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luminarea unor
distincții sportive

Jucătorii iugoslavi și-au luat revanșa in fața medaliaților cu argint la mondiale

CLUJ, 17 (prin telefon).
Un .public cald, exploziv, a 

ocupat absolut toate locurile 
tribunelor Sălii Sporturilor 
din localitate, încă cu mult 
înainte de începerea primului 
meci al celei de a Xl-a edi
ții a „Trofeului Carpați". O 
prestigioasă participare, per
spectiva unor palpitante re
vanșe, dinamismul handbalu
lui, au fost argumente în fața 
cărora n-au putut rezista a- 
matorii de sport clujeni. Si 
chiar din prima zi — fără o- 
bișnuita „încălzire" camipeti- 
țională — echipele au oferit 
multiple satisfacții celor pre- 
zențl. Dar, iată succinte co
mentarii de la aceste jocuri 
inaugurale.

ROMÂNIA A — ROMÂ
NIA TINERET 18—10 (9—4). 
Victoria primei selecționate a 
țării noastre n-a stat nici un 
moment sub semnul îndoielii, 
chiar dacă, uneori, cadeții 
și-au luat inima în dinți și 
s-au apropiat amenințător, re- 
ducînd serios din diferența de 
scor (min. 8 ; 3—2, min. 36 
9—6, min. 44 ; 11—8). De fie
care dată, însă, seniorii și-au 
adus repede aminte că sint 
campioni ai lumii și au pus 
la punct lucrurile, manifes- 
tînd multă poftă de joc și o 
mulțumitoare pregătire fizică. 
Firește că evoluția selecționa
tei noastre — așteptată 
mult interes, deoarece 
prima

C.M. la o competiție de am
ploare — nu poate fi jude
cată doar prin prisma aces
tui meci. în zilele următoare, 
pe handbaliștii români îi aș
teaptă, fără îndoială, confrun
tări mai dificile. Au înscris : 
Gruia (7), E'ota (4), Popescu 
(3), Chicsid (2), Dan Marin 
și Gațu pentru România A, 
Schmidt (3), Cosma (2), Ștef, 
Messmer, Schobel, Chircu, 
Stockl, pentru România tine
ret. Arbitrii J. Mara și E. 
Orosz (Cehoslovacia) au con
dus un meci curat.

U.R.S.S.—UNGARIA 23—22 
(12—7). Echipa Uniunii So
vietice a cîștigat in extremis

CLASAMENT (după prima ri)
1. România A 110 0 18—10 

2—3.----------
2—3.
4—5.
4—5.

U.R.S.S. 1 1 0 0 23—22 2
Iugoslavia 110 0 12—11 2
R.D. Germană 10 0 1 11—12 0
Ungaria 1 0 0 1 22—23 0

6. România tineret
10 0 1 10—18 0

în ul-vantajul, găsindu-se, 
timul minut de joc, în situa
ția nefericită de a putea fi 
egalați. Ei au salvat pînă la 
urmă victoria pe care o me
rită din plin, mai ales pentru

Cronici și comentarii de 
trimișii noștri la Cluj 
Călin ANTONESCU și 

Hristache NAUM

Ia

(Continuare în pag. a 4-a)

MAEȘTRII PALETEI iȘI ÎNCHEIE EVOLUȚIILE
CARMEN CRIȘAN Șl TEODOR GHEORGHE - PRINTRE PERFORMERII ÎNTRECERILOR

Spectatorii care au luat loc 
ieri în tribunele sălii Floreasca 
au avut satisfacția vizionării 
unor adevărate demonstrații 
de tenis de masă. Meciurile tur
neelor individuale au oferit 
spectacole de înaltă dasă, pro
tagoniștii fiind, în majorita
tea cazurilor, renumiții jucă
tori chinezi. Astfel, evoluții viu 
aplaudate au avut fostul mul
tiplu campion al lumii Ciuan 
Tze-tun, precum și colegii lui 
Cin Lan-sun și Cian Si-lin. 
La fete, cea mai bună impre
sie a lăsat-o pînă acum stîn-

PROGRAMUL DE AZI

CU JUCĂTORII CHINEZI

Luni, la rectoratul Institu
tului Politehnic „Traian Vuia“ 
din Timișoara, conf. univ. 
Marin Birjega, vicepreședinte 
al C.N.E.F.S., a înmînat „Di
ploma de Onoare a C.N.E.F.S." 
pentru merite deosebite în ac
tivitatea sportivă, atribuită cu 
prilejul sărbătoririi semicente
narului Institutului Politehnic 
din Timișoara, următorilor to
varăși : Constantin Avram, 
Gheorghe Tachc, Eugen Pop, 
Pius Brinzeu, Gheorghe Sării, 
Vasile Cocheci, Constantin 
Bucur, Gheorghe Ciulea, Cor
nel lovănescu, iar distincția 
„Merite în activitatea sporti
vă" tovarășilor : Ion Andre- 
escu, Silviu Bejan, Constantin 
Bogdan, Ilie Cirlan, Florin 
Comănescu, Ionel Fleșeriu, 
Ilie Gîrleanu, Ion Ghidei, Emil 
Grozescu, Constantin Grangu
re. Constantin Jude, Vera 
Kimmel, Mihai Lăzărescu, 
Rusalin Marcu, Remus Mora- 
teli, Pavel Maer, Cornelia 
Mureșan, Gheorghe Popa, 
Carol Pop, Romeo Radoslav, 
Ioan Zbircea, Irina Szep, Eu
gen Seraciu, Elisabeta Szila- 
gyi, Ion Vlădescu, Ernest Var
ga, Iosif Weisz.

Ora 9,30 : continuarea 
turneelor individuale pe 
șase mese.

Ora 16,30 : întîlnirile in
ternaționale amicale dintre 
reprezentativele feminine și 
masculine ale României și 
R. P. Chineze. Meciurile se 
vor juca consecutiv pe două 
mese.

Ora 17,30 : ultimele par
tide din cadrul turneelor 
individuale.

ga cea Li Li, posesoare a unor 
lovituri pe cit de puternice, pe 
atît de fulgerătoare Și totuși, 
în .......................
de 
să
ții
men Crișan.

Dintre ceilalți sportivi ai 
țării gazdă, Maria Alexandru, 
după ce a pierdut două me-

urma unei partide extrem 
atractive, ea a fost nevoită 
cedeze în fața impetuozită- 
reprezentantei noastre Car-

C. COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 4-a)

Tînăra jucătoare Gic Huai-in se anunță ca una dintre 
speranțele tenisului de masă din R. P. Chineză.

Foto : V. BAGEAC

Primire la președintele C. N. E. F. S
Ieri dimineață, la sediul 

Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, preșe
dintele C.N.E.F.S., Angliei

DECALAJUL CLUBURI-ECHIPA NAȚIONALA
ultima descoperire în lothalul nostru?

Despre o realitate veche, cu sesizare tardivă și rezolvare... în așteptare

cu 
este 

ei participare după

și Fl. Dumitrescu (tricouri culoare

națio-

finalizează un spectaculos

echipa 
contaminată de 

la cluburi, 
revenit în'

Dumitrache
i

deschisă) în atac la meciul de la Cardiff cu Tara Galilor.
Foto : U.P.I.

o partidă pe care a avut-o la 
discreție, în care a dominat 
copios timp de 56 de minute. 
Handbaliștii sovietici au con
dus cu 10—4 în prima repri
ză, cu 20—13 și 22—16 (min. 
56) în cea dc a doua, dar în 
final, atit din cauza portaru
lui Semenov (total neinspi
rat), cit și a epuizării fizice 
a majorității jucătorilor de 
bază, au pierdut treptat a-

Alexe, a primit pe conducă
torii reprezentativelor de tenis 
de masă ale R.P. Chineze, 
Ciao Si-u. directorul direcției 
jocurilor din Comitetul de Stat 
pentru Educație Fizică și Sport, 
membru în conducerea Federa
ției chineze de tenis de masă, 
și Pan Ci-can, prodecan al 
Facultății de Sporturi a Insti
tutului de Educație Fizică din 
Pekin. Intîlnirea a decurs într-o 
atmosferă caldă, prietenească. 
Apoi, tovarășul Anghel Ale
xe s-a întreținut cu jucătoarele 
și jucătorii de tenis de masă 
din R.P. Chineză.

★
Aseară, ambasadorul extraor

dinar și plenipotențiar al R.P; 
Chineze, Cian Hai-fun, a o- 
ferit o recepție la sediul amba
sadei, eu ocazia vizitei în Ro
mânia a selecționatelor de tenis 
de masă ale R.P. Chine
ze. Au participat, președintele 
C.N.E.F.S., Anghel Alexe, 
membri ai birourilor C.N.E.F.S. 
și F.R.T.M., ziariști, precum și 
antrenorii și sportivii lotu- 

reprezentative de te- 
ale Republicii Socia- 
România și Republicii

rilor
nis 
liste 
Populare Chineze.

Campionatul feminin de sah
PflllHRONIADE 81/2,

Juniorul constănțean Ion _________
supleu pe care-l continuă cu o centurare laterală

DE ASTĂZI, ÎN SALA ARMATEI DIN ORADEA

La cîteva zile după meciul 
susținut de fotbaliștii noștri la 
Cardiff, după satisfacția pro
dusă de rezultat, care ne o- 
feră un suport pentru cîști- 
garea grupei din campionatul 
european, după constatarea îm-

viitor din Japonia (Tokio 
1—6 mai). De asemenea, cu 
acest prilej, vor intra în vi
goare importantele modifi
cări regulamentare stabilite 
de F.I.L.A. : saltelele circu

lare, 
luptei 
za“ la

HNALELE LUPTĂTORILOR JUNIORI
® Primul concurs pe saltele circulare ‘S Medaliații campionatelor

europene sint prezenți in competiție
Peste 400 de luptători ju

niori (mari și mici) au 
nut calificarea pentru 
mele confruntări din 
an : a V-a ediție a 
cursului republican de 
nă la 
joi) și a XXV-a ediție 
campionatelor naționale 
„greco-romane"

obți- 
ulti- 
acest 
Con- 

toam- 
„libere" (miercuri Și 

a 
la 

(vineri, sîm-

bâtă și duminică). Aceste 
nale, găzduite de sala 
matei din Oradea, 
teptate cu deosebit interes, 
în primul rînd, pentru că 
ele constituie ultima selec
ție în vederea alcătuirii io
turilor noastre reprezentative 
care vor participa la cam
pionatele mondiale de anul

fi-
Ar- 

sînt aș-

începutul 
cu „pri- 

adversar, 
acordarea 
substanțial 
taj celor 
realizează 
puncte 
combaterea drasti
că 

prin mărirea 
penalizare ș.a.

în sfîrșit, mai trebuie să 
menționăm că pe noile sal
tele circulare de la Oradea 
vor evolua și medaliații „eu- 
ropenelor*1 din acest an, 
printre care campionii con
tinentali Stelian Popescu 
Mihai Boțilă.

unui 
avan- 

care 
multe 

tehnice,

a pasivității 
punctelor de

Și
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I
n sport, totul este acțiune. Așa este 
pe teren. De ce n-ar fi atunci la 
fel în metodică și în cercetarea ști
ințifică ? Astăzi, oriunde pe glob, 
fără cercetare, aparatură metodică 
și film — nu există progres. Așa 

trebuie să fie și la noi.
Lin timp am vorbit mult, poate chiar 

prea mult. De ce ? Este greu și inutil de 
spus. Acum, însă, este timpul faptelor.

Fără doar și poate, aceasta nu înseam
nă _ a sufoca teoria, gîndirea, ideile. Dar 
nici să fim sufocați de ele.

La București și Ploiești, la Reșița și 
Cluj, copiii înoată sub cinci ani și, uneori, 
chiar de la 2 ani și jumătate I Este bine, 
este foarte bine. Căci trebuie să recupe
răm anii trecutului, în care descopeream 

și înotul aproape la

I
I
I
I
I
I
I
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rom anii trecutului, 
marea la 20 de ani 
aceeași vîrsfă.

în școlile noastre, 
sori de specialitate 
și reale satisfacții educația fizică la cla
sele I—IV. Este și aici un semn ai timpu- 
rilor noi.

Am descoperit chiar că lecțiile, teribilele 
lecții ale profesorului Victor Tibacu, de 
la Liceul „Gh. Șincai" din București, sînt 
un fel de circuit modern și acum îl pu
nem să scrie o carte despre aceasta, după 
ce am admirat într-un film dezlănțuita lui - 
măiestrie pedagogică.

Am creaf — la Predeal — după ani 
de așteptare, un liceu cu profil de schi, 
in orașul Gh. Gheorghiu-Dej o școală a 
gimnasticii și la Cîmpulung o palestră 
atletică.

Este bine, din ce în ce mai bine. Nu
mai așa ideile se verifică și se împlinesc, 
devin adevăruri și forță.

Ne-am convins chiar că antrenamen
tele de culturism nu sînt distrugătoare, și

tot mai multi profe- 
predau cu pricepere

abia acum încep să prindă viață mult 
discutatele noastre școli de forță.

Au fost încercări de experimente chiar 
și pentru yoga și antrenament autogen, 
îndeosebi la Cluj, unde medicina s-a dove
dit de multe ori iscusită și curajoasă.

Ne-am dat, în sfîrșit, seama — cu 
greu, cu prudențe — că efortui de rezis
tență nu năruie tinerețea, ci dimpotrivă o 
călește și că inima copiilor suportă mai 
ușor un antrenament moderat de lungă 
distanță, decît unul de viteză repetată. Și 
astfel, am înțeles de ce maratonișrii japo
nezi. atleții din R.D.G., sportivii din Noua 
Zeelandă sau Finlanda nu mai sînt „mira
cole", ci adaptări în timp — concepție, 
mediu, metode — de la vîrste foarte fra
gede.

La munte, am intuit și încă de mult, 
dar fără posibilități de realizare, experi
mente certe pentru schiori sau patinatori.

Dar ne-au lipsit patinoarele, armele cu 
aer comprimat pentru biatlon sau mate
rialele pentru copii. Acum, vom deschide 
în Schei, în Scheiul primei școli românești 
din secolul al XV-lea, prima grădiniță de 
copii pe schiuri.

Cinematografia ne urmează, se pare, în 
tot ce se gîndește bine și acționează ferm. 
Lipsește încă filmul metodic, dar îl vom 
avea și pe acesta. Așa cum vom face si
gur pasul așteptat, pentru aparatura meto; 
aică, cu indici obiectivi de apreciere și 
anticipare a valorii sportive.

Și atunci, oamenii vor putea vorbi cît 
vor vrea, căci nu vom vorbi despre ceea 
ce ar trebui să facem și nu facem, ci des
pre ceea ce s-a făcut într-adevăr. Cu in
teligență, cu metodă, cu pasiune. Și cu 
bune rezultate.

Virgil LUDIJ
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bucurătoare că 
nală nu a fost 
maladia existentă 
fotbalul nostru a 
actualitate cu o etapă care a
confirmat contradicția flagran
tă dintre comportările echipei 
naționale, in general mulțu
mitoare oină în prezent, și re
gresul cluburilor fruntașe din 
fotbalul românesc.

Firește iubitorii acestui sport 
se întreabă care sint cauzele a- 
cestui decalaj, mai cu seamă 
că valoarea echipelor noastre 
de club este în scădere și pe 
plan intern. A X-a etapă a di
viziei A a accentuat acest fe
nomen, relevînd și un alt as
pect al problemei și anume 
acela că și jucătorii din lo
tul reprezentativ se comportă 
slab la echipele de club, după 
ce s-au relevat într-un meci 
international, așa cum a fost

cazul săptămîna trecută, de 
miercuri (jocul de pe „Ninian 
Park" din Cardiff) pînă du
minică (etapa de campionat).

Răspunsul la o asemenea 
nedumerire produsă de necon
cordanta puțin obișnuită dintre 
realizările echipelor de club 
pe plan intern și internatio
nal, pe de o parte, și ale e- 
chipei reprezentative a Româ
niei, pe de altă parte, este 
pe cît de simplu, pe atît de 
îngrijorător.

