TELE)C « TELEX • TELEX
La Budapesta, reuniunea Asociației internaționale de box a- 

mator (A.I.B.A.) a confirmat că anul viitor, campionatele euro
pene de box pentru seniori vor fi organizate la Madrid.

NEW YORK 10 (Agerpres). 
Performanța atletului Ni Cih- 
Cin, care a obținut la săritu
ra în înălțime rezultatul de 
2,29 m, întrecînd cu un cen
timetru recordul mondial ofi
cial deținut de Valeri Brumei 
(U.R.S.S.), a fost comentată, la 
New York de campionul o- 
limpic 
treilea 
tuturor 
Acesta 
tatul lui Ni Cîh-Cîn este fan
tastic. După părerea mea, a- 
ceasta este performanța anu
lui, superioară chiar recordu
lui înregistrat la săritura cu 
prăjina (5,49 m) al sportivu
lui grec Papanicolau”.

Richard Fosbury (al 
performer mondial al 
timpurilor cu 2,24 m). 
a declarat: „Rezul

La Palma de Mallorca a în
ceput turneul interzonal pentru 
campionatul mondial masculin

de șah. Uitumen (R.P. Mon
golă), l-a învins în 43 de mu
tări pe marele maestru ame
rican Reshevsky ! Deși a jucat 
cu piesele albe, Bobby Fischer 
(S.U.A.) a remizat cu vest- 
germanul Hubner. Mînici (Iugo
slavia) a ciștigat la Naranja 
(Filipine).

A fost consemnată remiza in 
partidele Gheiler (U.R.S.S.)— 
Portîsch (Ungaria), Ivkov (Iu
goslavia)—Larsen (Danemarca), 
Addison (S.U.A.)—Taimanov
(U.R.S.S.) și Suttles (Canada)— 
Smîslov (U.R.S.S.). Au fost în
trerupte partidele Polugaevski 
(U.R.S.S.)—Mecking (Brazilia), 
Jimenez (Cuba)—Matulovîci
(Iugoslavia), Rubinetti (Argen
tina)—Panno (Argentina), Uhl- 
mann (R.D. Germană)—Gligoriei 
(Iugoslavia).

de specialitate trăgătorului cel 
mai bine clasat tn marile com
petiții și în C.M., a revenit anul 
acesta maghiarului Pal Schmitt. 

lată clasamentul întocmit : I.
P. Schmitt 105 p (Milano 30 p, 
Paris 40 p. Heidenheim 35 p); 2 
A. Nikancikov (U.R.S.S.) 85 p 
(Heidenheim 40. Ankara 45) i ti.
R. Maier — R.F.G. SO p (Paris 
25, Berna 40, Ankara 15); 4. 
Polzhuber _ Austria 60 p ; 
G. Kulcsar — Ungaria 55 p ; 
C. Fenyvesl — Ungaria 50 p ,
S. Paramonov — U.R.S.S. și 
Hehn — R.F.G. 40 p ;

H.
5.
6.7. 
J.

ba Madrid, atletul spaniol Talion 
a stabilit un nou record al țârii 
sale tn proba de aruncarea su
liței cu 77,72 m.

Trofeul r,Cupa lumii9 la spadă, 
atribuit de federația elvețiană

In ultima zi a Jocurilor atletice 
„Pierre de Coubertin" de la Bue
nos Aires s-au înregistrat re
zultatele : masculin : 5 000 m — 
Salgado (Spania) 14:29,2 ; ciocan
— Alcantara (Spania) 59,66 m ; 
Înălțime — Azzaro (Italia) — 
2.13 m : 200 m — Van zyl (R.S.A.) 
21.1 ; feminin 5 lungime — Pe
reira (Brazilia) 5,89 m ; înălțime:
— Dos Santos (Brazilia) 1,60 m : 
200 m — Boltman (R.S.A.) 24,1.

♦ ultimele știri «ultimele < |iltintele știri
PROGRESUL IN SEMIFINALELE C.C.E. LA TENIS DE MASA

ZAGREB 10 (prin telefon). Jucătoarele de tenis de masă 
de la Progresul București au întrecut Mladost Zagreb cu 5—4 
ți s-au calificat în semifinalele C.C.E. Scorul a fost realizat 
de ■ Babiciuc — Duganici 0—2, Alexandru — Fabri 2—0, Za- 
haria — Resler 0—2, Alexandru — Duganici 2—0, Babiciuc — 
Resler 0—2, Zaharia — Fabri 2—0, Alexandru — Resler 2—0, 
Zahoria — Duganici 1—2, Babiciuc — Fabri 2—0.
La Buenos Aires au luat sfîrșit 
întrecerile campionatelor inter
naționale de tenis ale Argenti
nei. In ultima finală disputată, 
cea a probei de dublu bărbați, 
cuplul australian Bob Carmi

chael — Ray Ruffels a întrecut 
cu 7—5. 6—2, 5—7, 6—7, 6—3 pe
rechea Zeliko Franuloviei (Iu

goslavia) — Jan Kodes (Ceho
slovacia).

INFRÎNGEREA 
RUGBYSTILOR AUSTRA

LIENI
Echipa de rugby XIII a Austra

liei, recenta laureată a campio
natului mondial din Anglia, a 
suferit o umilitoare înfrîngere în 
fața formației St. Hellens, cam
pioana cluburilor britanice. Rug- 
byștîi englezi și-au revanșat co
legii de națională, învingind pe 
australieni cu 37—10 î

ARSENAL ELIMINATA 
DIN CUPA LIGII ENGLEZE

Tn optimile de finală ale Cupei 
Ligii engleze la fotbal, Arsenal a

fost eliminată de Crystal Palace, 
învingătoare cu 2—0. In sferturi, 
Crystal Întîinește pe Manchester 
United.

PRIMELE REZULTATE 
ALE OPEN-ULUI DE LA 

PARIS
In prima zi a turneului inter

national „open" de tenis de Ia 
Paris, Jucătorul francez Georges 
Goven a obținut victoria cu 6—3, 
6—4 in fata profesionistului iugo
slav Nikola Pllici. Australianul 
Ken RosewaH l-a învins cu 6—1, 
6—2, pe francezul Patrick Proisy, 
iar americanul Arthur Ashe a 
dispus cu 7—6, 3—6, 7—6 de aus

tralianul Owen Davidson. Alte 
rezultate : Taylor — El Shaffei 
6—3, 6—2 j Drysdale — Crealy
6— 3, 6—3 ; Graebner — Jauffret
7— 6, 3—6, 6—4; Gimeno — Spear
6—1, 6—7, 6—0;

URTAIN ÎNVINS !
• Aseară, pe ringul de la 

„Empire Poole Wembley" din 
Londra, au urcat englezul 
Henry Cooper (85.940 kg) și 
spaniolul Jose Urtain <88.440 
kg), ultimul fiind deținător al centurii de campion european 
Ia cat. grea. învingător, la 
capătul a 8 reprize a fost 
declarat Cooper prin k.o. tehnic.
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