
VIZITA OFICIATĂ DE PRIETENIE
ÎN 0. P. BULGARIA A DELEGAȚIEI
DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE

CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Plecarea din București

Capitala, 
partid și 
Socialiste 

Nicolae 
Partidului

/
Miercuri dimineață a părăsit 

pierind spre Sofia, delegația de 
guvernamentală a Republicii 
România, condusă de tovarășul 
Ceaușescu^ secretar generai al
Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, 
care, potrivit înțelegerii stabilite anterior, 
va face o vizită oficială de prietenie in Re- 

IjpubUca Populară Bulgaria.
' Ct» acest prilej, va fi semnat noul Tratat
ifie prietenie, colaborare și asistentă mutuală 
Intre Republica Socialistă România și Repu-P!
1
Jbliea Populară Bulgaria.
Ț DLn delegațiq, fac parte tovarășii Iile Ver- 
j deț, membru al Comitetului Executiv, al 
«Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
!prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniș
tri, Leonte Răutu, membru al Comitetului 
jExecutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
i Consiliului de Miniștri, președintele părții 
române in comisia mixtă guvernamentală 
româno-bulgară de colaborare economică și 
tehnico-științifică, Vasile Patilinet, membru 
supleant al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Corneliu Mănescu, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Vasile Vlad, membru supleant al C.C. 

șef de secție la C.C. al P.C.R., și

Sosirea
al P.C.R.,

Nicolae Blejan, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Sofia.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, delega
ții a fost salutată de tovarășii Emil Bodna- 
raș, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Virgil Trofin, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Manea Mănescu, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Stoica, Vasile 
Vilcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, Miron Con- 
stantinescu, Mihail Dalea, Ion Iliescu, Ion 
Stănescu, de vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, conducă
tori ai instituțiilor centrale si organizațiilor 
obștești, generali, ziariști români și cores
pondenți ai presei străine.

Au fost de față șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați la București, precum și Bo
rislav Konstantinov, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al 
și membri ai

La plecare, 
fost călduros 
Capitalei veniți la aeroport.

La ora 10, în aclamațiile mulțimii, avio
nul oficial a decolat, îndreptîndu-se 
capitala Republicii Populare Bulgaria.

ia So£ia

R. P. Bulgaria la București; 
ambasadei.
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
salutat de mii de cetățeni ai

18. Trimișii speciali Agerpres 
Delegația de partid și guverna- 

a Republicii Socialiste România, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,

SOFIA, 
transmit i 
mentală 
condusă 
secretar general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele 
publici! Socialiste 
publica Populară 
vizită oficială de

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
cu căldură de tovarășii Todor Jivkov, 

secretar al C.C. al P. C. Bulgar, președin-

Consiliului de Stat 
România, a sosit 
Bulgaria, unde va 
prietenie.

al Ke- 
în Re
face o

salutat 
prim

tele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulga
ria, și Gheorghi Traikov, președintele Pre
zidiului Adunării Populare a R. P. Bul
garia.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Todor Jiv
kov și Gheorghi Traikov urcă pe podiumul 
de onoare de unde primesc defilarea gărzii 
de onoare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
membrii delegației de partid și de stat bul
gari urcă apoi în mașinile care se îndreaptă 
spre reședința oficială rezervată oaspeților 
români.

PROLETA RI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VĂ I,

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
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PARTIDA CU FRANȚA BÂTE LA UȘĂ

PREGĂTIRILE RUGBYȘTILOR CONTINUĂ
INCANDESCENȚA

SPORTULUI

OȚELUL ROȘU
Sînt încă puține localitățile .tn 

care activitatea sportivă benefi
ciază d? condiții materiale — am 
putea afirma optime — ca la 
Oțelul Roșu. Acest orășel de 
11 000 de locuitori dispune — pen
tru a oferi doar un singur exem
plu — de 3 săli de sport. Oricare 
dintre ele constituie un obiectiv 
atrăgător, chiar și din punct de 
vedere arhitectonic, dar mai 
din punct de vedere funcțional.

Văzînd aceste săli, „exploatate* 
de dimineață și pină seara tîrziu» 
luînd cunoștință de bogatul pro
gram găzduit de stadioanele ora
șului — ne-am propus să rela
tăm cîteva crîmpeie din activi
tatea sportivă ce se desfășoară 
aici la o „temperatură14 destul de 
Înaltă.

Una din numeroasele în
cercări de străpungere a 
apărării rugbyștilor de Ia 
Gloria (în alb), realizate 
de componența lotului

Foto : V. BAGEAG

„TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL MASCULIN

Cu fiecare zi ce trece, par
tida cu Franța polarizează 
tot mai mult interesul iubi
torilor rugbyului și intensi
fică munca de pregătire a 
jucătorilor selecționați pentru 
29 noiembrie.

Ieri după-amiază am avut, 
din nou, posibilitatea să-i 
mărim pe rugbyștii noștri 
tr-un meci de verificare, 
data aceasta în compania 
vizionarei B, Gloria,

Joc excelent și victorie categorică:
ROMÂNIA-U.R.S.S. 18-11

CLASAMENT

1.

2.

3.

România A

Iugoslavia

R.D.G.

2

2

2

2 0 0

2 0 0

1 0 1

36-21

26-24

30-30

4

4

2

1 CLUJ 18 (prin telefon). 
Miercuri după-amiază au 
continuat în Sala sporturi
lor, în mijlocul aceluiași en
tuziasm, partidele din etapa 
a Il-a a „Trofeului Carpați". 
Cei peste 3000 de spectatori

t

Concursul republican 
de^ toamnă 
al luptătorilor juniori

Multe meciuri
spectaculoase

în prima reuniune
ORADEA, 18 (prin telefon, de 

corespondentul nostru). Azi a In 
ceput tn localitate, ,n Ș®la Arma 
tel cea de-a V-a ediție a Con
cursului republican de toamnă ai 
juniorilor la lupte libere. La a- 
ceastă Importantă confruntare par
ticipă 182 de juniori mici șl > mart 
din 19 județe șl din municipiul 
București. Confruntările turului 1 
au prilejuit cîteva meciuri tn care 
buna pregătire a concurenților șl 
dorința de victorie s-au evidențiat 
in mod pregnant. Ultimele mom- 
ficări ale regulamentului, aplicate 
la această finală, au avut meni
rea să activizeze desfășurarea me
ciurilor, să elimine, tn bună mă
sură. luota pasivă, contribuind 
efectiv la spectaculozitatea parti
delor.

IATA ——- -
juniori mici — cat. <8 kg — M. 
Eremla (Dlnamo București) b. tuș 
p. Szilagyi (Oradea) ; cat. 52 kg
— I. Simon (Odorhei) b. p. C. Po- 
povlcl (Iași) ; cat. 60 kg - N. Do
robanții (Rapid București) b. tuș 
Gh. Catrina (Tîrgoviște) ; cat. 70 
ke — D. Clobotaru (Steaua) b. 
tuș G. Vizitiu (Reșița). Juniori 
mari — cat. 48 kg — I. Șțef (Satu 
Mare) b. tuș I. Lucan (Plteș.i) > 
cat. 52 kg — R. Ghlță (Brașov) 
b. p. V. Preduț (Craiova) ; cat. 
«5 kg — C. Orendl (Brașov) b. p. 
FI. Arsene (Ploiești) ; cat. 81 kg
— c. Heusllnger (Odorhei) b. tuș 
D. Nllaș (Timișoara) ; cat. 87 kg
— I. Lup (Brașov) b. tuș T. Sto- 
lan (Rapid București).

Joi vor fi desemnați cîștlgătoril, 
iar vineri vor începe, tot la Ora
dea. finalele campionatului repu
blican individual juniori (mid șl 
mari) la greco-romane.

la

CITEVA REZULTATE S

L GHIȘA

s

La Moguer, în pro
vincia spaniolă Huelva, 
învățătorii au desființat 
nuiaua și au mai re
nunțat la notele mici. 
Ei distribuie copiilor si
litori bilete gratuite de 
acces la meciurile de 
fotbal. De la intrarea în 
vigoare a sistemului, 

asiduitatea școlarilor la 
învățătură a crescut cu 
30 la sută.

Real Madrid ți-a asi
gurat o nouă generație 
de 
de

vedete. Avea nevoie, 
altfel, ca și nbi.
Victor BANCIULESCU

f.

au asistat la întîlniri dirz 
disputate, do un înalt nivel 
tehnic.

IUGOSLAVIA — ROMA
NIA TINERET 14—13 (7—5). 
Rezultatul constituie o veri
tabilă surpriză. Cadeții Româ
niei s-au aflat ia un- punct 
de 'formația Iugoslaviei, în- 
vingătoarea R.D. Germane ! 
Fără îndoială, tinerii noștri 
handbaliști trebuie felicitați 
pentru acest scor strîns, pen
tru ardoarea cu care și-au 
disputat șansa în compania 
unei echipe celebre. Dar, în 
judecarea rezultatului ar tre
bui avut în vedere faptul că 
arbitrajul prestat de J. Mara 
și E. Orosz (Cehoslovacia) a 
fost sub orice critică și, mai 
ales, îngăduitor cu noi, că 
formația de tineret a practi
cat un joc obstructionist In 
apărare (nesancționat și, prin 
aceasta, încurajat), și că e- 
chipa Iugoslaviei se afla după 
un meci epuizant. Au mar
cat : Lazarevici (4), Milcovici 
(3), Lavrinci (2), Pocrajac (2), 
Mișcovici (2) și Miljac pen
tru Iugoslavia, Schmidt (5) 
Stocki (3), Ștef (2), Chircu 
(2) și Schobel pentru Româ
nia tineret.

R. D. GERMANĂ—UNGA
RIA 19—18 (8—10). Cele două 
echipe ne-au oferit un

meci palpitant, un excelent 
spectacol handbalistic. Răs
turnările de scor au dat și 
mai multă savoare disputei, 
în prima parte, echipa Un
gariei și-a dominat parte
nerul de joc, pe care l-a 
condus cu 6—4, 7—5, 9—7 și 
10—8, Așa cum a început

(Continuare în pag. a <a)

4.

5.

6.

U.R.S.S.

Ungaria 

Rom. tin.

2 1 0 1 34-40 2

2 0 0 2 40-42 0

2 0 0 2 23-32 0

Cronici și comentarii de 
trimișii noștri la Cluj 
Călin ANTONESCU

»i
Hriitacha NAUM

la

ur- 
în- 
de 
di- 

care 
și-a luat rolul în serios, opu- 
nînd o rezistență remarca
bilă. Ne-a interesat cu pre
cădere modul cum rezolvă 
liniile din față acțiunile de 
atac și eficacitatea lor, pre
cum și jocul în apărare. în 
general ne putem declara sa- 
tisfăcuți, gîndindu-ne la fap
tul că s-a încercat și s-a 
reușit în mare parte să se 
construiască acțiuni de atac 
bine închegate. Totuși, după 
părerea noastră, nu a exis
tat destulă coeziune și luci
ditate în momentele cheie, 
multe baloane fiind irosite în 
apropiere de butul advers. 
De asemenea, în situații des-

tul. de clare, împingerea liniei 
de treisferturi prea în late
ral a dus la eșuarea în tușă 
a unor acțiuni bine pornite. 
Credem că unele din greșe
lile comise au fost si urmarea 
unei mai slabe concentrări în 
anumite momente ale jocu
lui. Poate că, ieri, în dorința 
de a juca cit mai mult balo
nul, unii dintre componenții 
lotului au întîrziat în trans
miterea lui, ceea ce a dus la 
pierderea unor situații bune 
de a înscrie...

în apărare ei s-au descurcat 
ceva mai bine. E drept 
că nu au avut probleme prea 
dificile de rezolvat. S-a cău
tat să se placheze mai des si 
să se stopeze atacul advers 
înainte ca acesta să devină 
periculos. $i asta e bine. A- 
vînd în vedere că jucătorii 
francezi sînt extrem de mo
bili și derutanți, credem că 
utilizarea în mai mare măsu
ră a placajelor ar constitui o 
armă eficientă de contraca
rare a atacurilor adversari
lor.

Emanuel FANTĂNEANU

ACUM O JUMĂTATE 
DE DECENIU...

Șl înainte de 1920 Ia Oțelul 
Roșu —- pe atunci o comună mică
— se făcea sport. Există chiar 
o mărturie scrisă că se practicau 
boxul și fotbalul. Dar actul de 
naștere al unei mișcări sportive 
organizate a fost semnat în luna 
octombrie a anului 1920. Atunci 
a hiat ființă asociația „Metalul’* 
a muncitorilor din Oțelul Roșu. 
In Arhivele Statului din locali
tate se află un prețios document
— procesul verbal de constituire
— care nu ar trebui să scape cer
cetătorului unei „Istorii a spor
tului din România".

Cu cîteva săptămînl hi urmă
— cînd s-au împlinit 50 de ani
de viață „ __
întreg a trăit momente de săr
bătoare. . ’ __ " __ Z.
Cozmuța, și președintele Consi
liului județean pentru educație 
fizică ș| sport Caraș-Scverin, 1. 
Pătrulcă, au salutat asociația spor
tivă muncitorească semicentenară, 
iar Stoica Soare, directorul ge
neral-adjunct al uzinei și preșe
dinte al asociației, a evocat înce
putul de drum. Sportivi fruntași 
ai țării noastre — campioni mon
diali. campioni europeni șl bal
canici — cum sînt Simion Popes
cu, Constantin Ciucă, Cornelia 
Popescu, Cornel Virtosu și Gheor
ghe Fodor, antrenorul emerit Ion 
Corneanu, s-au aflat printre in-

Ion GAVRILESCU

a „Metalului" — orașul
Primarul orașului,

(Continuare in pag. a 2-a)

CE SE ÎNTÎMPLĂ CU STEAUA?

i.

DINCOLO DE SEMICERC...
• După drama

tica Intîlnire dintre 
formațiile Iugosla
viei șl H. D. Ger
mane, ziariștii a- 
credltațl la .Tro

feul Carpați’ l-au 
asaltat pe antre
norul învingători
lor. Vlado Stenzel, 
eu întrebarea : „Ca
re este explicația 
jocului, diametral 
opus, practicat de 
formația Iugosla
viei In cele două 
părți ale medului?" 
Hitru, cel ’ 
lat a 
„Simplu, 
că numai 
doua se 
ză..."
• Căpitanul echi

pei campioană mon
dială, Cornel Ote- 
lea, lipsește din ac
tuala reprezentativă

După 
a 

activl- 
competlțic- 

dedlcîndu-se 
de antre- 
fta Steaua). 
este insă

înterpe- 
răspuns : 
am știut 
repriza a 

televlzea-

a României, 
cum se știe, el 
abandonat 
tatea 
hală, 
aceleia 
nor
Cornel . .
la Cluj, alături de 
foștii săi coechi
pieri, pe care-1 în
curajează frenetic.’ 
Nici Gruia et. 
comp, nu l-au uitat. 
Pentru joi, 19 no
iembrie, el au pre
gătit un • ■ ■
de flori 
tîmplna 
„Să ne 
nele I". 
plinește
• Actualii membri 

al lotului național 
provin din 8 cen
tre handbalistice : 
Gruia, Gațu, Sa- 
mungl, Goran, Ma-

buchet 
șl-I vor !n- 
cu urarea 
trăiești Cor- 
Otelea lm- 
30 de ani.

rinescu, Lieu, Dan 
Marin, Moldovan, 
Roșescu — toți din 
București, Chlesld 
șl Bota — Brașov, 
Penu — Buzău, Or
ban — Odorhei, Gu- 
neș — Sighișoara. 
Blrtolom — Baia 
Mare, Coasă — Ba
cău șl Popescu — 
Ploiești.
• Aproape 30 de 

comentatori, opera
tori, regizori, ingi
neri de sunet, teh
nicieni etc. se află 
la Cluj pentru a 
asigura transmisii
le meciurilor pe 
„micul ecran". Prin 
intermediul Intervl- 
zljunll vor fi alături 
de spectatorii din 
Cluj, șl telespecta
torii din U.R.S.S., 
Iugoslavia, Ungaria 
Și R. D. Germană.

DACĂ NU CONSTRUIM ECHIPE NOI, 
ÎNLOCUIM FOTBALUL PRIN VORBE"
ft
A

- Discuție cu antrenorul Ștefan Covaci —
Antrenorului Ștefan Covaci nu ne-am adresat cu o întrebare 

de circumstanță, care să fixeze de la început un cîmp de dis
cuție, neștiut pină în acel moment de către interlocutor și cu 
care să ia cunoștință o dată cu propunerea noastră. în „speța" 
de față, cîmpui discuțiilor nu putea fi decît unul, arzător 
într-o asemenea măsură incit eventuale adiacențc se... topeau 
Ia flacăra lui puternică. ȘIRUL DE CONJRAPERFORMANȚE 
ALE STELEI ; CRIZA IN CARE SE AFLA, EVIDENT.

iată două „eti-
ALE STELEI; CRIZA IN CARE SE i 
ACEASTA ECHIPA IN ULTIMA VREME 
chete’* pentru aceeași stare de fapt.

