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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA 1

ne-a declarat PETRE COSMANESCU, antrenor al naționalei

0 FORMULA CARE SATISFACE EXIGENȚELE
SE PROFILEAZĂ ECHIPA DE RUGBY PENTRU MECIUL CU FRANȚA

Cițiva dintre rugbi/știi selecționați pentru meciul cu Franța, intr-o frumoasă acțiune,

centru, alături de Dragomirescu, 
șt Nica aripă cu Suciu. Toate 
aceste schimbări se datorau 
faptului că Braga, cel mai 
indicat pe aripă, suferise, an
terior, o întindere. Am primit, 
însă, asigurări din partea me
dicilor că pînă la meciul cu 
Franța se va încerca totul 
pentru recuperarea lui integrală, 
revenind la o formație — să-i 
ziceim — mal firească.

— Trebuie să înțelegem că 
in XV-le propus nu va mai 
putea interveni nici o scfF.m- 
bare ?

— Ar fi greșit lucrul acesta. 
Vom aduce in fata publicului 
— pe care îl dorim cit mai 
numeros — pe cei mal buni 
jucători. Schimbări pot sur
veni dacă, din nefericire, se 
ivește vreo indisponibilitate In 
timpul antrenamentelor viitoa
re sau vreunul din jucătorii 
anunțați ca rezerve va dovedi 
o pregătire superioară titula
rilor.

— Apropo. Ce mai cuprinde 
planul de pregătire pind du
minici ?

— Antrenamente in familie, 
de omogenizare șl integrare a 
lui Irimescu și Ciobănel, pre
cum șl un ultim joc de veri
ficare cu Sportul studențesc.

Emanuel FANTÂNEANU

Dinu a 
pentru

executat o 
Rapid

lovitură liberă, Dumitru a țîșnit

Recomandată de 
faima fotbalului 
orice echipă din țara cafelei 
găsește în România o audien
ță cu totul specială, publicul 
nostru rămînînd un stator
nic și sensibil admirator al 
fotbalului creator, inventiv, 
spectaculos. în cazul team- 
ului condus de celebrul Mau
ro, recomandărilor „din ofi
ciu" li se adăugau rezultatele 
favorabile (în Franța și Iu
goslavia) .obținute pînă acum 
de către F.C. Curitiba în 
turneul pe câre-1 întreprinde 
în Europa. Adăugind și știrea 
că partidele jucate de acest 
sol al fotbalului brazilian 
sînț transmise în direct, de 
posturile de radio braziliene 
— numim, de fapt, ultimul 
magnet care ne-a grăbit ieri 
pașii spre Stadionul Repu-

firma și 
brazilian,

și a reluat cu capul imparabil. E 3—0
Foto : Dragoș NEAGU

blicii, unde alți 4000 
reșteni înghețau în 
rea... marelui fotbal.

Spre regretul nostru și al 
lor, spectacolul promis nu 
s-a produs, același inamic — 
frigul — dominîndu-i pe ac
tori, mai ales pe brazilieni, 
care, la sfîrșitul jocului, au 
(părăsit terenul dîrdîind. . .

Mai puțin incomodați de 
asprimea vremii, rapidiștii 
ne-au oferit — cu precădere 
în prima repriză — o evo
luție frumoasă, cu obișnui
tele virtuți „ale casei" :, miș
care permanentă, avînd ca 
efect o judicioasă acoperire 
a întregii suprafețe de joc, 
sobrietate și' siguranță la li
nia apărătorilor, o rapidă 
circulație de balon, angajări 
■surprinzătoare pe direcția 
porții...

de bucu- 
aștepta-

Și a mai fost ceva — ieșit 
pregnant în relief —, ceva 
despre care antrenorul Ma
rin Bărbulescu ne vorbește 
chiar în acest ziar. A mai 
fost impresia dominantă de 
ECHILIBRU (în evoluție ge
nerală, între compartimente, 
în atitudinea fiecărui jucă
tor) pe care ne-a lăsat-o echi
pa de „dincolo de șine". în

Stadionul Republicii, timp 
rece, teren destul de .bun, 
spectatori aproximativ ’ 4 000. 
Au marcat : MARIN STELIAN 
(min. 11, 18. 84) și DUMITRU 
(min. 36); respectiv LUCAS 
(min. 36). Raportul șuturilor 
la poartă 25—11 (pe spațiul 
porții 10—6), raport de cor
ne re 6—2.

1 > Cunosdnd formula de echi
pă preconizată pentru dumini
că, ne-am adresat antrenoru
lui PETRE COSMANESCU, u- 
nul din coordonatorii tehnici 
ai formației.

— Ce considerente au stat 
la baza stabilirii formulei a- 
nunțate ?

— In primul rind s-a anali
zat in amănunțime jocul echi
pei Franței, calitățile, ca și

AL ROMÂNIEIXV-le PROBABIL
Drăguletcu, Iorgulescu, Dinu — Șerban, Alanasiu 

banei, Rățcanu, Țuțuianu 
Nica, Dragomirescu, Braga

- Cio- 
Suciu,lățcanu, Țuțuianu — Mateescu, Irimescu 

. “ _ i — Durbac.
Rezerve : Gh. Mircea, Baciu, Iftimie, Fugigi, Florescu, 

Nicolescu, Marinescu.

defectele și, in funcție de a- 
cestea, s-a căutat alcătuirea ți
nui XV, care să dea un ran
dament maxim. Spre exemplu, 
Iorgulescu și Dinu au fost pre
ferați, în linia I, lui Gh. Mir
cea și Baciu, pentru că s-a 
mers pe ideea de a avea in 
față o linie grea, în stare să 
reziste cu succes adversarilor.

— Acestea au fost singure
le dificultăți in alcătuirea for
mației ?

— Nu. Intr-o primă variantă 
s-a discutat utilizarea lui Ni- 
colescu ca uvertură, Irimescu

AZI, LA TIMIȘOARA

ȘAPTE REDUTABILE REPREZENTATIVE
FEMININE DE HANDBAL iȘI ÎNCEP

DISPUTA PENTRU „TROFEUL CARPAȚI
TIMIȘOARA, 24 (prin tele

fon de la trimisul nostru)'.
O vreme tipic londoneză, cți 

o ceată densă și persistentă, a 
întîmpinat, aci, pe malurile 
Begăi, pe participant!! la cea 
de a Xl-a ediție a „Trofeu
lui Carpați", rezervată echi
pelor feminine de handbal. 
Din aoeste motive obiective, 
sosirea la Timișoara a ce
lor 6 echipe de peste hotare 
nu s-a mai făcut după cum 
fusese anunțată initial, avi
oanele rămînînd blocate de 
ceată pe pămînt.

Primele sosite au fost 
handbalistele cehoslovace, ca
re din prudentă au folosit 
ca mijloc de transport calea 
ferată. Ele au sosit în noap
tea de luni. spre marți si în 
cursul zilei au făcut un an
trenament de acomodare în 
sala Olimpia. Cu acest prilej 
am avut ocazia de a schimb 
cîteva cuvinte cu antrenorul 
acestei selecționate. prof. 
Jan Kecskemety, care ne-a 
spus că formația s-a pregă
tit serios pentru acest tur
neu. deoarece ei reprezintă 
prima și cea mai serioasă

verificare pentru C.M. din 
Olanda. Din lotul deplasat la 
Timișoara lipsesc Bureșova 
si Kosorinova, ambele acci
dentate în ultimele partide 
de campionat. In rest, selec
ționata Cehoslovaciei va pre
zenta la „Trofeul Carpați" 
tot ce are mai bun hand-

Programul jo'Curilor pri
mei zile : ora 15,45 : Româ
nia tineret—R. D. Germa
nă (II), ora 16,50: lugo- 
slavia-Cehoslovacia (l.l),. ora 
17,55 : Uniunea Sovietică— 
Ungaria (I), ora 19 : Româ
nia—Polonia (I). între pa
ranteze seriile ain care fac 
parte echipele.