In aparentă, fenomenul este 
nou, el are însă în realitate 
rădăcini mai vechi, 
ani, unele semnale 
privind insuficientul 
valori internaționale 
lui nostru, lipsa de preocupare 
pentru 
seamă 
dar și ................
și, în special, inexistenta unui

de cîțiva 
mai vechi 
număr de 
în fotba-

a le forma (mai cu 
din partea cluburilor, 
din partea federației)

fir constructiv de promovare a 
jucătorilor, datorită plafonului 
și imobilismului regulamentului 
de transferări—toate acestea nu 
au fost luate serios în considerare. 
Cît timp unele rezultate, ob
ținute și de cluburi si de e- 
chipa națională, chit că au 
fost realizate cu alternanta u- 
nor eșecuri peste care s-a tre
cut, așteptîndu-se noi succese 
pentru a șterge era buretele 
ceea ce fusese neplăcut, ne-au 
satisfăcut, avertismentele au 
fost disprețuite. Acum, toată 
lumea este îngrijorată de dis
proporția de comportare dintre

Aurel C. NEAGU

(Continuare în pag. a 3-a)

Runda a 10-a a finalei șa- 
histe feminine a programat 
cîteva partide importante 
pentru configurația primelor 
locuri ale clasamentului. Du
pă patru ore se închei aseră 
următoarele întîlniri : Baum- 
starck—Nicolau 1—0, Pogo- 
revici—Pascu 1—0, Chiș—Go- 
qîlea 1—0, Olteanu—Nicules- 
cu 0—1 si Polihroniade—Ges- 
ticone 1—0. Se jucau parti
dele Teodorescu—Reicher,
Rădăcină — Juncu, Makai— 
Gheorghe. Gogîlea a cîștigat 
în runda a 9-a la Pogorevici.

în clasament, după 10 runde 
conduce ELISABET A POIM- 
HRONIADE cu S‘/s p, urmată 
de Gertrude Baumstarck 7Vs, 
Margareta Teodorescu 6J/s, 
(1), Rodica Reicher 6 (1), E- 
leonora Gogîlea 6. Suzana 
Makai 51/* (2), Alexandra
Nicolau si Margareta Juncu 
5‘h (1).
A. VLÂSCEANU — coresp.

LIPSA BAZHOR SPORTIVI-O PROBLEMĂ FĂRĂ REZOLVARE?
NU — ni se răspunde

Constituie o situație fără 
ieșire lipsa bazelor sportive ? 
Nu ! Argumente ? O anchetă 
realizată în două orașe de 
mărime și importanță econo
mică diferite, dar care, pînă 
acum un an doi, se asemă
nau în ceea ce privește lipsa 
bazelor sportive : BACĂU și 
CARACAL.

IN NUMAI DOI ANI, 
ZECE NOI TERENURI 

DE FOTBAL!

Gu vreo doi ani în urmă, 
în ziarul nostru a apărut un 
articol în care se menționa 
că fotbaliștii de la Dinamo 
Bacău au început antrenamen
tele de iarnă pe... aeroport. 
Nu exista, atunci, nici un 

teren accesibil pentru singura 
echipă divizionară A din ju

Steaua înscrie al 
3-lea gol in partida 
derby cu Dinamo 
și-și asigură practic 
victoria în meci. 
Herghelegiu (nr. 10) 
salută șutul inspirat 
al lui Calam.ar (în 
dreapta) căzut pe 

gheață

Foto : C. SATMARI

IN PAGINA A 2-a,
LA RUBRICA
DE HOCHEI:

la Bacău; DA—se afirmă, deocamdată, la Caracal

deț ! Gu ocazia unei recente 
vizite la Bacău l-am rugat 
pe președintele C.J.E.F.S., to
varășul Mihai Grigoraș, să ne 
prezinte situația terenurilor de 
fotbal din oraș. O succintă 
trecere în revistă ne-a rele-

Raid anchetă

vat un număr de terenuri (cu 
gazon și zgură) care ne-a 
surprins plăcut : opt. $i alte 
două se află în construcție. 
Rezultatul ? O activitate fot
balistică cu care puține orașe 
se pot lăuda : campionate mu
nicipale ale seniorilor, junio
rilor, liceelor, școlilor genera
le, fără a mai socoti divizio
narele A, B și C.

ÎN PERSPECTIVA,
UN COMPLEX SPORTIV 

PE 14 HECTARE

Porniți la drum în căutarea 
terenurilor de fotbal, aveam 
să întîlnim surprize și mal 
mari. Nu numai bazele spor
tive pentru „sportul rege* se 
află în atenția forurilor lo
cale. Ajunși la Stadionul „23 
August" aveam să descoperim 
un adevărat șantier. „Aici — 
ne spune cu mîndrie preșe
dintele Mihai Grigoraș — va 
fi peste cîțiva ani un adevă
rat paradis al sportivilor. In
tenționăm să realizăm unul 
dintre cele mai mari și fru
moase complexe sportive din 
țară. Pe o suprafață de 14 ha 
se va întinde parcul sportiv al 
orașului, care va cuprinde 
trei terenuri de fotbal gazo- 
nate și două cu zgură, 8 te-

renuri cu bitum pentru hand
bal, baschet, volei și tenis de 
cîmp și două cu zgură, o sală 
a sporturilor, un bazin acope
rit, un patinoar artificial și • 
popicărie cu patru piste. Pen
tru copii am prevăzut un spa
țiu de 70x130 m Înzestrat cu 
numeroase aparate de joacă 
specifice vîrstei de Ia 2 la 10 
ani".

Și nu este vorba numai de 
atît La stadionul Dinamo, te-

Dan VLAD

(Continuare tn pag. a 8-a)

® Juniorii înaintea unui test important:
TURNEUL PRIETENIA

® Clasamentul campionatului

• Meciurile cu Polonia la 21 și 22

Arta greacă, superbă 
în imobilitate, care ne-a 
creat impresia de re
paus în mișcare, a pre
sărat lumea — fără voia 
ei — cu mărturiile di
namismului stăpînit. Dis
cobolul la Vatican și 
diadumenul la British 
Museum, luptătorii de 
pancrațiu Ia Louvre și 
atletul tumîndu-și ulei 
la gliptoteca din Miin- 
chen, doritorul la Napoli 
și atletul cu strigiliu la 
Vkjna, luptătorii la ga
leria Uffizi din Floren
ța șl așa mai departe.

Noroc de Inițiativa 
cetățenilor din Trikala, 
orașul de baștină al lui 
Papanicolau. Datorită 
lor, Grecia va avea, 
în sfîrșit. statuia unui 
săritor cu prăjina. în 
piața publică, sub soa-

noiembrie
® Știri și informații la zi

X rele necruțător al The-
S salfel.'
MM

s Victor BANCIULESCU



8 2-a S8 sportul « NY. 1087 (6521)

La Școala sportivă ENERGIA București

ÎNTRE REALITĂȚI Șl PERSPECTIVE ECHIPA DE SENIORI: Dublă confruntare cu Polonia PRINTRE MANTINELE

Școala sportivă «ENERGIA1* 
București, prima de acest fel 
■la nivelul elevilor din în- 
vățămlntul profesional, a îm
plinit trei ani de existență, 
în ciuda demarajului timid 

■țpe care l-a avut (prea puțini 
erau convinși de utilitatea 
■unei asemenea școli, dar și 
mai puțini cei preocupați 
'!să-d sprijine activitatea), 
■„Energia" București s-a a- 
Ifirmat stăruitor în competi- 
jțiile rezervate sportivilor ju- 
r.tori la disciplinele din sfera 

. atleticii grele. Unul dintre ex- 
ponenții noii școli, Xon Arapu, 
a îmbrăcat de patru ori tri- 

; coul de campion național la 
Sdupte libere si a fost meda-

■ liat cu argint la Balcaniadă, 
f iar un alt coleg de secție,

Traian Stoian, a obținut și 
■. el un titlu de campion al ță- 
'rii. La „clasice", reprezentan- 
•ții „Energiei" București s-au 

", aflat, de asemenea, printre
■ fruntași în principala compe-

. îtiție autohtonă rezervată ju- 
■5 morilor. La fel s-au petae- 
; cut lucrurile în sportul hal- 

ferelor (locul I pe echipe în 
campionatul republican, al 

■ițcplilor sportive), în box (a- 
ceeași performanță). Recent, 
sportivii aicestei școli au înce
put să se afirme și în fotbal, 
in campionatul național de 
juniori, îndeosebi prin echipa 
antrenorului Ojoc, care cu
prinde elemente de certă per
spectivă.

Iată, așadar, rezultate care 
confirmă deplin utilitatea u- 
nor asemenea școli ce ur
măresc să valorifice izvorul 
de talente fexistent în învăță- 
inîntul profesional. De alt
fel, nU. trebuie trecut ou ve
derea faptul că din rîndul 
elevilor școlilor profesionale 
s-au lansat în activitatea 
sportivă de performanță, va
lori autentice ca Viorita Vis- 
copoleanu, Gheorghe Zamfl- 
reseu și Petre Astafei (atle- 
tism), ion Cernea, Gh. Ber- 
ceantt, Valeriu Bularca (lup
te), Linca; Fiat, Negrea. Cru- 
du, Ciucă și Giju (box), Wu-

sek, Țuțuianu (rugby), Pe
trescu, Birău, Enciu (haltere).

Revenind la „Energia" Bucu
rești, este interesant să a- 
minitim că datorită eficienței 
procesului de instruire și im
plicit rezultatelor obținute, 
tin&ra școală sportivă și-a 
sporit progresiv capacitatea : 
de 'a 18 grupe cu 342 de e- 
levi, în primul an de activi
tate, la 47 de grupe cu 711 
elevi, astăzi. A crescut tot
odată și numărul cadrelor 
didactice chemate să asigure 
pregătirea tinerilor sportivi

• 0 pleiadă de campionii 
în 3 ani efectivul s-a 

dublat » Porți deschise 
pe toate marile baze spor
tive bucureștene ® Valo
roasa inițiativă a clubului 

Rapid

— de la 6 în anul înființării 
școlii, la 18, în momentul de 
fată.

Explicațiile reușitei „expe
rimentului Energia" Bucu
rești — foarte angajant, într-un 
fol, deoarece, în caz de fiasco 
ar fi fost anulată însăși 
ideea — rezidă în pasiunea și 
competența cadrelor didacti
ce de aici, în selecția extrem 
de riguroasă realizata la ni
velul fiecărei grupe și dis
cipline sportive și în condi
țiile materiale asigurate aces
tei unități școlare-etalon.

Pasiunea si competența 
profesorilor-antrenori s-au fă
cut simțite încă din start, de 
la directorul scolii, prof. Ște
fan Nobilescu, și pînă la cel 
mai tînăr dintre responsabilii 
secțiilor pe ramură de sport. 
Altfel, de bună seamă că n-ar 
fi fost prea ușor depășite 
multe din obstacolele ivite

în drumul noii școli. Spiritul 
de dăruire și munca stărui
toare, perseverentă a profeso
rilor-antrenori de la „Ener
gia" București au învins, în 
cele din urmă, inerția și neîn
crederea.

Cit privește promovarea 
elevilor in secțiile școlii, a- 
ceasta s-a realizat după oplu- 
ritate de concursuri organi
zate fie în școlile de bază 
ale viitorilor sportivi, fie prin 
intermediul unor întreceri 
ad-lioc. Pentru a avea o ima
gine foarte precisă asupra 
importantei acordate muncii 
de selecție este necesar să 
amintirii că în primul an 
prin „atelierele" scolii spor
tive „Energia" București au 
trecut peste 2 500 de elevi, 
ceea ce reprezintă aproape 
de 8 ori efectivul secțiilor. 
Astăzi, mai bine de 700 de 
elevi de la Energia București 
au fost selecționați dintr-o 
masă de aproape 10 000 de 
elevi. Mai trebuie subliniat 
un fapt: acest proces de cer
nere, de selectare a valorilor, 
a sportivilor de perspectivă 
are un caracter permanent. 
Cum este și firesc.

Pentru pregătirea elevilor, 
școala a beneficiat de săli și 
stadioane (23 August, Republi
cii, Giulești, Tineretului, Par
cul copilului, Viitorul), de 
material și echipament spor
tiv în cantități îndestulătoare. 
Ministerul ' învățământului, 
prin direcția de resort, a in
tervenit prompt la nevoile 
școlii, contribuind nemijlo
cit la bunul mers al activi
tății ea. Mai recent, clubul 
Rapid s-a oferit să găzduiască 
școala si să-i acorde un larg 
sprijin material. Este o ini
țiativă notabilă, care ar pu
tea fi extinsă, îmbrățișată și 
de alte cluburi sportive de 
mare anvergură. Fiindcă este 
l'mpede : pentru căzui în 
speță, mîine, Rapid va avea, 
în multe discipline, un 
schimb de nădejde.

T. BRADETEANU

I>a 21 și 22 noiembrie, vor' 
avea loc la București parti
dele amicale România-î-Polo- 
nia, înscrise In programul de 
pregătire și verificare a lotu
lui nostru, aflat în plină o- 
fensivă pentru recucerirea po
zițiilor pierdute in ierarhia 
hocheiului european.

„Grele meciuri, ne spunea 
ieri ZOLTAN CZAKA, unul 
dintre antrenorii echipei 
noastre. Polonezii alcătuiesc 
un team redutabil care și in 
acest an a candidat la gruipa. 
A, pierzînd în mod dramatic 
barajul cu formația R. F. a 
Germaniei (3—6 in primul 
joc, 4—4 în cel de-al doilea

— pe teren propriu — după 
ce Polonia conducea cu 4—0 
in min 55!) Dar, noi ne-am 
orientat, în general, cu cole
gul Flamaropol spre adver
sari cit mal dificili, pentru a 
deține niște buletine de ana
liză reaie asupra potențialu
lui formației noastre".

Czaka socotește neconclu
dentă „runda gălățeană" a 
campionatului național, în 
special în ceea ce .privește 
forma selecționabililotr.

„S-a jucat pe o gheață prea 
tare la început si prea moale 
la sfirșit. în plus zgrunțurile 
și denivelările au fost ina
mici pentru jucătorii tehnici, 
favorizînd întimplarea, hazar
dul. Sperăm ca în zilele pu
ține ce ne-au mai rămas să 
putem regla mecanismele e- 
chipei, pentru a avea o com
portare bună, pe măsura ve
chii faime a hocheiului româ
nesc".

JUNIORII IN FAȚA UNUI IMPORTANT TEST

S-a încheiat sezonul de motocros V-

CARENȚE ALE REGULAMENTULUI

CAMPIONATULUI REPUBLICAN

Campionatul republican de 
motocros, ediția 1970, s-a 
încheiat duminica trecută, nu 
fără a produce o serie de 
nemulțumiri numeroșilor spec- 

k* tatori veniți pe traseul de

sărăciei decînd, datorită 
concurenți, au primit puncte 
și alergătorii care au avut 
ture lipsă în cursa respec
tivă. în consecință, în fina- 

r- ____ .. Iul competiției, aceștia au
Pantelimon pentru a a- totalizat un punctaj superior 

------- i ultimul concurs al 
, ozonului. Din nou coneu- 
tenți puțini la proba tinere
tului, iar defecțiunile tehni
ce au continuat să apară da
torită superficialității în pre- 

' gătirea motoarelor pentru 
' concurs, aspecte neplăcute 

amplificate și de unele ac
țiuni reprobabile care s-au 
soldat cu unele accidente re
gretabile.

Referitor la conduita ale
gătorilor în timpul întrece
rilor sînt de menționat CÎ- 
teva lucruri. De-a lungul ce
lor patru etape ale campio
natului s-au comis, cu sau 
fără intenție, o serie de in
fracțiuni, de natură să pro
voace accidente grave. Dar, 
spre surprinderea generală, 
autorii lor au rămas nepe
depsiți. Un exemplu: com
portarea nepermisă a cam
pionului țării la clasa 250 
cmc, Șt. Ghițu, în cursa fi
nală, cînd — dorind cu O- 
rice preț să-și depășfească 
adversarii — și-a placat doi 
coechipieri, fapt nesiancțio- 

nat. De ce în regulamentul 
campionatului nu sînt cu
prinse clauze precise, care să 
împiedice pornirile nechib
zuite ale unor motocicliști și, 
îfi ultimă instanță, să asi
gure securitatea Mergătorilor 
în concurs?

Regulamentul actualului 
campionat a mai avut și alte 
fisuri. De exemplu, nu s-a 

. prevăzut, pînă la etapa a 
treia, cum va fi atribuit 
titlul în caz de egalitate de 
puncte. De asemenea, măsu
ra de departajare a concu
renți lor în clasamentul eta
pelor, cu puncte de Ia 15 la 
1. nu corespunde, după pă
rerea noastră, actualului sta
diu de evoluție a acestei dis
cipline. Existînd mari fluc
tuații de participare de la o 
etapă la alta, au fost cazuri

unor parteneri care, deși au 
efectuat traseul complet, în- 
tr-una din etape au avut, să 
spunem, neșansa de a lua 
startul alături de un număr 
mai mare de motocrosiști și 
astfel nu-au sosit pe locurile 
recompensate cu puncte. Si
tuație inechitabilă. De aceea, 
credem că Se va ține seama 
de propunerile făcute de că
tre unii antrenori pentru 
îmbunătățirea regulamentului 
viitorului campionat.