JUCĂTORII DE TENIS DE MASA CHINEZI 
SI AU ÎNCHEIAT DEMONSTRAȚIILE DE MĂIESTRIE

Teodor Gheorghe la un pas de victorie asupra lui Ciuan Tze-tun

Li Fu-iun (dreapta) șt Șerban Doboși își dispută cu ardoare punctul
Foto: T. MAGARSCHI

Iată pentru ce ne-am adre
sat antrenorului principal al 
echipei Steaua, direct, intrînd 
în miez, fără nici o vorbă de 
ocol.

— în situația echipei dum
neavoastră, un antrenor iși 
poate pierde cumpătul. Vi 
l-ați pierdut ?

— Nu. Și nu mi-1 voi pier
de.

— Răspunsul dumneavoas
tră cuprinde un timp viitor 
și, implicit, ideea că accep
tați gîndul unor noi Infrîn- 
geri...

— într-adevăr. Știu că vom 
mai suferi eșecuri. Cum știu 
că la bilanțul anului fotba
listic — atît în campionat, 
cit si în Cupă — vom fi ia
răși pe primele trepte. Dar 
nu asta este esențialul...

— Ce vi se pare esențial ?
— Pierind de la gluma că 

în fotbal nu trebuie să faci

PRELIMINARII 
OLIMPICE

ROMÂNIA -
ALBANIA,

tissmiiiiiiiiiigiuiliiHfZ

Galele internaționale de te
nis de masă găzduite timp 
de trei zile (duminică, marți 
și miercuri) de sala Floreas- 
ca și la care și-au dat cou- 
cursul cei mai buni sportivi 
din România și R. P. Chine
ză s-au încheiat aseară în 
mijlocul unui interes general.

O RUNDA DIRZA IN FINALA ȘAHISTELOR
ploiești, 18 (prin telefon). — 

Cea de a 11-a zi a analei cam
pionatului național feminin de 
șah a fost poate cea mal dispu
tată de plnă acum. In primele 
patru ore ale rundei s-au Înche
iat doar trei partide : Margareta 
Juncu a făcut remiză cu Ger
trude Baumstarck, Rodlca Rel- 
cher a înzlns-o pe Marla Pogore- 
vicl, iar Anca Gheorghe pe Ga
briela Olteanu. S-au întrerupt 
partidele Nlculescu — Pollhronla- 
da șl Baser — chlș, iar celelalte 
sa joacă In momentul relatării 
noastre telefonica.

în cursul dimineții s-au în
cheiat următoarele partide între
rupte : Ntcolau — Rădăcină 1—0, 
Makal — Olteanu 1—0, Gheorghe— 
Nlculescu 0—1.

In clasament conduce Elisabeta 
Pollhronlade cu 8*/, (1) puncte, 
urmată de Gertrude Baumstarck 
8 p, Rodlca Relcher I (1) p, Mar
gareta Teodirescu șl Suzana Ma
kal 6‘/j (2) p, Alexandra Ntcolau 
6 Vs (1) P, Eleonora Gogtlea șl 
Margareta Juncu 6 (1) p etc.

A. VLĂSCEANU - coresp.

Partidele de o înaltă factură, 
adevăratele demonstrații la 
care au asistat numeroși 
spectatori au constituit o ex
celentă propagandă pentru 
sportul cu mingea de celu
loid. Virtuozitatea jucătorilor 
oaspeți și evoluțiile reușite 
ale unora dintre sportivii ro
mâni au fost subliniate în 
repetate rînduri cu ropote de 
aplauze de către public. Un 
singur regret i că acest ade
vărat recital a luat sfîrșit.
ECHIPELE OASPETE — DIN 

NOU ÎNVINGĂTOARE
Fete i România—R. P. Chi

neză 1—3 i Eleonora Mihal- 
cea—Gian Huai-in 2—0 (19, 

Maria Alexandru—Lian 
, Maria 

Mihal- 
Min-ci 

i Maria 
Huai-in

Li-cen, oaspeții au introdus 
în formație pe tînăra Gian 
Huai-in și pe fostele cam
pioane ale lumii din 1965, ce
lebrele Lin Hui-cin si Cen 
Min-ci. Ne așteptam ca atît 
Alexandru cit și Mihaloa să 
cîștige la Gian Hui-in. Dacă 
cea de-a doua jucătoare a 
noastră a confirmat pronos
ticurile, Maria Alexandru n-a

C. COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 4-a)

GIMNAST! ROMANI

darnuntă după o victorie, __
nici înmormîntare după o în- 
frîngere (pot fi și două, și 
trei...), pretind că la Steaua 
— în mod particular — nu 
este TOTUȘI esențial să re- 
cîștigăm, de pildă, „Cupa

î
I
I
I
I
I
I
I
I
I

10).
Li-cen 0—2 (—16,—' 
Alexandru, 
ca—Lin Hui-cin, Cen 
1—2 (16,— 17, — 14) 
Alexandru — Gian 
1-2 (- 14, 14, -9).

Alături de rutinata Llan

■7).
Eleonora

în organizarea Federației 
slovace de gimnastică, simbătă 
și duminică se va desfășura 
la Bratislava un concurs in
ternațional, cu participarea u- 
nor sportivi din Bulgaria. Iu
goslavia, România, Luxem
burg. Din țara noastră vor

României" si să ne clasăm, 
să zicem, pe locul 2 sau 3 
în campionat...

— ...Nu este esențial, dar 
este plăcut. Laurii nu zgîrie 
pe nimeni. Ce este deci — 
scuzați-mi întreruperea — e- 
sențiai la echipa Steaua ?

— Construirea echipei.
Știți, desigur, că acest 

răspuns este, adeseori, formu- 
larea-scut pe care o prezintă 
destui antrenori în urma in
succeselor înregistrate de e- 
chipele lor.

— Știu, dar formularea lui

Marius POPESCU

(Continuare în pag. a 3-a)
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LA 18 APRILIE,
LA BUCUREȘTI?

Federația albaneză de fot
bal a trimis forului similar 
român propunerile sale cu 
privire la programarea celor 
două partide oficiale directe 
din preliminariile olimpice.

Federația albaneză propune 
ca date de disputare ale ce
lor două meciuri zilele de 18 
aprilie și 23 mai 1971, parti
da tur urmînd să se desfă
șoare la București, iar revan
șa la Tirana.

La ora prezentă, Federația 
română analizează aceste Pro
puneri, urmînd să ia hotărî- 
rea definitivă, in următoare
le zile.

I
I
I
i

I
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ÎN CEHOSLOVACIA
participa Maria Constant Ines- 
cu și Ștefania Bacoș (femi
nin), respectiv Vasile Coșariu 
și Constantin Petrescu, 
gația este 
ghe Gorgol 
cisc Ldvl

Dele- 
însoțită de Gheor- 
(antrenor) și Fran- 
(conducător).

I
I
I

CETATEA SPORTURILOR
e pjingea cineva că dintre toate sectoarele acti
vității sportului românesc situația cea mai tristă 
— pnn referință cu ceea ce se întîmplă prin 
alte parii — există în perimetrul sportului șco
lar, acolo unde trebuie depistat, prin mișcarea 
Și exercițiul fizic adoptate în REGIM DE MASA,

filonul marii performanțe de mai tîrziu și unde — din 
pacate — indiferența sau inerția stăpînesc nu o dată... 

Acesfa-i, succint expus, adevărul, și în ciuda multor 
eforturi, depuse îndeobște în vremea din urmă, sporlul 
școlar — cu o adresă specială la ȘCOLILE GENERALE 

—- reprezintă o arie în care izbînzile, dobîndite la nivel 
de masă și performanță deopotrivă, trădează în chip 
evident posibilitățile și investițiile, multi dintre elevii noștri 
și — dureroasa afirmație — mulți dintre pârinfii lor tra 
tînd educația fizica, mișcarea, dezvoltarea armonioas-3 o 
organismului cu o nepăsare pe care timpul vîrstelor ma
ture, are darul s-o repudieze cu vehemență.

Din acest perimetru al sportului școlar ne-a sosit deu
năzi o veste fericită : intr-un bătrîn sport dunărean, la 
Giurgiu, într-o școală cu posibilități materiale pe care, 
urmînd realitatea, le-am numi modeste — Școala gene
rală nr. 6 — s-a înființat nu de mult o... „cetate a spor
turilor", grafie, strădaniilor unui fînăr profesor, Constantin 
Pîrvu, al cărui nume a mai apărut în paginile noaslre, 
alăturat unor puține, dar fierbinți, cuvinte de laudă.

Această „cetate* —, din care fac parte, benevol, TOȚI 
ELEVII școlii — organizează, la propunerea membrilor ei, 
activități sportive la alegere, programate în orele de 
după cursuri, și îndeobște duminica, activități dirijate, mai 
ales, spre jocuri (fotbal, volei, handbal, baschet), spre 
înot și judo.

Duminică de duminică, spațiul de sport al școlii este 
„asediat" de doritorii acestei activități FACULTATIVE — 
sustrasă, prin regulament, obligațiilor școlare — a cărei 
organizare stă, după principiul republicilor antice (ah, 
această imaginație a copilăriei I), la Indemîna unui CON
SILIU SUPERIOR și a unei COMISII DE DISCIPLINA, am
bele alcătuite numai din elevi și în incinta cărora profe
sorul Pîrvu nu reprezintă decît... un vot I

între aceste coordonate, experiența primelor duminici 
din viața „cetății sporturilor" din Ciurgîu demonstrează 
o deosebită propensiune a elevilor spre autoorganizare, 
competițiile desfășurlndu-se sub supravegherea — iarăși 
voluntară — a unui singur cadru didactic, între limite 
regulamentare străjuite de comisia de disciplină, care, 
neavînd ocazia să împartă pînă acum vreo admonestare, 
este supranumită și comisie de... șomaj.

încheiem aici, subliniind — mai ales pentru sceptici, 
pentru cei ce aliază sportul școlar cu mobilizări vecine 
cu imposibilul și investiții materiale cel puțin fanteziste
— că duminica trecută, la Giuraiu, Intr-o școală ca ori
care alta, nu departe de Podul Prieteniei, 350 de elevi
— din 400 I — au petrecut pe terenul ae sport cîteva 
ore bune...

Există, oare, vreo garanție mai mare a sănătății lor ?
Ovidiu lOANITOAiA
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BILANȚUL DE TOAMNĂ AL BIATLONIȘTILOR
Un bilanț de toamnă, așa 

am putea numi rezultatul 
probelor de control trecute 
de biatloniștii lotului natio
nal la sfîrșitul săptămînii 
trecute.

Două zile senine au tinut 
să le ofere condiții prielnice 
pentru lupta cu timpul și 
duelul cu tintele, iar biatlo- 
niștii au profitat pentru a do
vedi antrenorilor și lor în
șiri că eforturile cîtorva luni 
de pregătire nu au fost zadar
nice.

Tn lipsa așteptatei zăpezi, 
probele de control s-au dispu
tat pe uscat, constînd din a- 
lergări în teren variat, între
rupte de tragerile respective.’

Tn prima zi s-a disputat o 
cursă individuală pe 10 km 
distanță pentru seniori (cu 4 
trageri) și respectiv 8 km 
pentru tineret (cu 3 trageri).

Rezultatele, comparate cu 
cele din anii trecuti, au fost 
bune atît la alergare unde 
Gh. Cimpoia și D. Soiu i-au 
întrecut pe ceilalți seniori, 
iar V. Papuc si N. Veștea pe 
ceilalți tineri, cit și la trage
re. Pe tinte cele mai bune 
rezultate le-au realizat C. 
Carabela, D. Soiu, G. Vilmoș 
și Gh. Voicu, asigurîndu-și 
cîteva bune minute în plus, 
hotărîtoare (ca si în cursa pe 
zăpadă) în definitivarea cla
samentului.

Dacă întrecerea individuală 
a fost interesantă, proba de 
ștafetă disputată a doua zi a 
devenit pasionantă, așa cum 
este de regulă și pe zăpadă 
cînd forțele echipelor șiînt a-

propiate. Ea s-a desfășurat 
în condițiile cursed (7,5 km 
alergare cu 2 trageri), iar e- 
chipele au fost alcătuite pe 
generații, ceea ce a constituit 
elementul stimulator princi
pal. Prima echipă a seniori
lor, alcătuită din cei mai ex
perimentați biatloniști, a ieșit 
învingătoare, dovedind încă o 
dată că în această probă 
complexă și precizia tragerii 
este deosebit de importantă. 
De altfel nici la alergarea 
propriu-zisă „bătrînii" nu s-au 
prea lăsat întrecuți, Cimpoia 
cîștigînd detașat schimbul 
său, iar Carabela și Vilmoș 
menținînd distantele. Indivi
dual D. Soiu (in afară de 
concurs), V. Fontana și Gh. 
Vilmoș au obținut cele mai 
bune rezultate, dar în gene
ral diferentele la alergare au 
fost mici. Remarcabile ni se 
par rezultatele de la tragere 
obținute la poziția culcat de 
Carabela și Vilmoș (5 ținte 
din 5 cartușe în 58”) șl mai 
ales cel realizat de Soiu la 
poziția în picioare (5 baloane 
din 5 'cartușe în 40”). Ce-i 
drept, ultimul a tras relaxat 
nefiind angrenat direct în în
trecere.

O mențiune și pentru echi
pa de tineret (Gh. Voicu, N. 
Veștea, V. Papuc) foarte bună 
la alergare dar care trebuie 
să-și îmbunătățească trage
rile.

După aceste probe de con
trol făcute cu toată seriozi
tatea și în bune condiții se 
poate consemna o primă con
cluzie : bilanțul de toamnă

IDEILE UNUI
Ca și înotul, schiul este 

sportul tuturor vîrstelor, pu
țind fi practicat cu aceeași plă
cere de la 3 ani pînă la adinei 
bătrîneți. Afirmația nu este de
loc teoretică, exemplele fiind 
numeroase atît la noi cit și în 
țările nordice sau cele din ju
rul Alpilor. Lăsind deoparte pe 
cei mici care trebuie să inr 
ceapă alunecarea pe schiuri de 
la 3—4 ani și din rîndurile că
rora aPar marii campioni, să 
ne oprim cîteva clipe asupra 
unui veteran, exemplu viu de 
ceea ce înseamnă o viată de
dicată sportului.

De data aceasta nu vom a- 
minti insă de Filică Pascu. si- 
năianul nostru, concurent in a- 
nul 1921, la primul campionat 
national de schi și ca arbitru 
în 1970, ci de un schior fran
cez, care, pare-se, a stabilit 
un record.

Intr-adevăr, ALFRED 
COUTTET (văr cu James Cout
tet, campion mondial la 18 ani 
— 1938 — și participant la J.O. 
și campionatele lumii pînă în 
1954), a luat parte in 1970. 
la vîrsta de 82 de ani, la 
concursul anual pe care îl 
organizează în Franța clubul 
Parisian al veteranilor de schi. 
Pentru iama aceasta, Alfred 
Couttet s-a hotărît să-și cum
pere o pereche de schiuri de

VETERAN
fond pentru competiție, convins 
fiind că „un adevărat schior 
trebuie să se intereseze tot
deauna de probele nordice". O 
explicație pentru această pre
ferință a veteranului din Alpi 
există, fără îndoială. Căutînd-o, 
aflăm că Alfred Couttet a fost 
primul reprezentant al Franței 
la un concurs in străinătate, 
participînd în 1909 la celebrul 
concurs de la Holmenkollen 
unde, la sărituri, s-a clasat al 
11-lea din trei sute de concu- 
renți.

Dar Alfred Couttet mai are 
o idee: „Dacă marii .noștri 
campioni de astăzi la coborîre 
și slalom ar vrea să participe 
si la sărituri, ar fi imbatabili". 
Este în această afirmație mai 
mult decit un grăunte de ade
văr, probele alpine atrăgind a- 
cum pe cei mai dotați dintre 
tinerii țărilor din jurul Alpilor, 
iar săriturile și fondul rămî- 
nînd apanajul unui eșalon se
cundar, redus ca număr și po
sibilități. Fenomenul este ace
lași și la noi, explicind în bu
nă măsură „sărăcia" probelor 
nordice.

Iată de ce credem ci ideea 
veteranului de la Chamonix 
merită a fi nu numai citită 
drept o curiozitate, ci analiza
tă și urmată.

Editura „Stadion" la salonul

national al cărfii
S-a deschis, la București, Salonul național al cărții 1970, 

expoziție a realizărilor editurilor românești in anul în curs.
Expun 17 edituri, între care și „Stadion" — al cărui stand 

este surprins în imagine — editură prin intermediul căreia 
cititorii așează în bibliotecă cărți inspirate din lumea, colo
rată, a mingilor, salturilor, alergărilor...