balul feminin din această 
țară, jucătoarele fiind alese 
din formațiile fruntașe ale 
campionatului aflate în ora
șele Praga, Bratislava. Nitra 
și Olomouc. In cursul nopții 
au ajuns cu trenul la Arad 
și echipele reprezentative ale 
Ungariei și Poloniei, care au 
efectuat ultima parte a tra
seului (Arad — Timișoara)

£ Ziarul tineretului 
£ publicat o extrem 
“ interesantă statistică, 
£ ferindu-ne-o spre medi- 
“ tație. Intr-un tablou, u- 

bundînd de cifre, sînt
5 trecute în revistă datele 
" esențiale ale examenelor 
g de admitere în învăță- 
2 mîntul superior, ținute 
“ în această toamnă. Prin- 
» tre altele, media mini- 
£ mă necesară pentru pro- M 
“ movarea în fiecare din 
“ sumedenia de facultăți ■■ 
■> existente în țară. 2
£ Curiozitatea ne-a In- “ 
£ demnat să vedem care - 
£ este condiția minimală a «. 
“ candidatului la profeso- £ 
£ râtul în educație fizică. £ 
£ Ei bine, surpriză 1 Din «• 
— toate instituțiile de în- £ 
“ vățămînt 
£ minimală 
£ tă (8,12) 
g tinsă de 
£ educație 
£ tufului
« Timișoara.
£ Victor BANCIULESCU

superior nota 
cea mai înal- 
este cea Pre" 
Facultatea de 

fizică a Insti- 
pedagogic din

mi i a iiiiu i11 a țmm nulii?

Caracterul geofizic al jude
țului nostru, cu pregnante tră
sături montane, favorizează 
dezvoltarea disciplinelor spor
tive de iarnă. De altfel, tra
diția sportivă locală se con
fundă cu hocheiul, schiul și 
patinajul, sporturi care atrag 
atit pe tineri cit și pe vîrstnici. 
lată de ce anotimpul rece este 
așteptat nu numai cu nerăbda
re și emoție, ci și cu pregătiri 
pline de râvnă pentru a se în
cepe cum se cuvine noul se
zon.

Merită a fi menționat', in 
primul rind, faptul că numă
rul terenurilor de gheață la 
Miercurea Ciuc, Odorheiul Se
cuiesc și Gheorghieni, va fi du
blat. De asemenea, asociațiile 
sportive din Sinsimion, Dănești. 
Vitrău, Mădăraș și alte sate 
au patinoare prevăzute cu 
mantinelă și cu instalații de 
iluminat pentru nocturnă. In 
majoritatea comunelor se vor 
amenaja, lingă conductele prin
cipale de apă ale C.A.P.-urilor, 
patinoare naturale. Pirtii de 
fond, coborlre și slalom exis-.

DE ASTĂZI, LA BUCUREȘTI Șl CALAȚI

CADEȚII HOCHEIULUI DIN ȘAPTE ȚĂRIîncep o
Patinoarul artificial 

rit „23 August" din

INTERESANTĂ ÎNTRECERE

RAPID : Răducanu — Pop, 
Lupescu, Codrea, Ștefan, Di
nu, Dumitru, Năsturescu, Ma
rin Stelian, Neăgu (min. 85 
Angelescu}, Codreanu.

F.C, CURITIBA ; Celio — 
Mariiiho (min. 38 — Claudio) s 
Pilotto, Nilo, Oberdan, Lucas, 
Peixinho (min. 67 — Kruger), 
Bidpn (min. 41 Paulo Vecchio), 
Helio, Leocadio, Rinaldo.

A arbitrat bine C. NICU- 
LESCU, ajutat la linie de C. 
Dinulescu și Gh. Retezau (toți 
din București),

acope-
Capitală 

și acela descoperit din Galați 
găzduiesc, lncepînd de astăzi, 
o foarte interesantă competiție 
hocheistică, „TURNEUL PRIE
TENIA" care reunește forma
țiile de juniori din șapte țări

socialiste. Amatorii acestui 
sport vor avea de fapt prile
jul să urmărească speranțele 
hocheiului din U.R.S.S., Ceho
slovacia, Polonia, R. D. Germa
nă, Ungaria, Bulgaria și Ro- 

, mânia. In rindurile lor se află

jucători de-acum consacrați, 
ca*-e fac parte din cluburi de 
notorietate, participă la cam
pionate.

(Continuare în pag. a 3-a, 
la rubrică)

PROGRAMUL
BUCUREȘTI (Patinoarul artificial acoperit 

.23 August'i
Miercuri 25.XI,
ora
ora
Joi
ora
ora
Vineri 27.XI,
ora 16: Polonia—Ungaria
ora 18: U.R.S.S.—R. D. Germano

GALATI (Patinoarul artificial)
Miercuri 25.XI,
ora 16: România—Dunărea (hors concurs)

16: R. D. Germană—Ungaria
18: U.R.S.S.—Polonia
26.XI,
16: U.R.S.S.—Ungaria
18: R. D. Germană—Polonia

TURNEULUI
ora 18: Cehoslovacia—Bulgaria
Joi 26.XI,
ora 16: Cehoslovacia—Dunărea (h. c.)
ora 18: România—Bulgaria
Vineri 27.XI,
ora 16: Bulgaria—Dunărea (h. c.) 
ora 18: România—Cehoslovacia
Sîmbâtă 28.XI ZI LIBERA
Duminică 29.XI
(Patinoarul artificial acoperit .23 August 

din Capitală)
ora 11 — Meci pentru locurile 5—6
ora 16 — Meci pentru locurile 4—3 
ora 18 — Meci pentru locurile 1—2.

fond, nu. este un secret pen
tru nimeni faptul că invin
cibilitatea — de 10 etape — 
a copilului teribil din fot
balul nostru este efectul ne
mijlocit al așezării, al decan
tării tuturor acumulărilor 
echipei, care a renunțat la 
teribilismele 
tînd o linie 
tură.

Reluînd 
abundent în
nate cu măiestrie și eleganță, 
vom sublinia, în primul rind, 
nota spectaculară a golurilor, 
demne de orice film de re
clamă. Min. 11 — preluare 
de maestru a lui Dumitru, 
pătrundere în careu, centrare

gratuite adop- 
echilibrată, ma-

filmul jocului, 
combinații dese-

(Continuare în pag. a 3-a)

Hristachs NAUM

(Continuare tn pag. a d-a)

Un moment de maturizare

, va evolua azi la Pi- 
Fotbaliștii brazilieni vor

După cum am mal anunțat, 
formația braziliană F. C. Cu
ritiba, 
Iești. :

întîlni, pe stadionul 1 Mai, 
de la ora? 14,30, echipa F. 
Argeș.

Marius POPESCU

c.
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Profilul sportiv al sezonului alb

I

L,
Valeriu CHIOSE

(Ctmținuari In pag. ■ i-i,

din 13 cavaleri 
numărul lor va 
se vor încheia 

de arbitri".
în comisia ju-

secretar cu problemele de pro
pagandă al Comitetului jude

țean Harghita al P.C.R.

Zodia crasei și pucului

(Continuare In pag. a

Tinerii hocheiști din echipa R.D. Germane la antrenamentul de ieri.
Foto : N. DRAGOȘ

și școlari; echipele sătești 
avea un campionat apar- 
iar elevii claselor I—IV 
fi angrenați într-lin con- 
intitulat „ABC-hochei“.

tă la Șumuleu, Toplița, Gheor- 
ghieni, Dacul Roșu, iar sărito
rii au două trambuline la 

Miercurea Ciuc, una la Odor- 
heiul Secuiesc, două la Valea 
Strimbă, precum și cîteva tram- 
buline-școală. Patinatorii de 
viteză vor dispune de piste la 
Miercurea Ciuc și Tușnad.

