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PREGĂTIRI PUȚINE, OBLIGAȚII MULTE

PENTRU MECIUL DE FOTBAL
CU OLANDA, ECHIPA 

DE LA CARDIFF FĂRÂ DINU I
Sper ca băieții noștri să fie la fel de ambi-

țioși ca in meciul cu Țara Galilor",

declară ANGELO NICULESCU
drumul echipei naționale de fotbal a Ro- 

~ "" la Londra. Derulăm filmul și

LOCUL 3 IN LUME
La căpătui unui meci viu disputat

Ne amintim de drumul echipei 
mâniei cu autobuzul, de la Cardiff 
revedem peisajul de 200 km presărat cu terenuri de rugby și 
fotbal, pe gazon natural. Lingă școli, fabrici sau pășuni, tere
nurile cu „Iarba verde de acasc" a lui Tom Jones te invitau 
parcă să cobori din autobuz șl să joci mingea, cu copiii și. ti
nerii englezi. Unul singur dintre ’noi n-ar fi putut s-o facă : Dinu. 
L-am surprins atunci pe Angelo Niculescu privindu-l.

Comisia de clasificări 
(din care face parte și 
reprezentanta noastră 
Ella Constantinescu) a 
Federației Internaționa
le de 
făcut 
(iilor 
mentul 
jucători 
anul 1970. 
stabilită : 
Kowada 
Rudnova 
MARIA 
(ROMÂNIA), 4. 
(Cehoslovacia), 
Ier 
6-

7. 
nă), 8.

Tenis do 
cunoscut 
naționale 
primijor 

(jucătoare) 
Iată ordinea 
FEMEI: 

(Japonia), 
(U.R.S.S.), 
ALEXANDRU 

Vostova 
5. Scho- 

(R.F. a Germaniei), 
Grinberg (U.R.S.S.), 

Geissler (R.D. Germa-
Hamada (Japo

nia)... 15. ELEONORA
MIHALCA (ROMANIA)... 
22. CARMEN CRIȘAN 
(ROMÂNIA) ; BĂRBAȚI: 
1. Itoh (Japonia), 2. 
Schbler (R.F. a Germa
niei), 3. Hasegawa (Ja
ponia), 4. Alser (Suedia), 
5. Kohno (Japonia), 
Korpa (Iugoslavia), 
Tasaka 
Johansson (Suedia).

Intrucît nu au parti
cipat Ia ultimele cam
pionate mondiale și Ia 
alte competiții interna
ționale importante, ju
cătoarele și jucătorii din 
R.P. Chineză nu figurea
ză fn aceste clasamente.
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Masă a 
federa- 

clasa- 
25 de 

pe

1.
2.
3.

(Japonia),

6.
7.
8.

ROMANIA
CLUJ, 19 (prin telefon). In 

mijlocul aceluiași interes ge
neral au continuat joi în 
Sala sporturilor partidele ce
lei de a Xl-a ediții a „Tro
feului Carpați1*, oferind mi
ilor de spectatori clujeni, la 
fel ca și în celelalte zile, 
întîlniri echilibrate și de un 
bun nivel tehnic.

R. D. GERMANA—(ROMA
NIA TINERET 14—13 (7—7). 
Nimeni n-ar fi putut bănui 
că ,,secunzii“ campionilor 
mondiali vor avea forța de 
joc necesară pentru a . putea 
ține sub presiune redutabila 
formație a R. D. Germane, 
medaliată cu argint la C.M. 
Dar, surprinzător, tinerii 
handbaliști români au reu
șit, prin)atacuri prelungite, dar 
rapide, să nu se lase depă
șiți, ba chiar în lungi peri
oade de timp 
ducă. Avantajul 
fost mereu fragil 
gură dată la două goluri, 
în min. 24: 7—5), astfel că 
maturitatea și remarcabila 

forță de șut a selecționatei 
R, D. Germane i-au permis 
acesteia o victorie care pînă 
în finalul partidei (handba- 
liștii din R. D. Germană au 
ajuns să conducă abia în 
■min. 41 : 10—9) a stat sub 
semnul îndoielii. în afară de 
virtuțile ofensive ale jucăto-

GAȚU

UNGARIA

să coli
lor a 
(o sin-

1

I
I
I

Noul val

rilor. români, trebuie să men
ționăm și scăderile lor de or
din 
dus

disciplinar, care le-au a- 
cîteva eliminări în mo-

Călin ANTONESCU 
Hristache NAUM

Handbalul, ca și celelalte 
jocuri sportive, are perioade
le sale de vîrf, urmate, însă, 
de curbe descendente pe co- 
borișul cărora se 
noile ascensiuni.
este atins la timpul marmor 
întreceri, atunci cind se dis
pută titlurile supreme. Apoi, 
ca un reflex, se intră 
caruselul căutărilor, 
obicei, campionatele 
diale scot la iveală 
dee-surpriză lucrate cu mi
gală în săli pustii, sub 
lămpilor de neon. De 
menea, ies in evidență 
me tactice cărora cu 
le poți găsi pe moment an
tidotul, sportivi în aparență 
anonimi, dar care joacă un 
rol de seamă intr-un angre
naj alcătuit din piese unice. 
Toate acestea sînt judecate, 
cercetate în profunzime, șle-

pregătesc 
Apogeul

în 
De 

mon- 
proce-

jetul 
ase- 

sche-
greu

fuite, adăugite, puse alături 
și in concordanță cu elemen
tele surpriză create de maeș
trii fiecărui eșalon al hand
balului. Se făurește astfel 
viitorul. Și tot pe această 
pantă a revitalizării se pro 
duce înlocuirea acelor jucă
tori care au ieșit din conul 
de lumină al arenei, trecînd 
în umbra tribunei.

Pentru o echipă cu adevă
rat mare, fiecare dintre com
ponent! este — teoretic — 
de . neînlocuit, el avînd o mi
siune precisă, aducind în
-balanța victoriei contribuția 
puterii sale de creație pe
care dirijorul-antrenor a
acordat-o perfect cu partitu
ra. O schimbare este, une
ori, egală cu o catastrofă și

P
entru multe romuri sportive, sezonul competițio- 
nal intern și internațional s-a încheiat, sau se vă 
încheia în viitorul apropiat. încep estimațiile, a- 
precierea generală a rezultatelor și a realizări-, 
lor pe toate planurile. Sînt necesare raportări 
la nivelul internațional, la tendințele de evolu

ție, proprii unui sport sau oltul, sesizabile în celelalte 
țări etc. Se intră în perioada sintezelor, după investi
garea analitică a ceea ce a fost. Este necesar ca fie
care federație, club sau altă unitate sportivă să-și apre
cieze statistic rezultatele sau eșecurile, să descopere și 
să evidențieze numai datele obiective, capabiie să con
tureze situația de fapt In perspectiva întregului sezon, 
trebuie înțelese victoriile și insuccesele, trebuie introdus 
și utilizat criteriul rentabilității (cu alte cuvinte costul 
performanței), trebuie apreciat în ce proporție s-au îm
plinit previziunile inițiale, în ce măsură ou fost trans
ferate ideile, propunerile și cunoștințele tehnicienilor în 
sfera conținutului concret.

Toate aceste operațiuni necesare pentru fundamen
tarea sezonului următor nu trebuie să ducă la invazia 
birocrației. Pericolul este iminent dar se cere evitat, 
fiindcă,' în ultimă instanță, formalismul savant complicat 
si îmorăstiat ca niște perdele de fum pentru mascarea 
adevărului, nu servește nici măcar pe autorii lui. Dim
potrivă, atitudinea lucidă și sinceră, utilizarea unui apa
rat critic adecvat, renunțarea la vorbăria stearpă și la 
simpla impresie vor permite întocmirea unor ( bilanțuri 
reale și la evidențierea pistelor pe care trebuie ac- 
; °n Se intră în ultimul an preolimpic. lată un .reper 
esențial, și pentru disocieri fine în cuprinsul perioadei 
anterioare, precum și pentru pregătirea demaratului în 
anul 1971. . , ,

După cum știm, consiliile sportive județene și fede
rațiile meditează în prezent asupra planurilor de. per
spectivă pe următorii cinci ani. De soliditatea, și rea
lismul ideilor și hotărîrilor adoptate în cuprinsul . lor 
va depinde, în mare măsură, capacitatea competițio
nală viitoare a ramurilor de sport.

Pentru suma argumentelor concentrate mai sus, pe
rioada imediată trebuie onorată cu responsabilitate și 
atitudine strict profesională.

Romulus BALABAN
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— Te gîndești la meciul cu 
Olanda, ii întreb pe imper
turbabilul antrenor, același 
după victorie, înfringere sau 
meci nul. Poate că era mai 
bine să renunțați la acest joc 
amical. Dr. Tomescu mi7a 
vorbit atît de mult de gri
jile privind recuperarea, in
cit mi se pare că te gîndești 
tot la asemenea probleme.

— E adevărat că pe Dinu 
nu-1 vom putea folosi in în
tâlnirea cu Olanda. Medicul 
nostru I a lucrat aseară trei
ere, ca un artist, Ia fixarea 
gipsului pe picior, dar aceasta 
nu schimbă datele refacerii . 
fundașului nostru central. Are 
entorsă la genunchi.

In ceea ce privește oportu
nitatea acestei întâlniri, cu 
toate că lotul nu se prezintă 
în cea mai bună condiție fi
zică, vom continua drumul 
nostru de angajare curajoasă 
a meciurilor internaționale cu 
adversari valoroși, fără să ne 
temem de rezultate. Consider 
că ceea ce am realizat cu 
echipa națională se datorează 
tocmai acestei botărîri, teme
rității echipei noastre, dorinței 
de afirmare. Deci, cil toată 
poziția de start avantajoasă pe 
care o deținem in campiona
tul Europei și care ar fi în
demnat, poate, pe. alții să o- 
colească acest meci puternic 
cu Olanda, noi procedăm ca 
mai înainte. Ne legăm Ia cap, 
fără să ne doară. Dacă nu 
procedam așa, nu am fi jucat 
pe Wembley și n-am fi adus 
echipa Angliei la București.

Ne-au revenit în minte a- 
ceste vorbe spuse de Angelo 
Niculescu citind o scrisoare 
al cărei autor, un pasionat de 
fotbal, ne întreba: „Ce are 
de gind Angelo Niculescu 
pentru meciul cu Olanda ?“

Si l-am căutat din nou pe 
antrenorul atît de controver
sat, dar ferm pe pozițiile lui. 
Firește, l-am găsit și l-am în
trebat :

— Menții aceleași păreri

exprimate în Anglia despre 
jocul cu Olanda.

— Desigur. Vom folosi e- 
chipa din repriza a doua de 
Ia Cardiff, cu Hălmăgcanu în 
locul Iui Dinu.

— Ce miză acorzi acestei 
întîlniri ?

— Miza cuvenită întâlnirii 
cu adversari foarte puternici. 
Nu am reușit să învingem 
naționala Olandei la 
rești.

— Și dacă olandezii 
lua revanșa pentru 
de atunci ?

— N-ar mai organiza me
ciul dacă nu ar dori aceasta, 
împotriva echipelor finaliste 
în turneul C.M. din Mexic, 
orice echipă dorește să în
vingă și să arate ca atare că 
ar fi meritat un loc sub soa
rele mexican. Probabil însă, 
că nu și l-ar fi dorit în gru
pa noastră de Ia Guadalaja
ra..,!

— Privești meciul amical 
cu Olanda cu același interes 
ca pe unul oficial ?

— Da. Sper ca băieții no
ștri să fie J fel de ambițioși 
ca in mecitri cu Țara Galilor. 
Au promis că se vor comporta 
la fel de bine și am încre
dere în ei. Ne interesează 
foarte mult și jocul și rezul
tatul, pentru că Olanda, ex
ceptând Anglia, arc în prezent 
cele mai puternice cluburi 
din Europa.

— Pregătiri speciale ?
— Doar în campionat. Eta

pa dinaintea meciului cu O- 
landa, de Ia 2 decembrie, se 
va juca simbătă în loc de 
duminică, cu excepția întâlni
rii Progresul—Steaua, deschi
dere Ia partida de rugby Ko
mânia—Franța, de pe stadio
nul Republicii. Deci, la 29 
noiembrie va fi adunarea ju
cătorilor și a doua zi, luni 
30 noiembrie, plecarea la Am
sterdam, orașul de disputare 
a jocului cu Olanda.

Bucu-

îșivor 
remiza

A. N.

MAURO
SI F. C CURITIBA

SOSESC ASTĂZI
LA BUCUREȘTI

Astăzi, sosește la București 
cunoscuta echipă braziliană 
de fotbal F. C. CURITIBA, 
care va întreprinde un scurt 
turneu în tara noastră, întil- 
nind în primul meci — marți 
— pe Rapid.

De remarcat că antrenorul 
lui F.C. Curitiba este celebrul 
internațional MAURO, com
ponent al reprezentativei bra
ziliene autoare a marilor iz- 
bînzi de la campionatele 
mondiale din 1958 și 1962.

*3

Miine, pe patinoarul artificial ,,23 August"

ROMÂNIA - POLONIA, PRIMUL MECI
INTERNAȚIONAL DE HOCHEI AL SEZONULUI
Echipa da hochei a României 

a sezonului 1970—1971, avînd ln- 
ecrise pe prima filă două partida

După o viață închinată J 
presei sportive și 13 ani 5 
petrecuți la cârma mare- jj 
lui cotidian sportiv pa- ~ 
rizian l'ETuipo', în mo- " 
meniul când i sa prindea X 
la rever bareta de ofițer J 
al Legiunii da onoare, " 
Gaston Meyer a avut tă- 
ria ți umorul de a spu- ■■ 
ne : „Nu înțeleg de ce ” 
vă osteniți să onorați o “ 
activitate care a fost do- «j 
minată in întregime de 
plăcere și pasiune...“ S

Cind faci ceea ce-ți S 
place ești răsplătit ipso 5 
facto. O pasiune satis- ™ 
făcută n-are nevoie de »< 
recompense. Așa gindeș- » 
te un ziarist sportiv. Dar S 
câți sportivi ? J

Victor BĂNCIULESCU ~

cu selecționata. Poloniei, progra
mate stmbătâ și duminică, pe pa
tinoarul acoperit dm Capitală.

,Tocuri grele, In compania unei 
formații cotată excelent la „bur
sa.'' hocheiului european, partici
pantă in grupa de elită a cam
pionatului mondial care are in 
spate argumentele ferme ale unor 
mari suprafețe de gheață fabri
cată și, in consecință, suportul 
unei baze de masă infinit mai 
ruarl dectt aceea de car» beneii- 

•Wîem (deocamdată) noi. In ciuda 
acestui decalaj evident, România 
a reușit ' '
Poloniei 
brațe.

Pentru 
vanșa de .. _
hai Flamaropol șl Zoltan Csaka 
arborează prudență în declarații. 
Am Înțeles, totuși, printre rinduri, 
că noul cuplu numit la condu
cerea tehnică a echipei este opti-

totdeauna tn compania 
meciuri strinse, echill-
Jocul de mfine, ți re- 

duminicâ, antrenorii Ml-

mist, pievâztiid că îți va ponta 
tui succes la începutul activității.

Tricolorii au susținut joi două 
antrenamente, unul dimineața ți 
unul seara, participind — de ase 
menea — la o lecție de teorie. 
Băiețij se mișcă bine, stat Încre
zători in forțele lor, dornici să 
pățească cu dreptul in noul se
zon.

Oaspeții au sosit aseară, cu a- 
vionul, ’ in Capitală. Polonia rle- 
plasează, in linii meri, “ "*
formație care a susținut jocurile 
de baraj cu R. F. a 
pentru participarea în 
C. M., pierzînd la un 
ral de 7—10 (3—6 și

In cursul dimineții
hocheiștli polonezi vor face un 
antrenament pe gheața (excelen
tă) a patinoarului „23 August'1.

aceeași 
J ----’3

Germaniei 
grupa A a 
scor gene- 
4-4).
de astăzi,

Citiți in pag. a IV-a

• MIHAI ȚIU, CAMPION BALCANIC 
LA FLORETĂ

• VICTORIE RAPIDA A LUI FRAZIER
Declarațiile lui Cassius Clay
•„ NaSTASE — TIRIAC', NOI VICTORII

IN TURNEUL DE TENIS DE LA WEMBLEY

CAMPIONATUL FEMININ DE ȘAH

POLIHRONIADE MENȚINE AVANSUL
I, Teodoi’escu-Reicher, Rădă
cină-Juncu, Chiș-Pascu și Ni- 
culescu-Polihroniade remize.

ÎN CLASAMENT, lidera își 
menține avansul de un punct: 
Polihroniade 10, Baumstarck 
9. Reicher 8V2» Teodorescu 8
(1) , Nicolau 7y2 (1), Makai 7
(2) ele.

Astăzi, în runda a XHI-a, 
se joacă partida Polihronîa- 
de-Teodorescu, al cărei rezul
tat poate fi decisiv în desem
narea noii campioane a țării.

A. VLASCEANU

Fruntașele clasamentului 
acumulat puncte în cea 
a XlI-a rundă a finalei 
histe feminine. Polihroniade 
a cîștigat la Olteanu, Baum- 
starck la Gogâlea, Nicolau la 
Gheorghe și Reicher la Chiș. 
O singură remiză în primele 
patru ore de joc: Makai- 
Juncu. La ora convorbirii te
lefonice se disputau parti
dele Teodorescu-Niculescu, 
Rădăcină-Pascu și Pogorevici- 
Gesticone.

Rezultate din rundele ante
rioare : Gesticone-Teodorescu 
0—1, Gesticone-Niculescu 0—

au 
de 

șa-

coresp.

SCHIUL SUCEVEAN Șl HARGHITEAN IN PLIN AVlNT
• Școlile sportive-pepinierele performerilor ©Interes și entuziasm local

• Campionii nu mai sînt așteptați, ei sînt pregătiți sistematic

Cu cit sezonul de 
apropie, mărturii 
primite din colțuri 
vin să întregească 
pregătirilor care se 
vederea sporturilor 
Schiul de performanță cuce
rește noi zone geografice, 
tinzînd chiar la o specializa
re pe probe, legată de pro
filul regiunilor, de baza ma
terială existentă, de tradiția 
locală și, bineînțeles, de spri
jinul și stimularea acordată 
de organele județene spor
tive.