Lupte

ÎN CAMPIONATUL

DIVIZIEI A

SPORTIVI ROMÂNI
LA TURNEUL

„WLADISLAW PITLASINSKI"
Aseară s-a disputat etapa a 

Vil-a a campionatului femi
nin, divizia A, în care s-au 
obținut următoarele rezultate:

Rapid București — Laromet 
București 2 380—2 224 p d.

Hidromecanica Brașov — 
Voința Tg. Mureș 2 499—2540 
p d (derbyul etapei).

C.S.M. Reșița — Voința 
Constanța 2 508—2 265 p d.

Petrolul Ploiești — Cetatea 
Giurgiu 2 256—2 041 p d

Dermagant <Pr. Mureș — Vo
ința Cluj 2 243—2189 p d.

U. (T. Arad—Voința Bucu
rești 2 164—2117 p.d.

Tradiționalul turneu inter
national de lupte greco-ro- 
mane „WLADISLAW PIT
LASINSKI" reunește la ediția 
din acest an, la Varșovia, 
sportivi din Bulgaria, Belgia, 
U.R.S.S., R. D. Germană, 
România, Iran, Suedia, Fin
landa, Ungaria, Cehoslovacia 
și Polonia. întrecerile se vor 
desfășura vineri, sîmbătă și 
duminică. Din tara noastră 
vor pleca joi dimineață lup
tătorii Marin Dumitru (cat. 
52 kg), Ion Păun (cat. 57 kg), 
Eugen Hupcă și Mihai Nico- 
lae (cat. 68 kg) și Petre Stroe 
(cat. 82 kg). Ei sînt "însoțiți 
de antrenorul Tudor Blidaru 
și de arbitrul Ilie Marinescu.

'Aoestei imagini a stației 
noului teleferic cu cabine 
de la Sinaia, corespondentul 
nostru G. Iriminoiu a adău
gat cîteva cifre: 9 minute 
pentru a parcurge cu o ca
bină pentru 37 
distanța de 4200 m și totoda
tă de a urca de la Sinaia 
(850f m) pe muntele Furnica 
(2100 m), cele două puncte 
care vor fi unite și de o pîr- 
tie de schi lungă de 6 km.

Foto: N. JUNCU

persoane,

• CRITERIUL
EUROPEAN PEN
TRU JUNIORI
(care se va disputa 
in 1971 la Iahorlna 
— Iugoslavia) ur
mează să devină 
din 1972 campio
natul european al
pin pentru juniori. 
Pentru aceasta este 
nevoie ca propune
rea să fie adoptată 
ele viitorul congres 
F.I.S.

dispute (pentru 
bărbați) în două 
manșe, dar în a- 
ceeași zi. Totodată 
s-a hotărît ca tn 
locul slalomului spe
cial de calificare să 
se organizeze un 
slalom de clasifi
care cu patru grupe 
de cite 20 concu- 
rențl, care vor pri
mi puncte după 
sistemul F.T.3.

>< •
-ii ■
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al biațloniștilor este exceden
tar. Intensitatea antrenamen
telor, varietatea mijloacelor 
folosite au contribuit la ridica
rea potențialului lor biologic 
și acum, la capătul acestei 
perioade importante de pre
gătire, ei se află lîntr-o ex
celentă dispoziție de lucru. 
Rămîne să vedem pe zăpadă 
în ce măsură noile mijloace 
folosite au contribuit Ia spo
rirea calităților cerute de a- 
lergarea pe schiuri ; rămîne 
sa constatăm așteptatul pro
gres în proba de fond și con
stanța la trageri, cele două 
condiții ale unor rezultate 
bune în marile corn,petiții ale 
importantului sezon care îi 
așteaptă pe biatloniștii noș
tri.

Rubrică redactată de
Gh. EPURAN

• LA SFÎRȘITUL
ACESTEI LUN I
(28, 29 noiembrie)
F.R.S.B. va orga
niza un scurt curs 
de informare pen
tru arbitrii de să
rituri în cadrul că
ruia vor fi pre
zentate și analizate 
noile prevederi re
gulamentare privind 
arbitrajul sărituri

lor. La acest curs 
urmează să fie in
vitați și arbitrii 
din Harghita și 
Maramureș, două 
zone în care sări
turile pe schiuri 
fac prQjjrese.

• MĂSURAREA 
SĂRITURILOR se 
pare că nu va mal 
fi făcută mult timp 
de arbitri înarmați

prea cunoscu
tele prăjini. Japo
nezii care se pre
gătesc intens pen
tru J.O. ’72 au pus 
la punct un aparat 
electronic care re
zolvă cu precizie 
matematică și
promptitudine sar
cina măsurării. Ra
portul asupra efica
cității acestui 
sistem

rare va 
discuție de comite
tul de !.................
F.I.S. la 
din 1971 
avea loc 
Opatlja 
via).

nou 
de măsu- 
fl luat în
sărituri al 

congresul 
care va 

in mal la 
(lugosla-

HOTAR1T 
■uriaș 

’72

• S-A 
ea slalomul

. din cadrul J.O.
de la Sapporo șă se

CONSILIU!, 
a aprobat, 

. experimen- 
pieearea să 

simultan 
in 

50 km 
___  __ cadrul 
„.Tocurilor Salpfius- 
selka”, 
vea loc în 
1971 la 
landa), 
dolală 
plecare 
face mult mal in
teresantă Întrecerea 
șl nu ‘ este exclus 
să o vedem adop
tată — în viitor — 
pentru toate curse
le de 50 km.

•

F.I.S. 
în mod 
tal, ca 
se dea 
concurenților 
proba de 
fond din

care vor a- 
iarna 

Lahti (Fln- 
Fără în
că această 
în bloc va

TG. MUREȘ TINDE sa reînvie tradijia
Cum este aplicată Hotărlrea cu privire la îmbunătățirea activității ?

Cu mult interes am reți
nut constatările făcute de 
tov. Stelian Barcan, mem
bru al Biroului F.R. Baschet, 
care a controlat modul cum 
este aplicată Hotărîrea 
C.N.E.F.S. cu privire la îm
bunătățirea activității la 
baschet în orașul Tg. Mureș. 
Ne-am informat în mod de
osebit, deoarece Tg. Mureș 
este centrul care, cu ani în 
urmă, se situa printre frun
tașe in țara 
fra mare 
valoarea lor 
lecționaților 
vele țării (Fullop, Elek, Ma- 
rosi, Ferencz, Deac, Kadar, 
Zoizon, Fodor, Aranka Zoldi, 
Ilona Borbandi,. regretata 
Ecaterina Hatazi ș.a.) iar în 
ultima vreme se zbate în a- 
nonimat, singura Suzana 
Szabados fiind produsul mu
reșean de valoare națională.

Prima întrebare adresată 
tov. Stelian Barcan s-a re
ferit la preocuparea C. J.E.F.S., 
a clubului Mureșului și a 
asociațiilor sportive locale 
pentru readucerea . baschetu
lui din Tg. Mureș în „pluto
nul" fruntaș.

— Atît Ia C.J.E.F.S. cît și 
la echipele controlate (Mure
șul, Voința, Liceul nr. 2 și 
Școala sportivă), ne-a decla
rat interlocutorul nostru, am 
remarcat o vie activitate la 
antrenamente și mult inte
res pentru selecționarea și 
promovarea elementelor cu 
talie înaltă. De altfel 
C.J.E.F.S., prin comisia lo- 

a analizat, împreu- 
cu Inspectoratul șco- 

județean, activitatea

se

la Tg. Mureș, ne ex-

Influențează-mă, dragă!
nu, fraza îți cade în cap în 

— ■' *”;i nu
dacă

— pur 
ca

orice transmisie. Nici 
mai îmi dau seama 
se potrivește sau nu 
și simplu o urăsc, 
orice șablon.

Aparent, ea invită 
mocrație și ar vrea

Con-

cum

pe

de- 
sti-

noastră prin ci- 
a practicanților, 
și numărul se- 
în reprezentati-

cală, 
nă 
Iar 
depusă in secțiile de bas
chet ale școlilor sportive, 
liceului cu program de edu
cație fizică, clubului Mureșul 
și asociațiilor sportive, tră- 
gînd concluziile necesare și 
luind măsurile de rigoare.

Printre măsuri menționez or
ganizarea în județul Mureș 
a unui campionat de califi
care pentru juniori și școlari, 
la care iau parte 12 echipe 
de băieți și 9 de fete din toa
te localitățile mai mari de 
pe cuprinsul județului. In a- 
celași scop, dar și pentru a- 
sigurarea unei activități for
mațiilor divizionare B,
preconizează organizarea unui 
turneu dotat ou „Cupa 
Decembrie" la care să parti
cipe 8 echipe.

— Cunoaștem că la Tg. 
Mureș există o singură 
sală — I.M.F. — capabilă 
să găzduiască meciurile o- 
ficlale și antrenamentele 
divizionarelor A, B, șco
lare și de juniori. în aces
te condiții, au putut fi 
respectate prevederile Ho- 
tărîrii cu privire la nu
mărul antrenamentelor ?

— Deși C.J.E.F.S. a luat 
măsuri pentru compartimen
tarea sălii I.M.F., astfel incit 
să fie amenajate două tere
nuri, multitudinea echipelor 
de baschet, volei și handbal 
nu permite nici acum des
fășurarea normală a antre
namentelor, ca număr și ca 
durată. Ca urmare, fetele de 
la Mureșul efectuează doar 
patru antrenamente pe săp- 
tămină, cu durată de cite 90 
de minute, iar băieții de la 
Comerțul și de la Voința fac 
cite trei antrenamente, din
tre care unul în aer liber. 
Sînt, insă, condiții obiective 
care, deocamdată nu iși gă
sesc rezolvarea. Am remar
cat, în schimb, că lecțiile de 
pregătire au o intensitate ri
dicată, iar jucătorii și jucă
toarele manifestă seriozitate 
deplină în timpul antrena
mentelor.

Mulțumindu-i tov, Stelian 
Barcan pentru amabilitatea 
cu care ne-a relatat cele con-
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statute 
primăm speranța că efortu
rile depuse de localnici se 
vor face cît mai curînd sim
țite, mai cu seamă că ele se 
bucură și de sprijinul direct 
al unor foști internaționali, 
actualmente antrenori sau 
profesori de educație fizică 
cu specializarea baschet.

D. STANCULESCU

Fiindcă din punct de ve
dere telegenic —care, după 
cum se știe, nu e criteriul 
suprem al vieții — hand
balul în 7 nu poate fi alt
ceva (vorba lui Chirilă) de
cît un joc la două porți 
între care se poate întinde 
o minunată masă tovără
șească pe care nimeni nu 
o va conturba, fiindcă 
boxul ds la Miskolc a fost 
cum a fost și telegenic tot 
nu ai ce spune — să ne 
întoarcem tot la vulcanul 
nostru zilnic și să evoc te
lefonul de duminică la 
prînz, în pauza ploieșteană, 
cu care m-a aler
tat unul dintre cei 
mai competent și 
mai simpatici tele- 
miefobiști ai Capi
talei, strigîndu-mi 
în receptor de-mi 
zbîrniiau urechile:

— Dom’le de ce 
n-au dat reluare 
la faza cu 
stantinescu și 
dea ?

La care eu 
răspuns așa
m-am priceput :

— De ce s-o fi
— Păi era fază contro

versată 1...
— Și ce dacă era con

troversată ? Nu te-ai obiș
nuit, după atîtea luni, să 
tragi singur concluziile ?

Omul nu prea avea chef 
să rîdă, eu — ca de obicei 
— da. Nu vi se pare, la 
urma urmei, plină de tot 
hazul această formulă foar
te la modă în toate trans
misiile crainicilor noștri, in
diferent cît de mare le e 
talentul ? „Vă lăsăm să 
trageți d-voqstră concluzii
le*... „Nu știm care e pă
rerea d-voastră, dar vă lă
săm să trageți singuri...", 
„bîr-bîr, mîr-mîr, cîr-cîr, în 
sfîrșit credem că e mai 
bine să hotărîți singuri cine 
pre dreptate"... — toate a- 
ceste fraze fac parte la 
ora actuală din arsenalul 
oricărui telereporter sportiv 
care se respectă.

Din punct de vedere isto
ric și de drept — cum 
scria-n biblia aceea numită 
„O scrisoare pierdută" — 
fraza a apărut prima oară 
și a fost brevetată de Țo- 
pescu, omul pe care mulți 
vor să arunce toate telepă- 
catele și nici o telecalitate. 
El a spus-o frumos și la 
locul ei o dată, de două 
ori — după aceea, avînd 
succes probabil, a mai 
spus-o de patru, opt, șai
sprezece ori și progresia 
geometrică a devenit . cu
rată epidemie. Ea e azi un 
șablon. Se potrivește sau

la 
să 

muleze gîndirea creatoare 
o telespectatorului. Adică 
eu, crainic, am opinia mea, 
personalitatea mea, dar, nu 
mă încăpățînez a-mi impu
ne optica. Dumneata, din 
fotoliu, ai capul dumitale, 
personalitatea dumitale, gîn- 
dește-te singur, trage singur 
concluziile, eu nu vreau să 

te influențez. Ai, 
ca și mine, ima
ginea în față, să 
fii sănătos, fiecare 
cu ideile lui, de
ce să ne supă
răm ? Mai bine să 
ne întîlnim mîine 
la „Cireșica”, nu ? 
Bine, mă întorc și 
zic, să ne întîlnim 
mîine unde vrei, 
dar de ce nu vrei 
să mă influențezi, 
dragă ? De ce nu 
ții morțiș la opi

nia d-tale, bună-rea, e opi
nia d-tale de crainic — in
fluențează-mă, meseria 
d tale e să mă influențezi 
cu opiniile d-tale, nu ? Nu, 
că te-ai supăra, te-ai ener
va... Și ce dacă m-aș ener
va ? Enervîndu-te, ai pune 
mîna pe stilou, ai da cu 
pietre, ți-ai sări din pantofii 
de casă și nu-mi convine. 
Nu-mi convine să fiu înju
rat, țin la bunul meu renu
me mai mult decît la opi
nia mea — și atunci pre
fer să nu-mi fac meseria, 
aceea de a te influența cu 
opiniile mele, decît să fiu 
luat în furci. Și iată cum 
formula aceasta aparent 
democratică ascunde de 
fapt o prudență, o teamă 
a crainicului față de public. 
Din teamă, el devine lingu
șitor față de noi, evaziv 
cu el însuși, echivoc, și mai 
ales cenușiu, fără haz, le
neș. Cu formula magică în 
cap, el nu mai inventează 
nimic — și chiar cînd lucru
rile sînt clare ca lumina 
zilei, el tot la „trageți sin
gur concluziile* rămîne, 
convins că l-a apucat pe 
dumnezeu de picior. Dar, 
ca să fim sinceri, nici noi 
nu ne dezvoltăm inteligenta 
și alte calități spirituale — 
sub semnul acestei galeșe 
chemări. Căci nimic bun nu 
poate ieși din frica de a 
trage concluzii ferme și 
personale, fie doar la un 
fault în careu...

BELPHEGOR

POLITEHNICA GALAȚI

Ieri s-au diputat jocurile e- 
tapei a 6-a, intermediară, la 
volei (masculin). Iată relată
rile asupra desfășurării par
tidelor.

După cum se bănuia, meciul 
cel mai important s-a dispu
tat în Giulești, între forma
țiile studențești I.E.FJS. și Po
litehnica Galați, aflate în plu
tonul fruntaș al diviziei. Me
ciul, desfășurat pe parcursul 
a cinci seturi (135 de minute) 
a dat loc unei lupte aprige, a- 
desea dramatice, a cărei notă 
de echilibru a fost rareori 
zdruncinată.

Bucureștenii, mai curajoși 
ca de obicei și cu mai multă 
stăpînire de sine, au început jo
cul cu elan, obligîndu-și ad
versarii să încerce evitarea 
blocajului lor înalt și agresiv 
și să expedieze cîteva mingi a- 
fară i 6—1, 7—2. In continuare 
înșiși jucătorii lui Șt. Stroe co
mit cîteva iregularități (atin
geri de fileu, depășiri) și per
mit gălățenilor să echilibreze 
situația pe tabela de marcaj. 
Jocul începe să devină din ce

PE CINE NE PUTEM BIZUI?

VOLEI

A ÎNVINS I.E.F.S. DUPĂ UN MECI DRAMATIC

că 
de

Pentru că am admis 
formula experimentală 
anul acesta a finalelor cam
pionatelor • naționale de box 
are avantajul de a ne trece 
prin față o mare masă de 
combatanți (cu toate dez
avantajele inerente), a ve
nit momentul să creionăm 
situația în mare la fiecare 
categorie de greutate, nive
lul fiecărei categorii șl fon
dul de bază de care dispune.