După aproape doi ani de 
muncă perseverentă, unul din 
marile deziderate se apropie

Alexandru SZEKEREȘ

Azi, la

F.C. ARGEȘ-
Pitești

F.C. CURITIBA

Pentru desfășurarea unei ac
tivități cit mai cuprinzătoare 
este nevoie nu numai de te
renuri de gheață și de pirtii, 
ci și de cadre tehnice (instruc
tori și antrenori), de oameni 
capabili să organizeze întreceri 
variate, precum și de echipa

mentul adecvat. Pentru a afla 
cum au rezolvat aceste pro
bleme diriguitorii sportului din 
județ, am discutat cu tov. 
IOAN PURCĂREA, vicepreșe
dinte al C.J.E.F.S. Harghita.

„Șase profesori de educație 
fizici, cu specializare hochei — 
ne-a spus interlocutorul nostru 
— patru antrenori, 13 instruc
tori calificați și alții neșcola-

rlzați se ocupă de inițierea' 
sau de pregătirea amatorilor 
de hochei. Avem un. corp- de 
oficiali format 
ai fluierului și 
crește ■ după Ce 
cursurile școlii.

Am aflat că 
dețeană de hochei lucrează oa
meni pe care îi pasionează a- 
ceastă muncă. Programul com- 
petițional, alcătuit de membrii 
comisiei menționate, cuprinde 
cîteva competiții interesante: 
campionate județene de juni
ori 
vor 
te, 
vor 
curs 
Preocupările activiștilor spor
tivi sînt confirmate și de de-

Tr. IOANIȚESCU

T
urneele Prietenia' s-au născut dintr-o idee 
care a avut darul, rar de a împleti generozitatea 
cu simțul practic și visul cu luciditatea. Ele 
reunesc în multe discipline mlădițele sportu
lui din țările socialiste, încercînd. să le nete
zească de timpuriu căile spre desăvîrșire. Se 

folosește în acest scop etalonul cel mai autentic al 
măsurătorilor, COMPETIȚIA, programîndu-se anual în
treceri menite să decanteze valorile și să ofere tutu
ror o imagine reală a posibilităților actuale și ale 
viitorului.

In marele angrenaj al acestor turnee a aoărut o 
nouă rotiță ; HOCHEIUL. El și-ar fi avut, de bună 
seama, locul mai devreme aici, pentru că nucul și 
crosa, supunîndu-se imperativului vremuriior, au cobo- 
rît și ele simțitor ștacheta vîrstei praclicanților săi, 
transformîndu-se, după exemplul natatiei, al gimnasti
cii sau patinajului artistic, într-o îndeletnicire începută 
la anii copilăriei și în care măiestria deplină poate fi 
apropiată încă din adolescență. (Aflăm din ziare 
cum că golgeterul ligii canadiano-americane ar fi un 
imberb, care nici n-a împlinit 18 ani I Și cazul nu 
este singular...)

In țara noastră, hocheiul traversează un moment 
de mare însemnătate pentru destinele lui. Prin eforturi 
și inițiative demne de toată lauda, acest joc, despre 
care se spune că ar fi cel mai spectaculos dintre 
toate, capătă treptat o bază ^materială după care ttn- 
jise. atîta amar de vreme. Geografia tui se extinde, 
colorînd zone altădată albe pe harta sportivă a pa
triei. Nu peste prea multă vreme hocheiștii vor tre
bui să facă 600 de kilometri pentru a juca un meci 
în deplasare. Pînă mai ieri, ei foloseau ca mijloc de 
transport un tramvai... Auzim că Turnu Severin și 
Constanța, după Galați, Poiana Brașov, Miercurea 
Ciuc și Timișoara, se gîndesc să-și amenajeze patru
latere de gheață artificială, Indiscutabil, se vor ambi
ționa în această direcție ploieșlenii, clujenii, ieșenii, 
sucevenii.

„Turneul Prietenia' se desfășoară, așadar, în țara 
noastră pe un fond de mare emulație hocheistică și 
într-uh moment cînd promovarea juniorilor a devenit 
un punct de program..în politica hocheiului. La Galați, 
6 școli își vor face orele de educație fizică pe gheață, 
cu pucuri și crose. în județul Harghita se organizează 
un campionat școlar cu mult mai multe echipe decît 
numără diviziile naționale A și B la .un. loc, Sînț semne 
evidente că acest sport al curajului și bărbăției este 
ferm hotărît să spargă geamurile sub care creșteau 
ca niște plante palide, de seră, îndrăgostirii săi.

în hocheiul nostru această întrecere a Prieteniei, 
reprezintă o răscruce. Ea constituie, în același timp, 
un examen. Pe care tinerii jucători îl pot trece cu 
succes.

I 
I

I 
I
I
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«LA STARTUL UNOR NOI ÎNTRECERI PESTE HOTARE
Patru înotători ai clubului 

Steaua. M. Nicodim. O. Res- 
ier, A. Adam și S. Cosmescu 
vor participa la tradiționalul 
concurs al armatelor prietene 
ce va avea loc săptămîna 
itoare la Leningrad.

• Un grup de înotători

vi-

di-

ANCA GROZA CONTINUĂ

CURSA RECORDURILOR

namoviști. în frunte cu Cris
tina Balaban, Atila Petelei, 
Anca Georgescu și Aurel Vi- 
telaru, va lua parte la com
petiția internațională ce se 
va desfășura în zilele de 12 
și 13 decembrie Ia Gottwal- 
dow (Cehoslovacia).

• A foșt perfectat meciul 
de juniori dintre selecționa
tele orașelor București și So
fia. întîlnirea este programa
tă în capitala Bulgariei pen
tru zilele de 19 și 20 decem
brie.

Trei dintre cel mai buni 
înotători români, Anca An
drei, Angel Șoptereanu și 
Petre fTeodorescu, și-au reluat 
pregătirile după un an de 
pauză în activitatea competi
țională internă și internațio
nală. Reșițeanca,
la clubul Olimpia, se antre
nează cu prof. I. 
P. Teodorescu a revenit în 
grupa prof. G. Dimeca. iar A. 
Soptereanu a preferat' culo
rile clubului Dinamo, alcă-

tuind împreună cu E. Hem
pel un puternic cuplu de 
brasisti în grupa prof. Sanda 
Grintescu.

ilegitimată ANTRENORII DE POLO

acoperită (50 m) de
„23 August" a găz-

Piscina
1 a centrul .. .
duit primul concurs oficial cu 
caracter intern. Au fost pro
gramate probe neclasice, pe 
distanțe de 50 m, 400 m și 
800 m, idee bună avînd în 
vedere stadiul actual de pre
gătire a înotătorilor din Ca- 
pjtală.

Cele mai bune rezultate : 
G. Cerbeanu 32,5, A. Groza
33.3, A. Ștemer 33,4 — 50 m 
delfin (f); A. Petelei 29,2, N. 
Postăvarii 30,4, T. Nicolae 
30,4 — 50 m delfin (m) ; E. 
Cristescu 36,8—50 m spate (f); 
G. Lupu 30,0, M. Movanu 
30,4 — 50 m spate (m); L. 
Burlacu 37,6, A. Georgescu 
37,9 — 50 m bras (f) ; P. Teo
dorescu 33,8, A. Șoptereanu
34.3, O. Resler 34,5 — 50 m 
bras (f) 5 Cr. Balaban 30,5, L, 
Dan 30,9 — 50 m liber (f) ; 
M. Slavic 26,3, D. Turcanu 
27.0 — 50 m liber (m) ; Lupu 
5 :17,4 — 400 m spate (m) ; 
A. Georgescu 6 :12,5 — 400 m 
bras (f); T. Nicolae 5 :54,6 — 
400 m delfin (m) ; E. Hempel 
5 : 46,0 — 400 m bras.