Plecînd de la această con
siderație generală, sîntem în 
măsură să consemnăm o se
rie de stări de lucruri îmbu
curătoare, inițiative lăudabi
le în ridicarea schimbului de 
mîine al schiului de perfor
manță în județele Suceava 
și Harghita. Nu le-am ales 
întâmplător. Un interes local 
manifestat de mai mulți ani 
pentru specialitățile nordice 
(fond și sărituri) se impune 
prin prezent și mai ales prin 
perspective, atenției genera
le. SUCEAVA este un rezer
vor uriaș ele posibilități ma
teriale și talente care, racor
dat la conductele schiului de 
performantă — fond

iarnă se 
concrete 
de tară 
tabloul 
fac în 
zăpezii.

biatlon —, ar putea contri
bui hotărîtor la destinul a- 
cestei specialități. HARGHI
TA, prin preferințele sale 
pentru săriturile la trambu
lină, prin bazele construite și, 
mai ales, prin numărul mare 
de practicanți este sortită să 
devină principală sursă de 
alimentare a generației de să
ritori. Aportul de vitalitate 
adus acestor discipline va de
termina, fără îndoială, un re
viriment spectacular și de 
performanță, obbgînd reînfi
ințarea combinatei nordice, 
absentă în ultimii ani din 
aria competițională. Să dăm, 
deci, cuvîntul faptelor :

CJEFS SUCEAVA (vicepre
ședinte I. Halinschi și prof, 
metodist Constantin Baneiu) 
încurajat de rezultatele u- 
nor sportivi ea V. Papuc, P. 
Cojbearu, Iuliana Pata, Iuliu 
Pata, Pavel Chiri luș, 'ion Ca- 
targiu, Gh. Catrici, Gh. Ma- 
covei și alții, componenți ai 
loturilor naționale de fond

și biatlon, și în deplin acord 
cu inspectoratul județean șco
lar, a luat măsura organiză
rii unor centre de inițiere, 
dotate cu materiale șl echi
pament pe lîngă anumite 
școli și licee din județ. Ast
fel, la Gura Humorului au 
apărut două grupe de schiori 
— alpin și fond (prof. Miron 
Mihai) — organizate pentru 
începători și avansați, cuprin- 
zînd peste 30 copii. Un ’cen
tru de schi — probe alpine 
(prof. Ștefan Șindrilaru) pe 
lingă liceul Dragoș Vodă din 
Cîmpulung. Un alt centru de 
inițiere (prof. Gh. Bratu) pe 
lîngă Șc. generală nr, 4 tot 
din Cîmpulung. La această 
școală — cu titlu experimen
ted — clasa a Ii-a B (28 co
pii) va efectua toate orele 
de educație fizică prin ore 
de pregătire fizică pe uscat 
pentru schi, iar iarna pe ză
padă, Raportînd aceste nou
tăți și la vechile unități de 
performanță — secția de 

Constructorul1’ Cîmpu-

lung (antrenor Oreste Frățea- 
nu) cu peste 35 de legitimați, 
Școala sportivă Vatra Dornel 
cu peste 70 de elevi la sec
ția alpină (prof. Ion Miron), 
peste 50 la secția de schi 
fond (prof. Rodica Pali) și 
cu o grupă de începători (30 
copii de 9—11 ani), conduși 
de prof. Virgil BighiU — ob
servăm că ridicarea de cadre 
pentru performanță a deve
nit sistematică.

Pregătirile au început de 
mult, din timpul verii, ma
gaziile de materiale și echi
pament s-au completat sau 
sînt în curs de completare. 
Se aștr-iptă prima zăpadă. 
Sucevenii ar mai avea totuși 
cîteva doleanțe: 1. să pri
mească un sprijin material 
de la F.R.S.B. pentru activi
zarea și înzestrarea (schi, bo
canci, echipament) comunelor

Mihai BIRA

„DANUBIUS 
GALAȚI 1970

Semicentenarul Partidului- • 
munist Român prilejuiește 
marele port dunărean organizarea 
unor valoroase și inedite acțiuni 
cultural-sportive, cuprinse sub 
denumirea „Danubius — Galați 
1970’*. Astfel, timp de o lună, pe 
întreg cuprinsul județului Galați 
vor fi organizate o serie de spec
tacole, simpozioane, expoziții, ma
nifestări sportive, ce vor ilustra 
mărețele transformări ce au avut 
loc in țară după Eliberare. ■ Bo
gatul program festiv dedicat 
sportului se va deschide cu spec
tacolul „Feeria șheții“. care va a- 
vea loc simbătă și duminică pe 
patinoarul artificial din Galați, 
cu concursul lotului național de 
patina) artistic. Tn continuare, 
miercuri 25 noiembrie*, Aula Insti
tutului pedagogic va găzdui o in- 
tilnire cu renumiți sportivi, de 
ieri și de azi, ai orașului Ga
lați. Au fost invitați să-și de
pene amintirile Dumitru Ciobota- 
ru, Angliei Crețeanu, Angela Nas- . 
tase, Grlgore Jelcsneac, Gabriel 
Udișteanu șl alții.

T, SIRIOȚOL - coresp.

(Continuare în pag. a 2-a)

Peste putină vreme, turiștii și schiorii vizitatori ai Bucegilor vor beneficia de telecabina. 
care-i va purta din Sinaia ptnă pe Virful Furnica, cu stafie intermediară la hotelul Al

pin de la Cota 1 400. In fotografie, stafia din Sinaia a teleegbînși.
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STEAUA Concursul republican de toamnă al juniorilor
TURUL I AL CUPEI CUPELOR

Șl POLITEHNICA ÎN TURUL II AL C. C. E., 
ÎN

trecut cu ușu-
.întîi al C.G.E., 

ale

După Ce au 
rin ța de turul 
campioanele de baschet 
tării noastre vor avea de în
fruntat adversare evi
dent mai dificile, adi
că redutabilele echipe A- 
kademilî Sofia. Teoretic, di- 
namoviștii sînt favorizați, de
oarece susțin al doilea meci 
(deci cel .decisiv) la Bucu
rești, ceea ce constituie (așa 
cum s-a dovedit de atîtea ori 
in edițiile precedente ale 
competiției) un avantaj de 
mare însemnătate. Aceasta 
nu înseamnă că baschetba
list» de la Dinamo privesc 
partida cu ușurință. Dimpo
trivă, cunoscînd că din for
mația sofiotă fac parte mulți 
internaționali, printre care și 
pivoții Golomeev și Peicev, ei 
s-au străduit să atingă 
mă superioară pentru 
două 
chjair, 
Jascț.1 
jocid 
Akademik 
Bulgariei. Cit privește meciu
rile Dinamo-Akademik. ele se 
vor desfășura la datele pro
puse de F.l.B.A. : 3 decem
brie la Sofia (arbitri M. Ște- 
fanovici — Iugoslavia și E. 
Kassay — Ungaria, delegat 
F.T.B.Â. M. Alifraghis — Gre
cia) si la 10 decembrie la 
București (arbitri A. Kjali — 
U,R.S,S. si H. Huck — R.F. 
a Germaniei, delegat F.l.B.A. 
■V. Klisejko — Polonia).

Campioana feminină Poli
tehnica va susține prima par- 
ticță la București Ia 3 decem
brie (arbitri K. Geisberger — 
Austria și G- Leudert — R-D. 
Germană, delegat F.l.B.A. S. 
Siniakov — U.R.S.S.) iar cea 
de a doua la Sofia la 10 de
cembrie (arbitri A- Kokorev 
— U-R.S.S. și I. Hertzeg — 
Ungaria, delegat F.l.B.A. I. 
Andrle — Cehoslovacia).

o for- 
cele 

mult 
Nicu-

întîlniri. Mai 
antrenorul Dan 

va asista duminică la 
pP carc-1 va susține 

in campionatul

Savu, omul de șoc și de coș al Stelei, jucdxorul care 
poate decide calificarea vicecampionilor noștri in meciul cu 
Galatasaray din cadrul Cupei

Cit privește pe Steaua, va 
juca în primul tur al Cupei 
cupelor la 2 decembrie la 
Istanbul (arbitri A. Soilev — 
Bulgaria și B. Shemina — 
Israel) și la 9 decembrie la 
București (arbitri J. Jarz.el- 
binski — Polonia si N. I’ilku 
— Albania).

„3 SECUNDE'
• tndreptut rubricii „Observații" 

de pe fogĂa dc arbitraj a meciului 
I.E.F.S. — Universitatea Timișoara, 
arbitrul principat, dr. Dan Chirlac, 
a notat : Un sala Floreasca lip
sește steagul indicator de 3 secun
de. Propun, remedierea situației". 
Iar noi, precizăm: este inadmisi
bilă absența acestui sleguleț.
• Prof. Gh. Bcnong. antrenorul 

ephipel feminine Voința București, 
care a pierdut duminică, la Sattt 
Mare, meciul cu Sănătatea, la o 
diferență de numai trei puncte 
(S3—61), ne-a rugat să transmitem 
mulțumiri arbitrilor clujeni dr. I 
Știrbit și I. Szabo pentru modul 
ireproșabil in care au asigurat 
desfășurarea întrecerii. Ii înde
plinim cu multă plăcere această 
rugăminte, rarisimă atunci cind 
o formație aflată in deplasare 
pleacă învinsă după o întrecere 
strinsă.

• Deoarece Universitatea Citii 
a plecat nseară ta Bratislava, pen
tru a lua parte la turneul inter
national intitulat „Ziua studentu
lui". meciul pe care trebuia să-l 
susțină această echipă duminică 
cu Dinamo, in etapa a VIJ-a a 
diviziei A, a fost antinat pentru 
o dată ce va fi comunicată la 
timp. Ca urmare, programul di
vizionar de simbătă și duminică, 
din Capitală. a fost definitivat 
astfel : simbătă. sala Floreasca. de 
la ora 17.30 : Politehnica — I.E.F.S. 
(m. A), Bapid — Steaua im. A) ; 
duminică, sala Floreasca de la 
ora 9 30 : I.E.F.S. — Sănătatea Satu 
Mare " ’ ” ~Cluj 
de la 
reșul 
torul
ința — A.S.A. Cluj (f. A).

(f. A). I.C.H.F. — Politehnicii 
(>n. Ă) ; sala Constructorul, 
ora 9.30 : Politehnica — Mu- 
Tg. Mureș (f. A). Construc- 
— Crișul Oradea (1. A), Vo-

După demonstrațiile maeștrilor chinezi ai paletei

IA CAPĂTUL UNOR FRUCTUOASE ÎNTRECERI..
Tntilniriie prietenești cu 

celebrii jucători de tenis de 
masă din R.P. Chineză și-au 
atins integral scopul. Publi
cul a asistat la evoluții de 
înaltă clasă, in cadrul căro
ra ap fost dezvăluite multe 
dintre tainele acestui sport. 
Au fost urmărite cu satis
facție și replicile valoroase 
pe care unii dintre repre
zentanții noștri le-au dat 
faimoșilor Jpr adversari. Și 
un alt lucru deosebit de im
portant — privit mai ales 
in perspectivă : cu prilejul 
vizitei sportivilor chinezi s-a 
efectuat și un schimb de ex
periență extrem de folosi
tor intre jucătorii oaspeți și, 
cei ai țării gazdă.

Vizionînd evoluțiile spor
tivilor chinezi — mulți din
tre ei cuqpștințe mai vechi 
— am remarcat că Ciuan 
Tze-tun, Lin Hui-cin sau I-i 
Fu-iun au rărpas aceiași vir
tuozi ai paietei. Iar la între
barea pe care și-au pus-o 
probabil mulți dintre cei 
prezenți în sala Floreasca — 
prin ce și-au dovedit supe
rioritatea de-a lungul ani
lor, Ciuan Tze-tun și colegii 
lui in fata japonezilor ? — 
vom răspunde, asopiindu-ne 
opiniei exprimate mai de 
mplt de . antrenorul Victor 
Vladoiie : jucătorii chinezi 
au execuții mai rapide și 
puternice, loviturile lor sipt 
mai scurte, drepte, in com
parație cu niponii (mișcări 
largi și rotație de jos in 
sus). Iar Ciuan Tze-tup se 
impune și printr-un alt atu : 
este sjngurul care știe să 
atace și din rever.

Cit privește pe Lin Ilui-cin. 
ea este o apărătoare sută la 
sută, dar de mare clasă, 
care punctează jocul doar 
rareori cu atacuri decisy". 
Maniera de a acționa a aces
tei jucătoare ne reamintește 
o observație pe deplin înte
meiată. făcută de moeptra 
emepită a sportului Bl|a 
C onstanlincscii : „Un apără
tor nu pierde întotdeauna 
numai pentru că nu a ata
cat suficient, ci și pentru că

nu a... apărat bine !“ In
tr-adevăr. important este ca 
un sportiv săr.și 
neze ceea ce știe 
încerce de toate. . F 
că vorbim și de stiluri de 
joc. să ne oprim puțin și 
asupra controversei : priză 
schimbătoare, sau priză fixă? 
Iată că jocul lui Cian Sî-Iin 
reprezintă o adevărată pie- 
doarie în favoarea primei 
teze, deși numărul adepților 
ei este mai redus. Cian Si-lin 
își sprijină paleta pe patru 
degete, cind se afla în defen
sivă. iar ciad atacă trece Ia 
priza toc. Dar acest mod 
de a ține paleta, mal puțin 
ortodox, nu l-a împiedicat 
pe Cian Si-lin (deși apără
tor) să figureze în elita te
nisului de masă mondial. în 
tinip ce alți jucători, clasici, 
nu izbutesc să depășească 
limitele mediocrității. Con
tează. așadar, calitățile indi, 
viduale. felul cum sînt ele 
dezvoltate si nu doar anu
mite precepte teoretice, in
firmate deseori de practică.

Desigur, interesează, chiar 
în primul rind. și modul 
cum S-au romportat sporti
vii români. Succesele obți
nute (?e Murii) Alexandru, 
Carmen Criggn. Eleonora 
Mihalca. Teodor Gheorghe și 
Șerban Doboși la o serie de 
adversari de n asemenea ta
lie ne bucură. Posibilitățile 
lor sint insă mai mari. Fapt 
demonstrat chiar în partide
le pierdute. Este însă ne
voie de un volum sporit de 
muncă, de o participare con
știentă a sportivilor la pro
cesul de instruire. Poate că 
seriozitatea și tenacitatea a- 
rătate de oaspeți la antre
namente și în competiție (in
diferent de valoarea parte? 
norului sau de evoluția sco
rului) vor influența și ele 
m rițalifatea unora dintre ju
cătorii noștri referitoare la 
sportul de performantă, ge
nerator de mari satisfacții 
dar și de multiple indato- 
riri. fără nici un fel de 
rabat,

C. COMARNISCHI

perfect io- 
și nu să 

Și pentru

AU FOST DESEMNAȚI ClȘTIGĂTORII
ORADEA, 19 (prin telefon 

de Ia trimisul nostru). A 5-a 
ediție a concursului republican 
de toamnă al luptătorilor ju
niori (mari și mici) de „libere” 
s-a încheiat joi la prînz, prin 
consumarea pasionantelor în
treceri ale finalelor. Merituoșii 
juniori, care au trecut prin ne
cruțătoarele tururi eliminatorii, 
și-au disputat întiietatea cu 
deosebită ardoare oferind mul
te meciuri spectaculoase. Cu 
totii știau că in afara meda
liilor dc mare preț pentru ei la 
începutul urcușului spre per
formanță. era dc astă dată ți 
un bun prilej de a intra in 
sufragiile selecționerilor pentru 
campionatele mondiale de anul 
viitor (Tokio. 1—6 mai).

Nu știm care dintre ei vor 
corespunde exigențelor antreno
rului federal Ion Crîsnic și ale 
celorlalți tehnicieni. Noi ne re
zumăm însă, deocamdată, să 
subliniem comportarea merito
rie a unor finaliști ca. de exem
plu. T. Sabău (Oradea). — cat. 
48 kg. G. Conrad (Brașov), V. 
Dinia (Tirgoviște) — 52 kg. C. 
Zeiner (Lugoj) — 56 kg. 
Suba (Tg. Mureș). St. Buceag 
(Galați) — cat 65 kg, St. Po
pescu (Rapid București), I. Mol
nar (Arad) — 81 kg (juniori 
mari). T. Osman (Coastanța) — 
48 kg. SL Dobrescu (Craiova, 
A. Bălăianu (Rapid București) 
81 kg (juniori mici).

Un succes remarcabil au ob
ținut juniorii de la Rapid Bucu
rești (antrenori V. Pălrașcu și 
V. Caras). Dunărea Galați (Șt. 
Babin). Lemnarul și Șc. sp. 
Odorhei (P. Elekes și I. Ko
vacs) și Comerțul Tg. Mureș 
(F. Gyarmati) care au cucerit 
cele mai multe locuri fruntașe. 
Nu putem încheia aceste suma
re considerații fără a sublinia

A.

cupelor.

O confruntare intre campioanele României și Poloniei
După o pauză lungă (de 

altfel nedorită), 
internațională a 
lor noștri se reia 
cu întilnirea inter-cluburi 
dintre campioana României, 
Steaua București, și cea a 
Poloniei, Legia Varșovia.