Și încă ceva: a venit timpul 
să se extindă campionatul pe 
mai multe etape, în așa fel 
incit să se organizeze între
ceri oficiale din primăvară 
și pînă în toamnă. Proce- 
dîndu-se astfel, s-ar asigura 
aotivității competiționale con
tinuitate și, în plus, s-ar pu
tea face o mai riguroasă ve
rificare a valorii sportivilor 
angajați în lupta pentru cu
cerirea titlurilor. Patru etape 
consumate într-o singură 
lună e cam puțin, totuși, 
pentru un campionat națio
nal.

în încheiere, se cuvine să 
subliniem activitatea dusă 
anul acesta de corpul repu
blican de arbitri, care au 
reușit să Imprime o desfă
șurare ritmică tuturor ope
rațiunilor legate de reușita 
diverselor curse.

(

STEEAN IONESCOJ

Ieri dimineață, la apelul an
trenorului Ștefan (Nelu) Io- 
nescu au răspuns „prezent !“ 
următorii jucători : Moraru
și Netedu (portari). Tone, 
Tureanu, Gh. Florian. Justi
nian (fundași). Bandas, A- 
xinte, Costea. Herghelegiu. Pă
durarii, V. Popa, M. Vlad, 
Ipeghian, Constantinescu, Ma-
Ilhin, Marian, V. Huțanu tă
ta can ți).

Schimbăm... trei pase cu
antrenorul :

— Care este programul 10-
tulul ?

— De mîine (n.r. — astăzi).
împreună cu colegul meu ion 
Ganga, vom începe lucrul 
pe gheață. Zilnic, pînă la 24 
noiembrie, cînd plecăm Ia 
Galați pentru a participa la 
jocurile Turneului Prietenia.

— Cum se prezintă elevii 
dumneavoastră ?

— Toți cei care au jucat 
în campionat, bine. Da clu
buri s-a lucrat serios, cu spi
rit de răspundere.

— Ce proiecte aveți ?
— PROFESIONALE î defi

nitivarea liniilor de atac si 
apărare, omogenizarea echi
pei și șlefuirea unor combi
nații tactice ; COMPETIȚIO- 
NALE, o comportare bună în 
concursul care începe la 25 
noiembrie și una foarte bună 
la campionatul european de 
juniori, programat, de aseme
nea, in țara noastră.

După această ultimă „pa
să”, Nelu Ionescu a început 
pasele adevărate, pe gheață...

■ '''■’’■ S

i

Cristian Dovids (Metalul București) a dat duminica trecută 
un recital, ctștigind cu autoritate ambele manșe ale concursu
lui rezervat seniorilor. lată-l trecfnd printr-o poartă a traseu

lui de la Pantelimon
Foto : Ștefan CIOTLOȘ

— POPICE —
AZI Șl MÎINE - ÎNTRECERI ÎN DIVIZIA A

în cursul acestei săptămîni 
sînt programate întrecerile e- 
tapei a Vil-a a campionatu
lui diviziei A.

Azi se vor întrece echipe
le feminine, iar mîine cele 
masculine. Iată programul: 
FEMININ — U. T. Arad — 
Voința București, Hidrome
canica Brașov — Voința Tg. 
Mureș (derbyul etapei), Ra
pid București — Laromet 
București, C.S.M. Reșița — 
Voința Constanța, Derma- 
gand Tg. Mureș — Voința 
Cluj, Petrolul Ploiești — Ce
tatea Giurgiu. MASCULIN —

Rafinăria Teleajen Ploiești —■ 
Petrolistul Cimpina, Voința 
Tg. Mureș — C.F.R. Timișoa
ra, Gloria București — Rapid 
București. Voința București — 
Petrolul 
Mediaș 
Partida 
Flacăra 
taț săptămîna trecută (4966— 
4923 pd), întrucît Flacăra se 
deplasează zilele acestea ,,în 
Cehoslovacia, unde va 
prinde un turneu.

Iată și clasamentele

Ploiești, Gaz metan 
— C.S.M. Reșița. 
Olimpia Reșița — 

Cîmpina s-a dispu-

inti-e-

la zi
Tr. lOANIfESCU

«^CUPA OLIMPIA**, REPETIȚIE GENERALA

A FINALELOR DE CICLOCROS

FOTBAL : Teren Sportul 
muncitoresc (Drumul Găzaru
lui), ora 13.15; Lotul de ju
niori U.E.F.A. — Autobuzul 
Buc. ; ora 15 : Dinamo Bucu
rești — Sportul muncitoresc 
(finala ..Cupei Sportul mun
citoresc").

POPICE Arena Giulești. 
de la ora 16 : Rapid — I,a- 
romet Buc., partidă In ca
drul campionatului feminin, 
div. A.

RUGBY : Teren Gloria, 
15 : Lotul A 
ria.

TENIS DE 
l ivreasca, de

(seniori) —

MASA : 
la ora 9,30 :

ora 
Glo-

Sala 
con

tinuarea turneelor individuale; 
de Ia ora 16,30 ; întilnirile in
ternaționale amicale dintre re
prezentativele feminine șl mas
culine ale României și It. P- 
Chineze ; ora 17,30 ultimele 
partide dm turneele individuale.

VOLEI e Sala Giulești, de la 
ora 15.00 s I.E.F.S. — Poli
tehnica Galați, Rapid — Trac
torul Brașov ; SALA DINA
MO, de Ia ora 17 : Steaua — 
Politehnica Timișoara, Dina
mo — Petrolul (meciuri tn 
cadrul diviziei A, masculin).

-întrecerile
ren variat au continuat 
desfășurarea „Cupei 
pia". ~ ..............
de un timp 
traseu bine 
rea Șoselei 
a măisurat 
jșarcurs de 
concurenții 
mari au efectuat șase ture, 
iar cei mici patru.

Disputa avansaților nu

cicliste pe te- 
cu 

Olim- 
Competiția a beneficiat 

excelent și de un 
ales, în prelungi- 
Vitan. Circuitul 

1500 m, el fiind 
10 ori de către 
seniori; juniorii

v.

De ieri, lotul de juniori s-a 
reunit sub conducerea antre
norilor St. Ionescu si L Gan
ga pentru un scurt stagiu de 
pregătire și omogenizare în 
vederea participării la tur
neul internațional „Prietenia", 
programat între 25—29 noiem
brie, la Galați și București.

Competiția reunește forma
ții de juniori din 8 țări so
cialiste. Se disting, fără în
doială, echipele U.R.S.S. 
(campioană europeană) și 
Cehoslovaciei (fruntașă in 
hocheiul continental), dar 
foarte puternice sînt șj repre
zentativele Poloniei și R. D. 
Germane.

Se va juca în două serii 
preliminare, după cum ur
mează :

LA GALATI, echipele Ro
mâniei, Cehoslovaciei, Bulga
riei și R. P. D. Coreene.

LA BUCUREȘTI, echipele 
Uniunii Sovietice, R. D. Ger
mane, Poloniei și Ungariei.

Partidele finale (perechi, în 
ordinea clasamentelor ambe
lor serii) VOR AVEA LOC 
LA 29 NOIEMBRIE pe pati
noarul artificial „23 August" 
din Capitală.

• Excelentul nostru atacant 
dr. Anton Bi.ro, titular în 
prima linie a echipei oam- 
pioanc, Steaua, și în repre* 
zentativă, este indisponibil. El 
suferă de o sciatică, urmînd 
în prezent un tratament bal
neologie și fizioterapie.

• Pentru dubla întîlnire, de 
sîmbătă și duminică, cu selec
ționata Poloniei s© află în 
pregătire următorul Iot : Du
mitra ș, Crișan, Stolculescu, I. 
Dumitru (portari), Varga, 
Scheau, Ioniță, frații Petre și 
Florea Sglncă, T. Pap (fun
dași), G. Szabo, Calamar, Pa
nă, Gheorghiu, Iordan, Ștefa- 
no v. Fodorea, Iluțanu, Bașa. 
Mihăilescu, Boldescu. și Moiș 
(atacanți).

Oaspeții și-au anunțat so
sirea pentru data de 19 no
iembrie.
• Selecționata Slovaciei (a- 

vînd în componență numeroși 
internaționali) a confirmat 
jocurile cu reprezentativa 
noastră Ia datele de 1J> și 
decembrie, in București.
• Federația română de ho

chei duce tratative cu fe
derația suedeză pentru defi
nitivarea programului me
ciurilor pe care foștii cam
pioni mondiali le vor susține 
în România.

„DUNĂREA" GALAȚI ÎN RODAJ...
Cea mai tînără echipă de ho

chei din țară, „Dunărea” Galați, 
înființată cu puțin timp în 
urmă, și-a început activitatea 
cu motoarele în plin.

Antrenorii I. Tiron și Șt. To- 
znovici dispun de un lot inițial 
de 20 de jucători (8 seniori și 
12 juniori), cu care desfășoară 
un program minuțios de pre
gătire. „Dunărea" va participa

CLASAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL
(după doua manșe)

1. Steaua
2. Dinamo
3. I.P G.G.
4. Av. M. Ciuc
5. Agr. Cluj
6. Av. Gheorghieni

9 9 0 0 77— 9 18
9 7 0 2 76—21 14
9 3 2 4 35—44 8
9 3 2 4 43—53 8
5 10 4 18—41 2
9 0 0 9 20—101 0

la campionatul diviziei B. sta- 
bilindu-și ca obiectiv promova
rea în prima categorie a țării.

Cu prilejul manșei a Il-a a 
campionatului național, desfă
șurată la Galați, hocheiștii de la. 
Dunărea au susținut patru 
jocuri amicale cu echipe din 
prima divizie. Iată rezultatele : 
4—1 cu Avintul Miercurea Ciuc. 
2—4 cu Steaua, 3—6 cu Dinamo 
și 2—2 cu Avintul Gheorghieni.

Trebuie să recunoaștem că 
startul mezinilor hocheiului nos
tru nu este de loc rău.

S-au evidențiat in aceste par
tide : Șerban, Cortluban, Mo- 
roșan, Curelaru, Olinici (14 
ani !), Trăușan.

v\\W\\\\\\\\\\\^
Rubrică redactată 'e

Valeriu CH1OSE

CLUBURILE ȘI „PARTEA LEULUI"
> Steaua: mulțumire reținuta •© Dinamo: insatisfacție declarată

DintotdMuhâ, finalele campionatului acestui sport indivi
dual fiu dat loc si uftei acerbe concurențe colective, mani
festată în tendința cluburilor și asociațiilor sportive de a 
acumula cît mai ’ multe centuri și medalii, presupusă măr
turie (uneori neconcludentă) a activității secțiilor de box. 
Din acest punct de vedere, palmaresul final elogiază mun
ca antrenorilor : Constantin Dumitrescu — Dinamo Bucu
rești (3 campioni), Ion Kiriac și Marcu Spacov — Steaua 
(3 campioni), Nicolae Buză — Farul Constanța și Ion Stoia- 
novici — Metalul București (cite 2 campioni), Aurel Gher
ghina — C.S.M. Reșița (un campion). Adăugind că în me
ciurile finale au mai avut elevi antrenorii : Gh. Baltă — 
Progresul Brăila, Ion Mihăilescu — Metalul Plopeni, Ion 
Sandu — Voința București, Ion Asztalos — Voința Reghin, 
Ion Măthias — Nicolina Iași și Nicolae Negrea — C.S.M. 
Sibiu, vom avea un tablou destul de complet, important 
mai ales pentru masiva prezență a sălilor de box din pro
vincie. care de multă vreme nu aiț mai fost atît de abun
dent reprezentate în 'faza finală. Fără a subaprecia activi
tatea calificată' a antrenorilor bucureșteni, trebuie să spu
nem totuși că brusca ascensiune a provinciei se datorează 
și neașteptatelor Slăbiciuni manifestate .în munca secțiilor 
din Capitală. Iată de ce vom face loc dărilor de seamă 
ale ședințelor de analiză ce au avut recent loc în două

a 
întrunit decît 12 ciclocrosiștii, 
ceea ce nu constituie o re
comandare lăudabilă, mai 
ales acum în preajma finale
lor campionatului național, 
cai-e vor avea Ioc duminică 
dimineață. Totuși, lupta pen
tru întîietate a fost destul 
de interesantă și ea a dat 
cîștig de cauză din nou lui 
George NEGOESCV (Steaua), 
care l-a întrecut pe dinamo- 
viatul Vasile Selejan cu a- 
proximatlv 70 de metri, 
după ce ambii se detașaseră 
de pluton la capătul prime
lor două ture. Este intere
sant de remarcat că și com
petiția precedentă — cam
pionatul Municipiului Bucu
rești — a cunoscut același 
„duel", tranșat tot în favoa
rea lui Negoescu, dar ceva 
mai dificil. Dîrză a fost și 
întrecerea care viza locul al 
treilea al clasamentului ; 
pînă la urmă, G. Popescu 
(Voința) s-a inipus in fața

colegului 
Rățoi, la

Startul 
numărat 
trei concurenți. Mai comba
tiv, primul a trecut linia de 
sosire Marin Ferjelea (Stea
ua), care l-a depășit pe re
prezentantul Voinței — Teo
dor Drăgan. Se cuvine a spu
ne că Ferfelea manifestă un 
remarcabil apetit competiți- 
onal de sfîrșit de sezon și 
că tot el s-a clasat întîiul cu 
o săptămină în urmă în fața 
aceluiași adversar. De men
ționat, în fine, că, deși mai 
puțin animate, disputele ju
niorilor mici, ca și acelea 
deschise începătorilor, cate
goriile semicurse și oraș, au 
înregistrat o participare mai 
largă.

său de club,
o diferență minimă, 
juniorilor mari a 
doar un plus de

pri- 
la

PRECIZARE
tn articolul „Educație 

Fizică și Sport", publicat 
in numărul din 13 noiem
brie a.c. al ziarului nos
tru, a fost omisă, dintr-o 
eroare, mențiunea 
vind contribuția
fundamentarea teoretică și 
experimentarea mai mul
tor aspecte cuprinse in ar
ticolul respectiv a colec
tivului de cadre didactice, 
condus de prof, universi
tar Leon Teodorcscu,

FEMININ

1. Voința Tg. M. 6 5 0 1 145O< 16
2. Hidromecanica

Brașov 6501 14387 16
3. Petrolul FI. 6501 13798 16
4. Voința C-ța. 6402 13869 J4
5. Voința Buc. 6303 14590 12
6. Voința Cluj 6303 14103 12
7. Rapid Buc. 6303 14096 12
8. C.S.M. Reșița 6204 14141 10
9. Cetatea Giurgiu 6204 14090 10

10. Laromet Buc. 6204 13934 10
11. U. T. Arad 6105 13328 8
12. Dcrmagand

Tg. Mureș 6105 13096 8

MASCULIN

1. Flacăra
Cîmpina 8303 40209 18

2. Voința Tg. M. 6 5 0 1 32192 16
3. Petrolul PL 6501 30315 16
4. Olimpia Reșița 7403 31955 15
5. Raf. Teleajen 6402 31241 14
6. Rapid Buc. 6402 31084 14
7. C.S.M. Reșița 7304 36012 13
8. Voința Buc. 6204 30790 10
.9. Gaz m. Med. 6204 30619 10

10. C.F.R. Tim. 6 2 0 4 2.9285 10
11. Gloria Buc. 8105 29012 «
12. Petrolistul

Cîmpina 6 1 0 5 2899.9 8

mari cluburi bucureștene.

Printre primele analize ale 
activității anului ce se apro
pie <le sfirșit, a fost și cea 
a secției de box a clubului 
sportiv STEAUA. Boxerii mi
litari au avut în acest an 
destule motive de mulțumi
re : au cucerit campionatul 
național pe echipe, trei din
tre ei au urcat pe cea mal 
Înaltă treaptă a podiumului 
la campionatele .individuale 
(Gruiescn, Dumitrescu și Sil- 
berman), iar o bună parte 
a membrilor secției au făcut 
și fac parte din loturile re
prezentative. Munca antreno
rilor Ion Kiriac și Marcu 
Spacov a fost apreciată ca 
bună, iar dacă în timpul tur
neului final nu ar fi inter
venit citeva accidentări (Puș
caș), sau surprize (Năstac), 
bilanțul ar fi fost mai bogat.