în același concurs, Marian 
Slavic a înotat distanța de 
100 m liber în 56,4 iar Cristi
na Balaban a cîștigat proba de 
800 m liber în 10 i 40,1, fiind 
urmată de Anca Groza (14 
ani) în 10:43,9 — nou record 
de fete categoria A și junioa
re mici și Eugenia Cristescu 
(12 ani) 11 110,1.

Schuster, LA MASA ROTUNDĂ

la se- 
cer- 
do- 

al 
nr.

AZI, IN CAPITALĂ, MECI DE MARE ATRACȚIE: DINĂMO-„U“ CLUJ
• Azi, la ora 18, se dispu

tă în sgla Dinarno up derby 
al diviziei A : Dinamo — 
Unjyejsitatea Cluj, restanță 
din etapa a VII-a. Meciul a 
fost amînat, deoarece studen
ții clujeni au luat parte, zile
le trecute, la un turneu inter
național, la Bratislava. Aici 
ei ău fost întrecuți de Slavia 
Praga cu 73—51 și au dispus 
de A.Z.S. Gdansk cu 69—49 și

,,INTERNAȚIONALELE" Șl... TROFEELE SPECIALE• ■ a

In programul majorității 
tradiționalelor concursuri de 
înot de pe continent — „Tro
fee dej Navigli" 
„Marele premiu i 
Komsomolskaia 
„Trofeo dei sette 
internaționalilor” 
ris), „Premiul 
(Viena) — există 
mai multe) probe 
trofee speciale. De 
ceste curse atrag 
de înscrieri numele 
celebri sportivi din 
de pe alte continente, mărind 
considerabil interesul fată de 
întreaga competiție.

Si campionatele internațio
nale ale tării noastre, ajunse 
la cea de a 12-a ediție, se 
înscriu anual pe lista marilor 
mitinguri nautice de pe con
tinent. aducînd uneori la 
start sportivi de certă valoa
re. Dar între cele 29 de pro
be din program nu există 
nici o distincție și. în gene
ral. F.R.N. lasă deschisă lista 
invitatilor la aprecierea fede
rațiilor de specialitate din ță
rile participante, fapt 
nu o dată ne-a pus în 
unor întreceri lipsite de 
res. fără nume sonore.

(la Milano), 
al ziarului 

P r a v d a", 
colii", „Gala 
(de la Fa- 
natiunilor" 

i una (sau 
• dotate cu 

obicei, a- 
ne listele 
celor mai 
Europa și

care 
fata 

inte-

Viitoarea ediție a acestei 
competiții internaționale se 
va desfășura pentru prima 
oară (21 și 22 februarie 1971) 
într-un bazin de 25 m. ofe
rind oaspeților condiții de 
concurs cît mai apropiate de 
cele în care se pregătesc în 
sezonul de iarnă. Mai mult, 
organizarea a fost încredința
tă (tot în premieră) pasiona- 
tilor activiști din Reșița, cen
tru de înot pare s-a afirmat 
cu prisosință în ultimul de
ceniu.

Iată, așadar, suficiente mo
tive (în plus) care pledează 
pentru acordarea respectului 
cuvenit „internaționalelor" 
noastre și trecerea lor în 
drepturile oricărui mare con
curs european. Instituirea u- 
nor trofee speciale pentru 
probele de 400 m liber sau 
200 m bras la bărbați. 100 
m liber sau 100 m delfin la 
femei, si trimiterea neîntîr- 
ziată a unor invitații nomi
nale federațiilor interesate, 
adresate cîtorva performeri 
.de valoare ar însemna un 
prim pas în această direcție.

Astăzi și mi.ine 
diul Centrului de 
cetări științifice și 
cumentar» tehnică 
C.N.E.F.S. (B-dul Muncii
37—39) ya avea loc consfă
tuirea anuală metodică a 
antrenorilor de polo din în
treaga tară. Cu acest prilej 
se va face analiza activițății 
antrenorilor în acest an si 
vor fi prezentate o serie de 
referate cupj-inzînd 1 „învăță
minte în urma campionate
lor europene de la Barcelo
na". „Probleme medicale ac
tuale ale jocului de 
„Criterii biologice în 
rea antrenamentelor", 
rii selective privind 
logia jucătorului “.
de 
într-un ciclu săptămîpal" etc.

PETRE ȘANDOR (Steaua) 
CAMPION LA ARMA MILITARĂ

— a. v.

JUNIORII IN PRAGUL MATURIZĂRII

polo”, 
dirija- 
„Crite- 

biotipo-
„Metodica 

pregătire a jucătorilor

LA DINAMO 
S-A CONSTITUIT 

COLEGIUL 
ANTRENORILOR
vederea unei activități 
eficiente pe linia pregă- 
dg specialitate a cadrelor

Lunl s-a disputat pe poligonul 
de 300 m de la Tunari proba de 
armă militară 3X20 focuri, pro
bă contlnd ,pentru campionatele 
naționale pe 1870. Șl de data 8- 
ceasta. la întrecere a luat parte 
un număr Infim de trăgători 
țdoar șase), toți de la clubul 
Steaua. Cu tot timpul potrivnic 
(ploaie, vfnt. trig șl vizibilitate 
redusă), câștigătorul probei, mul
tiplul campion al târli la probele 
de armă calibru mare, Vetre Șan- 
dor, a realizat un rezultat foarte 
bun — 543 p din 600 posibile, re
petăm. o cifră foarte valoroasă 
pentru vremea pe care s-a con
curat. lată rezultatele celor șase 
participanțl la probă : 1. P. SAN- 
DOB 543 p (Pe poziții : la culcat 
183 p. in picioare 169 p, in ge- 
niincli) — 190 p) — campion na
țional pe 1970, 2. T. Ciulu 534 p. 
3. L. tnistescu 529 p, 4. T. Coldea 
611 p. 5. I. Codreanu 370 p, 6. 
C. Manole 308 p.

Duminică se va disputa ultima 
restanță a naționalelor, proba de 
armă liberă calibru mare 3 X 40 t. 
Sperăm că de dala aceasta parti
ciparea va fi mal mare.

de Slavia Bratislava cu 
86—68. Clasamentul final al 
turneului : 1. Slavia Praga
(campioana Cehoslovaciei), 2. 
M.A.F.C. Șopron (virtuală 
campioană a Ungariei), 3. 
Universitatea Cluj, 4. Slavia 
Bratislava, 5. Humbold Uni- 
versitat Berlin, 6. A.Z.S. 
Gdansk. Principalii marcatori 
ai clujenilor s Demian 60, 
Zdrenghea 36, Ronay 33.

• A fost stabilit programul 
etapei de duminică a diviziei 
A, care cuprinde și derby-uri- 
ie Dinamo-Steaua (masculin) 
și Politehnica — Rapid (femi
nin). întrecerile se vor desfă
șura în sala Floreasoa, de la 
ora 9, în următoarea ordine : 
I.E.F-3- — Politehnica Brașov 
(m), RAPID — POLITEHNI
CA (f), STEAUA — DINĂMO 
(m), Politehnica — I.C.H.F. 
(m). Ultimul meci prezintă și 
el mare importanță pentru 
locurile fruntașe al» clasa
mentului.

• La finalele Criteriului 
național de minibaschet, care 
vor avea loc între 25—28 de
cembrie, vor participa : la 
băieți categoria I : cîștigătoa- 
rele zonelor (șase echipe) și 
primele două clasate în cam
pionatul municipiului Bucu
rești ; băieți categoria a II-a i 
câștigătoarele zonelor (patru 
echipe), primele două clasate 
în campionatul municipiului 
București și Școala sportivă 
Oradea ; fete categoria I : la , 
fel ca ia băieți categoria I; 
fete categoria a II-a ; direct 
zece echipe care vor fi îm-

părțite în două serii de cile 
cinci.