Jumătatea inferioară a ie
rarhiei categoriilor ne dă, de 
la prima privire mai multe 
satisfacții decît grupa cate
goriilor mari. Situația aceasta 
nu face decît să confirme o 
realitate biologică și o tra
diție, potrivit cărora au stră
lucit întotdeauna boxerii ro
mâni din categoriile mici, cei 
mai ușori la cîntar, dar mai 
rapizi și mai agili.

Dintre acestea, cea mai so
lid populată — din păcate 
nu și cu raze de perspectivă 
— ni se pare categoria pană, 
dominată de băieți de valoa
re apropiată, nu lipsiți de 
tehnică, dar mai ales foarte 
combativi (Nedelcea. Amă- 
zăroaie, Stanef, Buzuliuc, Gî- 
ju). Bine dotată e și categoria 
ușorilor, stăpînită de exce
lentul cvartet dinamovist 
format din Cuțov, Dobrescu, 
A. Vasile și Păpălău, cărora 
le putem adăuga pe talenta
tul cooperator bucureștean 
Augustin Iacob. Din păcate, 
instabilitatea în greutate a 
lui Păpălău nu permite apre
cierea sa cu certitudine în 
limitele unei anumite cate
gorii.

Suficiente garanții de va
loare prezintă și cea mai 
mică dintre categorii (semi 
muscă), deși aci predomină 
vechi și încercați combatanți 
(Mibai^ Ggflga, Lumezeanu,

Drăgan). Din fericire, ei sînt 
flancați de două speranțe: 
timișoreanul N. Iovănescu șl 
Șt. Receanu din Tg. Mureș. 
„Cocoșii" au și ei doi ex- 
celenți fruntași (Dumitrescu 
și Pometcu), cu virtuți atît 
de deosebite îneît tare ne-ar 
fi plăcut un prototip de sim
bioză între ei. Fără a fi 
strălucite, dublurile lor (Mo- 
raru și Grigore) sînt de nă
dejde. Pentru a socoti mus
ca o categorie bună, nu e 
suficient să-i amintim pe 
absentul Ciucă și pe campio
nul Gruiescu ; ar trebui mai ( 
curînd să facem apel la pe
piniera care aci s-a dove
dit cea mai fructuoasă : Ivan 
(căruia îi lipsește viteza ne
cesară la această categorie) 
și excelenții Marian Popescu 
și Tudor Chirilă, dacă se 
vor putea menține în cate
gorie.

Ciudată este situația Ia ca
tegoria părăsită de Cuțov 
(semiușoară) și lăsată pe mîi- 
nile bune ale constănțeanu- 
lui Iliescu. Aci se întîlnesc 
multe nume cu rezonanță 
(Gorea, Mageri, Hoduț, Si- 
mion, Pușcaș) și totuși nu a- 
vem garanția unei valori sta 
tornice. Aproape la fel se 
intîmplă lucrurile la catego
ria semimijlocie, în care Sil- 
berman se detașează net, lă- 
sînt în urmă multe nume, 
numai nume, (Ene, Hodoșan, 
Popa, Mihai, Majai, Ghiță).

Fără a avea un șef de 
promoție, doar aparent con
solidată se arată categoria 
mijlocie-mică. Trei duri (Co
vaci, Tudor, D. Mihalcea) și 
trei subtili (Giirffy, Constan- 
tinescu, Călin), nu reușesc 
să ne liniștească. Poate și 
pentru că cel mai talentat 
(Giirffy) nu a confirmat (din 
vină proprie) ceea ce părea

a promite. Sprijinită numai 
pe Stump și Năstac, catego
ria mijlocie e descoperită. 
Ultimele două categorii, a- 
șijderea. Nu se poate conta 
la Infinit pe posibilitățile lui 
Monea (cu speranța But), 
nici pe cele ale lui Alexe (cu 
outsiderul Dascălu),

Cineva ar 
răbdarea de 
aceste nume 
nală, pentru 
cina e destul de dificilă.

Victor BANCIULESCU

trebui să albă 
a constitui din 
o echipă națio- 
a vedea că sar-

în ce mai frumos, se recupe
rează multe meciuri puternice 
în linia a doua, se face risipă 
de energie și de o parte și de 
alta. Echipele merg alături 
(10—10, 11—11, 12—12, 13—13, 
14—14), dar bucureștenii reu
șesc victoria în prslmigiri, 
profitînd de două neatenții 
ale adversarilor : 16—14 pen
tru I.E.F.S.

în setul următor, oaspeții 
intră mai deciși și, avînd o 
mai bună organizare a jocului 
și doi trăgători excelenți (U- 
dișteanu și Dumitrescu), recu
perează cu regularitate atacu
rile I.E.FJS.-ului și punctează 
decisiv, detașîndu-se (6—0, 
8—1, 13—5). I.E.S.F. revine, a- 
propiindu-se la 3 puncte, dar 
nu mai rezistă finalului... și
I— 1 la seturi. Deși lupta pare 
egală, în setul trei gălățenii 
conduc, de asemenea, grație 
coerenței mai mari pe care o 
conferă în joc cei doi ridică
tori ai săi, Stere și Popa : 3—0,
II— 2, 13—3. Aceeași revenire a 
gazdelor, care-i găsește însă 
epuizați spre final și Politeh
nica ia conducerea, cu 2—1. 
Cel mai echilibrat set a fost 
al patrulea în care au abun
dat fazele prelungite, specta
culoase și răsplătite pe bună 
dreptate cu ovații de public. 
Finalul este dramatic, ambele 
echipe avînd posibilitatea de 
mai multe ori să cîștige. Pînă 
la urmă, la serviciul bucureș- 
tenilor mingea sare din pri
mire în tavan, apoi Dumitres
cu atacă afară și 18—16 pentru 
I.E.F.S., care restabilește ega
litatea la seturi 2—2.

în setul decisiv, gălățenii 
joacă mai atent, menținînd 
mereu avantaj pe tabela de 
marcaj deși replica adversari
lor este în continuare excelen
tă. Superioritatea la blocaj și 
în atac le aduce oaspeților 
victoria în set. Așadar, Poli-

tehnica — I. E. F. S. 3—2 
(—14, 10, 7 — 16, 10).

Au arbitrat bine Mircea Al- 
buț și Em. Costoiu.

Aurelian bREBEANU

STEAUA — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 3—0 (8, 3, 6). 
Deși se părea că timișo
renii vor reuși să zmulgă 
campionilor cel puțin un set, 
intențiile lor nu s-au realizat. 
Steaua a încheiat și această 
întîlnire cu brio, fiind singu
ra formație care nu a cedat 
pînă acum nici un set. Studen
ții timișoreni au opus o slabă 
rezistență, astfel că bucurește
nii au putut să-și etaleze în
treaga gamă de procedee și de 
combinații la fileu. Din evo
luția timișorenilor, am reținut 
doar prima parte a seturilor 
1 și 3, cînd au reușit să păs
treze echilibrul pe tabela de 
marcaj datorită încălzirii mai 
grele (în primul) sau a deco
nectării totale (în al treilea) a 
steliștilor. în rest nimic. Au 
arbitrat foarte bine N. Beciu 
și M. Oancea. (EM. F.)

RAPID — TRACTORUL 
BRAȘOV 3—0 (7, 12, 5). in 
fața unei echipe care nu a 
opus rezistență decît în setul 
doi, rapidiști s-au impus A?t. 
Partida 
tehnică
Cătălin, 

Fieraru 
bitrat bine Gh. Ionescu și 
N. Ionescu. (I. G.)

In celelalte întîlniri : Di
namo—Petrolul 3—0 
„U“ Cluj—Explorări 
3—1 (6, 8, —6, 10) 
rul Bacău—Unirea 
Brăila 3—2 (—8, 9, 
14).

a fost de valoare 
medie. Remarcați : 
Paraschivescu (R), 

ți Pop (T.) Au ar-

(8, 2, 6).
B. Mare 

și Viito- 
Tricolor
—13, 6,

INCANDESCENTA SPOREULUI LA OTELUL ROȘU
(Urmare din pag. 1)

vitațit muncitorilor la acest eve
niment. Prin aceasta, tradiția, 
trecutul glorios s-au legat de 
prezentul nu mai puțin pLln de 
realizări. Fotbalul, se Înțelege, 
este și acum, ca și in 1920, „pli
nea" cu care se hrănesc munci
torii de la „Metalul". Echipa (an
trenor Ovidiu Arleșan) activează, 
deocamdată, in campionatul ju
dețean și ocupă primul loc în 
clasament. Dar pretențiile celor 
„11“ țintesc către divizia C, ale 
cărei porți le asaltează de cîțiva 
ani. Acum — după cum ne spu
nea Radu Zeno, secretarul aso
ciației sportive — el se află mal

COPIII CONTINUĂ
Cînd ne referim la copil tl avem 

tn vedere, se Înțelege, pe aceia 
care frecventează școlile din oraș. 
Tot așa cum 11 Învață matema
tica sau limba română, profesorii 
și-au făcut un crez din a-1 iniția 
In tainele aportului, lată-ne la 
Școala generală nr. 1. Profesoara 
Nastasla Margan, directoarea 
școlii na este interlocutoare. N« 
invită mal intll să vizităm sala. 
Vrea să se laude 7 De ce nu. cind 
are in curtea școlii o asemenea

aproape ca orlcind de reușită. 
Sportul de aici șl-a extins, insă, 
aria șl la " ' '
lețl), box, 
masă.

Dar, cea 
asociației ____ _______
constituie atragerea către exerci
țiile fizice a unui număr de a- 
proape 1 000 de muncitori al uzinei. Pentru el exista întocmai 
un calendar defalcat pe sporturi 
de toamnă, primăvară șl vară. 
Intre toate secțiile se organizează 
întreceri de volei, popice, hand
bal, fotbal, atletism, schi ți să
niuțe. Carol Rudei, Mircea Flo
rescu, ’— “— 
Petru 
ctțlva 
uzinei.

TRADIȚIA PĂRINȚILOR
bijuterie 1 Construirea ei — aflăm 
de la directoare — este opera 
elevilor, a părinților acestora, a

DIN PASIUNE

handbal șl volei (bă- 
popica șl tenis do
mal mare realizare a 
sportive „Metalul" o

Vasllo Dona, 
numai 

al

Jan Pless, 
Pătrașcu — sînt 
dintre eportlvU fruntași

Nu putem Încheia «curta 
Incursiune in mișcarea sportiv.! 
de la Ofelul Roșu mal Înainte do 
a face cunoscute cel puțin, nu
mele activiștilor voluntari care o 
susțin. Printre aceștia «înt pro
fesorii amintiți mal sus — care 
după orele prestate la școală de
vin antrenori șl îndrumători al 
«portului de masă — cărora li se

tuturor cadrelor didactice, a edi
lilor orașului. Mlhai Dumltrașcu. 
președintele Consiliului orășenesc 
pentru educație fizică șl sport, 
prezent la discuție, ne mărturisea 
că fără sprijinul profesorilor din 
oraș nu ar fi reușit să se pre
zinte cu un asemenea bogat bilanț 
al activității sportive. Cadrele 
didactice Corne] Urechlatu. Ga
briel Molnar, Alice Molnar, Mir
cea Busu, dar șl mulți alții Slnt 
inițiatorii amenajării terenurilor 
asfaltate (tenis, handbal, volei, 
baschet) de la Școala generală 
nr. 1, al complexelor de la Li
ceu, Școala generală nr. 2 și 
Școala profesională. La aceasta 
din urmă a luat, de curînd, fi
ință o secție d« lupte cu 60 de 
«portivl (antrenor Gh. Tăpălagă, 
maestru al sportului) care au șl 
Început «ă se afirme.

PENTRU SPORT...
adaugă Radu Zeno, Virgil Tarla, 
Carol Caraban, Carol ------ ’
Mircea Florescu, ianoș 1 
tru CIrlogea, Iorgovan i 
Ion Vlad. Dar dacă ar 
mințim pe toți cel ce 
Roșu dovedesc pasiune
«port, lista ar deveni — evident 
— miut mal lungă.

Hrudei, 
Biteș, Pe- 
Grozav șl 
fi să-l a- 
la Oțelul 

> pentru
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ROMÂNIA-R. D. GERMANA

triaturilor pen-

Strategia marilor echipe de 
fotbal, a formațiilor ce me
rită să le privești cu lupa 
pentru a observa toată țesă
tura intimă a jocului lor, a- 
rată în ultima vreme, indi
ferent de o variantă tactică 
șau alta, polarizarea în jurul 
a două principii directoare, 
în faza de apărare, organiza
re impecabilă, rigoare, pla
sament precis, marcaj sever, 
supravegherea și baricadarea 
culoarelor. în acest moment 
al jocului, fiecare coechipier 
se integrează într-un dispo
zitiv, îndeplinește o funcție 
precisă într-un sistem dat. 
Spiritul de ordine, încrince- 
narea, calmul, sprijinul reci
proc permanent, toate atri
butele de mai sus pot fi ob
servate în felul de a se a- 
păra al tuturor marilor echi
pe. Diferă, desigur, stilul în 
care jucătorii îndeplinesc a- 
ceste servituți defensive, du
pă cum antrenorii acceptă 
primatul apărării sau sînt fi
deli unei tactici echilibrate. 
Dar preocupările citate sînt 
prezente în moduri diferite, 
atît în jocul de apărare — 
stil italian, în maniera de
fensivă, sobră, dar eliberată 
de canoane a englezilor sau 
în modalitatea mai artistică 
și mai luminoasă a brazilie
nilor. Faza de apărare obli
gă la organizare și disciplină 
tactică. Puține din echipele 
noastre de club se recoman
dă prin așa ceva. Dinamo 
București, pînă acum doi- 
trei ani, impunea adversari
lor din acest punct de vede
re. F.C. Argeș, în sezonul 
trecut, de asemenea. U.T.A., 
Universitatea Cluj și Sport 
Club Bacău, în scurte perioa
de Steaua, pe vremea C.C.A.- 
ului. Dar exemple avem pu
ține și, precum se' vede, ele 
s-au consumat repede.

Să vedem, acum, pe ce se 
fundamentează strategia ma
rilor echipe în atac. La ora 
actuală, nimeni nu știe' să 
joace mai eficace și mai 
spectaculos. în fața porții ad-

t

In meCi amical internațional,
la Galați:

Politehnica
Durostol Silistra

(Bulgaria) 3-0 (2-0)

verse decît brazilienii. Tri
umful copleșitor repurtat de 
„compania Pele" în Mexic, a 
fost realizat în perioada cînd 
toate marile echipe știu să 
se apere magistral. Asta îl 
face concludent, sugestiv, 
demn de analizat. Combina
țiile și acțiunile lui Gerson, 
Pele, Tostao, Jairzinho și 
Carlos Alberto au fost un 
model de organizare ? Nu se 
poate nega că atacanții bra
zilieni aveau un anumit crez 
tactic comun, că se întîlneau 
pe anumite idei, că se sub
ordonau jocului colectiv, dar 
nu spiritul de organizare era 
trăsătura' cea mai pregnantă 
a evoluției lor. în fața unor 
apărări închegate cel mai a- 
desea impecabil, brazilienii 
au răzbit, în principal, dato
rită capacității lor de impro
vizație. Reușitele lor și ale 
altor formații 
demonstrează că 
trebuie desfășurată 
nul 
de 
nu 
vor 
mereu prin surprindere, puși 
pe picior greșit, permanent 
derutați, însă DE FIECARE 
DATA ÎNTR-ALTFEL. Ste
reotipul și șablonul sînt com
promițătoare pentru randa
mentul ofensiv al oricărei e- 
chipe. Anglia, mare echipă 
în ansamblu, poate cea mai 
formidabilă mașinărie în faza 
da apărare, a obținut în 
turneul final victorii, în ge
neral, chinuite, și a fost 
stopată în sferturi din cauza 
lipsei pregnante de fantezie, 
manifestă în fazele de atac, 
înaintașii lui Ramsey vor să 
marcheze goluri jucînd linear, 
organizat, dar mereu previ
zibil. Nici o scăpărare, nici 
o surpriză, nici o pildă de 
fantezie. Organizare-ofensivă 
contra organizare-defensivă 
e o formulă cu randament 
precar. Fiindcă organizarea 
severă presupune și implică 
o anumită rigiditate și ste
reotipie. Iar în fotbal, orga
nizarea defensivă nu pbate 
fi învinsă decît cu arma fan
teziei, cu puterea de impro
vizație, care nu presupune 
lipsă de coordonare între co
echipieri, dar obligă la utili
zarea manevrelor neprevăzute 
pe un fundal de sincronizări 
fine.