Lucruri mai puțin bune s-au 
spus despre secția de juniori, 
care nu a Înregistrat rezul
tate pe măsura posibilităților, 
dar unele motive obiective 
prezentate de antrenorul 
Gheorghe Fiat au atenuat in 
bună măsură impresia nega
tivă.

O parte a referatului s-a 
ocupat de unele abateri dis
ciplinare. Au fost sportivi care 
au Lipsit nemotivat de la an
trenament (Chivăr) ; Aurel 
Dumitrescu a refuzat să bo-

PUGILIȘTII

DE LA DINAMO BUCUREȘTI

Șl NICOLINA IAȘI

AU PLECAT ÎN ITALIA

Boxerii cluburilor .sportive Di
namo București șl Nicolina Iași 
au plecat in Italia, unde vor »u«- 
ține mai multe întilniri amicale. 
Dinamoviștii, care vor evolua la 
Bologna, Piombino ți Roma, vor 
prezenta, printre alții, pe Paul 
Dobrescu. Gheorghe Erie. Ion 
Covaci, Ton Gybrffy, Vasile Ivan 
și Ilie Dascăli:. Din iotul ieșean 
se remarcii rutinații ion Nfeolau 
si Gheorghe Călin, care, vor tn- 
ttlni pe reprezentanții U.I.S.P.

VOLEI

xeze și să se pregătească la 
lot. iar Silberman a fost a- 
cuzat de unele abateri de la 
conduita morală. Antrenorii I. 
Kiriac și M. Spacov au ară
tat că abaterile despre cane 
s-a vorbit au fost înfierate 
și sancționate la timpul po
trivit și că in viitor nu se 
vor mai petrece asemenea ap
te de indisciplină.

Biroul secției a propus scoa
terea din lotul sportivilor mi
litari a lui Costache Buzuliuc 
și introducerea tinerilor Toni 
Mircea, Dumitru Moraru, Ion 
Siliște și Dumitru Zelinca.

Avem convingerea că bo
xerii și antrenorii de la STEA
UA nu vor precupeți nici un 
efort pentru ca pugilatul ro
mânesc să obțină noi lauri 
în marile competiții ale ani
lor ce vin. (Paul IOVAN)

*
Secția de box a clubului 

DINAMO, care beneficiază de 
serviciile unui număr însem
nat de maeștri ai sportului 
sau sportivi de categoria I 
(cu excepția celor doi-trei ti
neri), ca să nu mai vorbim de 
prezența celor doi campioni 
europeni, nu putea să fie prea 
mulțumită de bilanțul cam
pionatelor naționale.

Deși principalele obiective 
de anul acesta au fost reali
zate (cu excepția turneului 
de la Berlin), ideea care a 
străbătut încă de la Început 
chiar raportul antrenorului e-

merit Constantin Dumitrescu 
nu a avut șansa de a produ
ce prea multă satisfacția. Fa
ță de anii precedenți. de trâ- 
diția. de specificul și de con
dițiile clubului Dinamo, reali
zările acestui an sint — de
ocamdată — ncsatisfăcătoare.

Analizînd fiecare ciclu de 
pregătire din acest an, pre
cum și modul în care fiecare 
sportiv a atins sau nu obiec
tivul propus, luind in consi
derare și unele cauze subiec
tive sau obiective care au 
determinat o serie de eșecuri, 
raportul, iar mai apoi, dezba
terile — încărcate de spirit 
critic — au reușit, să îndrep
te atenția asupra unor as
pecte ce nu rnal îngăduie aș
teptarea orei bilanțului gene
ral.

Intre acestea, comportările 
surprinzător <le slabe sau in
constante ale unor sportivi 
(I. Gybrffy, M. Constantines- 
cu și I. Covaci), datorate u- 
nei pregătiri superficiale ; a- 
titudinile lipsite de răspunde
re — ca cea a lui N, Păpă- 
lău, răspunzător (cu concursul 
prea larg al antrenorilor) de 
lipsa participării dinamoviste 
la categoria semiușoară in 
recent încheiatele finale ; ne
cesitatea refacerii sau tratării 
imediate a unor afecțiuni sau 
accidente mal vechi ale unor 
sportivi (C. Cuțov și I. Mo- 
nca) ; evitarea in viitor a con
centrării unor sportivi de va
loare într-o singură categorie 
(cazul „ușoarei") ; căutarea u- 
nor soluții rezonabile pentru 
crearea unei săli corespunză
toare (cea actuală n-ar satis
face nici cerințele unei secții 
de diletanți) — toate acestea 
reprezintă punctele cardinale 
ale activității din viitorul cel 
mai apropiat a antrenorilor și 
conducătorilor secției dinamo
viste. (Gheorghe I LIFTA)

A Xlll-a EDIȚIE

A „CUPEI METALUL"

Clubul sportiv Metalul Bucu
rești organizează a XIII-a ediție 
a competiției de box, dotată cu 
„CUPA METALUL". Reuniunile 
vor avea loc în sala clubului Gri- 
vița Roșie (calea Grivițel) in zi
lele de 19. 21. 22. 24, 26 și 28 no
iembrie. cu începere de la ora 
18.30 (excepție face gala din 
duminica aceasta, care se va dis
puta la ora 10). Vor participa 
sportivi din toate cluburile și 
asociațiile bucureștene.

ETAPA INTERMEDIARA
Echipele masculine ale di

viziei A au programată as
tăzi o etapă intermediară, 
cu citeva partide de atrac
ție. In fruntea listei se în
scrie înțîlnirea din sala Giu
lești dintre studenții gălățeni 
și colegii lor de la I.E.F.S. 
(arbitri ; M. Albuț și Em. 
Costoiu). Ambele formații, a- 
flate în plutonul .fruntașelor, 
sînt capabile să ofere spec
tacole voleibalistice de cali
tate. Interesul pentru acest 
joc este sporit și de prezen
ța pentru prima oară în Ca
pitală a Politehnicii, echipă 
întărită cu tineri talentați din 
divizia școlară și care au

primit aprecieri elogioase 
după debutul în A. în pri
vința șanselor, prima cre
dem că o au oaspeții, însă 
nu trebuie neglijată forța a- 
rătată în mai multe prilejuri 
de bucureșteni. Cu siguranță, 
aceștia vor încerca să obțină 
un rezultat cît mai bun, care 
ar fi onorant pentru ei, din
colo de orice considerent re
feritei’ la poziția în clasa
ment. De altfel, gălățenii au 
arătat acum 3 zile, la Timi
șoara, că nu sînt invincibili.

Interesantă ni se pare și 
partida din sala Dinamo din
tre Steaua și Politehnica Ti
mișoara (arbitri: N. Beciu și

M. Oancea). Vor reuși per
formerii etapei trecute să 
cauzeze campionilor pierde
rea primelor seturi ? Nu este 
desigur, exclus.

Tot în București sînt pro
gramate 
Tractorul 
așteaptă reabilitarea giuleș- 
tenilor după înfrîngerea de 
lg Brăila) și Dinamo — Pe
trolul. în țară au loc întîl- 
niri între echipe din partea 
a doua clasamentului: „U" 
Cluj — Explorări B. (Mare și 
Viitorul Bacău — Unirea Tri
color Brăila.

partidele Rapid — 
Brașov (în care se

GONG
® Trei rezultate din 

meciul Spania — Elveția 
(17—3) de la Coruna: 
cat. semimijlocie — Car- 
racalas p. lc.o. 2. Hassle; 
cat. mijlocie — Varon b. 
k.o 3 Marti; cat. grea — 
Martinez b. ab. 3 Bosshard.

• în timpul turneului fi
nal al campionatelor na
ționale, timișoreanul La- 
dislau Krauser a fost săr
bătorit pentru 25 de ani 
de activitate ca arbitru- 
judecător. De peste 10 ani 
el este și președintele co
legiului de arbitri de box 
al județului Timiș. Feli
citări!

• Boxerul rapidist Vio
rel Tecuceanu, descoperit 
la Giurgiu de antrenorul 
Ilie împăratu și pregătit 
acum de Luca Romano, 
nu se mulțumește, la 24 
de ani, cu titlul de im- 
•piegat de mișcare C.F.R., 
ci urmează, fără frecvență, 
și cursurile I.E.F.S. (anul 
IV). Reamintim că Tecu
ceanu a fost eliminat in 
semifinale de campionul 
Stump.

• Potrivit proiectului de 
calendar pe anul 1971, 
federația intenționează si 
organizeze finalele cam
pionatelor naționale indi
viduale de seniori la Bucu
rești, în perioada 1—10 
aprilie, pentru a avea un 
ulttm criteriu de selecție 
înaintea campionatelor eu
ropene de la Madrid.

© Dinamovistul Ilie Das
călu ne va reprezenta la 
competiția internațională 
„Memorialul Primo ear
ners'-. rezervat boxerilor 
de categoria grea.
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(Urmare din pag, I) mp rol Important îl pot avea

 ——-/ S sprijinul local și personal al 
.... , . , ,.---- „ S suporterilor, chestiune atît deechipele de club și echipa Ro- A, ignorată la noi, însă atit de 

mâniei și se pare că, in sfîrșit, /".'fundamentală pentru viata clu- va fi luata in serios o problemă ■ .....................
vitală pentru fotbalul nostru.

Este de apreciat faptul că 
atît iubitorii fotbalului, uwele 
cluburi, cît și federația reoa- 
ștră de specialitate Își pun, a- 
semenea probleme intr-o pe
rioadă în care, ALTEORI, 
REZULTATELE ECHIPEI NA
ȚIONALE OFEREAU O HI
BERNARE PLĂCUTA, căci 
„amicalul" cu Olanda de la 
2 decembrie rămine un inter
mezzo, după ce echipa Ro
mâniei a reușit să cucerească 
trei puncte din patru posibile 
In două partide, dintre care, . 
una in deplasare, în turneul' * 
preliminar al 
Europei.

Răspunsul, ca 
la el, e același_  __ ____
în urmă : AVEM JUCĂTORI 
DE CLASA INTERNAȚIO
NALĂ PREA PUTINI LA NU
MĂR. CU TOTUL INSUF1- 
C'IENȚI PENTRU O REPRE
ZENTARE LARGĂ. DE CLUB 
SI INTERNAȚIONALA, IN 
EUROPA SI “
Ei i.— __
se regăsesc, 
— în ultimii

Duminică, în Capitală, se 
vor disputa următoarele par
tide

• Stadionul Dinamo, ora 
12,45 : Dinamo București — 
Jiul (tineret-rezerve) ; ora 
14,30i; Dinamo București. — 
Jiul (divizia A) ; ora 9,30 : 
Dinamo București — Sirena 
București (juniori) ;

• Stadionul Republicii, ora 
9,15 : Progresul București — 
C.F.R. Timișoara (tineret-re
zerve) ; ora 11 : Progresul — 
C.F.R. Timișoara (divizia A) ;

• Stadionul Politehnica, 
ora 11 : Sportul studențesc 
— Metrom Brașov (divizia 
B) ; ora 13 : Sportul studen
țesc — Comerțul Brăila (ju
niori) ;

• Terenul Flacăra roșie, 
ora 11 : Flacăra roșie — E- 
nergia Slobozia (divizia C) ;

• Terenul Laromet, ora 
11 : Laromet — Dunărea Tul
cea (divizia C) ; ora 13 : La
romet — Victoria Florești (ju
niori) :

• Terenul Sportul munci
toresc, ora 9,30 : Sportul mun
citoresc — Petrolul Videle 
(juniori, ; ora 11 : Sportul 
muncitoresc — Petrolul 
dele (divizia C) ;

® Terenul Gloria, ora 
Mașini unelte — Gloria 
tina (divizia C) : ora 13 : 
șini unelt. — Unirea Mînă- 
stirea (juniori) ;

® Stadionul 23 August (te
renul IV), ora 13 : Steaua 
23 August — Petrolul Tîrgo- 
viște (juniori) ;

• Stadionul Giulești, ora 
9.30 : Rapid — Șc. sp. Ener
gia București (juniori) ;

© Stadionul Progresul, ora 
13 : Progresul — Dacia Pi
tești (juniori).

este generația eu o copilărie 
influențată puternic de lipsu
rile din timpul războiului și 
urmările celor cîțiva ani de 
după război, deci cu o cons
trucție organică slabă. Există 
o bună parte de adevăr în 
această afirmație, dar iată că 
Dobrin jucător care se înca
drează ‘ L __
declară că atunci cînd făcea, 
la antrenament, 
rciri de stadion, 
să joace două 
după altul. Deci, 
o importanță hotăritoare astăzi, 
cînd se cer mari eforturi fi
zice și morale intr-o întilnire 
de fotbal.

In încheiere, este cazul să 
constatăm că există și perico
lul ca actualul cerc restrîns 
de selecționabili, care repre
zintă puținele noastre valori, 
să subaprecieze activitatea și 
pregătirea Ia cluburi, împre
jurare care dacă se adeverește, 
nu poale decît să se întoarcă 
împotriva lor, ca un bumerang. 
Am putea ajunge astfel la si
tuația nedorită de a 
mai putea referi nici 
decalaj în favoarea 
naționale.

iată de ce este de ____ _
ca Federația română de fotbal 
să ia măsuri pentru limpezi
rea apelor în acest sport, pen
tru a înlesni promovarea și 
dezvoltarea talentelor, forma
rea de fotbaliști vedete inter
naționale, așa cum dintr-o 
plantă vie frunzele cresc una 
din alta, tot mal sus, spre 
vîrful tulpinei.

t,® burilor, sprijin fără de care 
cele mai mari organizații de 
fotbal din lume nu ar putea 
să se întrețină.

Tot pe linia comparației po
sibilităților echipei reprezenta
tive cu acelea ale cluburilor, 
nu este oare cazul să ne în
trebăm, chiar dacă paralela 
este forțată, de ce n-ar pu
tea și cluburile să aleagă, Ia 
un moment dat, tinere talente, 
fără nici o barieră, așa cum 
antrenorii echipelor naționale 
culeg floarea echipelor noas
tre fruntașe? Ce ar fi nefi- 

i i resc sau neconform în acțiu- 
a unor 

-------- —___; și sute 
de cluburi de categorie infe
rioară, talente care să fie 
promovate șj să se afirme în 
marile noastre echipe? Nu ar 
fi o corelare absolut necesară 
cu principiile de viață din 
țara noastră, acelea de a se
lecționa și promova cele mai 
bune elemente în organismele 
cele mai puternice? Mulți ti
neri fotbaliști talentați sînt 
condamnați Ia anonimat din

campionatalui nea de achiziționare campionatului £ tinere talente din sute 
rio 11 Tvi i rlz. zv<-> 4-—

ION COSTIN 
(C.F.R. Cluj)

să revenim 
de cîțiva ani 1;

;OPA SI PESTE OCEAN. /
sînt atît de putini Incit /:■jȚiici excepții in anoniniât din

ani — in e-pS cauza unui circuit anormal Și

nu ne 
la acest 
echipei

ION BUGNAR
(Centrul Steaua — 23 August)

CRISTIAN NIȚA 
(Șc. generală nr. 69)

cu 1 
doi ani _  „

chipa națională, aproape fără 
contracandidat!.

De doi ani, acești 18—20 de 
jucători, care dau un nucleu 
de certă clasă de 5—6 jucă
tori. se cunosc acum bine, au 
lucrat și lucrează sub aceeași 
conducere, cu o singură idee 
de joc, indiferent dacă ea 
este acceptată fără sau cu re
zerve. Ei vădesc o sudură 
morală superioară aceleia de 
la cluburi, în sensul că nu 
ău disensiuni, sînt legați de 
același scop, pe care-1 servesc 
ru 
de _______
cu brațele deschise pe cei eîți- 
va

simt patriotic. Indiferent 
rezultate, ei au acceptat
noi veniți, ca de pildă 

Florian Dumitrescu, pentru a 
numi doar pe ultimul fotbalist 
titularizat, și respectă sarci
nile de joc pe care le inter
pretează în mod creator.

In sfirșit, bunele condiții de 
participare, din toate punctele 
de vedere la pregătirile și la 
jocurile lotului reprezentativ 
sînt demne de luat în seamă 
atunci cînd facem o paralelă 
între randamentul echipelor de 
club și al echipei naționale.