întilnirea se anunță atrac
tivă, avînd -în vedere valoa
rea celor două formații. Ea 
ește, de altfel, c revanșă a 
meciului care a avut loc

activitatea 
halterofili- 

sîmbătă

COPIII DE LA STEAUA 
AU CUCERIT 

„CUPA PROGRESUL’
„Cupa Progresul", competiție 

de polp rezervată echipelor de 
copii din Capitală, s-a desfășu
rat timp de trei săptămini la 
bazinul Floreasca. inchejiidu -se 
.cu victoria formației 
Rezultatele meciurilor 
Steaua — Rapid 3—1, Șc. sp. 
2 — Progresul 2—1. Șc. sp. 
j _ școlarul 4—0. Clasament 
nai : 1. STEAUA, 2. Rapid, 
Sc. sp. nr. 2. 4. Progresul, 
Șc. sp. r.r. 1, ’ 6. școlarul.
A. POPOVICI — RECORD 
LA 100 M CRAUL COPil

Tn cadrul concursului de înot 
dotat cu „Cupa Prahova41, Adrian 
Popovici a stabilit. în 
din Ploiești (50 m). un I 
.cord naționaj la 100 m 
categoria copii, grupa B 
ani), cu timpul de 1:05.5. 
chiul record îi aparținea tot. lui 
cu 1:06.3. A. Popjvici este anr 
trenat de .maestrul sportului IVI. 
Mitrofan.

anul trecut la Varșovia, unde 
campioana 
furnizat o 
cîștigînd
De data 
Steaua va 
tînără, cu 
periență, dar cu 
perspective, 
elemente
S(an Dincă. V.
Stoicescu, G Ghelmcgearvi 
care debutează cu acest pri
lej într-o întrecere 
ționaiă.

Oaspeții au in 
cîțiva halterofili < 
clasă internațională 
pornesc favoriți. Ne 

olimpici

țării noastre a 
mare surpriză, 

disputa cu 4—3 '. 
aceasta, echipa 
alinia o formație 
mai puțină ex- 

frumoase 
Este vorbă de 

ca :
Dincă.

T. Macra, 
Dinu, Gb.

interna-

SCHIUL
(Urmare din pag. 1)

montane lacobcni ți Panaci 
(prof. P. Chiriluș și E. Mîn- 
drilă), unde peste 3 000 de 
copii așteaptă prilejul afir
mărilor. Experiența Fundata- 
Bran, bogată în rezultate, 
trebuie extinsă : 2. să găseas
că in magazinele- comerțului 
schiuri și, mai ales bocanci 
tic schi (fond) pentru copii 
— principalii consumatori ; 
3. profesorii, instructorii, an
trenorii să participe la un 
curs scurt de îndrumare, un 
schimb de experiență, orga
nizat de F.R.SI3., cu specia
liștii județelor consacrate.

★
JUDEȚUL HARGHITA, pro
filat îndeosebi pe combinata 
nordică (fond și sărituri), ne 
face surpriza unor realizări 
însemnate mai ales în doțne- 
niul bazei materiale. La 
Miercurea Ciuc, din pasiunea 
locală și cu sprijinul F.R.S.B., 
a apărut un complex cu două 
trambuline (de 80 și 30 m). 
Alte două trambuline (80 și 
30 m) aflate la Valea Strim-

Steaua, 
decisive: 

pr> nr. 
Rr 

3, 
fi.

bazinul 
nou rp- 

craut, 
' (11— P ' ‘ Ve-

formație 
de certă 
și care 

> gîndîm 
la medaliații olimpici și 
mondiali Smalczerz, OzimeU 
și Zielinski,

întilnirea dintre Steaua și 
Legia va avea loc mii ne, 
simbătă, de la ora 16, în 
sala Steaua din calea Plev- 
nei 114.

O X

CUPA MUSCELUL
în ultima etapă a competiției 

pugilistice pentru juniori și do
tată cu „Cupa Muscelul" s-a dis
putat o singură intilnjre : Vo
ința Reglii» — Muscelul Cimpu- 
lung 20—19. Clasamentul arată 
astfel :
1. Nicotină lași
2. Dpnărea Galați
3. Voința Reghin
4. C.S.M, Reșița
5. Muscelul C-lung

arată
2 2 0

■2 2 0
2 1 0
2 0 0
2 0 0

o 
o 
12
2

50—25
40—34
33—42
35—41
28-49

ireproșabila organizare — asi
gurată de F.R.L. ?1 Consiliul 
județean pentru educație fizică 
și sport Bihor — precum și ar
bitrajele fără greșeală ale lui 
C. Popescu, D. Pîrvulescu, V. 
Dona, I. Gheorghe (București), 
Gh. Marton (Cluj), I. Oprea 
(Oradea) și alții.

REZULTATE — juniori mari: 
cat. 48 kg — 1. T. Sabău (O- 
radea), 2. A. Kalapacs (Odor
hei), 3. P. Blindu (Constanța) ; 
52 kg — 1. G. Conrad (Brașov),
2. V. Dima (Tirgoviște), 3. T. 
Szatmari (Odorhei) ; 5G kg — 
1. C. Zeiner (Lugoj), 2. L. Si
mon (Odorhei), 3. R. 
(Dinamo Buc.) ; 60 kg — 
Gheorghiu (Galați), 2. Gh. Do- 
bronel (Brașov), 3. T. Tilvan 
(Timișoara) : 65 kg — 1. A. 
Șuba (Tg. Mureș). 2. St. Bu- 
ceag (Galați), 3. T. Sofronici 
(Arad) : 70 kg — 1. Gh. Bu- 
ceag (Galați), 2. E. Teglaș (O- 
dorhei), 3. Tr. Limbă (Brașov); 
75 kg — 1. 51. Pircălab (Călu- 
găreni). 2. M. Oroianu (Arad),
3. N. Moghioroș (Tg. Mureș) : 
81 kg — 1. Șt. Popescu (Rapid 
Buc.). 2. I. Molnar (Arad). 3. 
C. Hauslinger (Odorhei) ; 87 kg

—1, I. Lup (Brașov), 2. Tr. 
Stoian (Rapid Buc.). 3. I. Pre
da (Craiova) : +87 kg — 1. V. 
Enaeiie (Galați), 2. N. Ștefă- 
nescu (Orșova), 3. F. Bcreczki 
(Tg. Mureș).

Ciștigătorii locurilor I la ju
niori mici (in ordinea catego
riilor) : T. Osman (Constanța), 
V. Florescu (Șc. șp. Energia 
Buc.). V. Barbu (Rapid Buc.), 
N. Dorobanții (Rapid Buc.), C. 
Orendi (Brașov). T. Șeregely 
(Tg. Mures), V. Mihăilă (Timi
șoara). A. Bălăianu (Rapid 

Buc.). L. Grama (Dinamo Buc.), 
Șt. Albert (Cluj).

Vineri dimineața încep, tot 
în sala Armatei din localitate, 
confruntările finalelor naționale 
ale juniorilor la greco-romane.

RADU DUMITRESCU

Vinău
1. V.

Virsta : 50 ani (la 1 ia
nuarie 1911). înălțimea : 
1.99 m. trăgător principal : 
profesia : student în anul I 
la Politehnică, in Galați. 
Provine de la Liceul cu 
program special de educa
ție fizică din Rm. Vîlcea; 
a început practicarea vo
leiului ta vîrsta de 13 ant. 
sub îndrumarea prodigiosu
lui antrenor nrof. Lauren- 
țiu Stilea. care l-a pregă
tit, pînă în toamna acestui 
an : a făcut parte din lo
turile naționale de juniori 
și tineret (între anii 1967— 
1970) care au cîștigat „Tur
neul Prietenia" în Ceho
slovacia (1908) și a ocuoat 

i locul HI la „europenele" 
de juniori în U.R.S.S. Din 
această toamnă, evoluează 
în sextetul de bază al uneia 
dintre cele mai puternice 
echipe ale diviziei A. Po
litehnica Galați, făcînd dia
gonală eu Gabriel Udiș
teanu. Este selecționat în 
prima echipă reprezenta
tivă a țării. Se spune des
pre tînărul Radu Dumi
trescu că ar fi cel mai 
bun produs al voleiului 
masculin românesc din ul
timii ani

in timp ste
pe firmamen- 
nostru, mulți 
la fel de va- 
actualul său

Comparînd 
lele apărute 
tul voleiului 
îl consideră 
loros ca și
coleg de echipă Udișteanu. 
Unii înclină să creadă că 
depășește nivelul pe care 
cunoscutul nostru interna
țional îl atinsese la 19—20 
ani ! Dumitrescu a fost re
perat de inimosul profesor 
Laurențiu Stilea, atunci 
cînd, după terminarea șco
lii elementare la Băile Go
vora — locul natal — s-a 
prezentat la admitere, la 
Liceul nr. 2 din Rm- Vîl-

cea. Ochiului expert al an
trenorului, care mai desco
perise și alți voleibaliști 
valoroși : Ileana Gheor- 
ghescu-Novac, Laurențiu 
Dumănoiu, Drago? Popescu 
etc., nu putea să-i scape 
un element atît de dotat 
pentru volei. După cîțivs 
ani de muncă asiduă, în 
condiții departe de a fi 
ideale. Radu Dumitrescu 
s-a făcut remarcat. De la 
debutul său în divizia A, 
Radu a confirmat nădej
dile ce s-au pus în el, evo- 
luînd bine în toate jocu
rile și impunîndu-se pentru 
Iotul de seniori, aflat în 
mare criză de trăgători 
înalți și valoroși. în sfîrșit, 
echipa reprezentativă are 
încă un jucător care poate 
sta alături de Udișteanu. 
Rămîne doar ca afirmarea 
sa să fie susținută pînu la 
atingerea perfecțiunii. Iată 
ce trebuie să nu uite Radu 
Dumitrescu și actualul său 
antrenor George Kramer.C. CHIRIAC

Intre buturi cu D1 JEAN CLAUDE BOURRIER
Secretarul general al Federației franceze de rugby

Dl. JEAN CLAUDE BOUR
RIER, secretarul general al 
Federației franceze de rugby, 
personalitate marcantă în. 
.sportul cu balonul oval, a 
avut ațțțibiWatea, ieri dimi
neață — in cadrul unei scur
te convorbiri telefonice — să 
ne răspundă la cîteva între
bări.

— Care este opinia dv. de
spre meciul România—Franța?

— Partida este foarte im- 
portantă pentru ambele echi
pe și foarte dificilă în ace
lași timp. Românii sînt greu 
de învins, mai ales cind joacă 
pe teren propriu. Noi trebuie 
să ne apărăm cu strășnicie 
șansele, pentru a dovedi, în 
continuare, că rugbyul fran
cez este cu adevărat valoros.

— Ce șanse acordați echi
pei Franței ? Dar României ?

— Mă supuneți Ia o grea 
încercare. Rugb.vul în Româ
nia a făcut serioase progrese 
ceea ce desigur spune multe. 
Vom încerca să ciștigăm. Șan- 
șele României ? A nu se uita 
că ei ne-au mai învins.

— Un pronostic ?
— Cu plăcere, dar... după 

meci ’!

— Citcva cuvinte despre 
ultimele noutăți din lotul 
„cocoșului galic".

— Vom alinia e echipă tî- 
nără dar, după părerea mul
tora, foarte puternică. Singura

noutate îmi par® a fi absen
ța lui Can-ere, datorită Insu
ficientei 
rest...

— Va
nr. I ?

— Ny.

pregătiri fizice. In

fi Canloni jucătorul

Toți sînt
— Vă mulțumim, 

la București.

buni.
Te curind

PRECIZĂRI REFERITOARE LA ARBITRAJ
S-a scris mult in presă des

pre comportarea echipelor noas
tre la ultimele „mondiale", 

s-au organizat discuții publice 
la care și-au spus cuvintul 
specialiștii, s-au făcut cunos
cute niște măsuri ee se vor 
adoptate pentru redresarea vo
leiului românesc (chiar dacă 
aceasta se va produce peste 
ani și ani).

Dar arbitrii dip țară au aflat 
mai puține date ce l-ar fi in
teresat in mod deosebit : arbi
trajele și unele noutăți privind 
regulile de joc.

La mondiale au făcut impre
sie bună și au fost apreciate 
favorabil arbitrajele egale pe 
toată durata jocului, mai îngă
duitoare la contactul cu mingea 
in poziții dezechilibrate ale ju
cătorilor, severe la greșelile 
comise in poziții statice și foar
te severe in privința greșelilor 
Săvîrșite la acțiunile de pe fi
leu.

Două precizări de interpreta
re au dat naștere 
aprinse, dat fiind modul dife
rit, de aplicare a tmț'.ulu: do 
regulament editat ' - - -- -
in unele țări.

tn final, s-a precizat că o 
minge atacată clar prin afara 
benzilor laterale (cu toată cir- 
pumferința) poate fi blocată in 
propriul teren, șau chiar in te
renul atacantului (in acest din 
ur;nă caz. binejnțcles, după lo
virea mingii de către cel ce a Ia
că). Dacă mingea atinge 
jul, faza poale fi confinifetă

SUCEVEAN Șl HARGHITEAN
bă, cu ușoare amenajări în 
contrapantă, sint capabile să 
primească organizarea celor 
mai pretențioase concursuri. 
Odorheiul Secuiesc are o 
trambulină pe care copiii se 
pțegătesc să încerce senza
țiile zborului.

Unități de performanță se 
pregătesc să inunde piftiile 
și trambulinele : 4 grupe de 
schiori (130) fondiști — sări
tori și alpini (prof. Bonis Fe- 
renez, Sillo Gheza și Ștefan 
Borbath) se pregătesc pe us
cat la Șc. sp. Miercurea Ciuc. 
Peste 70 de copii — fondiști 
și săritori — se antrenează de 
cite 3 și 5 
la" Șc. sp. 
îndrumarea 
lecheș, iar 
se află peste 70 de copii fon
diști, îndrumați de prof. Cor
nel Bîră. La Odorlieiul Se
cuiesc secția de sărituri „Vo
ința", pregătită de felefan 
Moșa, numără 26 de copii en
tuziaști, Mai sînt și alte sec
ții în perspectivă pentru noul 
sazon : de sărituri la „Ilpr- 
ghita-Odorbei" ți Avîntul

ori pe săptăniînă 
Gheorghieni sub 
prof. Ariton E- 

la Șc. sp. Toplița

la dezbateri

textului de 
de F.I.V.B.

Miercurea Ciuc: de schi-fond 
la Avîntu] Ghieorgheni, iar 
secția de schi fond Minerul- 
Chilieni așteaptă un 
nor.

Harghita a mai dat 
lui românesc nume 
ca Jlona Miclos, 
Vilmoș, Eodor Nicolae, Iujia- 
na Bogozi, Eva Marcos. Ele 
au apărut totuși rar. Noua 
concepție de organizare, pa
siunea și sprijinul local asi
gură o frecvență, o perma
nență, un viitor. Esențial și 
îmbucurător este că se mun
cește, că există entuziasm, 
ceea ce cu siguranță va con
duce și la rezultate. Impor
tant este însă ca și F.R.S.B. 
să sprijine începuturile, prin 
îndrumare și control, prin 
cursuri practice de pregăti
re profesională, schimburi de 
experiență pentru profesori și 
antrenori, prin reorganizarea 
și activizarea colegiilor jude
țene de antrenori. Experien
ța locală trebuie întărită. En
tuziasmul trebuie încurajat și 
roadele nu vor întîrzia să 
apară.

antre-

schiu- 
sonore 

Gheorghe

si. firește, echipa care a efec
tuat blocajul beiteficiază in con
tinuare de numărul respectiv 
de lovituri. Dacă, dimpotrivă, 
blocajul nu este atins de min
ge. atunci arbitrul întrerupe 
jocul, penalizing greșeala ce
lui ce a atacat prin afara benzii 
laterale.

S-a stabilit, de asemenea, că 
o minge care atinge foarte ra
pid miiniie și, imediat, capul 
unul jucător sau o parte a 
corpului său, mai syș de centu
ră. atunci cind acesta se aCă 
antrenat efectiv la executarea 
unui blocaj, s,e consideră e sin
gură lovitură, echipa acestuia 
puțind să mai joace de dopă 
ori mingea. Dacă mingea atin
ge distinct și fracțiopat miinile 
unui jucător ce blochează și 
apoi, după ee acesta a ieșit <*n 
acțiunea inițială de blocaj (ate
rizase, lăsase miinile sub nive
lul fileului, plonjase, se auto- 
dublase ctc.) lovește peptru a 
doua oară mingea, sau ea îl 
atinge pentru a doua oară in 
cap șau intr-o parte a corpului 
(mai sus de centură), atunci 
se consideră două lovituri în 
blocaj și echipa respectivă are 
dreptul la o ultimă lovitură.

In ceea ce privește celelalte 
reguli de blocaj, nu s-au pro
dus schimbări și nu S-au făcut 
alte - precizări față cje ultimul 
te^t de regulament deja cu
noscut.

Singura modificare, adoptată 
pentru josurile internaționale 
începind de la 1 ianuarie 1971, 
se referă la montarea unor an
tene de 20 cm in afara benzilor 
laterale. Antenele, confecționate 
din plastic, bambus, sau din 
alt material flexibil, se prind 
Ia banda de jos a fileului (cu 
leucoplast sau capse), traver
sează ochiurile acestuia, ridi- 
cîndu-se la circa 60 cm peste 
nivelul fileului. Ele au menirea 
ca atunci cînd vibrează, să dea 
certitudinea că mingea a trecut 
efectiv prin afara benzilor late
rale. împreună cu dr. Mircea 
Albul și cu cîțiva prbiti-i străini 
am demonstrat că vibrația ante
nelor depinde de unghiul pe 
care-l fgce mingea atunci cind 
se îndreaptă către bandă. Cu 
alte cuvinte, dacă mingea se 
îndreaptă absolut perpendicular 
pe fileu și ea depășcșțe cert 
și cu toată circumferința sa 
banda laterală (chiar cu numai 
2—3 cm), evident că antena va 
vibra, indicjnd trecerea greșita 
în terenul advers. Dar daca 
mingea vine spre bandă din a- 
fara terenului și pe o direcție 
care face un unghi de numai 
20—30 grade cu planul fileului 
(cum se intîmplă frecvent) an
tena trebuie să vibreze pentru 
că este atinsă neapărat, cu toa
te că mingea ar fi putut trece 
cu o parte din circumferința sa 
ne deasupra benzii laterale. 
Adică faza ar fi putut contuipa, 
Ni s-a răspuns ca avantajele 
introducerii antenelor 6înt_ tnai 
mari decît dezavantajele Și s-a 
hptărît utilizarea lor.