Echipele noastre trebuie să 
iasă și ele din faza jocului 
ofensiv rigid, cu suite de fa
ze identice între ele. Trebuie 
să se rupă de scheme, să re
nunțe la uniformitate. Nu

pretindem că e simplu, 
era necesar să cultivăm 
de mult capacitatea de 
venție a fotbaliștilor români. 
Dacă vrem să ne apropiem 
efectiv de esența fotbalului 
modern, atunci să știm că ea 
nu se află decît între aceste 
două puncte cardinale: OR
GANIZARE ÎN DEFENSIVA, 
INVENȚIE ÎN ATAC.

După cum am mai a- 
nunțat, reprezentativa de 
juniori a României va sus
ține la sfîrșitul acestei luni 
o dublă întîlnire (de ve
rificare) în compania for
mației omoloage a R. D. 
Germane.

Sîntem în măsură să vă 
comunicăm, cu exactitate, 
datele și locurile de des
fășurare ale acestor par
tide : la 29 noiembrie, la 
București (probabil. pe 
stadionul „Republicii“. cu... 
intrare liberă I și la 1 de
cembrie, la Tîrgoviște.

(c am uitat cu toții

în cadrul ___
tru lotul național de ju
niori, ieri a avut loc, pe 
terenul Sportul muncitoresc 
din Capitală, o nouă par
tidă de selecție. De data 
aceasta, antrenorii C. Arde- 
leanu, C. Drăgușin și V. 
Zavoda au prezentat o for
mație alcătuită din juniori 
ai echipelor bucureștene, 
care au avut ca sparing- 
partener pe Autobuzul 
București. în cele 80 de 
minute, au fost rulați 13 ju
cători, care au încercat să-și 
etaleze calitățile. Cu toate 
eforturile depuse de juni
ori. ei au fost nevoiți să 
părăsească terenul învinși — 
scor : 4—3 în favoarea Au
tobuzului. Au marcat Pipoiu 
(min. 1). Aldoescu (min. 46 
și 52), Tănase (min. 80), 
pentru învingători, Iordan 
(min. 50), Vanea (hain. 51 
și 62), pentru învinși. Din
tre juniorii folosiți s-au 
evidențiat Gașpar, Roșu și 
Iordan.

prestigioase 
ofensiva 

sub sem- 
Un grup 
articulați

improvizației, 
apărători bine 
pot fi învinși decît dacă 
fi dezechilibrați și luați

Mult s-a discutat — chiar și semnatarul acestor rîn- 
duri a făcut acest lucru in două articole — pe margi
nea deciziei luate de arbitrul Zaharia Drăghici, în me
ciul de la Ploiești. O decizie regulamentarii —- mai ales 
in lumina ultimului memorandum al F l.F.A.-ei, dar 
supusă discuțiilor poate uu atît prin gravitatea ei — 
„dura lex, sed lex !“ — cit prin prezența ei aproape 
solitară in peisajul arbitrajului din țara noastră. La 
ora actuală, in legătură cu decizia lui Zaharia Drăghici 
de a-l elimina din joc pe portarul Constantinescu, se 
înfruntă două păreri: una — și este necesar să preci
zăm că acesta este și punctul de vedere al Colegiului 
central al arbitrilor — care consideră perfect regula
mentară și INDICATA hotărîrea lui Zaharia Drăghici, 
și alta care exprimă îndoieli cel puțin in ceea ce pri
vește oportunitatea sancțiunii.

In viitoarea acestor discuții pasionante, a fost uitat, 
insă, principalul personaj al meciului de la Ploiești, 
cel care a aruncat sămința... discordiei. Și acesta nu 
este altul decit portarul echipei Dinamo București, Mir
cea Constantinescu. Proiectând reflectoarele asupra de
ciziei arbitrului și rididnd întrebarea dacă nu a fost, 
cumva, prea gravă — iată că am vorbit doar în treacăt 
despre ACTUL DE NESPORTIV IT ATE al lui Constan
tinescu. Deasupra tuturor discuțiilor contradictorii despre 
arbitraj, acesta rămine și este INCONTESTABIL.

Mă gîndesc, de aceea, dacă Dinamo n-are mai multe 
motive să fie supărat pe propriul săti jucător, peniftr 
faptul de a fi fost obligat să joace 82 de minute in 
10 oameni, decit pe conducătorul partidei. Este o între
bare pe care și-o pot pune și alte echipe, în ocazii 
similare. Și, din păcate, astfel de ocazii nu lipsesc.

Jack BERARIU

Dumitrache șutează șl înscrie primul gol al echipei Dinamo 
Foto : M. THEO

DINAMO BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT EDIȚIA A ll-a
A „CUPEI SPORTUL MUNCITORESC" CU HANDICAP

în favoarea primei 
n-a putut totuși de- 
pe ctștigătoarea tro- 
Cauza? O clauză a 

competiției

Ieri după-amiază s-a con
sumat pe terenul Sportul 
muncitoresc din Capitală ul
timul act al ediției a II-a a 
competiției „Cupa Sportul 
muncitoresc" cu handicap. Fi
nala competiției în care s-au 
înțîlnit Dinamo București și 
Sportul muncitoresc, termi
nată cu rezultatul de 4—2 
(2-2) 
echipe, 
semna 
feului!
regulamentului 
prevede că în cazul cînd două 
formații realizează aceeași 

diferență de goluri, atunci se 
va trage la sorți. Organiza
torii au fost nevoiți să aplice 
această prevedere, deoarece și 
echipa Steaua avea ca avan
taj aceeași diferență pozi
tivă de goluri (două) ca și 
învingătoarea din partida de 
ieri. Sorții au fost favora
bili dinamoviștilor, care au

primit „Cupa“ ediției a II-a, 
iar Dumitrache — „Cupa gol- 
geterului" competiției.

Jocul de ieri a prilejuit o 
dispută vie, pe alocuri spec
taculoasă, la care și-au adus 
contribuția ambele formații. 
Dinamoviștii, fără să forțeze, 
s-au dovedit superiori parte
nerilor de întrecere, reali- 
zînd multe acțiuni frumoase 
de-a lungul celor 90 de mi
nute. în prima parte, dina- 
moviști au controlat jocul și 
au marcat două goluri, prin 
Dumitrache (min. 21) și Moldo
van (min. 34). După pauză, ini
țiativa a continuat s-o aibă 
Dinamo și, în min. 50, Du
mitrache a semnat' al treilea 
gol. Apoi, deși jocul s-a mai

care au marcat 
divizionarii A, 
(min. 79).
bine C. Petrea. 
Andrei (Cavai, 
Petre (Cheran,

echilibrat, cei 
au fost tot 
prin Cheran

A arbitrat 
DINAMO : 

min. 46) — 
min. 46), I. Nunweiller, Ghe- 
ran (Drăgan), Ștefan, IMus- 
tățea, R. Nunweiller, Sălcea- 
nu, Moldovan, Dumitrache, 
Haidu (Nuțu, min. 46).
• SPORTUL MUNCITORESC: 
Petru (Marin, min. 46) — A- 
lexandru. Cazan, Hadade, 
Marin, Cozma (min. 57— 
lierceanu), C. Mihai (min. 
71 Marian), Gheorghe (min. 
65 —- Gagiu), Novac (min. 
73, V. Marin), Toma, Mihai.

V. POMPIUU

„Glasul roților de trenu

DE CE E NEVOIE DE 0 „CENUȘĂREASĂ"? ceferiștilor timișoreni • ••

Miercuri după-amiază, s-a 
disputat pe stadionul Portul 
Roșu din Galați, meciul ami
cal internațional de fotbal 
dintre formația locală Poli
tehnica și Durostol Silistra, 
echipă din divizia secundă a 
campionatului Bulgariei. Par
tida a fost interesantă și a 
revenit, după un joc specta
culos, fotbaliștilor gălățeni, 
care au marcat prin Bezman 
(min. 15 și 75) și Tănăseseu 
(min. 18). A arbitrat Gr. Bîr- 
san (Galați).

V. ȘTEFĂNESCU 
corespondent

I BAZIL MARIAN - ANTRENOR

LA CENTRUL DE JUNIORI

„STEAUA — 23 AUGUST"!
începi nd din aceste zile, BA

ZIL MARIAN, fostul antrenor 
al echipelor Dinamo București 

și F. C. Argeș Iși va relua acti
vitatea.

De această dată, Bazil Marian 
va lucra cu fotbaliștii din tină- 
ra generație, el semnînd un con
tract cu Centrul de juniori 
«Steaua — 23 August"..

Unul din rosturile echipe
lor din .divizia C este acela 
de a constitui 
tru eșaloanele 
campionatului, 
crescînd tineri 
să devină cîndva componenti 
ai formațiilor de „B". sau 
chiar de „A". Din cele 128 
de divizionare C, foarte pu
ține sînt acelea care îndepli
nesc această misiune de in
teres maior pentru fotbalul 
nostru, restul rezumîndu-se 
doar la aceea de a reprezen
ta în competiție localitatea 
respectivă. Motivele sînt pes
te tot cam aceleași i nerro- 
movarea elementelor tinere, 
la care se adaugă în unele 
cazuri si lipsa de pricepere 
a unor antrenori si instruc
tori 
mai 
ria
gea

pepiniere pen- 
superioare ale 
depistînd și 

talentati care

„Lupta pentru existentă" face 
ca majoritatea conducerilor 
echipelor să neglijeze munca 

■ în perspectivă, creșterea ele
mentelor tinere, urmârin- 
du-se doar obținerea de rezul
tate imediate. în felul aces
ta. formațiile nu contribuie 
nici la ridicarea activității 
sportive de performanță a 
orașului lor, nici la îmbogă-

FOTBALUL

TULCEAN

în a selecționa pe cei 
buni juniori din puzde- 

de tineri care bat min- 
cît e ziua de mare.

DACĂ NU CONSTRUIM ECHIPE NOI /

ÎNLOCUIM FOTBALUL PRIN VORBE'
(Urmare din pag. I)

a fost — în caaul meu — 
exact aceeași și în urma unor 
succese ale echipei Steaua. 
Invariabilitatea acestui gînd 
în ultima jumătate de an — 
se explică prin fapte care 
înfrîng orice posibilă specula
ție verbală. Negru pe alb, a- 
vem 7 titulari noi — Tătaru, 
Ștefan eseu, Ciugarin, Naom, 
Cristache, Iordan eseu, Manea 
— 5 dintre ei intrați „în val" 
în „11“-le titular. Orice an
trenor din lume știe că o... 
ECHIPĂ NOUA (două treimi 
din ea) se ÎNCHEAGĂ 
timp. La Steaua, acum, 
este vorba de fixarea 
„piese" care a așteptat,
tru asamblare și încorporare 
în formația de bază, un an 
pe banca rezervelor — cazul 
lui Sătmăreanu, 2 ani — 
Vigu, 1 an și jumătate — 
Pantea... Este vorba de o e- 
chipă ca și nouă. Succesele a- 
ceslui lot 
teau avea 
tori tineri, 
cu, Naom, 
nu știu ce înseamnă c&lirea 
în fotbalul de performanță. 
Oricît ar fi de talentațll, acești 
băieți CRESC, acum, sub o- 
chii noștri, în fotbal.

26 noiembrie 1970 pînă la 2 Ia
nuarie 1971, iar In țară de la 30 
noiembrie 1970 pînă la 2 Ianuarie 
1971.

in 
nu 

unei 
pen-

Are probleme familiale, e depri
mat sufletește. Și-a găsit un „an
turaj" nenorocit, care tl trage 
prin cafenele. Dar omul e talen
tat șl are 25 de ani !..."

...,,De ce nu-țl dau dezlegare, 
măi Bocșa, cei de la Satu Mare ? 
Am rezolva problema fundașu
lui, nu ne-am mai chinul 
attta î..."

...“Eu am auzit că vrea să ni-i 
dea „Rapidul" pe Mușat, Ștraț și 
Anghel... Șt mal e un înaintaș 
central la Călărași, unul Crap, 
vot ați auzit? O fi bun? Pe 
Bojln nu-l știa nimeni acolo 
la Orșova și-acum... Vrea să ni-l 
la U.T.A. șl să nl-l dea pe Lere- 
ter. in schimb... Zău că n-ar fi 
rău „bătrînul" la noi /..."

...„La Arad, la golul al doilea, 
a fost fault la portarul nostru. 
Este măi ? Și-a dat punct vala
bil. La noi, cu C.F.R. Cluj, cînd 
am marcat, n-a acordat gol 
dat fault la portar l"

...„Prea multe ședințe se 
la noi. Mai bine am lucra 
mult la teren... Nu știm să 
săm, atacăm dezorganizat"...

....Și totuși, vot știți că 
avem speranțe ? Dacă

Clasul roților de tren sparge 
liniștea Bărăganului. Acceleratul 
426 îjl taie drum in noapte spre 
București, înfuleclnd kilometrii. 
Unele compartimente sînt lumi
nate. altele cufundate tn beznă... 
Fotbaliștii timișoreni se întorc 
acasă. Au lăsat șl la Constanța 
tot două puncte ! Unii dintre el, 
extenuați de „uraganul reprizei, 
secunde", au ațipit. Alții vor
besc In șoaptă. Undeva, se aude 
vocea lui Mehedinți, care, vrînd 
sd facă haz de necaz, încearcă 
să pună bazele unui cor în com
partiment... Pîrvu vrea șl el să-și 
smulgă colegii din apatie, deșer- 
tîndu-șl sacul de glume... Apoi 
cuvintele se întretaie șl discuțiile 
obsedante se învîrtesc în jurul 
partidei pe care au pierdut-o. 
Prind din zbor frinturl de fraze, 
speranțe, amărăciuni, 
seama că toate la un i 
ză „mica tragedie" a 
mlșorene, ocupanta 
scaun din clasament.

...„De la primul joc, 
venii, ni se trag toate 
rlle. Șutul acela al lui __
co, de la 35 de metri, ne-a săpat 
groapa l"

...„Măi, noi 
de joc, asta o văd și 
„Clei" (N.R. "zz;::::., ___
săracul șl el, dar e greoi. Acum 
are coasta fisurată șl a rămas 
la Timișoara să-și îngrijească po
rumbeii. Ne trebuie om la cen
trul terenului, asta-l /“...

...„Ne-am trezit peste noapte tn 
„A". Pregătirea am făcut-o tn 
pripă. N-am adus „întărlturi", 
trel-patru Oameni noi de bază !...“

...„Ei, dacă ni l-ar fi dat -„Poli" 
pe Surdan, pe Petrovici șl Kun 
I... Dar tnțelege-te cu el I tn loc 
să ne avem ca frații..."

....Avem șl ghinion. Se ține ca 
scaiul de noi. Spuneți voi, me
rita sd pierdem jocul cu Dinamo, 
în ultimul minut ? Șl bara lui 
Nestorovicl, de azi..."

...„Dar la Brașov cum a fost ? 
N-aveam partida in mînă ? Cum 
al dat. măi Jojl, în mingea aia, 
la doi metri de Adamache ? I"

...„Măi, la noi s-a greșit de 
la-nceput, cînd nl s-a spus : 
„Nu-l nimic, băieți, chiar dacă 
pierdem primele partide, nu con
tează... Construim în timpul a- 
cesta echipa !... Poftim c-am con
struit-o. cu două puncte mari șl 
late."

...„Acum vor să-i dea drumul 
lui Gaboraș... Eu aș sta de vorbă 
cu el mal serios. Voi n-ați văzut ?

mâții au condiții materiale 
diametral opuse. „Delta" are 
la dispoziție stadionul muni
cipal, cu un teren excelent 
gazonat, cu instalații șl anexe 
de tot felul, cum nu au mul
te formații din prima divi
zie, și un lot vaioros de ju
cători, despre care antreno
rul Vasile Copil (fosta extre
mă a feroviarilor bucureșteni) 
spunea că poate face față 
oricînd diviziei B. în schimb, 
„Dunărea" are o situație cu 
totul precară, fiind văduvită 
din punct de vedere material 
(echipament insuficient, prost 
întreținut, teren de joc 
gazonat) și lipsită de o 
Vârâtă conducere. După 
o înfrîngere, asociația 
complet de echipă, 
în acest campionat 
șase eșecuri...

Singura calitate a
— media 
de ani —. dar 
cei mai mulți 
lipsiți de fărî- 
necesară chiar

Si 
au

ne- 
ade- 
cîte 
uită 
cum 
fost

și-mi dau 
loc trădea- 
echtpel tl- 

ultlmului
cu cralo- 
nenorocl- 
Oblemen-

: A
fac 

mal 
pa
mal 

____  __ ... _____ 1 ^ciupim" 
trei puncte afară, sîntem salvați. 
Trei șl cu două pe care le avem, 
cinci. Plus patru pe teren pro
priu, cu Argeșul șl Petrolul, fa
cem nouă I... Și la iarnă ne pu
nem pe treabă serioasă... Ca 
ziceți ?"

șt discuțiile continuă. Speran
țele, temerile șl iluziile timișore
nilor se pierd in volbura nopții, 
in țăcănitul monoton al roților 
de tren.

n-avem coordonator 
copiii... 