Nu am răspunde complet 
la problema care ne preocupă 
dacă nu am avea in vedere 
condiția materială slabă a ce
lor mai -multe cluburi din di
vizia A (ca să nu mai amin
tim pe aceea a echipelor din 
categoriile B și C), prin con
diție materială înțclegînd tot 
ceea ce ține dc dotarea și 
autodotarea cu mijloacele ne
cesare, pentru ca în cadrul 
cluburilor să existe posibili
tăți in vederea unei activități 
compatibile, din toate punctele 
de vedere, cu pretențiile pe 
care le manifestăm față de 
cluburi. în această privință,

ANTRENORUL
VALENTIN STANESCU
VA URMĂRI MECIUL

TURCIA - ALBANIA
In ziua de 13 decembrie 

se va desfășura la Istanbul 
partida de fotbal Turcia—Al
bania, contând pentru preli
minariile campionatului euro
pean, grupa a VTII-a. La a- 
cest joc va asista și antreno
rul Valentin Stănescu, inte
resat să-t vadă La lucru pe 
fotbaliștii albanezi, viitorii 
noștri adversari în prelimina
riile olimpice.

>J CUPA ȘTEFAN PILOTE"
Clubul Rapid București orga

nizează o competiție de fotbal 
dotată cu „Cupa Ștefan Filole” 
— in memoria renumitului in
ternațional feroviar — rezervată 
echipelor de copii născu ti în 
anul 1956. Partidele se vor dis
puta pe stadionul Giulești. tn 
zilele de 22, 27 șl 29 noiembrie.

Organizatorii au trimis invi
tații pentru a lua parte la aceas
tă competiție echipelor Steaua, 
Dinamo. Progresul, Cutezătorii, 
Șooala sportivă nr. 2 și Școala 
generală nr. 178. Clubul organi
zator va participa cu două for
malii.

(Urmare din pag. I)

renul de fotbal a fost regazo- 
nat, s-au mai amenajat două 
platforme cu bitum pentru 
baschet si handbal pe lingă 
cele două terenuri cu zgură 
existente pentru handbal. Sub 
tribuna terenului de handbal 
s-au amenajat un modern 
vestiar si o baie pentru spor
tivi. In prezent, se lucrează 
intens la pista de atletism, iar 
la primăvară vor începe lu
crările la tribunele terenului 
de fotbal.

O altă bază sportivă, cm 
care s-ar mindri multe echipe 
din divizia A. este 
zionarei C Cetea, 
gazonat arată ca 
biliard. Tribunele 
bricate pot primi 
de spectatori. Tot 
reamenajate sala 
pista de atletism si se constru
iește (cu ajutorul F.R.T.) unul 
dintre cele mai moderne poli
goane de tir din țară, 
construcție se mai află 
teren de fotbal cu zgură 
tru antrenament.

Tot în acest an au fost 
menajate sala

cea a divi- 
Terenul re- 
o masă de
din prefa- 
peste 5 000 

aici au fost 
de sport.

In 
un 

pen-

.. . rea-
___ Tineretului, 

bazele sportive Partizanul și 
Gherăești și s-a construit o 
mare bază sportivă la Insti
tutul pedagogic.

„Aproape fiecare întreprin
dere din oraș dispune de O 
bază sportivă simplă, care se 
află în permanență la dispo
ziția celor dornici să practice 
sportul, ca să nu mai amintim 
de baze sportive școlare" * —

așteptat
fa regulamentului de transfe
rări rigid. In ultimă instan- 

■țâ, este vorba de o neînțele- 
"agere a utilității vedetelor în 

fotbal în sens pozitiv, valori
I fără de care afirmarea pe plan 

J internațional devine doar în- 
j tîmplătoare și efemeră. CITE

• VEDETE AVEM ÎN FOTBA- 
' LUL ROMANESC ? Aceasta 

este întrebarea. Răspunsul ? 
Numai cîte sînt cunoecute peste 
hotare și ale căror nume cir
culă în coloanele ziarelor, pe 
ecranele televizoarelor și pe 
buzele milioanelor de copii. 
Deocamdată, acestea sînt Du- 
mitrache, Răducanu, Dinu, Bo
brin și N’unweiller. Toți, da
torită echipei naționale, Gua- 
dalajarei și nu cluburilor. 
CINCI LA NUMĂR, extrem <le 
puțini față de vedetele altor 
reprezentative pe care vrem 
să le învingem, ca Anglia, l- 
talia, Tara Galilor și Ceho
slovacia, chiar dacă în între
cerile cit acestea dosiă din urmă 
rezultatele ne avantajează.

Este absolut sigur că dacă 
se va rezolva problema pro
movării jucătorilor. printr-o 
cotitură Serioasă, curajoasă, a- 
flată de altfel în atenția fe
derației de specialitate și co
legiului Diviziei A, aceste ta
lente își vor găsi loc în clu
burile fruntașe, 
pinde de modul 
rezolva problema, 
barea implică și 
sare (potrivit accepțiunii noas
tre despre sport) a acelor clu
buri mici și antrenori mărunți 
care înțeleg să favorizeze pro
movarea jucătorilor talentați și 
nu, ca pînă acum, să-i ascun
dă, să Ie împiedice ascensi
unea.

Este de la sine înțeles că o 
asemenea cotitură nu înseam
nă ca echipele fruntașe in 
fotbal să stea cu mîinile în sin 
și să aștepte repartizări. Adică 
așa cum a procedat pînă a- 
cum U.T. Arad, rămasă în 13 
jucători, așa cum Rapid, de 
pildă, nu se gîndește suficient 
la înlocuitorii lui Dan și Lu- 
pescu, așa cum la Steaua a 
slăbit continuu valoarea jucă
torilor, în loc să crească, deși 
este vorba de un club cu vas
te posibilități. Tot așa cam
pionatul de tineret-rezerve, 
care înghite un buget de pa
tru milioane Iei p_e 
este folosit ’ ' _
de către cluburi, în 
promovării și pregătirii 
punzătoare a întregului 
care dispun.

Constatarea cea mai 
mantă este însă delăsarea la 
antrenamente, situație de care 
se fac vinovați și jucătorii și 
antrenorii. Se ventilează teza 
că actuala generație de jucă
tori, în jur de 23—28 de ani,

Au trecut cîteva zile de la 
încheierea primului concurs 
de jonglerie cu mingea — 
„Cupa Sportul" — organizat 
în țara noastră pentru micii 
fotbaliști, dar imaginea Iui 
ne este încă vie. Intr-atit de 
puternic ne-au impresionat 
tinerii concurenți pe toți cei 
care ne-am aliat duminică 
în tribunele de la „Repu
blicii".

Spectatorii — printre ei pă
rinți, frați, surori, prieteni 
ai „artiștilor din arenă" — 
și-au dăruit, cu entuziasm și 
căldură, aplauzele lor celor 
18 copii care ofereau asis
tenței mici recitaluri de vir
tuozitate tehnică.

IN PPIF1 PLAN-ARBITRAJELE!

Reușita de
clini se va 
căci schini- 

o recompen-

an, nu 
în mod judicios 

scopul 
cores
lot de

alar-

național de juniori
Ieri după-amiază a avut 

loc, pe terenul Flacăra roșie 
din București, o partidă-trial 
între o selecționată de juni
ori și Flacăra roșie București.

• " ' cu
în fa- 
marcat 
respec- 
din 11 
juniori, 

evidențiat 
RADULES-

întâlnirea a luat sfîrșit 
scorul de 2—1 (1—0) 
voarea juniorilor. Au 
Coca (min. 25 si 72), 
tiv Tănăsoiu (min. 48 
m). Au fost folosiți 13 
dintre care s-au 
COCA, BEDEA, 
CU și ANGHELINI.

De cele mai multe ori, ob
servațiile pe care le întîlnim 
în rapoartele ____ _
federali exprimă puncte 
vedere comune cu cele 
cronicarilor sportivi, fată de 
jocurile urmărite, de arbitrii 
care 
resc.
titre, 
sate 
tive, 
sau...

observatorilor 
de 
ale

ie-au condus. Este și fi- 
E vorba ele păreri nc- 
ale unor părți neintere- 

tață de partidele respec- 
de eroii lor, pozitivi 

negativi.
Dacă ne referim la rapoar

tele de săptămîna aceasta, de 
la meciurile de duminică, în 
cele mai multe cazuri identi
tatea de vederi este perfecta. 
Astfel, și in raportul observa
torului federal, N, Botez, ar
bitrajul lui Ion Rus in difici
lul meci de la Iași, dintre 
Politehnica și Progresul, este 
apreciat ca foarte bun, men- 
ționînd ca și noi „modul exem
plar cum a aplicat legea 
avantajului la golul egalizator 
marcat de echipa din Iași". 
A fost, într-adevăr, un mo
ment greu, riscant chiar, pen
tru conducătorul partidei, pe 
care, însă, acesta l-a apre
ciat, am spune, matematic. El

I

cu antrenorii
echipelor de fotbal
din diviziile A și B

La sffinjitui turului actu
alei ediții a campionatelor 
diviziilor A și B va avea 
loc la F.R.F. o ședință de 
analiză cu antrenorii echi
pelor care activează în 
cele două divizii.

Pe agenda, de pe acum 
știută, a ședinței, sînt în
scrise : A) Analiza calită
ții primei părți a campio
natului (prin comparație 
cu anii trecuți, dar și cu 
obiectivele actuale ale 
mișcării noastre fotbalisti
ce) ; E) Indicații metodice 
pentru folosirea perioadei 
de iarnă de 
C) Indicații 
introducerea 
per, Ostrand 
scăriță) si a probei de con
trol pentru efort anaerob.

către echipe ; 
cu privire la 
testelor Coo- 

(proba la

Lipsa bazelor sportive
ne spune în încheiere tovară
șul M. Grigoraș.

Surprinși de amploare aces
tor lucrări l-am rugat pe pre
ședintele G.J.E.F.S. Bacău să 
ne dezvăluie fondul de inves
tiții prevăzute pentru anul _în 
curs. Surpriza a întrecut orice 
așteptări : 200 000 de lei și, 
nota bene, pentru întreg ju
dețul I La întrebarea noastră 
— cum au fost posibile atîtea 
realizări cu această sumă — 
am primit următorul răspuns j 
„Am reușit 
de 
lor 
de 
în . 
factorul esențial — 
sprijinul concret al 
factorilor din 
la maximum 
locale".

tineri la 
sportive, 

lutru nu 
plus —

să mobilizăm mii 
construcția baze- 
astfel incit mina 

ne-a costat nimic, 
și aceasta a fost 

am primit 
tuturor 

folosind 
resursele

oraș, 
toate

FOTBAL,DE 
HANDBAL Șl

UN TEREN 
ALTUL DE
UN BAZIN... DESFIINȚAT

Interesîndu-ne de situația 
bazelor sportive din Caracal 
nu ne-am așteptat, desigur, să 
găsim o situatfe similară cu 
cea din orașul de ț * 
trița. 
tele 
Gh.

cînd
Caracal, 
început 
sportive 
doi, nu

pe Bis- 
președin- 

tov. 
enu- 

și 
ne-a

Dar,
C.O.E.F.S.
Donciu, a

merarea bazelor
s-a oprit la cifra 
venit să credem. Un teren de

fotbal — cu gazonul complet 
degradat si un teren de hand
bal cu bitum, iată la ce se 
rezumă bilantal bazelor spor
tive din Caracal, oraș 
populație de 
30.000 de locuitori. Tot 
surprindere am t ‘ 
zinul orașului a 
acum cîțiva ani 
transformat în
de atunci — deși 
fost sistate în i 
sesizări întemeiate — 
a rămas fără ștrand 1

Să ne mai mire că 
racal nu se practică 
fotbal și handbal, tenis 
masă și șah ? Oare txj resur
se locale nu s-ar putea ame
naja baze sportive simple pe 
lingă noile întreprinderi din 
oraș : fabricile de conserve, de 
tricotaje, cea de vagoane ? 
Cu siguranță da I Dar pentru 
aceasta e nevoie de inițiativă 
și, deocamdată. în afara pre
ședintelui C.O.E.F.S., se pare 
că nimeni nu este interesat 
de problemele legate de sport, 
în afară, bineînțeles, de soarta 
echipei de fotbal F.C. Caracal, 
nou promovată în divizia C.

ACEEAȘI INDIFERENTA 
ȘI ÎN ȘCOLI

Am sperat că măcar situația 
bazelor sportive școlare să fie 
alta la Caracal. Dar, din ne
fericire, lucrurile nu sînt nici

. cu o 
aproximativ 

cu 
aflat că ba- 
fost demolat 
pentru a fi 
acvariu I Șl 

i lucrările au 
urma unor 

orașul

la Ca
ri ectt 

de

nu 
decît 

la 
că 

mai

trebuia să fluiere lovitură de 
de Ia 11 metri in favoarea 
Politehnicii, pe care ieșenii 
poate că ar fi fructificat-o, 
dar tot atit de bine puteau s-o 
rateze, în acele clipe de mare 
nervozitate din preajma fluie
rului final. Dar, deși in ge
neral se consideră că 
există avantaj mai mai'e 
lovitura de la 11 metri, 
Iași arbitrul a apreciat 
legea avantajului este si
bine aplicată prin perspectiva 
certă de a înscrie a lui lanul. 
Acesta, aproape în aceeași 
clipă, a realizat golul egali
zator al ieșenilor I

în schimb, la mecwl de la 
Cluj, dintre Universitatea și 
F.C. Argeș, constatăm o înde
părtare totală a părerii dele
gatului federației, Gheorghe 
Constantinescu-Grecu, de cea 
a cronicarului nostru. Sau... 
viceversa I El consideră că 
„arbitrajul a fost bun și co
rect, iar colaborarea cu arbi
trii de linie foarte bună". Nu 
vrem să discutăm în contra
dictoriu. Dar, plecînd de la 
primul gol înscris de clujeni, 
dintr-o lovitură de la 11 metri 
acordată pentru 'an henț în 
careu la o fază în care în 
nici un , caz n-a existat ele
mentul intențional, DETERMI
NANT pentru luarea unei ast
fel de decizii, trebuie să re
levăm — a cîta oară — o 
mare ușurință la toți arbitrii 
noștri în acordarea 
turi de la 
tul dintre 
careu, în 
involuntar, 
seatnnă, însă, că putem 
peste atitudinea lui 
Ozon, antrenorul echipei 
Argeș, care, cităm din rapor
tul lui C. Dinulescu, „a intrat 
pe teren și, în Ioc să tempe
reze jucătorii, mi-a adresat 
cuvinte injurioase, AMENIN- 
ȚINDU-MA 
ARBITREZ 
(Sublinierea, 
Întrebare și 
ale noastre).

Cît privește meciul de 
Ploiești, raportul întocmit de 
N. Pclrescu retine numai unul 
din aspectele deciziei lui Za- 
haria Drăghici de a-1 elimina 
din joc pc portarul dinamo- 
viștilor, M. Constantinescu : 
„sancțiunea exprimă prevede
rile articolului 12". Perfect a- 
devărat. Este, de altfel, ceea 
ce s-a arătat și în cronica 
noastră. Iiămîne însă deschisă 
discuția dacă regulamentul și 
jocul au fost cel mai bine ser
vite prin această pedeapsă 
maximă sau dacă, respectînd 
legea (ceea ce este prițna lui 
datorie I), conducătorul de joc 
ar fi putut veni cu o decizie 
mai înțeleaptă. mai aproape 
de proporțiile incidentului.

11 metri, 
mînă și 

proporție
Ceea ce nu

unei lovi- 
la contac- 
balon. tn 
de 90% 

în
trece 
Titus 
F. C.

mi-a 
injurioase,
“ CA N-O SA MAI 

NICIODATĂ".?!?!, 
ca și semnele de 
de mirare sînt

Jack BERARIU

I

la

pe departe mai bune. „Deși 
— ne-a asigurat președintele 
consiliului sportiv municipal, 
Gh. Donciu — toți directorii 
liceelor și școlilor, precum și 
Consiliu^ popular orășenesc 
s-au arătat totdeauna dispuși 
să sprijine efectiv amenajarea 
unor baze sportive, apatia in 
care se mențin majoritatea 
profesorilor de educație fizică 
a făcut ca situația bazelor 
sportive să rămînă nesatisfă
cătoare". Oare cum pot justi
fica profesorii de educație fi
zică de la Liceul nr. 1 situa
ția deplorabilă în care se 
află terenurile de baschet și 
cel de handbal ? Cred ei că va 
veni . cineva din afară să se 
îngrijească de soarta acestei 
baze sportive ? Ne 
Situația se prezintă 
fel și la celelalte 
școli din oraș. Că 
pot fi schimbate o ...___
activitatea sportivă de la Școa
la generală nr. 5 (prof, de edu
cație fizică G. Ganea). Deși 
nu dispune decît de o sală de 
sport de tip vechi (singura 
din oraș) și un teren de mi- 
ni-baschet, la această școală 
se desfășoară tot timpul anu
lui o activitate sportivă sus
ținută. An de an această școa
lă a oferit liceelor numeroase 
promoții de elevi, apți 
efort fizic si intelectual.