Consider că esta timpul ca 
F.R.V. să hotărască introduce-

rea antenelor la jocurile din 
cadrul diviziilor noastre, fiind 
justă observația apărută recent 
în „Sportul" că echipele care 
ne vor reprezenta în competi
țiile internaționale se vor găsi 
în fața unei necunoscute, dacă 
se întîrzie aplicarea acestei noi 
reguli.

Costin MUȘAT
arbitru international

CLASAMENTE
CLASAMENTUL LA

(A)

j. Steaua
2. Politehnica Gl.
3. Rapid
4. Dinamo
5. Viitorul Bc.
6. T.E.F.S.
7. Politehnica
s. „U“ Cluj
9. Tractorul

10. Petrolul
îl. Unirea Tricolor
12. Explorări

Tffl.

MASCULIN

6
5
3
4
4
3
3
22
1
X
0

CLASAMENTE MASCULIN 
DIVIZIA B

ISERIA

1. Univ, Timișoara 6 6 0 18:3 12
2. SiJvțHia

Simleul S. 8 5 1 15: 7 11
3. Progresul Buc. fi 5 1 16: 9 11
4. Voința Ar»d 6 4 ? 16; 7
5. A.S.A. Sibiu fi 4 o 14:1.1 10
6. Alumina Or. | 3 3 12:12 9
7. Tnd. sîrmet C.T. fi 3 3 9:10 9
8. Politehnica Bv. 6 n 4 12:12 8
9. Voința Buc. 6 2 4 8:13 8

10. C.F.R. Cluj 6 1 5 B:t7 7
11. Corvinul Rd. fi 1 5 5:17 7
12. C.F.R. Tmș. C 0 6 5:18 6

SERIA A

1. Univ. Craiovg
2. Electra Buc.
3. Relonul Săvinești
4. Politehnica Iași

n-A

6 6 0 18: 5 12
6 5 1 17: 5 11

i 6 S 1 17: 7 11
6 5 1 15; 9 11

5. Aurora Buc.
6. Farul
7. Constructorul Sv,
8. Vagonul PI.
9. Medicina Buc.
■ Electroputere 

Biderurgistul Gl. 
Univ. Bpc.

FEMININ 
I

11. 61derurgfst.pl Gl.
12.

SERIA

1.2.
3. I.T.B. Informația
4. Sănătatea Arad
5. Corvinul Deva
6. Drapelul r. Sibiu
7. Voința Brașov
S. Medicina Tg. M.
9."Viitorul Bistrița

10. Voința Zalău
11. Medicina Cluj
12. Voința Oradea

A I

Voința M. Ciuc 
Spartac Buc.

SERIA

1. Viitorul Buc.
2. Univ. Buc.
3. Flacăra r. Buc. 
«. Progresul Buc.
5. Constructorul
6. Voința G-ța.'
7. Sănătatea Tgv.
8. Politehnica Gl.
9. Univ. Iași

10. A.S.E. Buc.
11. Sănătatea BL’
12. Electromotor Pil-.

Intîlnirea cu Franța,
un festival al sportului cu balonul

i

oval

3
3 h 
o 
î 
t 
o

3
3
4
4
3
5
6

(ț 5 1 15: 4 11
6 5 1 15: 5 11

i 6 4 2 13: 9 10
5 4 1 14: 4 9
5 4 1 13: 8 9

16 3 3 15:11 9
6 3 3 12:11 9
8 2 4 9:15 8
6 2 4 8:16 8
6 1 5 6:15 7
6 1 5 5:17 7
4 0 2:12 4

n a

6 5 1 17: 5 11
6 3 1 13: 5 11
6 5 1 17: 7 11
6 S 1 17: » îl
6 4 l 12: 7 ț
9 2 4 9112 i
« 2 < 10:13 «
C 2 4 8:13 6
0 2 4 7:14 8
8 1 5 12:15 7
6 2 4 7:14 7
Ș 0 5 0:15 5

Iptilnirea cu Franța se află 
la cea de a XlX-a ediție a sa. 
Și in trecut partidele cu echi
pierii cocoșului galic au oferit 
spectacole rugbystice de înaltă 
clasă.

_ Ce ne prezintă echipa actua
lă a Franței ? Nume remarca
bile, jucători compleți. care in 
afara sarcinii postului acționea
ză în cimp atît în atac, cit și 
în apărpre (Dauga, Spanghero, 
Viard), o înaintare — cu greu
tate foarte mare — ce consti
tuie un pachet puternic și omo
gen, care furnizează mingi li
niei de treisferturi. In același 
timp, pe această linie acționea
ză jucători cunoscuți. cu cali
tăți extraordinare, cu o mișcare 
în teren deosebită, care cu
nosc sarcinile compartimeniului, 
fiind și buni realizatori (Can
ton! și BourgarcI). In rîndul 
realizatorilor trebuie să trecem, 
indiscutabil, și pe Villepreux, 
care la toate meciurile din cam
pionat sau internaționale se nu
mără printre marcatori. Cei doi 
centri, Tillo și Lux, formează 
un cuplu strălucit. Francezii ali
niază. așadar, o formație foarte 
puternică, cu care vor. desigur, 
să-și adjudece, încă o dată, 
Cupp F.l B A. De asemenea, 
pentru ei întilnirea de la Bucu
rești constituie si un test pen
tru Turneul celor 5 națiuni 
(care începe imediat după me
ciul cu noi), deoarece formația 
României întrunește în joc prin
cipalele calități ale viitorilor lor 
adversari.

Ce le vom opune ?
Team-ul nostru este constituit 

pe scheletul echipei care a ju
cat contra Italiei, la Rovigo, 
cuprinzind pe cei mai in for
mă rugbyști. Principalele carac
teristici ale XV-lui nostru sint : 
organizare în acțiunile dc plac

și apărare, omogenitatea com
partimentelor și a liniilor, vi
teză de deplasare, distribuția 
efortului pe întreaga echipă. 
La toate acestea se mai adaugă 
și dorința de a practica un rug
by de calitate superioară, mai 
ales că beneficiem și de apor
tul multor internaționali ce au 
jucat împotriva Franței, fie in 
națională, fie la club.

Lotul nostru cuprinde aproa
pe 30 de jucători : Dinu, Ba
ciu, lorgulescu, Țuțuianu. Ser
bau, Ciobănel, Rășcanu. Dara
ban. Matecseu. lrimescu. Dra- 
gomireseu, Nica. Suciu. Braga. 
Durbac, Drăerulescu. Teodorescn, 
Ciornei, Iiliniie. Atanasiu, Fu- 
giiri. Pop. Nicolescu, Mihai, Bâr- 
găuiiaș, Budică. Teleașă, Peter. 
Dintre aceștia, urmează ca pen
tru partida cu Franța să-i ale
gem pe cei mai buni 13 care 
să poată pune în practică cit 
mai bine ideile tactice preconi
zate.

Fiind o adevărată sărbătoare 
pentru toți iubitorii sportului 
cu balonul oval, vrem să ono
răm această importantă întilni- 
re printr-un joc frumos și să 
obținem un rezultat onorabil.

AI.. TEOFILOV1CI
P. COSMANESCU 

antrenorii lotului

ÎN DIVIZIA B
desUșu- 
rezufta- 

1 i P'l’O- Ariil lectura Bue.

In diyizia secundă s-a 
ral etapa a Vllf-a. lata 
fele înregistrate î SERIA 
greșul 
6—0 (3—0). Sp. studențesc Buc. — 
Aeronautica Buc. 32—6 (19-r3),

N. Oltenița

Echipa Clubului sportiv școlar — 
campioană de toamnă

a juniorilor
După o scurtă întrerupere, cau

zată de o nouă etapă în pregăti
rea lotului, campionatul juniori
lor a fost reluat cu partidele eta
pei a șaptea, ultima a turului. 
Rugbyșfii Clubului sportiv școlar, 
antrenați de Cornel Munteanu. do
mină autoritar. Cu fiecare întîl- 
nire. nurpărul punctelor marcate 
crește vertiginos, ca urmate a 
t;pui atac deosebit de percutant 
si eflaace. Si în această etapă, 
iucînd în compania Griritei Roșii, 
școlarii au obținut o victorie fa
cilă. întrudt grjvitenii se prezintă. 
In mcupentul de fată- ta un nivel 
valoric scăcut. Rapidul a dispus 
de rugbyștii de la școala sportivă 
nr. 2 după un loc echilibrat șl 
viu disputat. în felul acesta, ra- 
pidiȘtii ș!-ait consolidat poziția a 
doua în clasament, distanțîndu-se 
la două puncte de Steaua, care a 
reușit o victorie la un scor strîrs 
în fata juniorilor de la Const.ru 
torul. Progresii a înscris nrimnl 
succes în palmaresul său din ac
tualul campionat dispunind de Di
namo. Formația din st.r. dr. Staieo- 
vici egalează la puncte pe Grivița. 
dar își păstrează locul penultim în 
clasament rlin cauza espvirrpjuiztl 
mai slab. Dinemoviștii — eu Vh- 
frfngeri 'pe toată linia — nu-șf gă
sesc în nicj un fel cadența, evo
luțiile lor netrecînd pragul prime
lor lecții din abecedarul njbyulul.

Intr-un anumit fel. interesul 
pentru stabilirea campionilor a 
scăzut slmtîtor. pentru că — se 
pare — nici q echipă nu poate 
nune p’edie: mat sm"nașe XV-Piti 
Cluhulțli snnrtiv școlar aflat In
tr-o formă deosebită. Ușoare 
schimbări de locuri — în ultimă 
instanță nesemnificative — mai 
pot fi înregistrate doar între locu
rile 2—4 si partea inferioară a 

-------------- deoarece jntre for- 
' "un sen-

32—8
S. N. Oltenița — Tînărul Petrolul 
Plutești 13—3 (9—0), Petrochimistul 
Pitești — A.SE. Buc. 9-3 (3M>), 
Vulcan Buc. — Dunărea Glurgiti 
4G—3 (17—3) Gloria Bue. — Olim
pia Buc. 37'—5 (12-rră) ; SERIA A 
IlrA : Minerul Broștenj — U.S.A.S. 
Năvodari 18—11 (3—a), Construeto- 
rul Suceava — Agronomia Iași 
9—0 (0—0), Unirea Tricolor Brăila 
— A.S.JW, Tecuci 144-3 (3-8). An
cora Galați — Constiuctorul Bir- 
lad 3—3 (3—0) ; SERIA A UI.A : 
Voința Timișoara -r Metalul Tr. 
Severin 34—5 (12—0), C.F.R. B.ra- 
șov — Chimia Tîrnfivent 11—11 
(3—6). Electroputere Craiova — 
Precizia Săcele 8—6 (3—6), U.M. 
Timișoara — Politehnica Cluj 
3—0 (3—0).

Rubrică redactată de
Emanuel FANTANEANU

Echipa Gromoscica
Zagreb joacă 
la Tg. Mureș

Popicarii clubului iugoslav 
mosaic^ Zagreb (feminin și 
culin) vor susține cîte 
jocuri în eompamla unor 
t.ii din Tg. Mureș. Oaspeții

Gro- 
mșs- 
două 

form ș - 
întîlni. în° zipa de 22 noiembrie, 
pe Dermagant <f> C.T.R-
(m). iar cu dopă zile mal tlrziu
pe Dermag^int Jf) .1
vor qvea ca adversare, cunoscutele 
divizionare mureșene, echipei» 
Voința.

echipei*

clasamentului- ,------------
maiiUe resnsetive există 
sibil echilibru de forțe.
REZULTATELE etapet A VII-A

C.S.S. — Grivița Roșie 41—9
•Rapid — Se. sp. 2 9—6
Steaua — Constructorul 11—9
Progresul — Dtnâmo 9—3

clasament

7 7 0 0 233: 2ț 21 
7 6 0 1 155: Si 19
7 6 0 2 66: 86 17 
7 4 0 3 142: 49 15
7 3 0 4 49:101 13 
7 1 0 6 37:129 9 
7 1 9 6 83:149 9 
1 0 0 7 .39:215 7

I. cs.s.
8. Rapid
3. Btegua
4. Șc. sp. 2
5. Constructorul
6. Grivița Roșie
7. Progresul 
s. Dinamo

Reprezentanții 
a șapte țări 

la „Cupa orașului 
București1'

In zilele de S—6 decembrie »* 
va desfășura cea de a V-a ciiiție 
a tradiționalei eampetltfl Inter
naționale. „Cupa orașului Bucu
rești". La ediția din acest an a 
acestui mare turneu Internatio
nal șl-au anunțat participarea, 
pe lîngă sportivii noștri și po
picari din Fehos'ovacla, R. D. 
Germană. R. F. a Getmgnlei. 
Franța, jugos'avia. Ungaria. Prin
tre competitori vor fl prezenți 
țt cel mal buni popicari al lumii, 
printre care, D. Zleher (Tl.F.G ) 
campion mondial, p. Eberhardt 
(R.D.G.) campion mondial la 
dițlilu, S. Miro (Iugoslavia), fort 
campion mondial și alfi ași ai a- 
cestul sport.

61derurgfst.pl
Const.ru
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iMPLINIREA UNUI VECHI DEZIDERAT

'0 NOUĂ ACȚIUNE CURAJOASĂ
ÎN FOTBALUL ROMÂNESC

• 6 echipe de club vor întreprinde la iarnă turnee In
Pe linia întăririi echipelor românești de club, 

dării și afirmări; lor pe plan internațional, tema 
directe (netuteîate de federație) dintre cluburile 
ceie străine a reprezentat în ultimii ani un laitmotiv reve
nit în zeci de ședințe, plenare, consfătuiri. In sfera acestor 
niult dorite contacte, au fost amintite adeseori și anualele 
turnee de iarnă, la care pînă acum au avut acces numai lo
turi reprezentative.

Iată că, din acest an, dind curs revendicărilor justificate 
ale cluburilor, Federația română de fotbal le-a lăsat acestora 
un cimp liber de acțiune pe planul tratativelor cu echipe 
străine. SPIIIJININDU-LE EFORTURILE PENTRU DEFINI
TIVAREA ȘI CONTRACTAREA UNOR TURNEE DE IAR
NA IN TARILE CALDE.

a consoli- 
contactelor 
noastre și

țările Americii și in Africa
meinică pregătire prin jocuri. 

Cunoscînd efectele poziti
ve ale turneelor de iarnă a- 
vute asupra echipei națio
nale — care și-a sporit con
siderabil experiența și forța 
în contact cu adversari va
loroși — este de așteptat ca 
și asupra echipelor de club 
ele să aibă urmările dorite.

O nouă acțiune .curajoasă 
este pe cale de realizare în 
fotbalul românesc.

sportul

IMPORTUL
Foarte mulfi sfnt de acord 

că marfa de import (și de 
export) cea mai prețioasă 
este ideea.

Și în fotbal se importă 
(sau se exportă) idei.

Firește, exportă idei țările 
mari producătoare de fot
bal. Țări cu o producție fot
balistică numită adesea „in
dustrială".

Noi, se știe, nu ne numă
răm printre ele.

Ne-am cîștigat un loc sub 
soare și acum facem efor
turi adeseori lăudabile pen
tru ca pe acest loc să creas
că un fotbal sănătos, viabil, 
puternic.

Ca mai toți cei aflați pe 
undeva pe la începutul dru
mului, sîntem sensibili la vîn- 
turarea ideilor care ni se par 
cu atît mai valoroase cu cît 
sînt exponentele sistemelor 
fotbalistice mai puternice, re
cunoscute ca atare pe ma
pamond.

Admirația fotbalului 
cat în țări . cu tradiție 
fă fotbalistică este o 
atitudine. A doua este 
tarea ideilor culese în ___ _

.țări. A treia o reprezintă tre
cerea lor cît mai rapidă — 
adeseori, din păcate, sub for-

practi- 
și for- 
primâ 
recep- 
aceste

DE IDEI
mă brută — în practica direc
tă a fotbalului nostru.

Fotbalul românesc cunoaște 
chiar și numai în ultimii 10—15 
ani. asemenea „importuri' de 
idei.

Acum vreun deceniu, de 
pildă, teoreticienii și practi
cienii soccerului autohfon AU 
ADMIS, FĂRĂ REZERVE, PRI
MATUL CONDIȚIEI FIZICE în 
jocul de fotbal.

Reversul medaliei pusă de 
către ei în circulație: des
considerarea, disprețul tacit 
pentru măiestria tehnică, 
predată drept secundară 
lupta pentru eficacitate.

Urmarea ? 
moment dat 
o bună sau 
gătire fizică.

Contacte . _ ., 
echipe din țări cu fotbal a- 
vansat ne-au convins, prin 
forța de convingere a ...sco
rurilor, și al exemplului lor, 
că s-a greșit.

„Tehnica. Ne bate tehnica !
— se plîngeau teoreticienii. 
Ne lipsește tehnica. Trebuie
- - cultivăm. Intensiv".

locul interminabilelor cro- 
pe dealuri, prin păduri, 
luat exercițiile exclusiv

și o tactică dezonorantă

a- 
în

un 
cu

Am avut la 
destule echipe 
foarte buna pre-

internaționale cu

Care este astăzi situația a- 
eestor proiectate turnee ?

DINAMO are definitivat 
un turneu în America de 
Sud (BRAZILIA, PERU) în
tre 20 ianuarie și 20 februa
rie, urmînd a fi precizat doar 
calendarul jocurilor. Aceeași 
echipă are o invitație (ac
ceptată) în LIBAN, unde va 
susține 3 jocuri în săptămî
na 14—21 decembrie.

STEAUA a perfectat și ca 
un turneu in țările Americii 
Centrale in perioada 20 de
cembrie — 20 ianuarie. Și 
in cazul acestei echipe, ur
mează a fi stabilit doar pro
gramul meciurilor.

Campioana țării — U.T.A. 
— are semnat un contract 
pentru un turneu de 8—10 
jocuri în America de Sud în 
luna ianuarie.