® Programul special de re
cuperare, urmat cu conștiin
ciozitate de pivotul dinamo- 
vist Gh. Novac, a grăbit evi
dent refacerea talentatului 
sportiv după accidentul sufe
rit în primăvară. Ca urmare, 
este posibil ca- ei să fie folo
sit cît de curind, poate chiar 
în jocul retur cu Akademik 
Sofia, din cadrul C.C.E.

ETAPA Vll-a

IN DIVIZIA B

Etapa a Vll-a a 
naționale B nu a

diviziei 
produs 

schimbări esențiale în clasa
ment. La masculin, voleibaliș
tii de la Universitatea Timi
șoara (seria I) și de la Uni
versitatea Craiova (seria a 
Ii-a), se mențin neînvinși st 
după această etapă, pe pri
mul loc. La feminin. apela 
sînt tulburi în ambele serii. 
Liderele seriei I, Voința M. 
Ciuo și Spartac București, 
si-au adăugat cea de a doua 
înfîrngere, astfel că autside- 
rii (Sănătatea Arad și Cor- 
vinul Deva), avînd cîte un 
iioc mai puțin (ambele cu 
Voința Oradea) se pot consi
dera cu un punct avans fată 
de primele, după disputarea 
restantelor. In seria a doua, 
terțetul din frunte (Viitorul. 
Flacăra roșie și Universitatea 
București) continuă, la seta- 
veraj. lupta pentru șefie.

Evoluția celor 208 finaliști la 
ediția din acest an a campiona
tului de juniori a prilejuit, pe 
parcursul a trei zile de con
cursuri, o trecere în revistă a 
speranțelor gimnasticii, a valorii 
schimbului de mîine, a frunta
șelor acestei discipline sportive. 
Mai Intîi, este de relevat faptul 
că, față de anii precedenți, se 
remarcă progrese în privința se
lecției sportivilor, a creșterii 
gradului de pregătire și a nive
lului tehnic, în special pe ljnia 
îmbogățirii exercițiilor cu noi 
mișcări grele. Finala pș aparate 
a celor mai ’ ' '~‘z
și gimnaste 
acest sens.

Au încîntat . -rr
tivi, progresele înregistrate de el, 
dîizenia cu care au concurat, dar, 
mai ales, posibilitățile etalate do 
mulțj gijnnaști și gimnaste, care 
ne dau dreptul să sperăm de la 
ei și să pretindem antrenorilor re
zultate tot mai înalte. l$ă refer, 
în primul rînd, la Felicia Dprnea, 
Nicolae Oprescu, Paula Ioan, 
Radu Branea, Elisabeta Turcii. 
Gheorghe lușan, Maria Antinie, 
Constanțin Petrescu, Maria Con- 
stantlnescu, ale căror eforturi au 
fost încununate de obținerea ti
tlului de campion al României 
pe anul 1970. O mențiune deose
bită pe cuvine Măriei Antinie de 
la Școala sportivă Sibiu, care, 
debutînd la categoria maestre, a 
reușit — datorită hărniciei și cu
rajului ei, precum și priceperii 
antrenorilor Nicolae Buzoianu și 
Cristei Kvanca — să prezinte un 
exercițiu Ia bîrnă cu elemente 
de mare dificultate și risc ’ (roată 
flic-flac' înapoi, „danilovă* late
rală, coborîre prin salt înainte cu 
întoarcere de 360 grade), cîștigînd 
prin aceasta titlul suprem Ia pro
ba respectivă. Exercițiu] și exe
cuția au avut și unele lipsuri în 
ceea ce privește siguranța, ele
ganța. continuitatea și 
ția, âar sîntem siguri 
tr-o muncă chibzuită, 
deveni o gimnastă de 
pentru echipa țării.

La bilanțul pozitiv al 
natului și la rezultatele 
de sportivii citați trebuie 
găm contribuția muncii 
rate de antrenorii secțiilor 
bază, din care s-au evidențiat : 
Peana Sima (Petrolul Ploiești), 
Mircea Bădulescu (Dinamo Buc.), 
Marina și Mircea Bibire, Gheor- 
ghe Gorgoi, Florica Dobre, Vale
rin Munteanu, Marta Karoly (Li
ceul cu program de gimnastică 
din Municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej), loan Pătru și Cristina An- 
driță (CI. școlar Buc.), Andrei 
Batiz (C.S.M, Cluj). Gabriel Mo- 
lea (Llc. 35 Buc.), Barbara Fren- 
chel și Gheza Weinert (Vagonul 
Arad), Marin Trincă și Pavel 
Horvat (Lie. 4 Timișoara), Nico
lae Sebeșan (Lie. 2 Brașov).

In legătură cu întrecerea re
zervată echipelor reprezentative 
de județ, categoria a II-a, con
semnăm un ușor regres față de 
anul trecut, un nivel și o par
ticipare mai redusă la băieți de
cît la fete. Unele județe, ca Ar
geș, Buzău, Cluj. Cara.ȘrȘeverin 
au absentat la băieți, iar Argeș, 
Bacău, Mureș și Constanța au 
absentat la fete. Necorespunzător 
s-a prezentat echipa de băieți a 
județului Arad și ne-am întrebat 
văzînd notele (între 2 și 7) cum 
de a fost posibil să se insiste de 
către organele CJEFS pentru în
scrierea ei la finală. Anul acesta, 
ea și în ultimii ani, iui exemplu 
de bună prezentare îl constituie 
reprezentativele județelor Sibiu, 
Prahova, Timiș, Brașov și Muni
cipiul București, care — de altfel 
— au obținut și locuiri fruntașe 
de fiecare dată.

Din concursul pe echipe, cît șl 
din concursul individual au ieșit 
în evidență o serie de lipsuri in 
pregătirea tinerilor gimnaști care 
trebuie să devină obiectul unei 
analize a procesului de pregătire 
a acestora :

buni șase gimnaști 
a fost grăitoare in

evoluțiile unor spor-

combina
ră, prin- 
ea poate 

nădejde

campio- 
obținute 

să adău- 
desfășu- 

de

— unii gimnaști și, mai ales, 
gimnaste, deși au atins o valoare 
internațională ca bagaj de miș
cări, au încă o ținută necores
punzătoare in concurs, merg și 
aleargă urit nu numai cind exe
cută acest lucru în exercițiu, 
dar și atunci cind se deplasează 
de la un aparat la altul ;

— se observă o tendință gene
rală de a neglija elementele sim
ple din exerciții, care sînt efec
tuate la un nivel interior, »vind 
un efect negativ asupra educației 
generale a sportivului ;

— Învățarea elementelor și re
petarea lor sau a exepcițiilbr în
tregi, mersul, prezentarea și ple
carea de la aparat, să se facă la 
antrenamente în lumina exigen
țelor impuse de cerințele de con
curs și de cerințele estetice ale 
gimnasticii ;

— este vizibilă și lipsa generală 
de preocupare pentru exerciții 
speciale de prelucrare a muscu
laturii și segmentelor cu redarea 
dezvoltării forței, mobilității și 
altor calități spgplflce, gepesare 
unei ținute frumoase și execuții 
corecte a mișcărilor ;

— la băieți, de exemplu, se ob
servă o mare lipsă de forță, ceea 
ce face ca la cjl cu minere și 
inele să existe deficiențe tehnice 
mari șl un bagaj de mișcări sub 
nivelul celorlalte aparate ;

— Ia inele, tehnica Juniorilor 
noștri, mal ales la elementele de 
balans accesibile, este învechită,

executindu-se mișcări fără ampli
tudinea cerută astăzi pe plan in
ternațional.