★
Ce concluzie putem trage 

din cele întîlnite la Bacău și 
Caracal ? Una singură : că 
acolo unde există pasiune și 
interes se pot realiza lucruri 
mari, care întreo cu mult in
vestițiile.

îndoim, 
cam 
licee 
lucrurile 

dovedește

la 
și

de

Cine dintre cei aflați în 
peluza dinspre „Izvor" îl va 
putea uita pe brașoveanul Dc- 
cebal Cimpeanu, care — do
vedind, în egală măsură, o 
exemplară voință, putere de 
concentrare și o abilitate de 
adevărat vrăjitor al balonu
lui — s-a JUCAT, 
cuvîntu‘1, timp de 
te (cît numără la 
partidă întreagă, 
cu tot) cu sfera de piele, tre- 
cîndu-și-o, abil, cînd 
cior, cînd pe . cap...

Cine și-1 va putea 
ușor, din memorie pe 
țul elev al Școlii generale nr. 
69, Cristian Niță, care (deși 
de statura lui... Tom degețe
lul), prin eleganță in mișcări 
și poziție relaxată (ce coordo
nare perfectă 1), a îneîntat, li
teralmente, 
deosebi 
gardul 
pentru 
de el 7

Atît 
(Ion Costin, 
marea revelație a concursu
lui, Ion Bugnar, de la Cen
trul 23 August, Marian Roș- 
culeț, de Ia Petrolul, Cristian

acesta este
105 minu- 
un loc o 
cu pauză

pe pi-

șterge, 
micu-

Staicu, de la Rapid, Nicolae 
Boloș, de la Jiul ș.a.) le sîn- 
tem recunoscători pentru fru
moasa zi (parcă — simbolic 
— de... primăvară) petrecută 
alături de ei în ambianța 
plăcută a însoritului stadion.

La sfîrșit, lîngă noi, un 
spectator ni se destăinuia : 
„Demonstrația micilor fotba
liști m-a entuziasmat pur șl 
simplu. Mai mult 
am privit, deși în 
timp se
Steaua—Steagul roșu 
șov, pentru care venisem

spre ei 
același 

disputa partida
Bra-

Vi-

11 :
Sla-
Ma-

MĂSURI DISCIPLINARE
Pe 
din 

a fi

lor

,.tribunele" și în- 
cei masați lîngă 
dreptul peluzei 
cit mai aproape

cît și celorlalți 
de la C.F.R. Cluj,

Comisia centrală de competiții 
și disciplină a Federației române 
de fotbal a analizat Jn ultima 
sa ședință incidentele din me
ciurile Marina Mangalia — Delta 
Tulcea și Electrica Constant.- — 
Laromet București, din campio
natul diviziei C, șl 
mătoarele măsuri:

— secției de fotbal 
galia 1 s-a ridicat

tt luat ur-

Marina Man- 
.. ...... dreptul tie

organizare pe teren propriu pe 
timp de trei etape, pentru că la 
sflrșltul partidei Marina — Del-

ta Tulcea Un grup de spectatori 
l-a bătut pe arbitrul partidei ;

— secției de fotbal Electrica 
Constanța 1 s-a ridicat dreptul de 
organizare pe teren propriu pe 
timp de trei etape, pentru că in 
timpul meciului un grup do spec
tatori a intrat in teren și a insul
tat pe arbitru.

De asemenea, comisia a liotă- 
rlt să suspende pe Jucătorul 
Rădulescu (Electrica) pc timp de 
un an, pentru lovirea unui ad- 

. versar (In timpul meciului) șl 
a arbitrului (Ia sfîrșititl partidei).

PROMOVĂRI MAI PUȚIN SPECTACULOASE,
DAR TRADIȚIA CONTINUA

De patra ori campioană națio
nală. o dată cfștigătoare ® „Cu
pei României" și de multe alte 
ori pe locuri fruntașe în prima 
divizie a țării — lată performan
țele echipei Petrolul Ploiești, 
forrțișția din Valea Prahovei care 
se bucură de millte simpatii In 
rindurile iubitorilor de fotbal de 
]a noi. Echipa petroliștilor s-a 
făcut cunoscută, Insă, ți prin po
litica tid formare șf promovare a ■ 
Jucătorilor ei. La Petrolul au ve
nit fotbaliști cu nume necunos
cute ca Pahonțu, Fronea, Neacșit. 
Badea, Zaharia, Bădulescu, frații 
Munteanu, Marin Marcel, Florea 
Dridea, Tabarcca, M. lonescu. 
Sfetcu pentru ca după ani de 
acumulări și rezultate prestigi
oase să se despartă de echipă cu 
tricouri de campioni, cu titluri 
de maeștri emeriți și maeștri ai 
sportului. Mulți dintre ei au bă
tut cu succes la porțile echipei 
naționale șl au reușit să îmbrace 
tricoul cu dunga tricoloră. Cu 
puține excepții, Petrolul șl-a gă
sit viitorii componenți în cam
pionatele județene, la echipele de 
divizia C sau B și in propria 
formație de juniori. GRIJA FAȚA 
DE SCHIMBUL DE MIINE NI SE 
PARE A FI CEA ' ’ “ 
OASA REALIZARE A PETROLU
LUI DIN ULTIMII -----

Intr-una din zile am poposit Ia 
Ploiești pentru a vedea șl a 
constata cum activează și ce re
zultate are centrul de copii șl 
juniori care funcționează pe lîngă 
clubul ploieștean, centru dotat și 
sprijinit materialicește de către 
federație, așa cum se procedează 
și cu 'altele din țară, în genere, 
formate pe lîngă echipele de di
vizia A.

In cadrul centralul de copil și 
juniori petrolul lucrează azi pa* 
tru antrenori. „Veteranul" plnă 
nu de mult și antrenor coordona
tor: este fostul internațional de 
juniori și divizionar A. Gigi Du
mitrescu, absolvent al I.E.F.S,, 
care din noiembrie 1964 s-a de
dicat muncii de îndrumător al 
micilor fotbaliști. Azi. alături de 
el lucrează două vechi cunoștin
țe. maestrul emerit al sportului 
Gh. Pahonțu și maestrul sportu
lui V. Sfetcu. de curind profesor 
de educație fizică. Toți trei, cu 
norme întregi, ca de altfel și al 
patrulea cadru didactic, A- SIa* 
roși, care, pe lingă grupa de 
copii, se ocupă șl de pregătirea 
echipei de tineret. Ei răspund de 
îndrumarea șl pregătirea a 88 de 
copii (repartizați în 4 grupe) și 
două formații de juniori. Pro
gramul de lucra : zilnic. dimi
neața și după-amiaza, în funcție 
de orarul șeoiar al copiilor, în 
totalitate elevi. In schimb, orele 
la care șint programate antrena
mentele primei echipe de juniori
— îndrumată de Gigt Dumitrescu
— constituie pentru oricine o 
surpriză : dimineața, de la 5.3(P- 
8,3o sau, in prezent, 5,45—8,45 t 
Dar, cum subiectul e interesant, 
merită dezvoltat, și asupra lui ne 
vom opri cu alt prilej.

Cîteva cuvinte despre dotarea 
centrului : în 1969 au fost afectați 
63 40o lei pentru procesul de 
pregătire, 25 038 lei pentru ca
lendarul eompetițlonal. 28 327 lei
— materiale și echipament spor
tiv, 47 622 iei, salarii antrenori și

magaziner. In 1970. totalul In
vestițiilor a ajuns la suma de 
114 133 lei. Pe centru, fondurile 
au fost bine dirijate, fără abateri 
de la regulile financiare (asta 
după scripte). In schimb, după 
mărturisirile unor antrenori, Încă 
de la începutul anului, se impune . 
o repartiție echitabilă pe grupe 
de copil și echipe de juniori. Să , 

' se aibă in vedere necesitățile le
gate de deplasare șl alimentație, 
completare a materialului sportiv, 
pentru că la copii pantofii de 
tenis șl mingile (Gh. Pahonțu

Vo prezentăm
centrul de copii

și juniori
PETROLUL

■ SB

troluiul, ei sînt un bun cîștlgat 
pentru fotbalul româuesc".

Conducerea clubului ne-a pus 
la dispoziție un tabel cu Jucăto
rii ridicați de aici. în cifre el 
sună astfel : 6 — DIVIZIA A, 7
— TINERET. 7 — DIVIZIA B. 14
— DIVIZIA c. cine sint aceșiia ?
LA DIVIZIA A : Cringașu. M. 
■Spiridon Șl Stroe (Petrolul). I. 
Constantinescu (Farul). V. stoi- 
ceseu șl Alecu („Poli" iași). L-am 
luat in considerare și pe ultimul 
pentru că este produsul clubului 
deși se are în vedere faptul că 
producția centrului Înseamnă Ju
cători născut! in 1949. IN DIVI
ZIA B joaeă Niculescu și Stan 
------ ----------------- („Poli"

(Poiana), 
Bacău), LA DT- 
Florea H și HI 
Răduță (Carai- 
Buzca (Prahova) 
LA TINERET.

Coman,

MAI PREȚI-

15 ANI.

Și V. Sfetcu : „și așa in număr 
redus șl de proastă calitate"), 
se cer a fl înlocuite pe par
curs. mai ales că se adaugă plu
sul de uzură datorat stării proaste 
a terenului de antrenament. La 
Rafinăria Nord, unde lucrează 
trei echipe de copii și una de 
juniori, pe un teren tare Și deni
velat, se mai pregătesc echipa 
dc fotbal a Rafinărie.! și cea de 
rugby, Tînărul petrolist din divi
zia' B. Doar grupa de copil con
dusă de'Maroși reușește să intre 
pe gazonul stadionului central, 
datorită faptului că antrenorul, 
pregătind și „tineretul", mai gă
sește cîte o fereastră liberă.

Șl acum, să vedem care este 
producția centrului, de rant, mo
bilul existenței sale și a investi
țiilor pe care federația le face 
aici. Desigur, ar fi absurd să se 
ceară ca în fiecare an să apară 
un viitor internațional sau un 
component de bază al primei 
echipe a Petrolului. Mat sînt și- 
rebuturi. Unii pleacă la școli în 
alte orașe, la facultate. Dacă 
avem. însă, In vedere producția 
pe ultimii 4—5 ani, rezultatele 
pot fi apreciate ca satisfăcătoare.

„De fapt — ne spune C. Cer- 
nfiianu — apariții senzaționale nu 
pot exista. Procesul de formare a 
unui .jucător valoros cere timp. 
Ca să promovezi trei-patru ju
niori odată, cum a făcut Petro
lul cu Dridea, Tabareea, Florea, 
Sfetcu, Enăchescu, George Marin 
trebuie să ai în echipă 7—8 in
ternaționali, printre care să-l 
plantezi pe cei tineri. Azi, la 
noi situația e Inversă. Bădln a 
fost promovat cînd au placat de 
ia echipă stoperii dc bază, Gru
ber in momentul etnd Pahoutu 
a părăsit echipa Petrolului. Ju
niorii Niculescu șl M. Spiridon, 
folosiți in momente grele, n-ru 
reușit să dea satisfacție imediat. 
Și totuși, centrul do juniori a 
dat recoltă. Chiar dacă acești 
băieți n-au rămas titulari ai Pe-

(Flacăra Moreni), Rizea 
Galați), Gh. Spiridon 
Dicianu (Știința “ 
VIZIA C. frații 
(Șoimii Buzău), 
tnanul Bușteni), 
și. tn sfîrșit, __
Glbea, Tudor, Cozarec, 
Toma, Stănescu, Pantiile.

„Față de dotare, de condițiile 
materiale limitate — referin- 
du-mă la producția mea, ne spu
nea Gigi Dumitrescu — cred că 
am realizat ceva. Cel mai mulți 
dintre Jucătorii amintiți în bilan
țul clubului sint do la copii. 
Acum am marc încredere în 
echipa de juniori".

Fiindcă vorbim de muncă, de 
randament și producție finită, 
eredem că nu e rău să se stu
dieze posibilitatea ca flecare tn- 
trenor al centrului să „meargă" 
cu echipa de copii de care răs
punde pină în momentul trecerii 
la senlorat. Ar exista o răsoun- 
dere personală mai mare, fiecare 
și-ar putea vedea mai bine rezul
tatele muncii. S-ar asigura, și o 
stabilitate mai mare tn centru, 
pentru că în 5 ani s-au schimbat . 
aici n antrenori. Să sperăm că 
Pahonțu șl Sfetcu tșl vor lean 
numele pentru mai multi ani de 
munca centrului, așa cum au fă
cut-o ca sportivi. In speranța 
unej depline afirmări.

In condițiile in care secția de 
folbal, tn noua componentă, an
trenorii primei echipe (C. Cer- 
nălanit și N. Marinescu) Șj con
ducerea clubului manifestă inie- 
res pentru creșterea viitorilor Ju
cători (și această preocupare 
există, analizele ce au avut ioc 
de curind susțtnînd afirmația), 
credem că la Petrolul tradiția 
rodnică de formare a viitorilor 
fotbaliști va ’ tl materlalizâtă in 
alte și alte exemple.

Există însă aici și un ^of": 
prea putini din grupa care a tre
cut la seniorat (juniorii iui Pa
honțu) au rămas la formația de 
tineret. Multi au trecut la „școala 
aspră” a diviziei B sau C. Expli
cația puținilor rămașt a fost ur
mătoarea : și în echipa de tineret 
sînt jucători talentați. apt| pen
tru prima formație. Iar locul din 
clasamentul campionatului de ti
neret-rezerve a fost argumentul 
de bază. Problema. Insă, trebuie 
să stea In atenția tehnicienilor 
clubului.

Constantin ALEXE

De la I.E.A.8.S
CONCURSUL EXCEPTIONAL PRONOEXPRES

DE DUMINICĂ 22 NOIEMBRIE 1970
Numai patru zile v-au mai 

rămas la dispoziție pentru a 
vă putea procura biletele la 
concursul excepțional Prono
expres de duminică 22 no
iembrie a.c.

La acest atractiv concurs se 
atribuie autoturisme 
1300 si FIAT 850, în 
NELIMITAT.

Se mai acordă tot 
măr NELIMITAT excursii în 
ITALIA (durata cea. 14 zile) 
cu autocarul și excursii în 
TURCIA (durata cea. 8 zile) 
tot cu autocarul.

Participanții mai pot obține 
premii tn numerar de valoa
re variabilă și premii fixe 
In bani.

Pentru atribuirea tuturor a- 
cestor premii vor fi efectuate 
5 extrageri de cîte 8 numere

DACIA 
număr

in nu-

din 45 însumînd în total 40 
de numere.

Se poate participa cu bilăte 
de 3 lei, 6 lei și .15 lei va
rianta. Variantele de 15 
dau dreptul de participare 
toate extragerile.

lei 
la

Biletele de intrare pen
tru meciurile de hochei pe 
gheată dintre România — 
Polonia, care vor avea loc 
în zilele de 21-22 nov. 
1970, pe patinoarul acope
rit „23 August", se pun în 
vînzore mîine 19 nov. a.c. 
la casa de bilete a agen
ției Loto-Pronosport din 
Calea Victoriei nr. 2 și la 
casa patinoarului acoperit 
.23 August".

• Tragerea Pronoexpres 
astăzi va fi televizată direct 
din studioul de Televiziune 
cu începere de la ora 19,10.

PRONOSPORT

PREMIILE
NR. 46

a 
a 
lei.

de

CONCURSULUI
DIN 15 NOIEMBRIE 

1970

Cat. I
II- a :
III- a î

(12) i 6 a 15.200 lei; 
(11) 137,7 a 795 lei ;

(10) 1,393,45 a 118

ÎNTREPRINDEREA ECO
NOMICA DE ADMINIS
TRARE A BAZELOR SPOR
TIVE DIN BUCUREȘTI, bd. 
Muncii nr. 37—39, sector 
3, telefon 21.39.71, anga
jează de urgență s
— mecanic frigorist
— fochiști 
r—i electrician

rwgei'vt....



LA SOFIA

A ÎNCEPUT TURNEUL „OPEN"

DE LA WEMBLEY

Start in ediția a lil a a Balcaniadei de scrimă
Cu ce șanse vor concura trăgătorii români ?

Joi, la Sofia, se va da star
tul în cea de a IH-a ediție 
a Balcaniadei de scrimă, 
competiție de amploare ce 
va reuni trăgători din Bul
garia, Iugoslavia, Grecia, 
România și Turcia, care vor 
susține întreceri atît pe echi
pe. cît și individual.