Manolache) trage
țirea fondului de jucători 
apți pentru categoriile supe
rioare.

Urmărind ideea de mai 
sus. să vedem care este si
tuația la Tulcea, oraș cu 
două echipe de divizia C. E- 
chipele tulcene au o compor
tare total contradictorie în 
competiția în care activează. 
„Delta", formația favorită a 
tulcenilor, face parte din eli
ta diviziei C. în actualul 
campionat ea se află în frun
tea seriei a III-a (după eta
pa a Xl-a se situa pe locul
I cu un avans de 3 p. față 
de a doua clasată). în 
schimb. „Dunărea', cenușă
reasa fotbalului din acest o- 
ras dobrogean, este ciuca bă
tăilor seriei a III-a si. după
II etape (cu o singură vic
torie. cu patru egale si sase 
înfrîngeri) se zbate pe locul 
15 în clasament. Amintim 
aici, pe scurt, că ambele for-

echipei 
de

George MIHALACHE

de juniori (a- 
astfel de cen- 
un pas de a HELVEI- DUBLĂ FRACTURĂLa noi a sosit și — cu ce 

avem — ne străduim să con
struim o echipă, care va juca 
la nivelul și la specificul 
posibilităților crescînde ale 
lui Iordănescu, Naom, Șțefă- 
nescu etc.

— Se înțelege, din ceea ce 
îmi spuneți, că nu ați avut 
alternativa opțiunii, soluția 
pe care ați ales-o fiind sin
gura.

—- Așa Șl este. Nu uitați 
că, în ultimii doi ani, de la 
Steaua au plecat numeroși 
jucători de bază — D. Popes
cu, S. Avram, Soo, Jenei, 
Constantin, iar în ultimul an 
Voinea și Dumitru Nicolae — 
care au fost înlocuiți cu ti
neri FĂRĂ NUME. Afirma
rea lor se face si se va face 
în echipă, o dată cu ea.

— Această părere-concluzie 
trebuie privită ca un simp
tom de resemnare, de pesi
mism, sau de...

— Nu, nu de optimism. 
De realism. Acestea sînt da
tele 
Dacă 
noiț 

prin 
construim un „11“ și... pierdem 
meciuri. Construcția unei e- 
chipe este un proces, adese
ori, crud.

— Verbul „cresc" mă ispi
tește să fac o paranteză și 
să vă spun că pe plan strict 
fizic — foarte important în 
fotbalul modem — tinerii a- 
mintiți vor mai crește, totuși, 
puțin.

— Este un adevăr și un 
handicap pe care un antre
nor de echipă de divizia A 
îl suportă vrînd-nevrînd. De 
ani de zile, la selecția copii
lor și tinerilor, cei voinici 
sînt PUȘI să joace fundași, 
în timp ce atacanții sînt aleși 
dintre piticii care jonglează 
cu balonul. Antrenorilor de 
la centre le c groază de „u- 
riașii" cu o îndemânare scă
zută, mal greu de format. Așa 
se face că Ia Steaua, ca și la 
alte cluburi, și chiar Ia echi
pa națională, procentul de 
fotbaliști mici — mai ales a- 
tacanții — este foarte mare. 
Dat fiind că regulamentul de 
transferări, rigid și anacronic, 
nu permite promovări de ta
lente de la diviziile Inferioa
re, trebuie să ne facem echi
pele din pepinieră proprie. 
Cum Steaua are centre pu
ternice de copil și juniori, 
prin comparație cu altele, si
tuația la multe echipe va fi 
și mai gravă atunci cînd va 
veni ora ștafetei generațiilor.

este tinerețea 
vîrstă sub 23 
ce folos dacă 
dintre ei sînt 
ma de talent
și pentru această a treia ca
tegorie a campionatului.

Poate ar fi bine dacă 
F.R.F. ar lua din nou în 
discuție înființarea la Tulcea 
a unui centru 
cum un an, un 
tru a fost la 
se constitui).

Este nevoie ca și organul 
județean sportiv să-și inten
sifice munca privind îndru
marea fotbalului tulcean, cu 
atît mai mult cu cît la ora 
actuală, în tot județul Tul
cea. FUNCȚIONEAZĂ DOAR 
DOI ANTRENORI! Și aceș
tia sînt'... bucureșteni.

T. RABȘAN

Vă aducem la cunoștință o știre 
care are. desigur, darul să În
tristeze pe mulți dintre Iubitorii 
fotbalului : tînărul internațional 
de juniori Helvei’ — actualmente 
component al divizionarei C, Re
colta Cărei — a suferit recent o 
dublă fractură.

Accidentul îl va ține departe 
de teren pînă la viitorul sezon 
competițional, ceea ce va afecta, 
probabil, ansamblul de joc al re
prezentativei de juniori, angre
nată în primăvară în dificila 
competiție a preliminariilor tur
neului U.E.F.A.

eterogen nu pu- 
continuitate. Jucâ- 
cruzi, ca Iordănes- 
Siefănescu, Vlad

reale ale problemei, 
nu clădim echipe 
înlocuim fotbalul 

vorbe. Deocamdată, ne

CONCURSUL EXCEPȚIONAL 
PRONOEXPRES — 22 NOIEMBRIE LOTO

JUBILEU INTR-UN SAT 
BUZOIAN

Particlpînd la concursul excep
țional Pronoexpres din 22 noiem
brie a.c.. puteti cîștlga autoturis
me DACIA 1300 Șl FIAT 850. 
excursii în ITALIA, excursii In 
TURCIA, premii în numerar de 
valoare variabilă șl premii fixe 
in bani.

Toate aceste premii le slnt o- 
ferite participanțllor In număr 
NELIMITAT.

Pentru atribuirea tuturor cîștl- 
gurilor se vor efectua 5 extrageri 
de cite 8 numere din 45. în to
tal se vor extrage 40 de numere 
pe 8 categorii de premii.

Se poate participa cu bilete 
de 3 iei, 6 lei șl 15 lei varianta.

PRONOSPORT
Tragerea va fi televizată direct 

din Studioul Televiziunii eu În
cepere de la ora 19.10.

PRONOEXPRES

LOTO
Premiile tragerii din 13 noiembrie 

1970

LA

e Astăzi este ULTIMA ZT pen
tru tragerea LOTO de vineri 20 
noiembrie a.c.. la care puteți 
cîștlga autoturisme la alegere 
fi numeroase premii ta bsrt,.S35».

NUMERELE EXTRASE 
CONCURSUL NR. 47 DIN 18 NO
IEMBRIE 1970.

FOND GENERAL DE PREMII : 
1.545.162 lei din care 668.340 lei, 
report.

EXTRAGEREA I : 23 9 16 13 3 11 
FOND DE PREMII : 865.757 lei 

din care 405.507 lei, report cat. 1.
EXTRAGEREA a n-a : 12 44 30 

6 38.
FOND DE PREMH : 679.405 lei 

din care 262.833 lei. report cat. A.
Plata premiilor de la acest con- 

gyrs : ta Capitală țncepljid de ia

EXTRAGEREA I : cat. 1 : 3,10 
a 100.000 lei; 2 : 5,05 a 15.363 lei ; 
3 : 10,10 a 7.681 lei; 4 : 21,20 a 
3.600 lei; 5 : 83,30 a 931 lei ; 6 : 
198 a 392 lei. Report cat. 1 : 
50.024 lei.

EXTRAGEREA a II-a
1 a 
lei ; 
20,25 
lei ; 
cat.

AMBELE EXTRAGERI : Cat. Z: 
918,15 a 100 lei.

Premiile de 100.000 lei au reve
nit participanțllor : Cat. 1 : SA- 
LICHI GH. din Galați ; LUPU 
ION din comuna Afumați șl VA
SILE PETRE din București ; Cat. 
A ; JElțPE&EA C. <iln București.

_____________ : Cat. A : 
100.000 lei ; B : 2,60 a 23.179 
C : 5,85 a 10.302 lei ; D : 
a 2)076 lei; E : 25,35 a 2.377 
F :36,90 a 1.633 lei. Report 
A : 18.022 lei.

Arareori o asociație sportivă lșl 
poate aniversa 10 ani de exis
tență atlt de bogată in acțiuni 
șl satisfacții ca aceea a coope
ratorilor din satul Beșlil (județul 
Buzău). Să descriem cu această 
ocazie frumoasa șl completa ba
ză sportivă, Justificată mtndrie 
a sătenilor 7 Să dăm ca exemplu 
activitatea mobilizatoare șl plină 
de elan a învățătorului Radu 
Stan, sufletul tuturor activități
lor cu caracter sportiv t Să sa
lutăm aportul substanțial — mo
ral și material — al Consiliului 
popular 1 Este greu să alegi cînd 
totul este demn de atenție șl ad
mirație. De aceea, ne vom re
zuma la sublinierea profilului 
multilateral al duminicii-ani- 
versare : diferite demonstrații ale 
echipelor buzolene, conferințe In
teresante pe temele *’*
sportului românesc", 
practicării educației
„Mișcarea sportivă 

ținute de persoane 
întreceri distractive ... 
intîiniri cu reprezentativele co*

munelor Învecinate etc. Nu ne 
mai rămîne decît să adresăm iu
bitorilor de sport din această 
localitate urarea de a consemna 
cît mal multe asemenea eveni
mente sportive.

Radu Timofte
COMPETIȚIA SELECȚIEI LA FA- 

GAKAȘ
In aceste zile, asociația sporti

vă Chimia, în colaborare cu Con
siliul orășenesc E.F.S. organizează 
un larg concurs de handbal în 
scopul popularizării acestei dis
cipline și depistării elementelor 
de perspectivă pentru cooptarea 
lor în loturile respective de Ju
niori sau ale școlii sportive din 
localitate. Toate Jocurile se des
fășoară pe terenurile „Chimia" și 
sînt arbitrate de jucători activi 
al divizionarei făgărășene. Retu
rul campionatului, la care parti
cipă 7 formații de băieți și 7 de 
fete, va avea loc în luna martie, 
înaintea începerii campionatului 
diviziei B. Echipele cîștlgătoare 
șl elementele cele mai dotate vor 
fi premiate cu materiale 
pament sportiv.

★
O altă acțiune sportivă 

șeană. care s-a bucurat 
real succes, a fost șl campiona
tul școlilor generale, la tetratlon. 
Micii atleți au reprezentat toate 
cele șapte școli generale din oraș. 
Mult rîvnitul loc I a fost ocupat 
— pe echipe — de reprezentan
ții Liceului nr. 2 (prof. Ladislau 
Czina), cu 1617 p. Pe celelalte 
poziții fruntașe s-au clasat : Școa
la generală nr. 2, 1246 p șl Școala 
generală nr. 5 <1242 p). Dintre 
elevii sau elevele care au ieșit în 
evidență cităm : Gh. Cociorvă, P. 
Heinz, M. Vlase, Marla Topa, 
lise Hentz șl Doina loaneș.

Valentin Lazăr—coresp.

șele Sf. Gheorghe, Rm. Vîlcea șl 
Brăila spectacolul-concurs s-a 
bucurat de o atenție deosebită 
din partea publicului localnic, 
cele mai aplaudate gimnaste fiind 
brăilencele, care — da altfel — 
au cucerit și trofeul pus tn joc. 
Inițiativa Consiliului Județean 
E.F.S. este meritorie șl ea se cere 
susținută pe viitor, pentru atra
gerea tineretului către această 
frumoasă ramură sportivă.

Chindia" a fost clștigatâ de echi
pa Astronautica I Tîrgovlște (Da
niel Cazaclo, Victor Donolu, Va- 
leriu Stroescu).

Mișu Avanu—coresp.
LA PLOIEȘTI... 

„CUPA CAMPIONILOR" l

preocupare lăudabilă a

șl echl-

făgărâ
de un

„ATLETISM PITIC" 
LA TG. SECUIESC

Un Interesant concurs de atle
tism pentru copiii pînă la 14 ani 
s-a desfășurat la Tg. Secuiesc, 
în organizarea CJEFS. Starturile 
au fost foarte populate, aproape 
150 de copil din M. Ciuc, Sf. 
Gheorghe șl Tg. Secuiesc, dlspu- 
tîndu-și cu ardoare întîietatea. 
Pentru primii pași siguri făcuțl 
Pe drumul performanței merită 
a fi enumerațl următorii : Maria 
Sonka (Sf. Gheorghe) șl Catalin 
Okos (M. Ciuc) — la înălțime, 
Gheorghe Dombora (Sf. Gheor
ghe) — la 30 m, Csaba Condor 
(Sf. Gheorghe) — la lungime. 
Gheorghe Condor (Sf. Gheorghe) 
- la aruncarea mingii de oină.

Gh. Briotă — coresp.

o . ___________
nlfestat Consiliul județean al __
dicatelor Prahova (primind spriji
nul CJEFS), pentru buna reușită 
a întrecerilor „Cupei campionilor 
asociațiilor sportive". Recenta 
etapă a reunit pe cîștlgătoril 
campionatelor de casă al asocia
țiilor Prahova „1 Mai", Rafinorul, 
U.Z.U.C., Vulturul Ploiești, Me
talul. Plopeni, Carpațl șl Bucegi 
Sinaia, Petrolistul Boldești, Pe
trolul Bâlcol, Fructul Văleni șl 
altele. Din lunga listă a învingă
torilor am reținut următoarele 
nume: Vasile Ionlță- (Prahova), 
șl Tania Serbinov (Prahova), la 
triatlon, Maria Dănescu (Petro
lul Bâlcol) șl Ștefan Clendu (Bu
cegi), la popice. Pe echipe, Fruc
tul Văleni — ia volei și U.Z.U.C. 
Ploiești — Ia handbal, au primit 
note maxime.

ma- 
sln-

CHINDIA... 
RACHETOMODELELOR

„Succese ale 
„Importanța 
fizice" sau 
din Județ", 
competente, 
șl Inedite,

PREMIERA 
tN JUDEȚUL COVASNA

Liceul nr. 1 din Sf. Gheorghe 
a găzduit, de curînd, primul con
curs de gimnastică modernă, do
tat cu „Cupa Județului Covasna". 
S-au întrecut gimnaste din ora-

La Tîrgoviște a luat sfîrșit o 
atrăgătoare competiție : ediția a 
III-a a „Cupei Chindia" la ra- 
chetomodellsm. întrecerile s-au 
desfășurat cu participarea a 10 
echipe din orașele Deva, Suceava, 
Cluj, Pucioasa, Botoșani, Găiești 
și Tîrgoviște. Printre cel 30 de 
competitori s-au numărat, pe 
lingă 8 campioni naționali, mulți 
debutanțl cu reale perspective. 
Iată care sînt ocupanții locului I, 
pe probe : Stramer — Dumitru 
Leu (Știința Găiești), Parașută — 
V. Donolu (Astronautica Tîrgo
viște), Rachetoplane — D. Caza- 
cio (Astronautica), Rachete — 
5 N.S. : V. Vișan : 10 N.S. : D. 
Friteanu ; 8o N.S. — L. Nlță (toți 
Astronautica) și 40 N.S. — I. 
Kokdssj (Șantierul Deva). »Cupa

#CUPA VULTURUL" 
LA HANDBAL

Prima ediție a turneului fulger 
de handbal, inițiat de asociația 
sportivă Vulturul Ploiești, a re
unit echipele feminine Spartac 
(div. B), Școala sportivă șl alte 
două garnituri de la Vulturul, 
campioana județului Prahova. 
Această ediție inaugurală a „'Cu
pei Vulturul", programată pe 
terenul Grupului școlar auto, s-a 
Încheiat cu victoria primei for
mații locale, Ia capătul unei 
dispute de baraj cu Spartac. Sco
rul medului decisiv c Vulturul I 
— Spartac 5—4 (3—2). Au evoluat 
la un nivel superior : Marla Stan, 
Cornelia Radu, Filoftda Stroe, 
Elena Nlculescu, Elena Matei, 
Monica Dumitru, Nlcullna Stroe 
etc.

; M, Beflrogian — coresp. j



„TROFEUL CARPAȚT LA HANDBAL MASCULIN

(IND MIZEZI TOTUL PE UN SINGUR ATU
CLUJ, 18 (prin telefon). 

Argintul si bronzul ultimei 
ediții a C.M. s-au confruntat 
marți seară la Cluj într-o 
palpitantă dispută sportivă, 
copios animată (sau mai 
bine-zis, tinînd seama de cu
mințenia primei reprize ; re
animată !),. pe un duel de ga
lerie spontan și, prin aceasta, 
cu atît mai imparțial. A în- 

i vins „bronzul" — în cazul în 
.speță, reprezentativa Iugosla
viei, după ce foarte putini 
mai puteau crede că victoria 
va surîde acestei formații șl, 
nu adversarei sale, selecțio
nata R.D. Germane. Momen
tele de suspans din finalul 
partidei, apropierea, gol cu 
gol, a iugoslavilor de egalare 
și, în ultimul minut, chiar de 
succes, au estompat întrucît- 
va unele fapte nu fără im
portantă în conturarea rezul
tatului final.