— la fete, lasă de dorit. în pri
mul rînd, ținuta și execuția artis 
tică (ritmul, expresivitatea, ele
ganța), de asemenea nivelul teh
nic slab la unele mișcări de bază 
cum sînt îndreptările la paralele 
inegale. Tot la acest aparat, ma
joritatea combinațiilor se axează 
pe subbalansuri și îndreptări. Ar 
trebui abordate și alte mișcări 
mai complexe, ca rotările în spri
jin înapoi, care dau perspectivă 
inai multor el.enjentc,

— o altă problemă o constituie 
acpuipaniamentul muzical al exer- 
cițiîlor Ia sol. Fie ca urmare 
a lipsei de pianiști, fie ca urmare 
3 lipsei de colaborare, preocupare 
sau competență, există o mare 
neconcordfință între conținutul 
exercițiului, pe de o parte, exe
cuție și muzică, pe de altă parte, 
lucru observat și cu ocazia con
cursului de la Cluj.

In încheiere, subliniez efortul, 
priceperea și competenta Comi
siei județene de gimnastică de la 
Cluj s! bunăvoința organelor lo
cale care au asigurat, ca și cu 
alte ocazii, buna organizare și 
reușita acestui frumos campionat 
al tinereții.

Nicolae VIERU
secretar general al F. 

Gimnastică

-

R.

SABINA ȘERBĂNESCU - LOCUL I LA EXERCIȚIUL CU CERC
Comisia de gimnastică mo

dernă a C.M.E.F.S. Bucu
rești a organizat duminică 
un concurs pe aparate (e- 
xercițiu cu cerc), la care au 
participat 30 dintre cele mai 
bune sportive din Capitală, 
excelent prilej de verificare 
a formei înaintea finalei de 
la Tg. (Mureș.

La categoria a Il-a, spor
tivele de la „Viitorul" și-au 
dominat net adversarele, prin 
exerciții spectaculoase, dina
mice. Primele clasate: Adria
na Hoppe și Irina Stoenescu. 
La categoria I Anca Ilie 
(Lie. 35) — care manifestă 
o formă remarcabilă în a- 
cest final de sezon — a reu
șit să se desprindă de urmă
toarele trei clasate (toate cu 
aceeași notă, dar departajate 
prin vîrstă) cu numai o ze
cime, suficientă, însă, pen
tru victorie.

Așteptață cu justificat in
teres, înțrecerea maestrelor a 
oferit un spectacol de înaltă 
ținută, cîștigătoarea fiind cu
noscută de-abia în final. Deși 
a intrat prima pe covor — 
avînd. deci, notă de consult 
— Mihaela Nicolaescu a lu
crat foarte bine, obținînd 9,00. 
Au urmat evoluțiile favori
telor, privite și arbitrate cu 
foarte mpltă atenție. Maria 
Preda a lucrat bine dar — 
evident marcată de emoție— 
a avut două ezitări sancțio
nate de arbitre. Cristina Hu
rezeanu 
prin acuratețea 
precizia exercițiilor, dar nota 
ei (9,45) i-a asigurat numai 
locul trei. Victoria Vîlcu a 
evoluat corect, fără ratări,

dar și fără verva ce o carac
terizează, fiind nevoită să 
treacă pe poziția a doua în 
clasament, căci Sabina Șer
bănescu — pe bună dreptate 
revelația concursului — a a- 
vut o evoluție impecabilă, 
cîștigînd, o dată cu locul în- 
tîi și o primă opțiune mo
rală pentru apropiata finală 
de la Tg. Mureș.
MENT. Cat. a Il-a : A. Hoppe 
9,00; I. Stoenescu
Serea 7,90. Cat. I : 
Ilie 8,90; V.
Cizer 8,80; E.
Categoria maestre: S. Șerbă
nescu 9,60; V. Vîlcu 9,50; 9. 
Hurezeanu 9,45; M.
9,40; Maria Pegulescu 
M. Nicolaescu 9 00.

CLASA-

8,30; T.
Anca

Torok 8,80; L. 
Sterca 8,80.

Preda
9,20 ;

REP,

ne-a încîntat apoi 
stilului și

BIATLON PE USCAT!
Duminică, Poiana Brașov 

a găzduit — în premieră pe 
țară — un concurs de biat- 
lon pe uscat, la care au'par
ticipat toate secțiile clubu
rilor și asociațiilor brașovene, 
precum și invitați de pe Va
lea Prahovei. Desigur, nu 
este vorba de un sport nou, 
de o formulă competițională, 
ci de o verificare a stadiu
lui de pregătire pe uscat a 
biatloniștilor juniori, în con
diții de efort specific și la 
potențial maxim, 
a constat dintr-o 
ștafetă 4x4.500 m, intercalată 
cu două trageri 
sport calibru redus 
fiecare schimb. Condițiile de 
organizare excelente, numă
rul mare de participanțl (44) 
și de echipe (11) au consti
tuit primul răspuns fericit la 
această idee originală, pre
cum și argumente pentru £i-

Concursul 
probă de

cu arma 
pentru

acestui
i zăpada 

Brașov, 
emoțiile

xarea în tradiție a 
gen de întrecere. Deși 
n-a venit la Poiana 
pentru biatloniști < 
startului au început. Școala 
sportivă Brașovia (organiza
toarea întrecerii) a răsplătit 
pe primii clasați cu materiale 
și echipament sportiv, cupe, 
diplomt și medalii. REZUL
TATE TEHNICE: ștafetă:
1. Clubul sportiv Sinaia, 2. 
Școala sportivă Brașovia, 3. 
A.S.A Brașov; juniori mari: 
1. Nicolae Cristoloveanu 
(A S A.), 2. Adrian Mocanu 
(Șc. sp. Brașovia), 3. Nico
lae Olteanu (Șc. sp. 
via); juniori mici: 1.
Cercel (A.S.A.), 
Păunescu (CI. sp.
3 loan Mîndruș (CI.
naia)

2.

Brașo- 
Eleonor
Adrian 
Sinaia), 
sp. Si-

Mihai BIRA

In 
mai 
tiril — - ...
tehnice și perfecționării pro
cesului instructiv-educativ, in 
cadru) clubului sportiv Dina
mo București, ș-a constituit 
Colegiul antrenorilor, organ 
metodic, cu atribuții pe lini» 
sintetizării și generalizării ex
perienței pozitive, promovării 
in munca <le pregătire a mij
loacelor și metodelor antre
namentului sportiv contem
poran. Colegiul este alcătuit 
din antrenori, profesori de 
educație fizică și medici spor
tivi, din rindul cărora s-a 
ales un birou. Activitatea co
legiului antrenorilor se va 
desfășura în cadrul Cabinetu
lui metodic al clubului.

Cu prilejul constituirii, vi
cepreședintele clubului, prof. 
Cosma I.ilă, a expus sarcinile 
colegiului, măsurile rezultate 
din necesitatea ca fiecare ca
dru tehnic ftă-șl perfecționeze 
continuu cunoștințele de spe
cialitate, să fie un promotor 
al noului în munca de educa
ție și instruire sportivă.

NOILE ECHIPE CALIFICATE IN DIVIZIA E
La Brașov s-a deșfăsurat 

returul campionatului de ca
lificare în divizia B de scri
mă, la toate armele. Spre de
osebire de turul competiției, 
care a reunit un număr mai 
mare de echipe, de data a- 
ceasta s-au înregistrat nume
roase absente (Trotușul — O- 
rașul Gh. Gheorghiu Dej, la 
floretă masculin si feminin; 
Sc. sportivă Oradea, la sabie 
si spadă; $c. sportivă și 
Petrolul din Ploiești la flore
tă masculin și, respectiv, spa
dă ; Victoria Cărei la flo
retă feminin și C1S.M. Iași 
la scadă).

Cea xpai bună comportare 
a avut-o echipa masculină de 
floretă a Politehnicii Iași (an
trenor N. Pufnei), alcătuită

din element.» tinere. înzes
trate cu o bună tehnică. La 
un nivel remarcabil s-a si
tuat si echipa feminină de 
floretă C.S.M. Cluj (antrenor 
Ad. Guț^th) care va trebui, 
însă, să-și Îndrepte atenția 
mai mult spre tineret.