Inițiată de către federația 
noastră de specialitate, 
anul 1968, Balcaniada 
scrimă s-a bucurat de 
interes major din partea 
turor țărilor 
fiind socotită o 
destinată să ridice continuu 
valoarea acestei 
sportive.

Prima ediție a fost găzdu
ită de țara noastră și ea a 
însemnat o confirmare a va
lorii școlii românești de 
scrimă, îndeosebi în probele 
de floretă — bărbați și femei 
—, pe care le-a dominat net. 
De asemenea, trăgătorii ro
mâni au reușit să cîștige și 
proba de spadă și să ocupe 
locul 2 la sabie după o dis
pută foarte strînsă cu repre
zentanții Bulgariei.

Un bilanț asemănător a 
fost înregistrat de scrimerii 
români și la ediția a doua a 
Balcaniadei, găzduită de Iugo
slavia (Zagreb 1969). A ieșit 
din 
rea 
tre, 
ne 
arme.

Acum, iată-ne în ajunul ce
lei de a III-a ediții a Bal
caniadei, încredințată spre 
organizare federației bulgare

în 
de 
un 
tu- 

participante, 
întrecere

discipline

nou în evidență valoa- 
ridicată a floretei noas- 
dar și perspectiva de a 

impune și în celelalte

însemna 
pentru re-

de scrimă. Ge va 
ea în mod special 
prezentanții României ?

în mod normal, ne aștep
tăm ca scrimerii noștri să 
confirme rezultatele obținu
te pînă acum în floretă. Lo
tul masculin, cu doi dintre 
cei mai experimentați și mai 
tenaci trăgători — Tănase 
Mureșanu și Mihai Țiu — 
și alături de ei cu doi reprezen
tanți dintre cei mai talentați 
ai tinerei generații, Gabriel 
Ursovici și Cristian 
este capabil să se 
în prim plan, să : 
firesc, un succes 1 
linia. Floretiștii români vor 
fi flancați mai ales de ca! 
bulgari, aflați într-un sen
sibil spor valoric. Același 
lucru îl așteptăm și de la 
floretiste — Suzana Ardelea
nu, Rodica Văduva, Ana lîal- 
chin, Magdalena Bartoș — 
care vor avea drept adver
sare redutabile pe trăgătoa
rele bulgare și iugoslave. 
Disputa va fi ceva mai echi
librată la spadă, unde lotul 
nostru — Alexandru Istrate, 
Constantin Duțu, Nicolae 
Iorgu, Marius Podeanu — 
va trebui să facă 
deosebite pentru a 
pe primul loc, la 
de aur concurînd, 
apropiate, și trăgătorii iugo
slavi, bulgari și turci, 
fine, 
bie capul de afiș — ca 
obicei — îl va reprezenta 
„duelul" dintre scrimerii ro
mâni și cei bulgari. Lotul 
nostru, cu Alexandru Nilcă,

i Dinu, 
mențină 

realizeze, 
pe toată

eforturi 
se situa 
medaliile 
cu șanse

în 
în cazul probei de sa

de

MAEȘTRII PALETEI IȘI ÎNCHEIE EVOLUȚIILE
(Urmare din pag. 1)

ciuri, a reușit să o întreacă 
destul de categoric pe redu
tabila Cen Min-ci, fost cam
pioană mondială la dublu 
femei și componentă de bază 
a formației R. P. Chineze. La 
băieți, performerul a fost de 
data aceasta elevul antreno
rului Andi Ardeleanu, Teodor 
Gheorghe, cîștigător asupra lui 
Van Ven-hua. Adalbert Rethi, 
un jucător în care se puneau 
speranțe, ținînd seama de expe
riența lui competitională, nu 
s-a putut prezenta la concurs, 
fiind bolnav.

Astăzi, ultima zi a întrece
rilor de tenis de masă ro- 
mâno-chineze este și cea mai 
interesantă. Pe lingă partidele 
din turneele individuale, pu
blicul va putea urmări și ree
ditarea întîlnirilor dintre echi
pele feminine și masculine 
ale celor două țări. Sînt posi
bile schimbări în componenta 
team-urilor. Formația femini
nă a României va cuprinde pe 
Maria Alexandru, Elenora Mi- 
halca și Carmen Crișan, dar 
probabil că vor juca numai 
primele două. La băieți, de 
asemenea, în locul lui Stelian 
Nicolae va fi introdus Aurel 
Ovanez. care va completa trio
ul cu Șerban Doboși și Teodor

Gheorghe. Se pare că și în 
cadrul reprezentativelor oaspete 
se vor produce unele modi
ficări.

Rezultate, feminin : Lian L-i- 
cen cu Gian Huai-in 2—0, 
Mihalca 2—1, Cian Li-Alexan- 
dru 2—1 (14, —18, 11). Lin Hui- 
cln — Gian Huai-in 2—0, Gian 
Huai-in — Crișan 2—1, Li Li 
cu Lin Hui-cin 2—0, Alexan
dru 2—0 (12, 21), Lian Li-cen 
2—0, Li Ho-nan cu Crișan 
2—0, Cen Min-ci 2—0, Alexan
dru — Cen Min-ci 2—0 (14, 
11), Crișan — Mihalca 2—1, 
Cen M in-ci — Cian Li 2—0, Cri
șan - Li Li 2-1 (18, —20, 16), 
Gian Huai-in — Mihalca 2—1.

Masculin, grupa I: Ciuan 
Tze-tun cu Doboși 2—0, Lu- 
chian 2—0, Si En-din cu Do
boși 2—0, Luchian 2—0, Ciu 
Lan-sun cu Gheorghe 2—0, 
Van Ven-hua 2—1, Gheorghe 
— Van Ven-hua 2—1 (—12. 18, 
12) ; grupa a Il-a: Li Fu-iun 
cu Sindcanu 2—0, Ovanez 2—0, 
Sîndeanu — Dumitriu 2—0, 
Dumitriu — Ovanez 2—0, Li 
Gin-cuan cu Nicolae 2—0, Iu 
Cian-ciun 2—0, Cian Si-lin 

cu Iu Cian-ciun 2—0, Ovanez 
2—0.

Iosif Budahazi, Ion Pop și 
Cornel Marin, este capabil 
să dea o replică dîrză spor
tivilor țării gazdă.

în orice caz, este de sem
nalat faptul că loturile Ro
mâniei, mult întinerite, vor 
putea face față mai ușor 
acestei competiții - maraton 
care presupune, în primul 
rînd, o rezistență fizică spo
rită. Iar experiența ce va 
fi dobîndită și cu acest prilej 
își va spune cuvîntul în în
trecerile anului 1971, și în
deosebi la C.M. de tineret 
de la Chicago (martie) și 
C.M. de seniori de la Vie- 
na (iulie).

Tiberiu STAMA

® Năstase învinge pe Crealy, iar Tiriac pierde la Gonzales 
® Ashe și Okker eliminați

LONDRA, 17 (Agerpres). 
Turneul international de te
nis de la Wembley a debutat 
cu două rezultate mai puțin 
așteptate : jucătorul american 
de culoare Arthur Ashe (cîș- 
tigătorul recentului turneu de 
la Paris) a fost învins 
6—1, 
Cliff 
Tom
8— 9 
man 
der.

Ilie Năstase s-a calificat 
pentru turul II, învingî-ndu-1 
cu 6—4, 6—4 pe australianul 
Dick Crealy, în timp ce Ion 
Țiriac a fost eliminat cu
4— 6, 6—4, 6—2 de cunoscu
tul jucător profesionist ame
rican Pancho Gonzales.

Alte rezultate : Pilici (Iugo
slavia)—Kodes (Cehoslovacia)
5— 7, 7—5, 6—4 ; ’
(S.U.A.)—Ismail el 
(Republica Arabă Unită) 6—2,
9— 8 ; Rosewall (Australia)— 
Carmichael (Australia) 6—8, 
9—8, 7—5 ; Ralston (S.U.A) 
—Graebner (S.U.A.) 6—8, 6—1,
6— 4 ; Emerson (Australia)—

cu
6—2 de sud-africanul 
Drysdale, iar olandezul 
Okker a pierdut cu 2—6, 
în fata tînărului tenis- 
australian John Alexan-

in primul tur
Franulovici
6—4 ; Cox 
(Anglia) 8—6, 6—3 ;
(Spania)—Ruffels g_ 2 £ “ “
—Barth (S.U.Ă.) 6—2, 
Barthes (Franța) — £ 
(Anglia) 6—0, 6—2.

în turneul feminin, Fran- 
țoise Durr (Franța) a dis
pus cu 7—5, 9—7 de Rose
mary Casals (S.U.A.).

(Iugoslavia) 9—7, 
(Anglia)—Lloyd 

Gimeno 
' î (Australia) 

6—2 ; Richey (S.U.A.) 
, 6—3 ; 
Stilwell

s
>

Smith 
Shafei

Ii.'*
& ♦ " O J

DE FOTBAL VA El STABILITA

BRUXELLES 17 (Agerpres). 
— Biroul Federației interna
ționale de fotbal, întrunit la 
Bruxelles, a hotărît ca _ for
mula definitivă a Campiona
tului mondial din anul 1974 
să fie Stabilită la 6 ianuarie 
1971, cu prilejul sesiunii ple
nare FIFA ce va avea loc la 
Atena. Tn comunicat _se pre
cizează că, dacă va fi menți
nut numărul de 16 echipe fi
naliste ca și pînă acum, com
petiția va comporta o primă 
fază de patru grupe, apoi 
un al doilea tur de două gru
pe a patru echipe (în locul 
vechilor sferturi de _ finală), 
din care primele două clasate 
se vor califica

Biroul 
precizeze 
sultarcâ 
naționale 
așteptat.

...IZLj în semifinale.
FIFA nu a putut să-și 
poziția. întrucît con- 
diferitelor federații 
nu a dat rezultatul 

..... Formula cu 32 de 
echipe propusă de președintele 
FIFA, Stanley Rous, a fost pre-

ferată de 20 de federații, 
mula turneului olimpic 
1972 (aceeași recomandată și 
de Biroul FIFA) a primit 19 
voturi, iar vechea formulă a- 
plicată la ultimele campiona
te mondiale — 17 voturi.

închiderea înscrierilor pen
tru viitorul campionat mondi
al din 1974 rămîne fixată pen
tru data de 1 iulie 1971. Tra
gerea la sorti și repartizarea 
în grupele eliminatorii se va 
face în perioada decembrie 
1971—ianuarie 1972.

Viitorul campionat mondial 
va fi dotat cu o cupă ce va 
purta denumirea „FIFA World 
Cup". Alegerea obiectului de 
artă respectiv se va face tot 
la 6 ianuarie anul viitor, la 
Atena, după studierea proiec
telor prezentate. Această cupă 
va rămîne în proprietatea FIFA 
și va fi pusă în ioc din patru 
în patru ani.

f or
din

FISCHER A ÎNTRERUPT CU AVANTAJ 
PARTIDA CU HORT

MADRID 17 (Agerpres). — 
în turneul interzonal de șah 
de la Palma de Mallorca 
s-au disputat partidele amî- 
nate și cele întrerupte. Por- 
tisch l-a învins pe Mecking, 
Addison pe Rubînetti, Ghel- 
ler pe Naranja, iar Uhlmann 
a cîștigat la Addison. Larsen 
a remizat cu Polugaevski, 
rezultat consemnat și în par
tida Matulovici — Suttles. 
Partida dintre Larsen și Uhl- 
mann s-a întrerupt pentru a 
doua oară. Partida amînată 
dintre Fischer și Ilort s-a în
trerupt cu șanse de cîștig 
pentru marele maestru ame
rican.

în clasament continuă să 
conducă Fischer (SUA) 
4’/2 (1) puncte, urmat

Panno (Argentina), Uitumen 
(R. P. Mongolă), Gheller 
(URSS), Glîgorici (Iugoslavia) 
— 4 p, Uhlmann (R.D.G.) — 
3*/2 (1)
(URSS),
Portisch (Ungaria)

p, Polugaevski
Hubner (R.F.G.),

3V2 p

3FEUL CARPAȚI" LA HANDBâL
(Urmare din pag. 1)

faptul că au dovedit calități 
tehnice si tactice superioare 
adversarilor lor. Au marcat : 
Șaiuk (6), Kulev (5), Solonko 
(3), Sevcenko (3), Ludzenko 
(3), Afanasiev (2) și Morozov 
(pentru U.R.S.S.), Varga (6), 
Tacacs (6), Marosi (4), Csik 
(2), Kalo (1), Hunyadkiirti, 
Vass si Harka pentru Unga
ria. Au arbitrat Pândele Cîr- 
iigeanti si Constantin Căpă- 
țină (România).

IUGOSLAVIA—R. D. GER
MANĂ 12—11 (4—8). La mai 
bine de 7 luni după ce s-au 
întrecut în semifinala C.M.,

echipele Iugoslaviei și R. D. 
Germane — „bronz" și „ar
gint" — s-au aflat din nou 
față în față. Consecvenți sti
lului lor, handbaliștii repre-

Astăzi se dispută urmă
toarele jocuri: 
TINERET — 
VIA
— UNGARIA 
NIA A

R.D.

ROMzâNIA 
IUGOSLA- 
GERMANĂ 
și ROMA- 

U.R.S.S.

zentativei R. D. Germane &u 
luat un start rapid (min. 12, 
5—0), lăsînd impresia 
victorii facile, cu atît 
mult cu cît sportivii

unei 
mai 

iugo-

slavi acționau sub valoarea 
obișnuită. în apărare și mai 
ales în atac. După pauză 
însă, puternic încurajați de 
public, ei s-au angajat în- 
tr-o infernală cursă de ur
mărire (beneficiind, ce-i drept, 
și de căderea potențialului 
fizic al adversarilor), obți- 
nînd astfel o spectaculoasa 
victorie pe linia de sosire. 
Au înscris : Krstici (3), Mil- 
kovici (3), Miljak (3), Kara- 
lici, Lavrnici și Lazarevici 
pentru învingători, respectiv 
Ganschow (4), Rost (4), Lang- 
hof, Randt 
A arbitrat 
Pelenghian

și Zimmermann, 
cuplul român V. 
și V. Sidea.

ROMÂNIA PE LOCUL I

ÂSTÂ-SEARA, LA DETROIT,

JOE FRAZIER BOXEAZĂ CO BOB FOSTER 
PENTRU CENTURA BE CAMPION MONDIAL

KfcW YORK (Agerpres). ,,Co- 
bo Arena" din Detroit, o sală cu 
10 000 de locuri, găzduiește 
miercuri meciul de box pen
tru titlul mondial la categoria 
grea între Joe Frazier — de
ținătorul centurii — și Bob 
Foster, campionul mondial la 
categoria semigrea. Meciul are 
o dublă miză : titlul de cam
pion al lumii la toate catego
riile și — în perspectivă — 
un meci rentabil crj Cassius 
Clay, revenit de curînd în 
lumea ringului. înfruntîndu-1 
pe Bob Foster, un semigreu

5*

neobișnuit de înalt (1,90 m.), 
Joe Frazier își asumă un tri
plu risc în caz de înfrîngere : 
pierderea titlului, întreruperea 
unei invincibilități în 25 de 
meciuri și ratarea meciului cu 
Cassius Clay. Totuși, se subli
niază faptul că cei 9 prede
cesori ai lui Bob Foster, boxeri 
de semigrea care au ata
cat titlul mondial la categoria 
supremă, nu au reușit acest 
lucru. Ultimul care a încercat 
a fost Archie Moore, învins 
în 1955 prin K!.O. de către 
Rocky Marciano.

O
i

Iubitorii de înot din orașul Holmsk (U.R.S.S.) au la dispoziție, de la începutul toamnei, acest 
frumos bazin, care face parte dintr-un întreg complex sportiv, utilat după cele mai mor 
derne cerințe Foto 5 A.P.N.

Corespondentă specială pentru SPORTUL

AMERICA DE SUD DESCOPERĂ RUGBYUL
Deși prima minge ova

lă s-a rostogolit pe tere
nurile sud-americane în 
urmă cu 30 
poate spune că jocul a- 
cesta începe 
masele abia 
țările unde fotbalul e rege, 
e foarte greu rugbyului să 
capteze atenția 
public. Cu toate 
la meciul dintre 
nata argentiniană 
landa, terminat cu victo
ria argentinienilor cu 8-3, 
au fost prezenți 
30 000 de spectatori, 
partida 
punînd pe San Isidro Club 
echipei — ■ ■■-..........
Buenos
Ia egalitate. 15 000 de per
soane au plătit intrarea.

de ani, se

să intereseze 
acum. în

marelui 
acestea, 
selecțio- 

și îr-

peste
La 

de campionat o-

Universității din 
Aires, și încheiată

Argentina, campioana sud- 
americană de rugby, are 500 
de echipe cu 15 000 de ju-

a
1959

VEDETA SAPT AMINII

Vîrsta : 28 de
ani; înălțime 1,84 
m ; greutate 72 kg; 
profesiunea: stu
dent în științe 
tehnice la Univer
sitatea din Pekin. 
A început practi
carea sistematică 
a atletismului în 
1960, cu următoa
rea evoluție 
rezultatelor :

1968, 
m ;

n, A 
practicat basche
tul, fiind conside
rat un talent deo
sebit pentru acest 
sport.