La rîndul el, echipa bra- 
șoveană Steagul roșu așteap
tă confirmarea unui turneu 
în perioada 15 ianuarie — 
20 februarie in America de 
Nord, urmînd ca între 20 
februarie și 5 martie să e- 
fectueze un stagiu de pre
gătire in Grecia, in schimb 
cu Olimpyakos Pireu,

Tn fine, alte două echipe, 
RAPID și POLITEHNICA 
IAȘI, au cele mai mari șan
se să facă 
Africii, 
privește 
du-se in

Acesta

5 MINUTE CU

Beldeanu
indisponibil 

pentru 
duminică?

DupA cum ne informează 
Victor Stănculescu, antreno
rul Progresului, utilizarea lui 
Beldeanu în partida de dumi
nică, contra C.F.R.-ului Timi
șoara, rărnîne sub semnul în
trebării. Mijlocașul bucureș- 
tean acuză o întiiiere muscu
lară la piciorul sting, care 
l-a făcut să participe Ia an
trenamente ca... spectator.

turnee în țările 
discuțiile în ceea cc 
efectuarea lor aflin- 
stadii avansate.
ar fi „buletinul la 

zi" al acestor mult dorite 
turnee ale echipelor de club. 
Ar urma cîteva precizări nu 
lipsite de importanță. Tur
neele în cauză nu sint, în 
nici un caz, simple voiajuri 
de plăcere, în care 
și ultimul scop ar fi plaja Și 
mîncatul bananelor. Nu. în 
aceste turnee, echipele — 
plecate în numele lor — vor 
reprezenta totuși (ara și re
zultatele pe care Ie vor ob
ține ne interesează, cu 
mai mult cu cît este vorba 
de prima ieșire — în număr 
mai mare — a echipelor ro
mânești de club pe arenele 
țărilor Americii și Africii. 
Dorind să-și facă o „firmă" 
în fotbalul mondial, echipele 
românești de club trebuie să 
valorifice prilejul oferit de a- 
ceste turnee.

De o importanță reală 
este și FOLOSIREA acestei 
perioade de întrerupere a 
campionatului pentru o te- 

t

primul

atit

«

PORNIND DE LA...
PESAOLA

nfrenorii de fotbal
— s-a mai spus, nu 
o dată — n-au o 

viața ușoară. La infringed 
ei sint pri- 
la succese

- ei sini ul-

— adesea — 
mii sacrificați,
— de regulă — 
timii proslăviți.

Duminică, la 
după meciul cu 
lan, antrenorul 
din însoritul oraș al .... 
zeelor a trăit clipe vecine 
cu groaza. în cabina e- 
chipei sale, care cedase la 
scor, era o tristele de ne- 
descris. De afară, prin fe- 
răstruica deschisă, pătrun
deau strigătele miilor de 
tifosi înverșunați, cqre ce
reau,. capul lui Pesaola.

Ce prilej nimerit pentru 
conducerea clubului floren
tin să procedeze, deîndată, 
|g desfacerea 
cu Pesaola, ce 
țe îi ofereau 
suporteri care 
suri radicale...

Și; totuși, hotărîrea Co
mitetului director, întrunit 
după cîleva ore, a fost 
alta, antrenorului Pesaola 
relnnoindu-i-se angajamen
tul și dindu-i-se, în conti
nuare, asigurări de încre
dere.

încercînd c mutație din 
„II Calcio" în fotbalul 
nostru — pe acest plan, 
al stabilității antrenorilor 
la echipe — faptul devine 
șocant, prin contrast. Căci, 
iată, sînt uneie cluburi și 
secții la noi — de primă 
mărime — ale căror con
duceri iau, cileodată, ma
suri care te
Ratează, „„ ___ _
gu un penolty, 
finală d» cupă ;

Fiorenta,
A. C. Mi- 

forniafiei
I mu-

contractului 
circumston- 

gălăg ioșii 
voiau mă-

minunează, 
de pildă, Nea- 

, înlr-o 
. „„ ,r, î nu trece

mult și antrenorii echipei

(pe atunci V. Stănescu și 
V. Stănculescu) sînt ne- 
voiți să-și facă bagajele. 
Ei, antrenorii, care, cu 
.. . . . ’ . con
tribuiseră din piin la cu
cerirea unicului titlu de 
campioană din istoria clu
bului !

Ratează, 
(exact un 
și Dumitrache o lovitură 
de la 11 m ; 
mult și iși face 
Bazil Marian.

„Nu aduce 
aduce... Cupa", 
antrenorii un vechi pro
verb, făcînd haz de necaz.

Jmixtjunea_ — uneori, 
mină in mină cu incom
petența — în tieburile 
tehnicienilor noștri făcea 
ravagii, în continuare, în
deosebi pe la F.C. Argeș 
(unde în 3—4 ani au fost 
schimbați 6 antrenori), ca 
și pe la Politehnica lași, 
Farul, „U" Cluj, Progresul 
ș.a.m.d.

Unde duce procedeul in
criminat, cu implicațiile 
lui (lucru de azi pe mîine 
și, implicit, o 
rească pentru 
perspectivă) se poate ve
dea la muiie —
rile noastre de campio
nat, al căror nivel tehnic 
ne nemulțumește etapă de 
etapă.

La recenta ședință cu,, 
antrenorii de divizia A, în
suși președintele federa
ției de specialitate ci tras 
și el un semnal de alar
mă, înfierind fenomenul,

Stimați conducători de 
secții șj cluburi I Proaspătul 
„caz Pesaola" nu vă spune 
nimic ?

G. NICOLAESCU

Ei, antrenorii, 
puțin timp înainte,

de
an

de

exemplu
mai tîrziu)

nu trece 
valiza și...

teamă fi- 
munca de

din jocu-

Dragu. Bădin. Evoluția lui 
e urmărită cu mult, interes 
de către selecționeri, presă 
și public. Nu de mull a 
fost o mare speranță. Se
zonul de primăvară însem
nase pentru el o rapidă as
censiune spre piscurile cele 
mai înalte ale fotbalului. 
Știm, a venit nefericitul a- 
cela de accident de la Pe
troșani și pentru moment 
planurile jucătorului petro
list s-au năruit. A fost o 
piatră de încercare. A scă
pat atunci deplasarea în 
Mexic cu naționala B și 
poate chiar debutul în pri
ma reprezentativă. Dar, to
tul a trecut. Acum 
nit pe stadion...

— Cum te simți 
zent ? l-am întrebat 
lejul unei recente

— Destul de bine. Doar 
o păcătoasă de ruptură 
musculară, suferită in tim
pul jocului cu Farul, mă 
cam sicîie. Cit privește frac
tura de la picior, ea s-a 
vindecat și n-a lăsat urme.

— Urmărindu-ți evoluția, 
am impresia, totuși, că ea 
are unele consecințe asupra 
moralului. Acum, parcă joci 
mai cu teamă ?

— Nu e adevărat. Nu-mi 
este teamă. Am doar 23 de 
ani și nu poate fi. vorba de 
o resemnare. Cine șovăie, 
nu ajunge departe.

— Cum privești perspec
tiva selecționării în echipa 
olimpică ? Sau, dacă pri
vim maj departe, spune-ne, 
cînd vei bate la porțile lo
tului national, aflat in vară, 
atit de aproape pentru tine?

— Gîndurile fiecărui ju
cător se îndreaptă, fără dis
cuție, spre aceste obiective. 
Jocurile și evoluția mea vor 
fi tn măsură să decidă dacă 
aceste visuri mi se vor îm
plini mai curînd sau mai 
tîrziu. Eu sper, că mai Cu
ring.

— Am auzit că în perioa
da convalescenței, te vizi
tau antrenorii și colegii de 
echipă, prietenii pe care îi 
ai la Ploiești. Toți veneau 
minați de dorința de a te

MĂSURI

a reve-

în pre- 
cu pri- 
difcuții.

DRAGU BADIN

s-o
Și 

suri 
l-au 
cu balonul.

„Totul se face cu mingea" 
— se lăudau practicienii-teo- 
relicieni.

Și totul se făcea cu min
gea. Pentru asimilarea inten
sivă a tehnicii.

Reversul acestei medalii ? 
S-a neglijat condiția fizică. 
Recenta reprezentare a e- 

chipelor românești în capele 
europene a pus în evidență 
acest diagnostic : team-urile 
noastre nu au condiție fizică. 
Nu au rezistență.

Concluzii : „Cu tehnica stăm 
destul de bine, cu condiția 
fizică, insă, stăm rău !".

Urmarea ?
Se va LUCRA, 

tru dezvoltarea 
zice.

Se vor aplica, 
tul Cooper, testul 
proba de control pentru 
fort anaerob ele.

Să nu uităm, iarăși, tehnica...

Marius POPESCU

intensiv, pen- 
condijiei fi-

metodic, tes- 
Ostrand, 

e-

Recentele confruntări Inter
naționale ale echipelor de club 
românești au readus pe agen
da discuțiilor — pentru a cita 
oară în ultimii ani ? — pregă
tirea fizică a jucătorilor noștri. 
Și concluzia este — pentru a 
cita oară subliniată ? — că ac
tualul potențial fizic al fot
baliștilor din prima divizie este 
net inferior standardului inter
național.

Asistind la replica neaștep
tat de viguroasă și dinamică 
servită de dinamoviști argeșe
nilor, în campionat, la Pitești, 
înaintea meciului de la Liver
pool, mă întrebam cum vor 
suporta jucătorii bucureșteni 
peste patru zile „berbecele" en
glez. Răspunsul de pe Anfield 
a fost tranșant : capacitatea 
de rezistență a dinamoviștilor 
s-a redus la 60 de minute. In- 
trucit, însă, uzura jucătorilor 
acumulată pînă atunci în cam
pionat nu solicita o recuperare 
peste cea obișnuită ciclului de 
de trei intilniri in 8 zile, a 
fost evident că deficitul con
statat în ultima parte a me
ciului nu se datora unei si
tuații con.lunclurale, ci poten
țialului 
carității 
putăriie 
privind „ . . .
iico din partida de la Liver
pool, vizau, deci, niște factori 
adiacentă, grevați pe factorul 
determinant ai eliminării lor 
categorice din C.E.T. : HANDI
CAPUL EVIDENT AL PRE
GĂTIRII FIZICE, lipsa acumu
lărilor în timp.

Nu rpvenim asupra acestui 
adevăr pentru a relansa o fal
să dilemă : primatul calități
lor fizice sau al tehnicii ? — 
nefastă cu ani în urmă prin 
promovarea jocului atletic și 
repudierea tehnicității. Ci ii 
subliniem pentru că absoluti
zarea oricăruia din cei doi ter
meni și, bineînțeles, reversul 
medaliei, eludarea celuilalt, 
lasă, practic, jucătorul intr-un 
singur picior.

Și pentru că ne-am referit 
comparativ la fotbaliștii englezi 
să cităm o recentă opinie găz
duită de prestigioasa revistă 
„WORLD SOCCER". Leslie 
Vernon afirma intr-un articol 
intitulat : „Tactica dezonorantă

lor fizic redus, pre- 
resurselor interne. Im- 
aduse dinamoviștilor, 

greșelile tehnice și tac-

este acceptată", pe marginea 
stilului britanic de joc, că „fot
balul englez mizează prea mult 
pe factorul fizic, este peste 
măsură de dur și adeseori bru
tal. Această tendință sinuciga
șă șî-a cules propriile roade în 
Mexic, unde veritabila măies
trie a triumfat asupra negati
vilor italieni, pateticilor urugu- 
ayeni și a brutalilor englezi". 
Și în sprijinul aserțiunii sale, 
reputatul comentator apelează 
la opinia lui Mario Zagallo an
trenorul posesorilor cupei „Ju- 
les Rime ti care, asistind Ia 
meciul de ligă Chelsea - Arse
nal a declarat că partida a 
fost „o farsă tragică, o mostră 
violentă de anti-fotbal, mai 
periculoasă decît o coridă". Iată 
și concluzia lui Leslie Vernon : 
„încă din 1966 am avertizat 
publicul britanic asupra pro
movării nesportive a tacticii 
dezonorante din preajma su
prafeței de pedeapsă. Dar a- 
cum, acceptarea acesteia, ca 
parte a așa-numitului joc pro
fesionist, constituie un loe co
mun”.

In timp ce pentru fotbaliștii 
noștri se pune cu acuitate pro
blema pregătirii fizice inten
sive, 
pindc 
ment 
meci 
nic i 
acestei pregătiri, pe altarul că
reia se sacrifică, prea ades, e- 
lementeie de subtilitate ale jo
cului. Respins este insă în fot
balul britanic nu angajamen
tul fizic deplin, manifestarea 
viguroasă și voluntară a unei 
pregătiri iemeiniee, a unor ca
lități atletice dezvoltate rigu
ros și fără menajamente, ci 
promovarea în numele acestora 
a brutalității, a forței oarbe.

Nu credem că soluția reme
dierii radicale se află doar 
în mîinile arbitrilor, așa cum 
afirmă gazetarul englez, după 
cum nu credem că repetatele 
referiri ale specialiștilor noștri 
la pilduitorul joc atletic al 
formațiilor vest-europene, tre
buie să invite și la importarea 
întregului cortegiu de brutali
tăți și mostre de anti-joc.

Paul SLAVESCU

de rezolvarea căreia de
mult invocatul angaja- 
deplin pe durata unui 
întreg, soccerului brîta- 
se impută absolutizarea

DISCIPLINARE
Comișia centrală de compe

tiții și disciplină a Federației 
române de fotbal a ținut asea
ră ședința sa obișnuită, in 
cadrul 
toarele

sa obișnuită, 
căreia s-au luat urmă- 
măsuri :

IN DIVIZIA A

cum se știe,
— Dinamo
Constantinescu a fost

După
Petrolul 
portarul 
eliminat. Comisia, ținind sea
ma de ’ 
pînă acum, a pronunțat o pe
deapsă mai blinda : mustrare.

Ceea ce înseamnă că Mircea 
Constantinescu va putea juca 
duminică.

în meciul 
București,

buna comportare de

IN DIVIZIA B
Fostul jucător al Progresu

lui. Șoangher. actualmente le
gitimat la Metalurgistul Cug|r. 
a primit un avertisment, 
urmare a eliminării sale 
meciul Gaz metan Mediaș 
Metalurgistul Cugir.

IN DIVIZIA C

ca 
în

§-p pus punct final 
partidei Petrolul Moi-
Foresta Fălticeni, la 
căreia conducătorul

Aseară 
în cazul 
nești — 
sfirșitul 
jocului a fost lovit de specta
tori. Urmarea : Petrolul Moi- 
nești nu va putea juca acasă 
o etapă, iar antrenorul, ei. Ion 
Talpă, va h judecat de cole
giul central al antrenorilor.

F. C. CARACAL SE AFIRMĂ

CU FORTE PROPRII
Micuțul «zășel din 

trăiește, încep” nd din 
vară o adevărată auferle 
Us’.Lriă. -

Oltenia 
această 

_ ____ ... totha- 
____ După « așteptare de 
mal bine de 80 de ani, earaca- 
lenli șj-aiț văzut. în sțlrșit. îm
plini» visul -- promovarea echi
pei ier tn divizia C.

După 12 etape, F. C, Caracal 
se află pe primul loc in seria 
a lV„a cu 18 puncte — anun- 
țîndu-se, alături ele fosta divi
zionară B. Chimia Rm. Vîlcca, 
ung din principalele pretendente 
la ciștiggrea seriei.

Am fost tentați să credem că 
aceste performanțe au fost rea
lizate eu ajutorul unor jucători 
„de Import", aduși cu „mari sa
crificii" la caracal. Ne-am În
șelat. Insă. Cu vreo trei a' > în 
urmă — dezamăgită de insucce- 
aele repetate — conducerea a- 
Foclgției „Răsăritul" a hotărit să 
desființeze echipa de fotbal, sin
gura reprezentantă a orașului. 
Renunțarea la a avea măcar o 
•căitpă în campionat părea, insă, 
pentru foarte multă lume de ne
conceput. Dar jucătorii părăsise
și, fntra tâmp, orașul. Cu ce 
Juoătos»’ rt M formeze, atunci, 
« e> Mp» ț Experiența tristă a 

^Răsăritului^ l-a determinat pe 
i conducătorii fotbalului carjcalean 
ușă pună piciorul. In prag și g, să

elementelefacă apel numai la 
locale. x

C.F.R. Caracal s-a 
campionatul Olt cu o 
juniori. Toată lumea : 
neîncredere 
antrenor, ]

.. Priceput, t 
rept, I. ' 
această „aventură0 cu un singur 
crez : tinerețea + munca asiduă 
== succese. Spre surprinderea 
generală, „mînjii“ din Caracal 
reușesc să cîștige detașat cam
pionatul județean. Lipsiți de ex
periență, elevii prof. I. Pîrvulps- 

barajui. 
preluată 
al cărei 
a oferit 

pregătire 
‘ l că

înscris în 
• echipă de 
a privit cu 

; experiența tînărului 
prof. Ion Pirvulescu. 
ambițios și perseve- 

Pirvulescu a pornit în 
„aventură*’

eu au pierdut. însă.
Din 1969, echipa este 

de fabrica de conserve, 
director, Const. Geaucă, 
condiții excelente de 
tinerilor fotbaliști. Faptul 
toți au fost încadrați în același 
loc de muncă — unde lucrează 
electiv — î-a unit șt mai mult 
pe acești băieți, care formează 
astăzi p mare familie. F. C. Ca
racal, cu o medie de virstă de 
19 ani, a cîștigat .arăși campio
natul județean. A trecut și peste 
baraj.
In perioada pregătirilor pentru 

debutul în divizia C, s-au auz’t 
din npu voci care cereau s.l se 
aducă din alte părți jucători cu 
experiență. „Dar,, prof. I. Pirvu-

am- 
pot 
ele-

lescu n-a cedat. „Am avut 
bifia si demonstrez ca se 
obține succese numai cu 
montele locale" — ne-a declarat 
dinsul. 
cătorii 
Piataga 
să fie
A, iar , .
nai Mircea Cruțescu r , 
pe Marcu pentru lotul de tine
ret. în prezent, fiind —
să-și satisfacă stagiul militar, el 
se află 1. Steaua. Este o pier
dere grea pentru echipă, Marcu 
fiind omul de gol. Dar nimeni 
nu a disperat. „Vom căuta sâ-i 
găsim un înlocuitor și Să con
tinuăm lupta pentru promovare 
in divizia B. Știm că nu va fl 
ușor. S-ar putea să nu reușim. 
Dar ou ne vom da bătuti. Vom 
lua lupta de la cap in anul 
viitor" — ne spunea Gh. Donciu, 
președintele COEFS.