La spadă și sabie întrece
rile au fost de nivel mai scă
zut deoarece s-a recurs la 
trăgători, fie prea tineri, fie 
în vîrstă mai înaintată, pre
cum si la trăgători cu spe
cialitatea floretă.

S-au calificat în. divizia Bi 
Politehnica Iași (floretă — 
masculin), CJS.M. Cluj (flore
tă feminin), Victoria Cărei 
(spadă) și Politehnica Timi
șoara (sabie).

Ilie STANCA, coresp.

SURPRIZĂ IN CAMPION ATUL REPUBLICAN DE TELEGRAFIE
A XI-a ediție a campiona

tului republican de telegra
fie. c&re a avut loo recent 
la Radioclubul Central din 
București, s-a terminat cu un 
rezultat surpriză. Un concu
rent care tiu pornea favorit 
decît cel mult la „transmjte- 
re-viieză” a reușit să-si ad
judece toate cele trei titluri 
de campion, la probele indi
viduale. Este vorba de ingi
nerul agronom Radu Bratu 
din Constanta. Cupoșeut ca 
un pasionat radioamator (in
dicativ YO4HW), el a lucrat 
în ultimul timp exclusiv în 
telegrafie cu un manipulator 
electronic de construcție pro
prie. Inginerul Bratu a reu
șii: astfel să demonstreze, o 
dată în plus, necesitatea an
trenamentului prin lucrul la 
stație și superioritatea mani
pulatorului electronic asupra 
celui clasic.

Favoriții. ne referim la 
Dem. Dascălu (Suceava). loan 
Serbănescu (Argeș) »i Vasile 
Giurgiu (Sibiu) au trebuit să 
se încline în fața celui mai 
bun. O mențiune, totuși, pen
tru veteranul D. Dascălu

Dar, iată rezultatele teh
nice : regularitate 1. R. Bra
tu 4071 puncte, 2. D. Dascălu 
3814 p. 3. V. Giurgiu 3629 p; 
recepție-viteză 1. R. Bratu 
282 o. 2. I .Șerbănescu 280 
p, 3. D. Dascălu 258 p ; 
țransmitere-viteză 1. R. Bra-

tu 1807 p, 2. D. Dascălu 
1686 p, 3. V. Giurgiu 1675 p.

Pe echipe, cel mai bun 
rezultat a fost obținut de re
prezentativa județului Argeș, 
formată din I. Kuti și I. Ser
bănescu. Pe locurile următoa
re s-au clasat județele Bihor 
și Timiș-

Dacă pînă anul «cesta cam
pionatul republican însemna

încheierea activității de per
formantă a telegrafiștilor. a- 
cum, pe cei mai buni dintre 
ei îi așteaptă o confruntare 
de mare anvergură i „Cupa 
Dunării". Această competiție 
la care vor participa telegra- 
fisti din 
rii, va 
resti în 
brie.

țările riverane Dună- 
avea Iqc la Bucu- 
cursul lunii decem-

REZULTATE

MASCULIN. Seria 11 
Progresul București — Silva- 
nia Simleul S. 3—0, Voința 
București — Universitatea 
Timișoara 1—3, C.F.R. Timi
șoara — Alumina Oradea 
0—3. Politehnica F'asov — 
Voința Arad 3—2. A.S.A. Si
biu — C.F.R. Cluj 3—0 ; se
ria a 11-a: Universitatea 
București — Vagonul Ploiești 
3—0. Electra București — 
Farul Constanța 3—6, Electro- 
putere Craiova — Medicina 
București 3—2, Siderurgistul 
Galați — Aurora București 
3—2, Politehnica Iași — Uni
versitatea Craiova 2—3.

FEMININ i Seria 1 : Vo
ința Oradea — Voința Zalău 
3—0, Voința Brașov — I.T.B. 
Informația 3—2, Corvinul De
va — Spartac București 3—2, 
Sănătatea Arad — Voința M. 
Cine 3—1, Medicina Tg. Mu
reș — Viitorul Bistrița 3—0, 
Drapelul roșu Sibiu — Medi
cina Cluj 3—1; seria a ll-a: 
Constructorul București — 
Universitatea București 1—3, 
A.S.E. București — Politeh
nica Galați 3—1, Sănătatea 
Ploiești — Flacăra roșie 
București 1—3, Electromotor 
Pitești — Viitorul București 
0—3, Voința Constanta — 
Progresul București 3—2, U- 
niversitatea Iași — Sănătatea 
Tîrgoviște 3—2.

Așpect din timpul probei de regularitate — recepție.
Foto: ST. CIOTI-OȘ
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BELȘUG DE NOUTĂȚI PE MELEAGURILE HARGHITEI
UN MOMENT DE MATURIZARE
(Urmare din pag. 1)

de împlinire: patinoarul arti
ficial acoperit din Miercurea 
Ciuc, — oferind multiple po
sibilități pentru practicarea in 
condițiuni optime a hocheiului 
și patinajului artistic — consti
tuie premisa maturizării aces
tor activități sportive.

finind seama de actuala re
țea a bazelor sportive, putem 
organiza o activitate mai am
plă

nivel 
mult 
spor- 
Sper 
Con-

tinaj viteză, EVA FARKAS, 
angajată de curînd ca antre- 
noare la asociația sportivă A- 
vîntul Miercurea Ciuc, este însă 
optimistă. îi dorim succes de
plin.
TINERII NU VOR STA LA... 

GURA SOBEI

și ca atare dorim ca între-

cerile si nu se desfășoare doar 
in citeva asociații sau la 
de oraș, ci pe un plan 
mai larg, angajîndu-i pe 
tivi in etape superioare, 
că propunerile C.J.E.F.S.,
șiliultii județean sindical, Co
mitetului U.T.C. și cele făcute 
de ceilalți coautori ai planului 
comun pe perioada de iarnă, 
vor duce la stabilirea celor mai 
eficiente măsuri in vederea an
grenării sportivilor din toate 
localitățile intr-o rodnici 
tipifate competițională.

ac-

ZODIA CROSEI
țWrmare din pag. 1)

mersurile făcute pe lingă noua 
fabrică textilă de lingă Miercu
rea Ciuc, pentru ca aceasta să 
producă tricouri și jambiere. 
De asemenea, cooperativa meș
teșugărească „Oltul", al cărei 
președinte este și președintele 
comisiei județene de resort — 
ADALBERT NAGY — confec
ționează pantaloni de hochei, 
pe care specialiștii îi consideră 
foarte reușiți. Conducerea co
operativei „Oltul" intenționea
ză să înființeze o secție spe
cială pentru confecționarea de 
apărători, mănuși și alt echi
pament.

— Să înțelegem că sezonul 
de iarnă va trăi sub zodia 
hocheiului 1

Șl PUCULUI
— Nicidecum, deși acest sport 

iși amplifici de m un an la 
altul aria de răspîndire. Ne 
străduim să stimulăm $i cele
lalte discipline de iarnă.

11 secții afiliate la federația 
de schi, conduse de 8 profe
sori calificați și un antrenor, 
precum și numeroși sportivi 
începători fac intense pregătiri 
pe... uscat, pentru a lua star
tul — cind va cădea zăpada — 
în campionatul județean de 
juniori, cel al școlilor generale 
și într-o serie de concursuri 
dpțate CU diverse trofee. Pro
gramul competițional al pati
natorilor de viteză va fi, însă, 
mai sărăcăcios, din pricina lip
sei de concurenți, deoarece mai 
toți copiii care știu să alunece 
pe gheață sînt atrași de mira
jul jocului cu pueu! și erosa. 
Fosta campioană a țării la pa-

In ceea ce privește asigura
rea bazei materiale necesară 
extinderii formelor de activi
tate sportivă simple și larg 
accesibile maselor, am aflat de 
la tov. ANDREI FABIAN, pri
mul secretar al comitetului ju
dețean U.T.C. că s-a relansat 
concursul pentru amenajarea 
celui mai frumos patinoar na
tural în mediul 
sul purtat celui 
los joc sportiv 
cheiul, îi face
concursului să 
startul va fi excelent și, în
consecință, mai toate comunele 
vor avea terenuri cu gheață.
Cît despre schi și săniuș, re
lieful județului oferă 
propice.