încerci nd azi o analiză „la 
rece" a acestei partide — pe 
care o socotim, fără exagera
re, una dintre cele mai fru
moase văzute în ultimii ani 
pe terenurile noastre — vom 
constata că în obiectivul mi
croscopului apar elemente in
teresante. De pildă : repre
zentativa R.D. Germane nu a 
înscris nici un gol din acțiu
ne în toată repriza secundă ! 
în toată această perioadă, la 
activul ofensiv al handbaliș- 
tilor din R.D. Germană s-au 
adăugat doar trei puncte rea
lizate prin transformarea u- 
nor lovituri de la 7 m. Cu 
alte cuvinte, un gol (și acela 
din 7 m) la 10 minute de 
joc... Lucrul pare cu atît mai 
surprinzător cu cît este vor
ba de o formație în care e- 
voluează niște redutabili 
handbaliști cu o forță de șut 
necruțătoare ca Rost, Randt, 
Ganschow, Zimmermann. Si a- 
tunci ? Să fie vorba, oare, 
de un accident ? Dacă n-am 
avea proaspete în memorie și 
alte asemenea situații mai că 
am fi tentati să acredităm o 
astfel de părere. Dar nu este 
pentru prima oară cînd Se
lecționata de handbal a R.D. 
Germane pornește din start 
impetuos, ca un angrenaj care 
funcționează ireproșabil, pen
tru ca, mai tîrziu, să se de
regleze incredibil, compromi- 
tînd succese ce păreau temei-

nic Instalate pe foile de arbi
traj.

Noi înclinăm a crede că 
este vorba de cu totul altce
va. Coloana vertebrală a a- 
cestei formații rămîne, în ul
timă instanță, cvartetul amin
tit, cu binecunoscuta lui efi
cacitate în aruncările la poar
tă. Atîta timp cît acești patru 
„mușchetari ai șutului" dau 
un randament colectiv maxim, 
chiar si cele mai sigure apă
rări sînt obligate să plece 
steagul. în schimb, o singură 
defecțiune, doar una singură, 
descleștează sistemele defen
sive, iar acțiunile de atac 
ale echipei R.D. Germane își 
pierd productivitatea în go
luri, 
rile 
întîi

Așa s-au petrecut lucru- 
si marți, la Cluj. Mal 
Ganschow apoi Zimmer-

mann și în repriza secundă 
Rost (schimbat abia 
pentru prima oară) 
pierdut treptat vigoarea, iar 
consecințele s-au văzut. Și 
astfel de surprize pot apărea 
des în jocul unei formații 
care mizează prea mult pe 
un singur atu tactic.

Sublinierea acestui amă
nunt, de ordin tehnic și tac
tic, al meciului nu poate să 
scadă nimic din valoarea vic
toriei obținute de handbaliș
tii iugoslavi, care au impre
sionat, mai ales, prin tenaci
tate și luciditate. Meritul lor 
este că au reușit să remon
teze de la 0—5, la mijlocul 
primei reprize, pînă la a ob
ține victoria finală. Ceea ce 
nu-i puțin lucru !

atunci 
și-au

De la trimisul nostru special, Tiberiu STAMA

VIITOAREA EDIȚIE A C. 8. DE SCRIMA
VA AVEA LOC LA ATENA

J/asili Alekseev
2 noi recorduri

mondiale I

ROMÂNIA U. R. S. S. 11
(Urmare din pag. 1)

repriza a doua, se părea că 
Situația va rămîne neschim
bată. Dar redutabila formație 
a R. D. Germane a reușit 
un excelent tur de forță, în- 
toreînd rezultatul de 
10—12. în minutul 36.

la 
la 

15—13 în minutul 47. Prețu
ind conducerea. Rost si coe
chipierii 
cîștigînd, 
meci de 
marcat: 
Flacke (3), Lakenmacher 
Rose (2), 
Gernhăfer (1) 
Germană, Simo (4), 
(3). (Takacs (3), 
Vass (2), Szabo (2), și Stiller 
(1) pentru Ungaria. Au arbi
trat D. PURICA și V. COJO- 
CARU (România).

ROMANIA—U.R.S.S. 18—11 
(8—5). Handbaliștii noștri au 
început, propriu-zis, abia cu 
acest meci turneul. întîlnind 
o formație masivă, cu o 
foarte bună pregătire fizică 
și tactică, selecționata Ro
mâniei a întîmpinat unele 
dificultăți la începutul jocu
lui, cînd eficacitatea acțiuni
lor ofensive a fost mai scă
zută ca de obicei. în această 
perioadă, jucătorii sovietici 
au reușit să conducă ; mai 
întîi deschizînd scorul, apoi 
în min. 16 cu 4—3 și în min.

săi n-au mai cedat, 
la mare luptă.

o rară dîrzenie.
Rost (5), Randt

un 
Au 
(5), 
(2),

ȘiLanghoff (1) 
pentru R. D. 

Marosi 
Harka (3),

19 cu 5—3. Dar către finalul 
primei reprize, campionii 
lumii și-au intrat în ritm, și 
nimic nu le-a mai putut sta 
în fată. Ei s-au detașat Im
petuos. anihilînd — printr-o 
apărare activă și foarte a- 
vansată — toate încercările 
de atac ale adversarilor. Sem
nificativ, în această privință, 
că din min. 19 oaspeții a i 
înscris primul gol doar în 
min. 43 I Splendida evolu
ție de ansamblu a echipei 
române nu poate fi separată 
de caldul public clujean, care 
prin entuziasmul său a pur
tat-o pur și simplu spre a- 
ceastă victorie categorică. 
Mai menționăm că în unele 
momente au evoluat la nive
lul unei înalte măiestrii Gatu, 
Samungi și Gruia. în fine, 
o evidențiere și pentru tînă- 
rul Bota, care confirmă spe
ranțele. Au marcat: Gruia 5, 
Gațu 3, Chicsid 3, Guneș 2, 
Birtolom 2, Samungi, Goran 
și Licu pentru România; 
Kulev 4, Sevcenko 3, Afa
nasiev 2, Solomko și Gulbis 
pentru U.R.S.S. Au arbitrat 
J. Pason și J. Jaworski (Po
lonia).

Astăzi. începînd de la ora 
16,45 se dispută următoa
rele meciuri : ROMÂNIA 
tineret—-R. D. GERMANĂ, 
U.R.S.S.—IUGOSLAVIA și 
ROMÂNIA A—UNGARIA.

JUCĂTORII DE TENIS DE MÂSÂ CHINEZI
(Urmare din pag. 1)

putut s-o depășească pe tî- 
năra sa adversară. E adevă
rat că peste cîteva minute. 
Alexandru și-a luat revanșa 
— în turneul Individual, 
dar...

Băieți: România — R. P. 
Chineză 1—5 i Gheorghe— 
Li Gin-cuan 0—2 (—19. —8), 
Dobpși—Li Fu-iun 0—2 (—7, 
—11). Ovanez—Van Ven-hua 
0—2 (—15, —15), Doboși—Li 
Gin-cuan 0—2 (—12, —8). 
Gheorghe—Van Ven-hua 2—0 
(15. 14), Ovanez—Li Fu-iun
0—2 (—17. —17).

Superioritate netă a oaspe
ților. iar Teodor Gheorghe a 
confirmat victoria în fata lui 
Van Ven-hua obținută cu o 
seară înainte, în 
viduală.
CIUAN TZE-TUN,

Fostul campion 
Ciuan Tze-tun n-a 
decît un singur set în toate 
cele șapte întîlniri individua
le. Cel care a reușit: să-l pu
nă în dificultate a fost repre
zentantul nostru Teodor 
Gheorghe. El era chiar pe 
punctul să producă o mare 
surpriză dacă ne gîndim că 
a avut mecibal t 21—20. du
pă ce adversaru Isău condu
sese cu 20—15.

La fete, turneul a dat cîș- 
tig de cauză redutabilei Lin 
Hui-cin care a impresionat 
prin apărarea sa ermetică.

Rezultate, feminin ; Lin

probâ indi-

INVINCIBIL
al lumii, 

pierdut

Hui-cin cu Cian Li 2—0, Cen 
Mi n-ci 2—0, Crișan 2—0, A- 
lexandru 2—0, Li Ho-nan 
2—0, Lian Li-cen 2—0, Li 
Ho-nan cu Mihalca 2—0, A- 
lexandru 2—0, Li Li 2—0, 
Gian Huai-in 2—0, Lian Li- 
cen 0—2, Gian Huai-in 
Cen Min-ci 0—2, Cian 
2—0, Li Li 0—2, Lian 
cu Cian Li 2—0, Cen 
2—0, Alexandru 2—0, 
Min-ci cu Crișan 2—0, 
ca 2—0, Alexandru cu
2—0, Mihalca 2—0, Crișan— 
Cian Li 2—1, Mihalca—Li Li 
2—0,

Masculin,
Tze-tun cu Si En-tin 2—0, Van 
Ven-hua 2—0, Doboși cu Lu
chian 2—0, Gheorghe 2—0, 
Ciu Lan-sun 0—2, Van Ven» 
hua—Luchian 2—0, Ciu Lan- 
sun—Si En-tin 2—0 ; grupa a 

Li Fu-iun cu Dumitriu 
Iu Cian-ciun 2—0, Ni- 
2—0, Li Gin-cuan 2—0, 
Si-lin cu Sîndeanu 
Dumitriu 2—0, Nicolae 
Li Gin-cuan 2—0

Ultimele
nin ;
2-0, 
2—0, 
2—0, 
2—0, 
2—0.

Clasament general ; 1. Lin 
Hui-cin 17 p, 2. Lian Li-cen 
16 p, 3. Li Ho-nan 15 p, 4. 
Li 14 p (setaveraj ; 11:8), 
Cen Min-ci 14 p (10:8), 
Maria Alexandru 13 p,

(7:14), 8. Car- 
12 p (7:15; 
Huai-in 12 p 
Eleonora Mi-

I
I
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I

18 (prin 
agreabilă 
delegația

telefon). 
călătorie 

scrime-

SOFIA,
După o 

cu trenul, 
rilor români la cea de a III-a 
ediție a campionatelor bal
canice de scrimă a sosit în 
primitorul oraș de la poalele 
Vitoșei. După ce s-au insta
lat Intr-unui din cele mai 
moderne hoteluri sofiote care 
poartă numele arhaic al ca
pitalei — „Serdika" — scri- 
merii noștri au preferat odih
nei o plimbare prin oraș și 
cum, în această dimineață 
însorită, atenția locuitorilor 
Sofiei a fost polarizată de 
sosirea delegației de partid 
și guvernamentale a tării 
noastre, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, ei s-au 
oprit într-un punct central 
al traseului pe care l-a stră
bătut această delegație îlnin- 
du-și ovațiile la cele prin 
care cetățenii din capitala 
bulgară i-au salutat pe înal- 
ții oaspeți.

După prînz, o parte . din 
scrimeri, cei ce vor ,'ua pri
mii startul, au făcut un ușor 
antrenament de acomodare 
pe planșele sălii Akad'emik, 
gazda competiției. Este de

remarcat buna dispoziție a 
întregii delegații și în special 
a trăgătorilor foarte tineri 
pentru care Balcaniada de 
scrimă răspunde dorinței lor 
de a confirma încrederea an
trenorilor și totodată de a 
demonstra valoarea la care 
s-au ridicat. Este cazul lui 
Ursovici, Dinu, Ana Halchin, 
Magdalena Bartoș, Podeanu, 
Pop și Marin.

în cursul zilei de miercuri 
s-au desfășurat aci și lucrări
le Congresului balcanic de 
scrimă de la care a absentat 
— din motive obiective — 
delegația turcă. Congresul a 
analizat modul cum s-a des
fășurat ediția precedentă (Za
greb) a competiției iar, în 
continuare, a luat în discuție 
și a aprobat statutul actua
lului campionat balcanic. De 
asemenea, a fost stabilită 
gazda ediției din 1971 a com
petiției — orașul Atena. Re
prezentanții federației de scri
mă a Greciei au dat asigu
rări că proxima ediție a în
trecerii' se va bucura de ca
drul corespunzător unei com
petiții de nivel european. A

fost luată în discuție și pro
blema alcătuirii echipelor 
după formula clasică a'e 4 
trăgători dar unele delegații 
au opinat ca, pînă la înche
ierea actualului ciclu de cam
pionate balcanice (1972), să 
se mențină formu’a utilizată 
în prezent, cu echipe alcătu
ite din cîte 3 trăgători.

Cu prilejul campionate
lor de haltere ale R.S.FS. 
Ruse, care se desfășoară 
la Vol'vograd, campionud 
mondial la categoria su- 

Alekseev, 
noi recor- 
E1 a rea- 

.Jmpins"

pergrea, Vasili 
a stabilit două 
duri mondiale..
Uzat la stilul 
rezultatul de220,5kg, tarla 
stilul „aruncat" a obținut 
performanța de 228 kg.

t.

SCRISOARE DIN VIENA

Brundage, 
își mani-

■
I • ••

Ii-a :
2—0, 
colae
Cian
2—0,
2—0,

cu
Li 

Li-cen 
Min-ci 

Cen 
Mihal- 
Crișan

Li Li—Cian Li 2—0, 
grupa I : Ciuan

rezultate, femi-
Lian Li-cen—Crilian 

Lin Hui-cin-Mihalca 
Alexandru-Gian Huai-in 
Cian Li — Li Ho-nan 
Cen Min-cen — Li Li

Li
5.
6.
7.

„MAȘINA DE FĂCUT MUȘCHI"

In istoria sportului a fost 
deschis un nou capitol. Dr. 
Iakov Koz, docent la catedra 
de psihologie 'a Institutului 
de educație fizică din Mos
cova, a anunțat descoperirea

DIN NOU DESPRE 
FOTBALUL FEMININ

seIn 16 țări europene 
practică în prezent fotbalul 
feminin, a anunțat în. mod 
oficial U.E.F.A. Cele mai 
multe participante ale^ aces
tui sport există acum în Su
edia unde, în cadrul cam
pionatelor regionale, partici
pă nu mai puțin de 200 echi
pe feminine.

La începutul acestei luni, 
Federația de fotbal din R.F. 
a Germaniei a elaborat și 
primele paragrafe ale unui 
viitor 'regulament al fotbalu
lui. feminin. Ele stipulează, 
printre altele, că mingea 
folosită în meciurile echipe
lor feminine va trebui să 
aibă dimensiuni reduse, cir
cumferința de 62—66 cm și 
greutatea de 340—390 gr. 
Folosirea ghetelor de fotbal 
este interzisă, în locul lor 
recomandîndu-se tenișii sau 
bascheții. Meciurile echipelor 
feminine vor avea o durată 
de două reprize a cîte 20 
minute (pentru fete pînă la 
14 ani) și două reprize a cîte 
30 minute (pentru jucătoare 
peste 14 ani). Atacul asupra 
portarului este interzis, în 
schimb se permite folosirea 
mîinii pentru apărarea corpu
lui. în rest, se aplică litera 
regulamentului internațional 
al fotbalului.

permite 
dezvolte

unui aparat care 
sportivilor să-și 
mușchii și să-i fortifice, fără 
a fi nevoie de antrenamente 
prelungite. Aparatul a fost 
experimentat, pentru prima 
oară, cu prilejul unui con
curs de gimnastică la care 
au participat cei mai buni 
specialiști sovietici ai acestei 
discipline sportive. El a fost 
apreciat în mod deosebit de 
fostul campion mondial Mi
hail Voronin, care nu se pu
tuse antrena mult timp, in 
urma unui accident, pierzînd 
astfel forma sportivă.

„Mașina de făcut mușchi" 
se bazează pe metoda elec- 
trostimulatorilor. La muș
chii ce urmează a fi tratați 
se aplică electrozi, care dind 
impulsuri dezvoltă și forti
fică țesuturile mai mult decît 
în urma 
obișnuit.

ur.ui antrenament

Cian Li 12 p 
men Crișan 
0,46), 9. Gian 
(6:14 ;0,42), 10. 
halca 10 p.

Masculin, grupa I : (
Tze-tun ou Gheorghe 
(—15,15,21), Ciu Lan-sun 
Doboși — Van Ven—hua 
Gheorghe cu Luchian 
Si En-tin 0—2, Van Ven-hua 
— Si En-tin 2—0, Ciu Lan- 

Luchian 2—0. Clasa- 
1. Ciuan Tze-tun 12 p, 
Lan-sun 11 p,3. 