Ne-a plăcuț i 
domnește atit în 
cit și în jtjrul ei. 
continuare aceeași orientare, be
neficiind de sprijinul organelor 
locale, F. C. Caracal are toate 
posibilitățile sâ facă următorul 
pas spre performanță. adică 
promovarea în divizia B.

Dan VLAD

Și a avut dreptate. Ju- 
săi Marcu, ---------- ~
șl Toma au 
„curtați" de 

fpsțul arbitru

Jliiicioagă, 
și început 
divizionare 
internatio- 

1-a propus
chemat

atmosfera care 
i sinul echipei 

A plicind in

face să nu te simți singur 
in clipele acelea grele. Se 
zvonește însă, că ai mai 
fost vizitat șl de repre
zentanții unui anumit club. 
Se spune că aceștia n-au 
venit să te întrebe numai 
de sănătate, ci să-ți facă 
și unele propuneri de trans
fer. Așa e ?

— Da. De ce s-o ascund ? 
Au venit și pentru acest lu
cru,

— Cine, sau de Ia ce club 
au fost musafirii ?

— Nu dau nume.
— Presupun că iubești Pe

trolul ?
— Nici nu mai Încape 

vorbă. Este formația care a 
lapsat mulți jucători ip fot
balul nțsiru. Printre aceștia 
mă număr și eu. Nu pot fi 
decit recunoscător pentru a- 
jiitoiul și încrederea ce 
mi-au acordat-o cei de-aici.

— Ce gînduri te încearcă 
la ora actuală ?

— Destule, 
vreau să __
jucător, să revin la 
bună de altădată. Și 
va fi greu. Dar să 
timpul să treacă. El 
arăta ce-am realizat 
nu.

Mai intii, 
mă regăsesc, ea 

forma 
nu-mi 
lăsăm 
ne va 
Și ce

Constantin ALEXE

JOCURILE

GH. OLA, ne vorbește despre

TRIMIT JUCĂTORILOR DE PERSPECTIVA
— Tovarășe Ola, după me

ciul de tineret Polonia.-Ro- 
mânia am promis cititorilor 
că vom reveni cu un mate
rial mai amplu privind echj- 
pa națională de tineret, com
portarea și rezultatele obținu
te în acest an și, în sfirșit, 
PERSPECTIVELE EI. Dato
rită unor acțiuni mai recente 
întreprinse de dv. ne-am dat 
seama că o asemenea discuție 
mai cere timp pentru 
abordată. Așa e ?

— Desigur, acțiunile 
lui de tineret și, mai 
angajarea echipei in campio
natul european și perspecti
vele acestei formații, ne obli
gă la o analiză mai temei
nică, fără grabă. Vrem să 
știm sigur ce anume avem de 
făcut. SE SIMTE NEVOIA 
UNEI VERIFICĂRI ATENTE 
pentru a putea vedea pe ce 
ne putem baza — MA RE

a fi

lotu-
ales,

»ADIDAS“
CUCERESC EUROPA

FER LA JUCĂTORII DE 
PERSPECTIVA. E bine ca 
asociațiile și cluburile spor
tive, antrenorii și, de ce nu, 
publicul, să cunoască adevă
rata stare de lucruri.

— Am înțeles punctul dv. 
de vedere și sîntem de acord 
să mai așteptăm. Totuși, vă 
rugăm să ne vorbiți despre 
ultimele trialuri. Ce, scop au 
avut și care sînt rezultatele?

— Am mai spus-o și o re
pet: experiența mea din anii 
de lucru cu echipa națională 
de juniori mi-a arătat că 
NU TREBUIE SĂ NE ÎN
DREPTĂM PRIVIRILE NU
MAI SPRE FORMAȚIILE 
DE DIVIZIA A, mai cu sea
mă cînd e vorba de- tineret. 
IATA DE CE, săptămîna tre
cută, AM CONVOCAT Î,A 
TRIATURILE DE LA BUCU
REȘTI, PLOPENI și OLTE
NIȚA, .34 DE JUCĂTORI. 
TOȚI SUB 21 DE ANI. DIN 
DIVIZIA B. AM REȚINUT 
CU ACEST PRILEJ CÎȚIVA 
JUCĂTORI pe care îi vom 
avea în veifere. Deocamdată, 
numele lor nu spune prea 
mult și de aceea nu e cazul 
să insist asupra lor.

— Cu aceasta, acțiunea e 
epuizată pentru anul în curs ?

— Nu. Mai avem o etapă.
— Adică ?

— Chiar în momentul de 
față am trimis adrese unor 
echipe de divizia C prin care 
convocam la București, pen
tru perioada 8—14 decembrie, 
44 de jucători năseuți în 
1950 sau mai tineri. Pentru 
că la jocurile lor federația 
nu are observatori, am răs
foit foile de arbitraj, am ur
mărit însemnările conducăto
rilor de joc. autorii golurilor. 
Cu acest prilej, să vă 
un amănunt interesant 
de loc îmbucurător — 
CONSTATAT CĂ 35 
ECHIPE DIN DIVIZIA 
LA CARE AȘTEPTAM PRO
MOVAREA DE CADRE NU 
AU FOTBALIȘTI SUB 20 DE 
ANI.

— După trialul din decem
brie, ce va urma?

— Intenționăm ca pe CEI 
REMARCAȚI ÎN TRIATU
RILE DIVIZIONARILOR B 
și C să-i convocam din nou, 
la o verificare comună, în 
decembrie. Dar nu mai este 
timp, programul fiind nrea 
încărcat. în aceste condiții, 
PRECONIZAM ADUCEREA 
LOix LA BUCUREȘTI ÎNA
INTEA ÎNCEPERII SEZONU
LUI COMPET1ȚIONAL DIN 
PRIMĂVARĂ.

dau

AM 
DE
DE

A. CONSTANTIN
• ••

„Regele llwe al tinerilor“ se pregătește

pentru balalia cea mare!

De curînd, a avut loc la 
Niirnberg finala jocurilor 
„Adfdas" pentru R.F. a ger
maniei. Au fost selecționați 
24 de finaliști, veniți din toa
te regiunile țării, de la Ma
rea Nordului pînă la fron
tiera cu Elveția, după o se
veră competiție desfășurată 
în două etape. Prima — JON
GLERIE CU MINGEA — cu
prindea obținerea unui cit 
mai mare punctaj din cele 
1 000 de lovituri impuse cu 
piciorul drept, 1 000 cu cel 
sting. 1 000 alternat și 1000 
cu capul, 
au izbutit 
taj. adică 
TURI !

Abia acum urmează. însă, 
a doua etapă cu o scrie de 
cinci probe, în stilul con
cursurilor „tînărul fotbalist1 
din Franța. Iată conținutul 
lor: „ball slalom" (parcurs in 
dribling), serii de pase, jon
glerii cu mingea, jonglerii 
în plină mișcare și penalty- 
uri.

Clasamentul se întocmește 
pe baza adiționării locurilor 
obținute în fiecare probă. 
Formula este încă experimen
tală și, fără îndoială, nu cu
noaște încă o formă definiti
vă. Vîrsta maximă a concu- 
renților este de 16 ani

învingătorul — Uwe Rei
chert, „REGELE UWE AL 
TINERILOR11 — nu are decît 
14 ani. El a izbutit să de
vanseze concurenți mai în 
vîrstă decît el, printre care 
și pe principalii favoriți —

Doar 19 concurenți 
maximul de punc- 

4 000 DE LOVI-

pe Peter Landgraf, originar 
din Niirnberg, pe cîștigătOrul 
ediției preceoente. Wilhelm 
Lechner, care a ajuns la un 
total de 34 000 de atingeri și 
se laudă că ar fi efectuat 
mai mult de 50 000 la antre
nament.

La Niirnberg, tînărul Rei
chert a izbutit să devină cîș- 
tigător grație celei de a cin- 
cea probe, a penalt.v-urilor, 
probă foarte populară în R.F. 
a Germaniei, unde cele mai 
cunoscute vedete se întrec, 
săptămînal, în fața camere
lor de televiziune. Proba con
stă din atingerea a dopă țin
te pătrate, cp latura <Ie un 
metru, in interiorul cărora 
este efectuată o gaură, cu 
un diametru puțin mai mare 
decît al mingii. F.le sînt pla
sate una în colțul 
stingă, al porții, iar 
în coltul de jos, în 
porții. Balonul șutat de pe 
punctul 6'e 
vește ținta 
punct: dgeă 
chizătură se
Din 10 
atins de 8 
ori mingea 
chizătură...

„Regele 
reprezentantul vest-german în 
finala internațională a Jocu
rilor „Adidas" pentru tineri 
sub 16 ani, competiție care 
cucerește cu pași mari în
treaga Europă.

de sus, 
cealaltă 
dreapta

10-
un

11 m, care 
valorează
el întră în des- 
acordă 3 puncte, 

șuturi, Reichert a 
ori ținta iar de 4 
a intrat prin des-

Uwe“ vg fi, deci,

CONCURSUL EXCEPTIONAL 
PRONOEXPRES DIN 22 NOIEM

BRIE 1070
Duminică 22 noiembrie va avea 

loc un nou concurs excepțional 
Pronoexpres, la care se oferă 
nelimitat autoturisme ;,Dacia 
1300“ și „Fiat 850“. excursii tn 
Italia cu autocarul (durata cca. 
14 zile) și excursii tn Turcia cu 
autocarul (durata cca. 8 zile).

Mai pot ti ciștlgate premii tn 
numerar de valoare variabilă șl 
premii fixe tn bani.

Pentru atribuirea tuturor 
figurilor se vor efectua 5 
trageri de cîte 8 numere din 45. 
In total se vor extrage 40 de nu
mere pe 8 categorii de premii.

La acest concurs șe poate par-

clș- 
ex-

LOTO-PRONOSPORT
tjcipa cu bilete de 3. 6 și 15 lei.

Cu 15 lei aveți dreptul de par
ticipare la toate cele S extrageri.

Se poale participa și pe bilete 
fractionate variabile seria X, com
pletate cu variante combinate 
sau combinații „cap de ped“.

Astăzi șt mîine vă mai puteți 
procura bilete la acest coneurs 
excepțional Pronoexpres.

Programul concursului Pronos
port de duminică 22 noiembrie cu
prinde cele mai atractive tntîlnirl 
din campionatele de fotbal ale 
Diviziei A din România și Italia. 
Dar Istă acest program *

„FEREȘTE-MA DOAMNE
DE.. PRIETENI!..."

Am răsfoit colecția ziarului nostru, pentru a vedea no
tele care au fost ccordate spectatorilor ieșeni, în ultimele 
etape, la capitolul sportivității, în întrecerea pentru cucerirea 
„Trofeului Petschowscni". N-am făcut acest lucru pur și sim
plu întîmplălor. Am recurs la această investigație, după ce, 
duminică, la lași, am fost martori la manifestările reproba
bile ale unor spectatori locali, nu numai în timpul meciulyi, 
dar și la sfîrșitul lui, cînd numai intervenția energică a orga
nelor de ordine a putut zădărnici încercarea celor cîteva sute 
de turbulenți, masați în fața vestiarelor, de a-și descărca ner
vii asupra jucătorilor de la Progresul, pentru motivul că 
echipa acestora a cîștigat un punct.

Dar, iată ce am constatat, cercetind colecția : la meciul 
cu Rapid — nota 4 1; fa jocul cu Universitatea — nota 7; 
la ultima întîlnire — nota 6 (si aceasta pentru că incidentele în 
perspectivă au putut fi evitate). ,

Să ajungem la concluzia că noțiunea de sporlivilațe este 
necunoscută unora dintre spectatorii ieșeni ? Se pare că alta 
nu există. Continuînd, însă, pe linia aceasța, în dorința,_ ppsă- 
mi-fe, de a-și susține echipa favorită, spectatorii respectivi vor 
ajunge să-i aducă, practic, un mare prejudiciu (cum i l-qu mei 
adus, de altfel I) determinînd forurile de resort sâ suspende 
terenul din lași.

„înflgcarafilor" suporteri ai Politehnicii Iași le sugerăm o 
cale mai eficientă de a»și ajuta echiba : venind în număr cî* 
mai mare la meciurile ei și, mai ales devenind membri sus
ținători. De acpștia are nevoie formația din Ieși. De ceilalți, 
puși doar pe scandal, se poate lipsi I

—. B —

VICTOR PĂDUREANU A ARBITRAT MECIUL OE TINERET 
UNGARIA ELVEȚIA (scor: 0-1!)

Reîntors în țară, de Ia Sal- 
gotarjan, unde a arbitrat 
partida dintre echipele de ti
neret ale Ungariei și Elveției, 
Victor Pădureanu ne-a vorbit 
despre această întilnire înche
iată cu un rezultac surpriză i 
1—0 pentru... elvețieni. Aceș
tia, dominați în general, au 
jucat însă foarte lucid, unii

dintre ei nefiind interiori, de 
pe acum, titularilor din pri
ma echipă.

Un amănunt interesant i nu 
de mult, tinerii fotbaliști ma
ghiari au mai pierdut pe *e- 
ren propriu și tn fața Iugo
slaviei î 0—2. Și acea partidă 
a fost arbitrată tot de„. Victor 
Pădureanu.

I : S. C. Bac’u — U. T. Arad ; 
II : Steagul roșu — Rapid ; III: 
C.F.R. Cluj — Petrolul ; IV : 5U“ 
Craiova — „U" Cluj ; V : F. C. 
Argeș — Steaua : VI: Politeh
nica — Farul : VII : Bologna — 
Sampdoria : vrii : Cagliari — 
Fiorentina : IX : 'atanla — La
zio ; X : Napoli ■ Internazlona
le ; XI : Roma — Foggia ; XII : 
Torino — Juventus ; XIII e Ve
rona — Varese.

Participantu’ Mihail Constantin 
din București a ctstlgat Ia con
cursul Pronosport nr. 44 un pre
miu de 62 983 lei (un ,>ito‘urlsm 
Flat 850 la alege-e, plus IT 1U lei).

TRAGEREA LOTO de astăzi va 
fi televizată direct din Studioul 
de Televiziune cu începere de 
ig pr» 19.13

Meci internațional 
la Moldova Nouă

MOLDOVA NOUA. 19 (prin 
telefon). 1 500 de spectatori au 
venit astăzi la stadion, pentru 
a asista la meciul pe care echi
pa locală îl susținea în compa
nia formației iugoslave Sport 
Club V.G.S.P. din Grădiște.

Jocul a fost destul de pasio
nant, terminîndu-se cu un re
zultat de egalitate, 2—2, după 
ce oaspeții conduceau la pauză 
cu 1—0. '

Petru ȘL MAXDAN.- coreei



„TROFEUL CARPAȚI
(Urmare din pag. 1)

' «lentele decisive. Au marcat: 
Rost (6), Ganchow (2), Boh- 
me (2), Langhoff (1), Lacken- 
macker (1), Randt (1) și 
Flacke (1) pentru R. D. Ger
mană, Schmidt (6), Ștef (2), 
Cosma (2), Voinea (1), Scho- 
bel (1) ți Stockl (1) pentru 
România tineret. A arbitrat 
J. Pason și J. Jaworski (Po
lonia).

I-

de egalitate este echita
bil, dacă ținem seamă de 
faptul ’ că cele două tea-

CLASAMENT

U.R.S.S.—IUGOSLAVIA
13—13 (6—6)

r Partidă de mare luptă, 
încheiată cu un rezultat sur-

■ țpriză. Ambele- echipe au tre
cut pe lîngă victorie. Hand
baliștii iugoslavi aii condus 
cu 2—0, 
10—9, 
dar 
9—8

cei 
Și

3—1, •
11—10 
sovietici
12—11.

4—2, 
Și

L CU
Rezultatul

5—3, 
13—12.

8—7,

Noul
(Urmare din pag. I)f,

' nu sînt puține echipele mari 
care s-au prăbușit numai 
pentțu faptul că un singur 
om a . ieșit din scenă. ~~ 
practic inevitabile, ele 
făcute în perioade bine 
bilite •— în handbal de 
cei după campionatele ■ 
diale
bită, cu un tact cu adevărat 
pedagogic. Asistăm astăzi la 
un moment de răscruce. 
După memorabilele între
ceri de la Paris, atq dispărut 
din formațiile de renume 
cițiv-a ași. Oțelea, Petzold, 
Senger,. Adorjan, Fenjo și 
alții s-au retras cu fruntea 
sus, lăsind, însă, in formații 
spații libere și multe semne 
de întrebare. Clipa aceasta 
este cu atit mai dificilă, cu 
cit răgazul s-a micșorat prin 
introducerea handbalului în 
programul Jocurilor Olimpi
ce de la Miinchen. Urmărim 
cu sinceră admirație efortu
rile antrenorilor și ale echi
pelor de a-i sincroniza 
tinerii
Iul de 
zintă.
Tinerii
sonalitate proprie, ce 
conturează pregnant, și 
mare dorință de afirmare 
calități care vin în unele

Dar, 
sînt 

: sta- 
• obi- 
■mon- 

cu o grijă deose-

pe 
din noul val cu sti- 
joc pe care-l repre- 

Eforturile sînt mari, 
handbaliști au o per

se i o

1.
2.
3.
4.
5.
6.