PRONOSTIC UNANIM
AL CĂPITANILOR DE ECHIPE!

CLUJ, 17 (prin telefon de 
la trimișii noștri). înaintea jo
cului inaugural al celei de a 
Xl-a ediții a „Trofeului Car- 
pați", am solicitat căpitanilor 
echipelor reprezentative să ns 
prefațeze această mare între
cere sportivă prin cîteva scurte 
declarații. Iată opiniile aces
tora :

GHEORGHE GRUIA (Romă- 
nia) : „La această ediție, «Tro
feul Carpați» se înscrie ca una 
^dintre cele mai mari compe
tiții din lumea handbalului. 
Este poate chiar mai dificilă
— în ceea ce privește efortul
— decît un campionat mon
dial, fiindcă aici meciurile au 
loc zilnic și opun numai for
mații de primă mărime. Pen
tru reprezentativa României 
toate meciurile vor fi grele, 
ea avînd de suportat asaltul 
redutabilelor selecționate ale 
R. D. Germane, Iugoslaviei, 
Ungariei și U.R.S.S. — toate 
decise să arate că sînt mai 
bune decît campioana lumii, 
în ciuda acestui fapt și a ace
luia că formația noastră a su
ferit in ultimul timp unele 
modificări, eu cred (și perso
nal voi face tot ce este posi
bil să fie așa) că echipa Ro
mâniei își va onora palmare
sul, cîștigînd competiția. Pe 
locurile următoare văd clasîn- 
du-se, în ordine, pe handba
liștii iugoslavi și pe cei din 
R. D. Germană".

KLAUS
Germană): ..
Cluj este cea mai mare la 
care participăm după C.M. din 
Franța. Dorim să realizăm 
jocuri de înaltă valoare, să ne 
verificăm potențialul la înce
putul preparativelor pentru 
J.O. de la Milnchen. Echipa

LANGHOFF (R.D. 
„întrecerea de la

noastră se restructurează. Din
tre componența formației care 
a evoluat in finala de la Pa
ris, patru nu au mai făcut 
deplasarea (portarul Franke, 
Senger, Petzold, Zornack), iar 
cei tineri, introduși recent in 
lot, trebuie să dovedească 
această competiție dacă au 
tențialul necesar evoluției 
tr-o formație care aspiră 
unul din primele locuri 
turneului olimpic. Sala Spor
turilor din Cluj este excelen
tă : cochetă, intimă, îmbie
toare. După părerea mea, in 
fruntea clasamentului final se 
va situa echipa României, iar 
pe locurile 2—3 formațiile 
R.D. Germane și Iugoslaviei, 
adică exact ca la C.M".

IOSIP MILKOVICI (Iugo
slavia) : „Aș putea să vă spun 
că reprezentativa noastră se 
prezintă la acest turneu cu o 
capacitate tehnică și tactică 
scăzută, prin absența celor doi 
portari titulari: Arslanagici și 
Krstici. Dar n-ar fi corect. în 
Iugoslavia există foarte mulți 
și foarte buni tineri handba- 
liști, dintre care unii vor fi 
prezenți la Cluj și vă pot ga
ranta că renumele handbalului 
nostru nu va ieși știrb't din 
această confruntare a marilor 
valori. în privința șanselor, 
cred că echipa României va 
ocupa primul loc. In orice caz, 
cîștigătoarea acestui turneu ia 
o primă opțiune pentru meda
liile de aur atît de la J.O., cit 
și de la ediția următoare a C.M. 
Spectatorii clujeni sînt de in
vidiat pentru că au marea sa
tisfacție de a urmări o com
petiție la startul căreia se pre
zintă tot ce are mai bun, la 
ora actuală, handbalul mascu
lin din Europa."

în 
po- 
în- 

la 
ale

LAJOS SIMON (Ungaria) : 
„Handbaliștii maghiari sînt o- 
norați de faptul că au primit 
invitația să participe la o ase
menea întrecere. Pentru noi, 
chiar dacă prezintă un grad 
ridicat de dificultate, confrun
tarea cu cele mai redutabile 
formații din lume este biney 
venită, deoarece pregătim o 
echipă pentru J.O. Vă imagi
nați că această formație va 
face la Cluj o excelentă veri
ficare a posibilităților sale 
In privința șanselor, ce putem 
noi pretinde la un turneu la ca
re 
la 
că 
la

participă primele trei clasate 
C.M. ? Eu cred — dat fiind 
nu a trecut mult timp de 

disputa pentru titlul suprem 
că ordinea la Cluj va fi 

aceeași ca la Paris: România, 
R.D. Germană, Iugoslavia."

ANATOLI SEVCENKO 
(U.R.S.S.) : „Cred că «Trofeul 
Carpați» va fi o competiție de 
un nivel tehnic foarte ridicat. 
Gîndiți-vă și dv... Primele 
trei clasate la ultima ediție a 
C.M. — în același turneu. Este 
extraordinar! Pentru noi va 
fi o excelentă școală, deoare
ce, forțați de împrejurări (par
ticiparea campioanei U.R.S.S., 
MAI Moscova, la C.C.E.), pre
zentăm la Cluj un lot fără 
cițiva titulari, in locul cărora 
au fost promovați, însă, niște 
tineri foarte talentați. Eu cred 
că vor cîștiga românii. Ii cu
nosc bine pe handbaliștii țării 
gazdă și știu Ce pot, mai ales 
cînd evoluează pe teren pro
priu. în ceea ce ne privește, 
ne vom apăra șansele cu dir- 
zenie, încercînd să demonstrăm 
inechitatea 
noastre la
C.M".

poziției echipei 
ultima ediție a

încă în perioada cînd Valeri. 
Brumei cîștiga concurs după 
concurs și stabilea record după 
record, din îndepărtata R.P. Chi
neză soseau din cind in cînd știri 
surprinzătoare despre progresul 
constant și remarcabil al uniii 
atlet, al cărui nume i se scria 
in vreo trei-patru feluri. în 
1966, la Pnom Penh, in cadrul 
Jocurilor Asiatice, atletul chi
nez a fost la un pas de dobo- 
rîrea recordului lui Brumei, dar 
condițiile tehnice foarte proaste
— zgură umedă, sfărîmicioasă
— l-au oprit pe Ni Cih-cin la 
2,27 m. Iată însă că duminică 
15 noiembrie, in fața a 80r 
de spectatori (mai mulți ca la 
Jocurile Olimpice t) el a reușit 
să adauge un centimetru celei 
mai bune performanțe a lui Va
leri Brumei, sărind din a doua 
încercare 2,29 m I

încercînd să facem o prezen
tare a sportivului chinez găsim 
cîteva apropieri interesante în
tre el și Brumei: s-au născut 
amîndoi în aceeași zi — 14 apri
lie 1942 !! — au caractere mor
fologice — talia Și greutatea — 
asemănătoare (Brumei 1,85 și

detentă ieșită din co-75 kg), o 
mun — peste 1 m de pe loc! 
— și o viteză naturală deosebi
tă (Brumei 10,5 și Ni Cih-cin 
10,4 pe 100 m), care le permite 
elanuri rapide și — în condi
țiile stăpinirii momentului bă
tăii — viteze ascensionale cres
cute.

A început practicarea săriturii 
in înălțime la nivel competițio- 
nal în 1960 — anul afirmării 
mondiale a lui Brumei — iar 
în 1965, la o lună de zile după 
accidentul care a stopat cariera 
săritorului sovietic, a reușit 2,25 
m, devenind al doilea perfor
mer mondial al tuturor timpu
rilor. Și, în sfirșit, în sezo
nul care a cunoscut revenirea 
lui Valeri în sectorul de sări
turi, după încercări care ar fi 
descurajat pe oricine, Ni Cih- 
cin reușește fantasticul 2,29, re
zultat superior cu 1 cm recor
dului mondial oficial.

Performanță ce se află la li
mita imposibilului și care con
stituie, fără îndoială, evenimen
tul atletic numărul unu al anu
lui.

LUPTĂTORII SOVIETICI AU DOMINAT 
CONCURSUL DE LA MINSK

Sportivi din Iugoslavia, Bulga
ria, R.D Germană, Polonia, Ro
mânia și U.R.S.S. au participat 
în „Sala Sporturilor" din Minsk 
la un concurs de lupte libere re
zervat numaj luptătorilor de la 
categoriile 82, 90, 100 Și 4-100 kg. 
în ordinea acestor categorii, pe

primele locuri s-au clasat Horst 
Stotmeister (R.D. Germană), Piotr 
Siacl, Semeon " ’.....................*
sandr Medved 
Tinerii luptător) 
mitru și ștefan 
pat locurile 7 
și, respectiv, 9o

Lisafin și Alek- 
(totl U.R.S.S.). 
români Ion Du- 
Enache au ocu- 
la categoriile 82 
kg.

GUNNAR LARSSON -
SUEDEZ

GUNNAR LARSSON, triplu 
campion european Și deținător a 
două recorduri mondiale (400 m 
liber șl 200 m mixt), a primit in

CEL MAI BUN SPORTIV 
AL ANULUI

acest an medalia de aur atribui
tă de ziarul „Svenska Dagbladet" 
celui mai bun sportiv suedez.

cători. După cum ne declară 
Horacio Martini, ; 
clubului San Isidro 
nos Aires (devenit 
rugbyul 
fluențat 
cană. O 
ni ană a 
lecționata Springbroks-junior 
și a recoltat victoria, fapt 
care a făcut ca argentinienii 
să fie invitați pentru 10 
jocuri, anul viitor, în Repu
blica Sud-Africană.

Am văzut echipa 
Isidro într-un meci 
lecționata Sao Paulo 
Ea practică un joc 
cu atacuri la mînă, 
din orice punct al terenului. 
Jocul treisferturilor este foar
te rapid, cu acțiuni variate, 
centrii dovedind multă ima
ginație creatoare. Pachetul de 
înaintași este omogen, des
tul de puternic și foarte bun 
în grămezi organizate și des
chise. Același lucru se poate 
spune și despre Universita
tea Buenos Aires și clubul 
Bergamo, considerate în or
dine primele trei cluburi ale 
țării.

Horacio Martini ne asigură 
că Argentina poate ocupa lo
cul 9 în ierarhia mondială, 
imediat după participanții la 
Turneul celor 5 națiuni și 
celelalte trei mari forțe ale 
rugbyului: Australia, Noua 
Zeelandă și Africa de Sud. 
Amintind de rugbyul româ
nesc, el recunoaște că nici nu 
știa că în România se prac
tică un rugby superior și re
gretă că distanța împiedică 
un contact care 
util.

După 
Martini, 
viitoare . , _ _
sud-american. în Chile, pro
gresele sînt evidente. Există

antrenorul 
> din Bue- 

campion) 
este in- 
sud-afri-

argentinian 
de școala 
selecționată argenti- 
jucat recent cu se-

San 
cu se- 
(46—6). 

modern, 
pornind

ar putea fi

lui Horacio 
Brazilia sînt

părerea
Chile și 
forțe ale rugbyului

cîteva mii de jucători bine 
antrenați și dotați pentru 
rugby. în Brazilia sînt ac
tualmente 8 cluburi. Majo
ritatea jucătorilor este for
mată din emigranți englezi, 
irlandezi sau scoțieni, grupați 
în clubul Sao Paulo Atletic. 
Francezii și argentinienii sta
biliți în această țară fac 
parte din clubul Barbarians, 
care a cucerit anul acesta 
titlul de campioană a Brazi
liei. Japonezii sînt grupați în 
clubul Sao Paulo. Cluburi 
pur braziliene sînt cele stu
dențești, ale Facultății de 
Medicină și Politehnică. 
Sao Paulo, rugbyul are 
teren exclusiv, foarte 1 
amenajat, de tip britanic, cu 
„club-house" unde jucătorii 
se întîlnesc după joc, pentru 
tradiționalul pahar de bere, 
fraternizînd și 
cui.

în Uruguay 
cători, iar în 
puțin de 800. 
pentru joc crește. De pildă, 
Paraguayul a invitat echipa 
Braziliei, care a cîștigat a- 
colo două partide. Uruguayul, 

au 
vizita 

Ox- 
din

con- 
de 

Sud

La 
• un 
bine

comentînd jo-

sînt 1500 ju- 
Paraguay mai 
Dar interesul

Argentina și Brazilia 
primit în anii trecuți 
echipelor Cambridge, 
ford și Section Paloise 
Franța. După părerea 
ducătorilor federațiilor 
rugby din America de 
(organizate după modelul 
englez în „Rugby Unions") la 
viitorul congres care va a- 
vea loc în Chile, în 1971, se 
va trasa un program inter-1 
național, cu participarea u- 
nor echipe europene și sud- 
africane, 
la o mai 
rugbyului 
a lumii.

care să contribuie 
mare dezvoltare a 
din această parte

Pedro VILLA
Sao Paulo, noiembrie

TELEX • TELEX • TELEX
Ziariștii sportivi prezenți la 
recentele campionate europe
ne de box pentru juniori 
disputate la Miskloc l-au de
semnat drept cel mai bun 
pugilist al turneului pe Via- 
ceslaw Lemeșev (U.R.S.S.)

La Glasgow, meciul amical de 
fotbal dintre echipele Glas
gow Rangers și Dinamo Mos
cova, a rqvenit gazdelor cu 
i—0 (1—0), prin golul marcat 
în min. 22 de Johnstone.

Vechiul stadion londonez 
„White City", inaugurat în a- 
nul 1908, nu va mai găzdui 
pe viitor întreceri atletice, a- 
cestea urmând să Se desfășoa
re la „Crystal Palace" care va 
fi reamenajat.

Fostul portar al echipei Bra
ziliei, Gilmar, care a contri
buit Ia două victorii ale fot
baliștilor brazilieni în „Cupa 
Jules Rimet“, a suferit un ac
cident de automobil în apro
piere de Sao Paulo. Gilmar 
este internat la spital în stare 
gravă.

Boxerul francez Rend Roque 
și-a păstrat titlul de campion

KORIKA Șl HREPEVNIK
— CEI MAI BUNI ATLEȚI 

IUGOSLAVI
Federația de specialitate din 

Iugoslavia a desemnat pe Dane 
Korica și Snezana Hrepevnik 
drept cei mai buni atleți ai țării 
in sezonul 1970.

european la categoria super- 
ușoară, învingînd la puncte 
în 15 reprize pe compatriotul 
său Roger Zami.

Turneul international de sa
bie de la Havana s-a încheiat 
:u victoria scrimerului ma
ghiar End.-e Moravcsik, care 
a totalizat 4 victorii. Pe locu
rile următoare s-au clasat De 
la Torre și J. Diaz (ambii 
Cuba) cu cite 3 victorii fie
care.

Proba de simplu bărbați a 
turneului de tenis de la San
tiago de Chile a fost cîștigată 
de Manuel Orantes, care l-a 
învins în finală cu 6—3, 6—2, 
6—4 pe Frank Froehling.

Lotul de fotbal al Angliei, 
alcătuit în vederea meciului 
de la 25 noiembrie cu selec
ționata R.D. Germane, nu cu
prinde pe cunoscuții jucători 
E’obby Charlton și Gordon 
Banks. Ca portari au fost 
selecționați Ray Clemence de 
la F. C. Liverpoolși Peter Shil
ton de la Leicester. Mai fac 
parte din lot Bobby Moore, 
Hunter, Ball, Hurst, Mullery, 
Bell, Osgod, Peters etc.

MAROC — FRANȚA (LA
20 DECEMBRIE) IN „CUPA 
NAȚIUNILOR" LA RUGBY

Cea de a doua semifinală a 
„Cupei națiunilor" la rugby, care 
opune echipele Franței și Maro
cului, se va desfășura în ziua de 
20 decembrie la Casablanca.

PREMIERA FILMULUI „FINALA C. M. DE HANDBAL 
MASCULIN"

Aseară a avut loc Ia Paris premiera filmului francez cuprinzind 
dramatica finală a campionatului mondial de handbal (intre echipele 
României Și R.D. Germane), desfășurată la 8 martie a.c. ]a „Palais du 
Handball".
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