9 p (6:6), 
9 p (6:7), 5. Van Ven- 

8 p,

Ciuan
2—1

2—0,
2-1,
2—0,

sun — 
ment : 
2. Ciu 
En-tin 
Doboși 
hua
Gheorghe 8 p (5:9), 7. Ser
giu Luchian 6 p. Grupa a 
Il-a : Li Fu-iun — Cian Si-lin
2— 0, Li
nez 2—0, Sîndeanu 2—0, Ni- 
colae cu Sindeanu 2—1, Du
mitriu 2—0, Iu Cian-ciun — 
Dumitriu 2—1, Clasament : 1. 
Li Fu-iun 14 p, 2. Cian Si- 
lin 13 p, 3. Li Gin-cuan 12 p, 
4. Iu Cian-ciun 
lian Nicolae 9 
Virgil Sîndeanu 
Silviu Dumitriu 
Aurel Ovanez 8

Clasament general : pentru 
locurile 1—2 : Ciuan Tze-tun 
— Li
3— 4 : 
Si-lin 
cuan 
7—1

Si
4. Șerban

(7:8), 6. Teodor

Gin-cuan cu Ovâ-

11 p, 5. Ste- 
p, (5:11), 6. 

9 □ (5:11), 7. 
8 p (3:12), 8. 
p (3:13).

Fu-iun 2—0 (21,23), loc. 
Ciu Lan-sun — Cian

2—0, loc. 5—6 : Li Gin-
— Si TEn-tin 2—0, loc. 

■8. Iu Cian-ciun — Doboși 
2—0, loc. 9—10 : Van Ven-hua 
— Nicolae 2—0, loc. 11—12 : 
Sîndeanu-Gheorghe 2—1.

Iat-o pe Nina 
regretatului pilot 
Jochen Rindt, primind din 
mina fostului campion mon
dial de automobilism, Jackie 
Stewart, trofeul suprem al 
anului 1970, atribuit post
mortem soțului ei. Ceremo
nia a avut loc ieri, în saloa
nele hotelului Savoy din 
Londra.
Telefoto: A.P.

Rindt, soția 
austriac

Agerpres

MECIUL FRAZIER - FOSTER
La ora cînd ziarul nostru lese 

de sub tipar, la „Cobo Arena" 
din Detroit, Joe Frazier șl Bob 
Foster au urcat în ring, în luptă 
pentru titlul mondial la cat. grea. 
Cota de pariuri 11 Indică net fa
vorit pe Frazier: 5—1. Rezultatul 
acestui meci va apare în ediția 
de mîine

Dacă dl. Avery 
președintele C.I.O., 
festă îndoiala asupra ama
torismului unor schiori al
pini, el are perfectă drep
tate. Concret, este vorba în 
special de Karl Schranz și 
de alți cîțiva schiori fran
cezi, italieni, elvețieni și 
americani,' angajați ai unor 
firme producătoare de schi
uri, beneficiare de pe urma 
reclamei pe care acești spor
tivi de elită o fac produse
lor lor. La rîndul lor, „vede
tele" primesc recompense 
apreciabile din partea pa
tronilor, sub paravanul fap
tului că sînt angajații în
treprinderii.

Sub acest aspect, 
statutului de amator 
fi dovedită, pentru 
fond, acești sportivi 
figurează pe ștatele 
larii ale întreprinderilor res
pective, iar competența lor 
ca specialiști nu poate fi 
pusă de nimeni la îndoială. 
Se naște însă 
mă: cînd și 
timp acești 
se ocupe 
strict 
ei sînt 
grenați în 
se țin lanț, 
jumătate de

Pentru moment, cel puțin 
în Austria/ in jurul acestei 
probleme se păstrează depli
nă tăcere. Se știe că federa
ția de spi alitate din Aus
tria a intîmpinat ani de zile 
greutăți financiare care nu 
puteau fi rezolvate. Organi
zarea cursurilor pentru tine
rii schiori, ca și cantonamen
tele pentru sportivii fruntași, 
toate au constituit timp în
delungat probleme extrem de 
dificile de care s-a izbit fo
rul austriac, văduvit de sub
vențiile necesare din partea 
statului. Inevitabil, s-a ajuns 
la un „modus vivendi" între 
federația de specialitate și 
marile firme producătoare 
de articole sportive (și in 
primul rînd articole pentru 
sporturile de iarnă). In 
schimbul popularizării mate-

lezarea 
nu poate 
că, în 
fruntași 
de sa-

o altă proble- 
unde mai au 

sportivi să 
de treburile 

profesionale, dacă 
permanent an- 

concursuri, care 
pe mai bine de 
an...

TELEX • TELEX •
Numeroși spectatori au urmă
rit la Liege primul meci din
tre echipa locală Standard și 
formația Maccabi Tel Aviv, 
contînd pentru „optimile" de 
finală .ale Cupei campionilor 
europeni la baschet 
lin. Victoria a revenit 
baliștilor belgieni cu 
de 107—86 (49—39).

mascu- 
baschet- 

scorul

Acrobație pe cai... dar absolut involuntară, este prezentată 
— în această fotografie — de jocheul american Jerry 
Fischback, la trecerea unui obstacol pe pista de la Belmont 
Park (New York), in momentul cînd era proiectat în aer. 
Cu o stăpînire de sine cu totul remarcabilă, jocheul 

venit în șa, continuindu-și cursa

„RECORD"

a re-

1
I
I

TELEX

Aproape nu trece zi fără 
ca pe vreunul din meridia
nele globului să nu se anun
țe realizarea unui „record" 
ieșit din comun, lată că a- 
cum pe această listă își în
scrie numele și atletul sue
dez Ricky Bruch care deține

SCANDAL ÎN JAPONIA

cunoaște unul dinJaponia 
cele mai mari scandaluri din 
istoria sportului național. 
Pentru prima oară de la în
ființarea sa, în anul 1911,

părintească a antreno
rului...

(din „SPORTOWIEC" — 
Varșovia)

Uniunea federațiilor de spor
turi amatoare din Japonia 
(J.A.S.A.) a exclus din rîn- 
durile sale o federație pe ra
mură de sport. Este vorba 
de federația de skeet și ta
lere, ai cărei funcționari și 
oficiali sînt implicați într-o 
afacere de deturnare a 
5 000 000 de yeni. Președintele 
acestei federații, Tetsujiro 
Iguchi, a fost arestat pe ae
roportul din Tokio, în mo
mentul cînd se înapoia cu 
delegația japoneză de la cam
pionatele mondiale desfășu
rate la Phoenix (Arizona).

oficial 
Presa 
Ricky 
parti-

și recordul european 
la aruncarea discului, 
din Stockholm scrie că 
deține un „record" de 
tipări la proba de disc, fiind 
prezent în cursul anului 
1970 la nu mai puțin de 72 
concursuri atletice. La aces
tea se adaugă și alte con
cursuri în care Ricky Bruch 
a fost înscris la proba 
aruncare a greutății.

GRĂDINIȚA DE...
PATINATORI

instituție educativă

de

deO 
un gen deosebit a luat fiin
ță in orașul Dortmund, din 
R.F. a Germaniei. Este vor
ba de o grădiniță de copii, 
unde sub îndrumarea a patru 
antrenori, micuții în vîrstă 
intre 4 și 6 ani sint inițiați 
în tainele patinajului, gim
nasticii. baletului si muzi
cii. Locuitorii orașului .Dort
mund au denumit această 
grăd’niță „școala talentelor"

I
I
I
I
I
I
I
I

I

Intr-un meci pentru Cupa, 
campionilor europeni la vo
lei masculin, la Atena, echipa 
Dynamo Tirana a întrecut cu 
scorul de 3—2 formația locală 
Panathinaikos.

El
La Helsinki s-a disputat pri
mul meci contînd pentru tu
rul II al Cupei campionilor 
europeni la hochei pe gheață 
dintre echipa locală I.F.K. și 
formația suedeză T.F. Brynaes. 
La capătul unui joc echilibrat, 
scorul a fost egal : 4—4 (1—0, 
1-0, 2—4).

într-un meci internațional a- 
mical de fotbal, echipa West 
Ham a terminat la egalitate : 
3—3 (1—2) cu formația Celtic 
Glasgow. Golurile echipei en
gleze au fost marcate de 
Hurst, Ayris și Best. Pentru 
oaspeți ara înscris Lennox, 
Johnstone șl Connelly.

rlalelor sportive, firmele in
teresate 
necesare 
bănești), 
litate I

Tot în 
ții de compromis, federația 
austriacă este nevoită să 
treacă cu vederea asupra 
unor aspecte care ar contra
veni statutului de amator, 
aplicat mai mult sau mai 
puțin de schiorii fruntași. 
„Nu știu, n-am văzut" — 
este desigur, un sistem care 
nu are o bază solidă. Cît 
timp se va merge așa ? Ce 
se va întimpla mai tîrziu 2 
Timpul va decide în ce măsură 
aceste „acoperiri" și compro
misuri vor putea dura.

tn prezent, așa cum am 
arătat, datorită situațiilor 
create, problema financiară 
pare a fi rezolvată. Antreno
rul Franz Hoppichler — fi
rește — este bucuros că 
nu-și mai irosește timpul cu 
stringerea fondurilor și poa
te să se ocupe pe îndelete 
de pregătirea loturilor aus
triece pentru viitoare mari 
competiții și J.O. de 
porro. „Contez pe 
Schranz — spune 
chler — în proba de 
re și slalom special, 
următorii doi 
altceva decît 
cît mai mulțl 
bine pregătiți, 
Schranz (n.r. acum în vîrstă 
de 32 de ani!). Testele de 
la Kitzsteinhom, ca și cele 
de laborator au arătat că 
Schranz este într-o formă 
fizică excepțională. Iată de 
ce acord și în viitorul sezon, 
prima șansă marelui nostru 
campion, cu toate că asaltul 
tinerilor schiori austrieci șl 
francezi va 
puternic".

tn schiul 
vorbește de 
ricancelor. 
declară că 
de spus un cuvînt greu în 
tranșarea rivalității cu spor
tivele 
litate 
ani. 
Proll, 
na de vîrstă Gertrud Gabl 
sînt vizate să reprezinte cit 
mai bine culorile Austriei.

Să așteptăm însă marile 
confruntări...

Kurt CASTKA

acordă ajutoarele 
(in materiale și 
forului de specia-

cadrul acestei solu-

la Sa- 
Karl

Hoppi- 
coborî- 
pentru 
doresc 

avea 
atît de 

„veteranul"

ani. Nu 
să pot 
schiori 
ca

fi desigur foarte

alpin feminin sa 
ascensiunea me- 
Fetele noastre 

și ele vor avea

de peste Ocean, riva- 
care datează de cîțiva 
Tinerele Annemarie 
Berni Reuter și deca-

Un concurs atletic

Fostul campion european de 
box la cat. grea, vest-germa- 
nul Jurgen Blin și-a făcut 
reintrarea la K(51n. El l-a în
vins prin k.o. în repriza a 
9-a pe americanul de culoare 
Sylvester Dullaire.

Tradiționalul cros 
nai de la Meudon 
tigat în acest an 
atletul englez Mike 
a realizat pe distanța de 8 000 
m timpul de 25 :53,0. Pe lo
cul secund s-a clasat france
zul Renă Jourdan, la 9 sec. 
urmat de Van Holsbek (Bel
gia) — la 35,0. Concursul femi
nin, desfășurat pe distanța de 
2 000 m, s-a încheiat cu victo
ria sportivei franceze Pape- 
lard, cronometrată în 7 :05,0.

internafio- 
a fost cîș- 
de către 
Takk, care

pentru ajutorarea 
Lillianei Board

IN OPEN-UL DE LA PARIS

Gonzales elimină pe Smith!
LONDRA, 18 (Agerpres). — 

Tn proba de simplu bărbați 
din cadrul turneului interna
tional de tenis de la Wembley, 
„veteranul" Pancho Gonzales 
(în vîrstă de 42 de ani) a ob
ținut o nouă victorie. La ca
pătul unei partide extrem de 
echilibrate, care a durat 2 ore 
și 40 de minute, el l-a învins 
cu 8—9, 9—8, 9—8 pe Stan 
Smith. Australianul Rosewall 
l-a întrecut cu 6—2, 6—1 pe 
iugoslavul Nikola Pilicl, iar 
americanul Dennis Ralston a 
dispus cu 6—3, 3—6, 8—6 de 
australianul John Alexander. 
Alte rezultate : Richey — 
Barthes 7—5, 8—6 ; Taylor — 
Davidson (Australia) 9—8,

6-2 ;
9—8,

Gorman — Rieasen 3—9, 
7-5.

• Au început și întrecerile 
probei de dublu masculin. Cu
plul român Ilie Năstase — 
Ion Țiriao s-a calificat pen
tru turul II, cîștigînd In pri
mul tur prin neprezentărea 
perechii Ismail El Shafel 
publica Arabă Unită) — 
ben Ulrich (Danemarca), 
rezultate la dublu : Cox, 
veil — Howe, Zednik 
6—4 ; Emerson, Laver — Bow- 
rey, Davidson 5—7, 6—3, 6—2 ; 
Gimeno, Taylor — Drysdale, 
Holmberg 6—2, 7—5 ; Rose
wall, Smith — Gonzales, Moore 
4—6, 6—3, 6—4,

(Re- 
Tor-
Alte 
Stir 

6—3,

După cum s-a mai anunțat, 
campioana europeană de a- 
tletism în proba de 800 m 
plat, atleta engleză Lillian 
Board, este internată în spi
talul din Neuwied (Bavaria) 
unde se află în îngrijirea 
specialistului vest-german dr. 
Issels. Deoarece cheltuielile 
de spitalizare și tratament 
sint mari, forurile sportive 
vest-germane au hotărit să 
organizeze la 6 decembrie un 
concurs atletic internațional, 
uimind ca încasările să fio 
vărsate fondului de ajutorare 
a sportivei britanice. Parti- 
cipanții la acest concurs au 
renunțat să li se plătească 
cheltuielile de transport, ca
zare și masă.

Tenis „Indoor"

ITALIA - BELGIA 3-2
Disputată timp de două zile la 

Ancona, întflnlrea Italia — Bel
gia, pentru competiția europeană 
de tenis pe teren acoperit, a-a 
Încheiat cu scorul de 3—3 In fa
voarea tenlsmanllor Italieni. In 
med decLslv, Italianul Panatta l-a 
Învins cu 0—3, 5—1 pe Mignon.

știri* ultimele știri • ultimele știri •- ultimele
PROGRAMUL SFERTURILOR DE FINALA ÎN 

CUPELE EUROPENE LA FOTBAL 
® Hotârîri ale Comitetului Executiv U.E.F.A.

Ieri, la Paris, au fost stabilite, 
prin tragere la sorti, meciurile 
din sferturile de finală ale Cupei 
campionilor europeni șl Cupei 
eitpelor la fotbal. Iată programul:
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
F.C. Carl Zeiss Jena — Steaua 

roșie Belgrad
Ajax Amsterdam — Celtic Glasgow 
Everton — Panathinaikos 
Atletico Madrid — Legia Varșovia

CUPA CUPELOR
Gornik Zabrze — Manchester City 
P.S.V. Eindhoven — Vorwărts

Berlin
F.C. Bruge — Chelsea
Cardiff City — Real Madrid

Meciurile tur și retur se vor 
desfășura la 10 șl 24 martie 1971.

Comitetul executiv al UEFA, 
Întrunit la Paris, a anunțat că 
finala Cupei cupelor ediția 1970-71 
va avea loo la 19 mai. la Atena. 
Finala Cupei campionilor euro
peni se va desfășura la 2 iunie 
pe stadionul Wembley din Lon
dra. Printre altele s-au mal sta
bilit organizarea la mijlocul lunii 
iunie a anului viitor a unul con
gres extraordinar care se va ține 
la Monte Carlo și a unul curs 
internațional pentru arbitri (înce
putul sezonului 1972—73).

★
• Aseară, la Viena : Sel&cțio« 

nata cluburilor din U.fLS.S, — 
Rapid Viena 5—3 (1—1).

IUGOSLAVIA — R. F. A 
GERMANIEI 2-0

Aseară, la Zagreb, tn 
mica! de fotbal, echipa 
viei a dispus da cea a _ ..
Germaniei cu t— 0 (0—0). Primul 
gol a fost marcat de Bukal care 
a reluat o centrare a Iul Geald 
(min. 58), Iar cu trei minute Îna
inte de sfîrșit Gealei, care a 
driblat trei apărători, a Înscris 
al doilea punct. Arbitrul maghiar 
Vlshanyl a condus formațiile.

IUGOSLAVIA î Dautbegovici — 
RajkoV, Paunovlcl, Holțer, Ste- 
panovicl, Antonlevlcl. Pirlci, Pet- 
kovici, Bajevlei (Hlevnak), Bukal, 
Gealei.

R. F. A GERMANIEI : Maier — 
Vogts, Weber. Roth, Hdttges, Bec
kenbauer, Overath, Libuda, Met
ier, Heynkes. He'd (Grabowski).

Echipa vest-germană susține du
minică un alt med amical cu 
Greda, la Atena.

med a- 
Iugosla- 

H F. a
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