România A 
Iugoslavia 
R.D.G. 
U.R.S.S. 
Ungaria 
România

3 3 0 0 53-36 6
3 2 1 0 39-37 5
3
3
3

tin. 3

2 0 1 44-43 4 
1 1 1 47-53 3 
0 0 3 55-59 0 
003 36-46 0

ASTĂZI — ZI LIBERA. în
trecerile vor fi reluate mîi- 
ne, cu meciurile : România 
tineret—Ungaria, R. D. Ger
mană—U.R.S.S. și Româ
nia A—Iugoslavia.

muri au beneficiat de pe
rioade egale de dominare. 
Marcatori : Kulev (8), So- 
lomko (2), Vasiliev (1), Lut-

momente in contradicție cu 
interesele colective, cu ritmul 
mecanismului rodat în 
tea mari competiții, 
lunci, „omul din colț' 
vine energic, dă friu 
mingilor numai 
bute pentru a 
pei, alături de 
impetuozitate, 
acordeze cit de 
tra la calitățile 
Este o treabă teribil de grea, 
pe care publicul n-o cunoaș- 

O știu, însă, antrenorii 
și echipele, o simt Miljac 
și Pavkovici, Voigt și Neiling, 
Bota, Birtolom și Dan Ma
rin, Kulev și Afanasiev, Hu- 
nyadkurti — care dau proba 
de foc aici, la Cluj, în Tro
feul Carpați. 
și spectatorii 
1972.

Desigur, nu 
pînă la urmă 
fost plănuite. Insuccesele 
ca și succesele — sînt 
parte componentă a ceea 
numim întrecere sportivă 
Vor fi și împliniri totale, ca 
și altele parțiale (marii jucă
tori nu se nasc în fiecare 
an) și, fără doar și poate, 
vor fi și' deziluzii. Mai pre
sus de orice trebuie, însă, 
să înțelegem și să prețuim 
strădania tuturor în această 
acțiune de mare răspundere, 
să le acordăm fără rezerve 
creditul nostru.

atî-
Și, a- 
inter- 
liber 

atit cite tre- 
conferi echi- 
experiență, și 
încearcă să 
cit și orches- 
noului solist.

te.

O vor prețui 
abia în anul

toate 
așa

vor ieși
cum au

o 
ce

După întoarcerea din Ungaria a reprezentativei
de gimnastică modernă a României

„ECHIPA NOASTPA A 1ASAT
IMPRESIE1

riicro-iiitcrviu cu prut. VIORICA NOCEANI

zenko (1), Morozov (1) 
tru U.R.S.S., respectiv 
krajac (6), Lavrnici (3), 
zarevicl (2), Karalici (1) și 
Krstici (1). Au arbitrat P- 
Cîrligeanu. și C. Căpățînă 
(România). %%%»%%%%%%%xmmWMl%%NkmXWmilW

pen-
Po-
La-

ROMANIA—UNGARIA 17-15 
(7-6)

Campionii lumii au trecut 
cu succes și acest dificil e- 
xamen la care au fost supuși 
de ambițioșii reprezentanți ai 
handbalului maghiar. Meciul 
— în întreaga lui desfășura
re — ca și rezultatul final 
au fost influențate de nebă
nuita rezistență manifestată 
de oaspeții în apărare, maieu 
scamă de excelentul portar 
Horvath — foarte inspirat pî- 
nă spre sfîrșit. în ciuda a- 
cestui fapt, handbaliștii ro
mâni au încheiat victorioși 
întilnirea la o diferență de 
două goluri, ceea ce — fără 
discuție — nu reflectă just 
raportul de forțe de pe teren. 
Cu excepția unui interval de 
timp din prima repriză, cînd 
jucătorii noștri au demonstrat 
pripeală în atac și fragilitate 
în apărare (dînd posibilitate 
adversarilor să conducă) în 
rest ei au stăpinit întilnirea, 
detașîndu-se net la începutul 
reprizei secunde și controlînd 
cu autoritate finalul jocului. 
Au înscris : Chicsid (6), Gru
ia (4), Guneș (2), Samungi
(2) , Gațu (2), Bota (1) pentru 
România, Varga (5), Marosi
(3) , Simo (2), Takacs (2), Kal- 
lo (1), Szabo (1) și Stiller (1) 
pentrfi Ungaria. Arbitrii J. 
Mara și F. Orosz (Cehoslova
cia) au condus cu mari dife
rențe în aprecierea unor fa
ze similare.

In open-ul de Ia Wembley

i viciomi
ROMANEȘTI

19 (Agerpres). 
probei do dublu 
cadrul turneului 
dc tenis de la

LONDRA 
Turul doi al 
bărbați din 
international 
Wembley a avut ca meci ve
detă partida dintre cuplul 
român Ilic Năstasc—Ion Ti
riac și perechea americană 
Arthur Aslie si Dennis Rals
ton. Au învins românii cu 
9—8, 6—4. în proba de sim
plu bărbați Ilie Năstase s-a 
calificat în turul IH, dispu- 
nind cu 6—8, 6-—2, 6—4- de 
americanul Tom Gorman. 
Alte rezultate din proba de 
simplu : Laver—Gimeno 6—1> 
4—6, 9—8 ; Drysdale—Cox 
9—8, 6—3 ; Taylor—Emerson 
6—3, 6—2.

ÎNTRECERILE 
PATINATORILOR

La Leningrad a început un con
curs internațional de patinaj ar
tistic la care participă tinere 
speranțe din Cehoslovacia, Ro
mânia.' Polonia, Ungaria și 
U.R.S.S.

După primele trei figuri impu
se, în concursul masculin, con
duce patinatorul sovietic Ser- 
ghei Volkov cu 296 puncte. Spor
tivii români ocupă următoarele 
locuri : Octavian Goga —> 10 (211,8 
puncte), Mircea Ion -± 11 (205,9 
puncte), Mihai Popescu — 12
(187 puncte).

în probg de perechi, pe 
loc se află cuplul sovietic 
nova — Suraikln cu 55,7 
Perechea română Letlția
raru — Dan Săveanu se află pe 
locul patru, cu 41 puncte.

primul
Smir- 

puncte.
Păcu-

La Salyoszentpeter, a a- 
vut Ioc recent întilnirea re
vanșă dintre echipele repre
zentative de gimnastică mo
dernă ale Ungariei și Ro
mâniei. La întoarcerea se
lecționatei noastre am so
licitat un scurt interviu pro
fesoarei VIORICA MOCEA- 
NI, conducătoarea delega
ției române la acest con
curs.

— Ce părere aveți despre 
comportarea sportivelor 
mance în întilnirea cu 
gări a.?

— De la bun început,

ro-
Un-

tre
buie specificat faptul că am 
fost handicapate, sub mai 
multe aspecte, în acest con
curs. în primul rînd, gaz
dele ne-au cerut să concu
răm cu exercițiul impus cu 
panglică (programat pentru 
C.M.), a cărui descriere, pro
vizorie, am primit-o recent 
de la F.I.G., și pe care, e- 
vident, nu-1 aveam încă pre
gătit pentru o confruntare 
internațională. Noi ne pre
zentasem, conform progra
mului cerut inițial de Fe
derația de specialitate din 
Ungaria, cu exercițiul liber 
ales fără obiect, la care 
valoarea gimnastelor noas
tre este recunoscută.

Apoi, sala in care s-a 
desfășurat întrecerea s-a do
vedit improprie (prea joa
să, fără covor și cu un 
parchet foarte dur). Cu toa-

• ■ *portmcgaifnkicker
Tema dopingului nu pare să 

„obosească" de loc, in coloanele 
presei sportive. Iat-o reluată, 
cu demențe noi. de ■comentato
rul vest-german Wilfried Dictze 
în revista KICKER”. Din arti
colul publicat sub titlul de an
chetă polițistă „Pe urma crimi
nalelor pilule...“ extragem ur
mătoarele pasaje ;

„De la înființarea comisiei 
antidoping a federației vest- 
germane de atletism, trei spe
cialiști fac vinătoare de pilule. 
Primele rezultate nu au tatir- 
zlat să se arate. La campiona
tele naționale, din 22 de con
troale, unul a dat rezultat pozi
tiv. Dar, fiindcă ..vinovatul" a 
abandonat competiția, numele 
său n-a fost dat publicității... 
La campionatele de multiatlon, 
s-a găsit în . urina atletului 
Klamma urme de „Captagon", 
un drog puternic. Klamma a 
reușit să prezinte însă un cer
tificat medical după care luarea 
medicamentului era justificată 
de o boală de rinichi. La cam
pionatele pe echipe a fost de
pistat cu doping și atletul Ku- 
rotsky.

Toate aceste cazuri confirmă 
oportunitatea activității noii co
misii. Membrii ei atrag atenția 
în toate ocaziile asupra nocivi
tății consumului de droguri. Ca 
exemplu, se dă frecvent cazul 
săritorului cu prăjina Reinhardt
— medaliat cu argint la Tokio
— care și-a terminat pretim
puriu cariera, ca urmare a unei 
suferințe cronice, atribuită con
sumului de pilule dopants.

Dar combaterea dopajului 
provoacă încă multe dificultăți. 
Trebuie făcută o distincție între 
excitanți cu efect rapid ca

-ie-
au
vut ratări și

noastre 
a- 

lâsat o 
frumoasă impresie, atit pu
blicului cit și specialistelor 
prezente. O mențiune se 
cuvine acordată Victoriei 
Vîlcu (de altfel câștigătoare 
la individual compus), Mă
riei Preda și Sabinei Șer- 
bănescu.

— Și totuși, cărui fapt 
credeți că se datorește în
frângerea echipei noastre ?

— In primul rînd, a fast 
neșansa Sabinei Șerbănescu 
care, deși a evoluat bine 
la exercițiul cu minge, a 
primit notă mică; EXPLI
CAȚIA : a fost notă de 
control 1 A urmat apoi A 
DOUA „NEȘANSĂ", căci 
Cristina Hurezeanu a fost / 
depunctată cu 3 zecimi la 
exercițiul cu cerc pentru 
depășirea timpului 
mentar deși, după 
arbitra cronometroare nu a 
bătut 
nunța 
Apoi, 
chipa 
în prezent din sportive foar
te tinere, unele (Carmen 
Bucaciuc și Anca Ilie) afla
te cu acest prilej Ia prima 
lor confruntare internațio
nală de anvergură, lucru 
care, fără îndoială, nu poa
te fi ignorat !

acestea, 
concurat

fetele 
bine, n-au 

au

rcgula-
1 :55,0

în gong pentru a a- 
scurgerea timpului ! 

să nu uităm că e- 
noastră este alcătuită

Rcp.

VINĂTOARE

MIHÂI IlU, CAMPION BALCANIC LA fLORETĂ
SOFIA, 19 (prhi telefon, de la 

trimisul nostru special). — Kes~ 
pectînd tradiția, floretiștii au fost 
aceia care au inaugurat cea dc 
a TU-a ediție a Campionatelor 
Balcanice de scrimă. La start 
s-au prezentat 15 trăgători, gru
pați în trei sorii, urmînd să so 
califice tn semifinale cite 4 spor
tivi din fiecare serie.

După cum era de așteptat, re
prezentanții României au avut o 
evoluție foarte bună : doi dintre 
ei — Țiu și Dinu — au terminat 
pe poziția de cap de serie, în 
timp ce Mureșan a ocupat ldcul 
II. Este demnă de subliniat, mai 
ales, comportarea lui Dinu, CARE 
A REUȘIT SA-ȘI ÎNVINGĂ TOȚI 
ADVERSARII (5—0 cu Ursovici, 
Sț-I cu Kaziadakis, 5—2 cu Dimi
trov si Jobst).

ORDINEA CAI.IFICARTLOR 
ACEASTA SERIE : 1. Dinu 4
2. Dimitrov 3 v ; 3. Ursovici 2 
4. Jobst 1 v.

ÎN SERIA A II-A Și Țiu 
terminat tot neînvins : 5—1
Vienopoulos, 5—2 cu Gusopoulos, 
5—3 cu Malcev și 5—4 cu Ma
ria nskit

S-AU CALIFICAT PENTRU SI> 
MIFINALE : 1. Țiu 4 v ; 2. Mal
cev 3 v; 3. -Marianskî l v : 4- 
Gusopoulos 1 v. 1N SERIA III : 
Mureșan — privat de două tușe 
în asaltul cu Stancev și de o tușă 
în întilnirea cu Grecenliev — a 
pierdut pe nedrept două asalturi, 
în schimb, el a cîștigat foarte 
ușor Ia Jenei (5—0) și Ioanidis 
(5—2). CLASAMENTUL SERIEI : 
1. Stancev 3 v; 2. Mureșan 2 v;
3. Ioanidis 2 v; 4. Grecenliev 2 v.

In continuare s-au desfășurat 
sferturile de finală ale probei ele 
sabie, revelația lor fiind tinărul 
nostru trăgător Ion Pop, care a 
încheiat primul tur fără nici o 
----------- ; 5—1 cu Spiridonov,

- - " 0

IN 
vi 
v;
a 

< u

înfrîngere : „ _ _
5—2 cu Marin, 5—3 cu Masa 
5—1 cu I. Hadjisarantos.

CLASAMENTUL SERIEI : 
Pop 4 v; 2. Spiridonov 3 v; 
Masa 2 v; 4. I. Hadjisarantos 1

SERIA a n-a a fost cîștlgată 
tot de un reprezentant al țării 
noastre : I. Budahaziu care, fără 
a forța, a realizat 4 victorii : E—7 
cu Kostakos, 5—3 cu Ursovici, Ni- 
kolov și J. Jokici.

In SERIA a IH-a : Stavrev s-a 
dovedit cel mai tenace, cîștigind 
toate asalturile, inclusiv ‘ cel cu 
sabrerul nostru Nilcă. (5—2).

CLASAMENTUL : 1. Stavrev 
V ; 2. Nilcă 3 v; 3. St. Jokici 
v : 4. M. Hadjisarantos 1 v.

Semifinalele au avut un aspect 
diferit, pentru Că în timp ce flo
reta a fost dominată de sportivii 
români, la sabie s-au impus gaz
dele. In prima semifinală, Mure- 
șan a colțcționat o suită dc vic
torii : 5—0 cu Marjanski, 5—1 cu 
Țiu și Gusopoulos 5—3 cu Stan- 
ccv.

L-au urmat în clasament Țiu 
șl Stancev eu cîte 3 v. In semi
finala a n-a s-a impus Dimitrov 
cu 4 v, precedtod pe Ursovici șl 
Dinu cu cîte 3 v.

La sabie, în prima semifinală, 
Stavrev — deși învins cu 5—2 
de Budahaziu — a terminat pe 
primul loc cu 4 v, fiind urmat de 
Spiridonov 4 v și Budahaziu cu 
3 v. Nilcă a fost și el pe punctul

1.
3.
V.

4
7

de a realiza 3 v, dar Inexactitja 
tile de arbitraj din asaltul cu 
Spiridonov l-au Îndepărtat do 
grupul calificat pantru finală. In 
a doua semifinală, I. Pop a tre
cut din nou din victorie în vic
torie (5—1 cu St. Jokici șl M. 
Ilailjisarantos. 5—3 cu Nikolov, 
5—4 cu Mihailov și Masa) termi- 
nind in frunte cu 4 v.

După amiază, a avut lo« des! 
chlderea oficială a întrecerilor. 
Apoi au început finalele celor 
două probe. La floretă, REPRE
ZENTANTUL ȚARII NOASTRK» 
MIHAI ȚIU A REUȘIT SA RE
EDITEZE SUCCESUL DIN 196‘b 
CUCERIND TITLUL DE CAM
PION BALCANIC. El a dispus, 
în finală, de Mureșan cu 5-3, da 
Dimitrov șl Stancev cu 5—1 șl da 
Ursovici cu 5—0.

CLASAMENT FINAL : 1. ȚIU 
(România) 4 v; 2. Mureșan (R) 3 
v; 3. Ursovici (R) 3 v ; 4. Dimi
trov (Bulgaria) 2 v; 5. Dinu (K) 
2 v; 6. Stancev (B) 1 v.

Forma bună manifestată de Bu-* 
dahaziu n-a putut fi un argu
ment decisiv pentru a-și apropria 
— după cum merita — titlul bal
canic la sabie. El a dispus da 
adversari Incomozi ca Spiridonov 
(5—3), Stavrev (5—2) și a cîștigat 
la Pop (5—0), dar a cedat Ivi 
Nikolov la limită datorită aprecie
rilor inegale ale juriului. CLASA
MENT FINAL : 1. Spiridonov
(Bulgaria) 4 v; 2. Budahaziu (Ro
mânia) 2 V; 3. Nikolov (B) 3 v; 
4. Mihailov (B) 3 v; 5. Pop (R) 
1 v; 6. Stavrev (B) 1 v.

Tiberiu STAMA

VICTORIE RAPIDA A LUI FRAZIER
NEW YORK 19 (Agerpres). —

Boxerul american Bob Foster, al 
10-lea semigreu din analele pugi- 
lismului profesionist care atacă ti
tlul mondial la categoria grea, nu 
a avut o soartă mai bună decît 
predecesorii săi. Speranțele sals 
de a-1 deposeda de titlu pe Joe

Georges Boulogne reînvie fotbalul francez
fotbaliștii francezi cu un lung 
turneu în America de Sud. Ni 
se pare interesantă declarația 
făcută de Georges Boulogne 
în această privință : „Un tur
neu lung este util, pentru că, 
în această perioadă se cre
ează și se cimentează spiritul

9

9 De ce slnt necesare pregă
tirile înaintea unor confrun-
târî importante?

De 18 luni, de cînd con
ducerea tehnică a echipei 
naționale a Franței se află 

mîhiile antrenorului

forma bună a trrco- 
șansele lor de a rea- 
în luna mai cel mai

confirmă 
lorilor și 
liza pînă 
bun palmares pe care l-a avut 
în ultimii ani reprezentativa 
Franței.

Programul viitor este deose
bit de încărcat și, în același 
timp, foarte dificil. După cum 
se știe, echipa Franței face 
parte din grupa a doua a pre
liminariilor campionatului eu
ropean, împreună cu forma
țiile Ungariei, Bulgariei și

O fotografie din arhivă, care reprezintă o fază din me
ciul Bulgaria — Franța din preliminariile C.M. din 1962. A- 
tunci, francezii au fost învinși (1—0) și astfel au pierdut ca
lificarea pentru Chile. Acum, în preliminariile C.E. fran
cezii speră să-și ia revanșa, 
cezilor la poarta apărată de

In fotografie, 
Naidenov.

Foto:

fran-
un atac al fran-

B.T.A.—SOFIA

Georges 
tele sînt
Două victorii pe teren pro
priu (3—0 cu Cehoslovacia, 
3—1 “ ‘
torie (2—1 cu Belgia) și o în- 
frîngere (0—1 cu Austria) în 
deplasare. Fără îndoială, acest 
început de sezon 1970—71,

Boulogne, rezulta- 
d'eosebit de bune.

în special întîl-

cu Norvegia), o vii

Norvegiei.
nirile eu Ungaria și Bulgaria 
se anunță foarte grele, fiind 
hotărîtoare pentru calificare.

Experimentatul Georges 
Boulogne a luat toate măsu
rile pentru a asigura o cît 
mai bună pregătire a lotului.

Anul 1971 va începe pentru

DE PILULE...

TURNEUL ECHIPEI 
IRANTEI IN AMERICA 

DE SUD
8 și 12 ianuarie 1971 : 

la Buenos Aires și Rosa
rio (Argentina)

18 ianuarie : la Curitiba 
(Brazilia)

21 ianuarie : la Porto 
Alegre (Brazilia)

24 ianuarie : la Lima
(Peru) cu Universitario

definitiv la podea, în 
Foster.

Stînga lui Joe Frazier l-a trimis 
rundul doi, pe Bob

Telefoto : A.P. — AGERPRES

„Pervitin", „Captagon", „Elas- 
tionen” etc. și farmaceutice cu 
efect de fortifiant muscular 
anabolic. Acestea din urmă, deși 
interzise de regulamentele in
ternaționale, pot fi cu greu de
tectate. Nu este de mirare, deci, 
că ele au devenit o hrană zil
nică pentru multi sportivi frun
tași. Recordmanul vest-german 
Ia aruncarea discului, Dirk W.ip- 
permann, declara deschis (cu 
conștiința împăcată) intr-o emi
siune de radio : „Este firesc să

consum anabolice. Nu cunosc 
pe nimeni care să nu le ia". 
Probabil că Wippermann nu se 
teme de sancțiunile federației. 
Nu este de mirare că în aceeași 
emisiune, profesorul Manfred 
Steinbach din Mainz, fast cam
pion la săritura în lungime, a 
putut I 
trebuie

să declare : „Ca medic 
i să combat aceste mij-

NOI STELE
PE CERUL AFRICII

Cotidianul iugoslav ;, SPORT" 
din Belgrad publică in paginile 
sale un articol care se referă la 
noile stele ale atletismului mon
dial. apărute sub cerul Africii. 
Atletismul continentului negru — 
scrie ziarul — s-a făcut remarcat 
intr-o scară de septembrie la Ko-

loacc, ca antrenor insă nu ani 
voie să le opresc”.

în aceste condiții, comisia 
antidoping este de părere că 
la J.O. din Miinchen se va con
tinua cu detectarea excitanților, 
dar nu și a anabolicelor. Aces
te pilule pot fi deci folosite 
mai departe...

Concluzia ziaristului vest-ger- 
man pare, totuși, prematură. 
Noi informații, sosite de data 
aceasta din Anglia, anunță că 
specialiștii britanici ar fi rcu-

șit, să detecteze în mai multe 
cazuri folosirea mijloacelor ana- 
bolizante la atleți. Procedeele 
de detectare se află în curs 
de perfecționare și promit să 
dea rezultate bune. Așa incit 
speranțele acelora 
zuie pe folosirea 
acestor pilule, nu 
întemeiată.

care se bi- 
pe ascuns a 
pare să fie

ma, cu zece ani în urmă. Bikila 
Abebe a învins în ultima proba 
olimpică, la maraton, stirnlnd 
senzație pentru că de acest allot 
nimeni nu auzise tnal înainte. 
Patru ani mai tirziu, Ia Tokio, 
n-a strălucit doar steaua locote
nentului Bikila. Au impresionat 
lumea sportivă și Gammoudi (Tu
nisia) și Kipchoge Keyno (Kenya).

La Mexic alte stele ale atletis
mului african s-au afirmat cate
goric : Naftali Temu (Kenya), 
Mamo Volde (Etiopia), Amos Bi- 
vot și Nejanin Kogo (Kenya). 
Medaliile olimpice cucerite de atic- 
ții africani au înseninat un im
puls deosebit pentru tineretul afri
can care a început să practice 
atletismul In masă. Cîteva zile în 
urmă, la Nairobi, capitala Kenyeî, 
s-au desfășurat campionatele de 
atletism ale Africii de Est. Opi
nia publică a fost informată că 
s-au obținut rezultate excelente. 
Cursa de 400 m garduri a fost 
câștigată de Cha?Ies Kipkenio cu 
timpul de 50,0, Wiliem Kowkey a 
reușit un timp doar cu 2 zecimi 
de secundă mai slab, jar locul 
trei a revenit elevului Myrey cu 
50,9.

Un alt elev kenyan (17 ani), 
Kiplagat, a alergat 110 m garduri 
tn 14,2. Iulius Sang a obținut 
timpul de 20,8 pe 200 m plat, dir 
adevărata senzație a stîrnit-o în 
cursa de 400 m plat, cu timpul 
de 45,6. Acestui student ele 20 de ani 
specialiștii ii prevăd o mare ca
rieră și o medalie la Jocurile 
Olimpice de la Munchcn,

La maraton, deși campionul 
olimpic Volde n-a luat startul, 
lupta a fost strinsă, iar rezulta
tele deosebit de valoroase. A în
vins etiopianul Boite cu 2.18:18,1.

Un amănunt interesant : tot 
mai multe fete africane se entu
ziasmează de această ramură spor
tivă. La campionatele de Ia Nai
robi, cea mai valoroasă s:a do
vedit sprintera Judit Aiya din 
Uganda, care a obținut 21,4 Ia 
-Oo m plat. Ea a învins și în pro
ba de 100 
54,0.

Valul de 
stadioanele
rul, va atinge apogeu) Ia J. 
de la Miinchen.

de echipă, prietenia și solida
ritatea jucătorilor".

O altă chestiune pe care an
trenorul francez pune mult 
accent o constituie pregătirea 
echipei dinaintea meciurilor 
internaționale importante. De 
pildă, înaintea partidelor de 
anul viitor cu Spania (17 mar
tie, la Madrid), și cu Ungaria 
în campionatul european (24 
aprilie, la Budapesta), Georges 
Boulogne consideră necesară 
cîte o pregătire în comun în- 
tr-o stațiune balneară, pe o 
perioadă de cel puțin 5 zile, 
înaintea acestor întîlniri, io
tul Franței se va întruni la 
Saint Malo (Bretagne), unde 
în afară de antrenamentele 
propriu-zise, jucătorii vor fi 
supuși unor controale și în
grijiri medicale.

Marele atu de care se bu
cură în prezent echipa Fran
ței este tinerețea jucătorilor. 
La ora actuală, echipa Fran
ței apare ca una _ dintre cele 
mai tinere reprezentative de 
pe continent. în selecționata 
care a evoluat în meciurile 
cu Norvegia și Belgia (două 
victorii în 4 zile), nu mai pu
țin de 6 jucători n-au încă 
vîrsta de 23 de. ani ; Iluck, 
Michel, Floch, Molitor (auto
rul golurilor de la Bruxelles), 
Rostagni, Mezy. Un buchet de 
jucători care pot reînvia glo
ria fotbalului francez de a- 
cum 12 ani cînd reprezenta
tiva a cucerit locul TII în 
C.M. din Suedia. Modest și 
corect, Georges Boulogne re
cunoaște că „i 
tirii acestor 
antrenorului 
care se ocupă de selecționata 
echipei de tineret. Vom re
împrospăta în continuare lo
tul și vom menține pe cei mai 
buni dintre cei buni — spu
ne

.meritul pregă- 
tineri aparține 
Henri Guerin,

Boulogne.

GRECIA ÎNVINSĂ

DE AUSTRALIA, LA ATENA!
ATENA, 19 (prin telefon, de Ia 

corespondentul nostru Jean Van- 
doros). — Surpriză de mari pro
porții la Atena 1 Prima repre
zentativă a Greciei a fost între
cută de echipa Australiei cu 3—t 
(2—1) l Gazdele, care se pregă
tesc pentru meciul amical de du
minică cu R.F. a Germaniei (jo
cul va fi condus de A. Bentu) 
au fost surprinse de vigoarea șl 
pregătirea fizică a echipei oaspe, 
in care activează in ultima vreme 
șl cițiva jucători englezi. Austra
lienii au deschis scorul prin Als- 
tone. apoi Elcfteriakis a egalat 
pentru gazde și Blew a înscris 
al doilea gol pentru oaspeți. După 
pauză, deși grecii forțează egala- 
rea, tot australienii marchează, 
prin Panton.

PENTRU SLABA LOR 
PORTARE tN ACEST 
COMPONENȚU ECHIPEI 
CIEI AU FOST AMENDAȚI DE 
FEDERAȚIE.

• La Zagreb : Iugoslavia — R.F. 
a Germaniei (echipe de amatori) 
0—1 (0—0).

9 In preliminariile turneului 
U.E.F.A. : Belgia — Luxemburg 
4-1 (2—1).

9 în Cupa Europei centrale, 
la Praga : Slavia — Csepel 0—0 
(hi tur 0—2).

COM- 
MECI.
GRE-

m cu 10,8 și 100 ni cu

talente, izvorite de ps 
Africii, conchide zia- 

O.

In Franța s-a desfășurat etapa 
a 14-a a campionatului : Nlmes
— Sedan 4—0, Red Star — St. 
Etienne 1—1, Marseille — Bastia 
3—0. Rennes — Nantes 4—0. Metz
— Angouleme 1—0, Lyon — So- 
chaux 2—0, Strasbourg — Ajaccio 
3—0. Nice — Angers 2—1. Reims
— Valenciennes 2—0, Bordeaux — 
Nancy 2—3.

Frazier s-cu spulberat —arte re
pede, pentru că, în primul minut 
al celui de-al doilea rund, FRA
ZIER PRINTR-UN FULGERĂTOR 
CROȘEU DE STINGĂ LA BAR
BIE - * ---------------------------
TER 
pînă 
dar 
zler _______  ,________
lovituri ; șalangerul cade din nou, 
doborît de aceeași stingă necru
țătoare. REPRIZA A DOUA A 
DURAT DOAR 49 DE SECUNDE, 
IAR LUI FOSTER I-.W TREBUIT 
MAI MULT DE TREI MINUTE 
PENTRU A-ȘI REVENI IN FIRE 
DUPĂ ACEST SPECTACULOS 
K. O.

Comentînd această partidă mult 
așteptată în cercurile pugilistice 
internaționale, corespondentul a- 
genției France Presse scrie : „Bo-

CASSIUS CLAY : „FRAZIER NICI NU MA VA LOVI!"

L-A EXPEDIAT PE FOS-
LA PODEA. Numărat 

la opt Foster se ridică, 
esta iprimlt da către Fra- 
<ju o adevărată ploaie da

După ce Cassius Clay a urmă
rit, la televizor, meciul dintre 
Frazier șl Foster, el a declarat 
unor ziariști din Atlanta : „N-are 
nici o importanță unde va avea 
loc meciul meu cu Frazier. Veți 
vedea că viitorul meu adversar 
nici nu va ajunge să-mi aplice 
vreun pumn,..".

xerul american de culoare Jon 
Frazier (campionul olimpic de la 
Tokio), acum în vîrstă de 26 do 
ani, și-a păstrat mai ușor decit 
se credea titlul mondial la „Cobo 
Arena“ din Detroit, în fața citor- 
va mii de spectatori, învingîndu-l 
fără drept de apel pe semigreul 
Bob Foster. I-AU TREBUIT NU
MAI 3 MINUTE ȘI 49 DE SE
CUNDE LUI FRAZIER PENTRU 
A TRANȘA IN FAVOAREA SA 
O PROVOCARE CE FĂCUSE 
MULTA VlLVA. Campionul este 
acum pregătit să susțină ccl de-al 
27-lea meci al carierei sale în fe
bruarie sau martie anul viitor 
împotriva Iul Cassius Clay".

In ceei ce-1 privește, Frazier a 
declarat : „Pot să mă întilneso 
chiar miine cu Cassius Clay. Am 
cîteva lovituri rezervate numai 
pentru el“.

• Morzon, recentul învingător al 
Iul Benvenuti, a acceptat să bo- 
xeze cu Griffith, actualul chalau- 
ger la titlul mondial. El a indi
cat insă locul disputei : la Bue
nos Aires, deoarece meciul cu 
pugilistul italian l-a susținut in 
deplasare.

Uhlmann ciștigă la Portisch
PALMA DE MALLOKCA. 

După o zi de odihnă, turneul 
interzonal de șah de .la Pal
ma de Mallorca s-a reluat cu 
disputarea partidelor din run
da a 7-a. Uhlmann l-a învins 
în 40 de mutări pe Portisch, 
Smiîslov pe Addison, iar Na
ranja (cu piesele negre) a 
cîștigat la Suttles. A fost 
consemnată remiza în parti
dele Minici—Mecking, Hub- 
ner—Gligorici și Filip—Res- 
hevsky. Restul partidelor,

printre care și cea dintre 
marii maeștri internaționali 
.Bobby Fischer și Milan Ma- 
tulovici, s-au întrerupt.

ÎN CLASAMENT conduce 
Fischer (S.U.A.) cu 4,5 punc
te (2), urmat de Uhlmann 
(R.D. Germană) 4,5 puncte 
(1), Glîgoricî (Iugoslavia) — 
4,5 puncte, Gheller (U.R.S.S.), 
Paono (Argentina), Uitumen 
(R.P. Mongolă) — 4 puncte 
(1) etc.

TELEX • TELEX • TELEX
In primul meci din turul II al 
C.C.E. la hochei pe gheață, e- 
chipa elvețiană Chaux de Fonds 
a pierdut pe teren propriu cu 
scorul de 1—2 (1—0, 0—0, 0—2) 
In fața formației austriece H.C. 
Klagenfurt. Partida retur se 
desfășura la 26 noiembrie 
Klagenfurt.

va 
la

hi-Calul „Topbid" a cîștigat pe 
podromul din Camden (Carolina 
de Sud) prima ediție a con
cursului cu obstacole, învingînd 
22 de concurenți, dintre care 10 
cal străini. .................
fost condus 
Aitchesson.

Rezultate Înregistrate in etapa 
a 18-a a campionatului cehoslo
vac de hochei pe gheață : Spar
ta Praga — Testa Pardubice 
6-3 (2-2. 2-0. 2-3) ; Z.K.L.
Brno — H.Z. Litvinov 9—2 (3—0,
1— 2, 5—0) : Slovan Bratislava — 
Amator Ceske Budejovice

' (1—3. 4—1, 1—0) ; V.S.J.
-- Skoda Flsen 7—3 (2—2.
2- 0). In ■ 
conducă 
puncte.

6-4 
Kosice 

3—1. 
clasament continuă să 

Dukla Jihlava cu 24

In cursa
Calul învingător a 

de jocheul Joe

continuat Întrecerile 
masculin 
echipelor 

în-

La Brno au
turneului internațional 
de baschet rezervat 
studențești. Iată rezultatele 
registrate în cele două Jocuri dis
putate : Institutul Tehnic din 
Bmo — Institutul Politehnic din 
Leningrad 97—81 (38—48) : VAAZ 
Brno — Universitatea din Leip
zig 83—43 (41—15).

ciclistă de șa.se zile, 
care se desfășoară in prezent pe 
velodromul din Gând, continuă 
să conducă cuplul belgian Pa
trick Sercu — Plerre Monsere. Pe 
locul doi a trecut perechea Peter 
Post (Olanda) — Roger de Vla- 
erninck (Belgia).

Campionul european de box la 
categoria muscă, italianul Fer
nando Atzorl, l-a întîlnit la To
rino Intr-un meci de 10 reprize, 
pe spaniolul Dionisio Bisbal. Pu
gilistul Italian și-a adjudecat vic
toria prin K.O. in repriza a 4-a.

A FOST TERMINATA TRAMBULINA DE SĂRITURI 
DE LA SAPPORO

Ieri, la Sapporo (Japonia), a fost terminată trambulina de sări
turi pe care se vor desfășura săriturile cu schiuriie dip cadrul J.O. 
de iarnă din 1972. Trambulina va permite sărituri în jur de 9<i de 
metri, avind o tribună cu o capacitate de 50 000 de locuri. Oficialitățile 
și tehnicienii care au vizitat construcția au apreciat calitatea lucră 
rilor.

IN CAMPIONATUL DIVIZIONAR MASCULIN 
DE POPICE

GLORIA BUCUREȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI 4810—4906 pd. Fero
viarii, cu un plus de precizie in 
lansarea bilet, și-au adjudecat 
victoria, principalii realizatori fi
ind I. Pătru — 858 pd și C. Ră- 
dulescu — 838 pd. De la Gloria 
s-a remarcat v. Toma cu 827 pd. 
(O. GUȚU — coresp.).

VOINȚA BUC. — PETROLUL 
PLOIEȘTI 5138—5103 p d. Cam
pionii au fbst nevoiți să se recu-

noasoă invinși .în fața bucucește- 
nilor. care au avut în V. Voicu 
— 835 pd — cel mai in formă 
jucător. (A. VASILESCU — co
resp.)

RAFINĂRIA TELEAJEN — PE
TROLISTUL CIMPINA 5409"—5130 
pd.

voința tg. Mureș — c.f.r. 
TIMIȘOARA 5411—5075 pd.

GAZ METAN MEDIAȘ — C.S.M. 
REȘIȚA 5194—4933 pd.
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