Printre preocupările 
țului județean U.T.C. 
înscriu întrecerile menite să-i 
smulgă de la „gura sobei" pe 
tineri. Astfel, Trofeul între
prinderilor de mecanizare a 
agriculturii — la schi, Festi
valul zăpezii — la patinaj, ho
chei și sehl, „Gupa tineretului 
de la sate", în programul că
reia s-au introdus patinajul și, 
hocheiul — iată numai citeva 
din concursurile care și-au do
vedit viabilitatea în localitățile 
rurale ale Harghitei.

rural. Intere- 
mai spectacu- 
de iarnă, ho
pe inițiatorii 
considere că

condiții

corni țe
se mai

PE PRIMUL PLAN : 
EXCURSIILE PE SCHIURI

înDe data aceasta ne aflăm 
biroul tov. IOSIF EURIAN,

președintele Consiliului jude
țean sindical.

!— Ce ne puteți spune des
pre lărgirea bazei materiale a 
asociațiilor sportive sindicale si 
despre problema relaxării sa- 
lariaților în orele lor libere 7

— Volumul investițiilor și 
subvențiilor, ne declară tov. 
Burlan, a crescut considerabil 
in ultima vreme. 569 000 lei, 
la care se mai adaugă contri
buția comitetelor sindicale din 
întreprinderile, fabricile și in
stituțiile respective, au fost 
destinați asociațiilor sportive 
pentru a putea participa la 
concursurile județene și de alt 
profil, programate în apropia
tul sezon.

Țncurajînd permanent inte
resul tinerilor și vîrstnicilor 
din centrele muncitorești pen
tru practicarea sporturilor de 
Lamă, Consiliul județean șin-

dical patronează un „triunghiu
lar" de schi, „Cupa 30 Decem
brie" la hochei, demonstrații 
de patinaj artistic și viteză și 
va organiza numeroase excursii 
pe schiuri la diferite puncte 
turistice din bazinul Ciucuiui. 
De altfel, aici se preconizează 
drumeții pentru posesorii de 
schiuri., la fiecare sfirșit de 
săptămînă. în cadru] discuției, 
am mai aflat că asociația spor
tivă Avîntul Gheorghieni va 
fi ajutată să-și acopere pati
noarul. după 
la București.

modelul celui de

★

strînsă dintreColaborarea _......_
factorii interesați va asigura, 
fără îndoială, cadrul în care 
s.e va desfășura o iarnă plină 
de surprize plăcute pentru iu
bitorii de sport de pe melea
gurile Harghitei.

(Urmare din pag. 1)

Desigur, pe lista favoriților 
vom trece la locul I reprezen
tativa Uniunii Sovietice, care 
a cîștigat anul trecut campio
natul european de juniori și se 
pregătește să repete performan
ta și în acest an, la întrecerea 
programată în orașul cehoslo
vac Preșov. O bună valoare de
țin juniorii cehoslovaci, polo
nezi și cei din Republica De
mocrată Germană. Dar, și ca- 
deții noștri alcătuiesc, la a- 
eeastă oră, o formație înche
gată și redutabilă, căreia an
trenorii Șt. lonescu și I. Gan
ga au reușit să-i imprime o 
concepție modernă de joc și s-o

înarmeze cu bune cunoștințe 
tehnice. Ținînd seama de faptul 
că România va organiza la fi
nele anului turneul grupei se
cunde a campionatului euro
pean, devine evident că par
ticiparea la jocurile „Turneu
lui Prietenia" capătă semnifi
cația ultimului test oficial îna
intea disputei continentale.

Nutrim speranța că în com
pania valoroasă a acestor e- 
chipe (promițind meciuri de 
mare spectacol), reprezentanții 
României vor ști să-și pună 
în valoare cunoștințele și ta
lentul, reușind o comportare 
frumoasă, pe măsura așteptări
lor .și a speranțelor inye.»tite 
in ei I
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• „Sincer să fiu, m-am cam speriat. Erau alți jucători, alte

obiceiuri, alte cerințe"... ® „Nichi e un mare jucător, pe care

l-am stimat întotdeauna!" ® Ene Daniel și Florian Dumitrescu

au semnat pentru Rapid ® Răducanu însuși a recunoscut

de bronz" 
cărei criză 
tact și în-

Marin Băr- 
nou sifon.

acest 
croni- 

nici-

Orice s-ar spune, antreno
rul Marin Bărbulescu nu este 
unul dintre aceia pe care ne 
place să-i numim simpatici...

Nu vorbește mult, și atunci 
cind o face rostește cuvintele 
cu o exagerată precauție, dind 
naștere — față de interlocu
tor — unej rețineri, vecină 
cu stânjeneala.

Nu fumează. Nu bea. Nu-i 
place cafeaua. Refuză șueta. 
Vorbește eu „dumneavoastră", 
indiferent de vîrsta celui cu 
care discută, nu se înflăcă
rează mai niciodată, urmează 
un ton echilibrat și — poate 
tocmai de aceea — • lipsit 
oarecum de farmec.

...Stăm față-n față, cafeaua 
lui Marin Bărbulescu — pe 
care n-a refuzat-o, din poli
tețe — s-a răcit de mult, 
tăcerea ne stăpînește adesea, 
la intervale mici...

Marin Bărbulescu — 
antrenor despre care 
carii nu s-au omorît
odată să scrie — tace și mă 
privește în ochi, și-mi place 
privirea aceasta dreaptă, cin
stită, .........
care 
ascuns. înfruntarea dintre un 
om neobișnuit cu interviurile 
și un altul dispus să între
be, să afle, să scormonească...

Aș vrea să-1 întreb cum 
își explică fapțul că Rapidul 
n-a pierdut de 10 etape, dar 
Marin Bărbulescu Începe de
odată să vorbească neprovocat, 
calm, distant, căutat distant, 
trădînd pe undeva o mare 
neliniște interioară.

— Știu, nu sînt unul dintre 
antrenorii iubiți de 
presă. Poate că-i 
fie așa, socotind 
cind am preluat 
echipei, aceasta 
numai un an distanță de acel 
titlu de campioană, visat de 
generații pe podul ~

— Vă aduceți 
ziua în care vi 
dințat cîrma 
V-a îneîntat decizia aceea, 
poate surprinzătoare pentru 
un antrenor de categoria a 
Iii-a, ce n-a strălucit nici
odată pe gazon, ca jucător?

— Atunci, multă lume — da, 
chiar și presa sportivă — a 
vorbit despre un complot îm
potriva vechilor antrenori, dar, 
cel puțin din punctul meu de 
vedere, n-a fost ușa... Am fost 
chemat, mi s-a adus la cu
noștință sarcina ca de a doua 
zi să mă ocup de treburile 
primei echipe. Eu antrenam 
,.tineretul", și nu visam să fac 
altceva. Sincer șă fiu, m-am 
cam speriat 1 Erau alți jucă
tori, ițite obiceiuri, alte ce
rințe..■ Mi-a fost teamă 
n-am s-o scot la capăt.

Ce-a fost atunci ? Preluînd 
un Rapid bintuit de furtuni, 
fără Dan, fără Răducanu, fără 
Nichi Dumitriu, fără Puiu Io- 
nescu, aruncat prin beciurile 
clasamentului — cu 4 puncte 
după 7 etape 1 — Marin Băr
bulescu, ajutat de umărul să-

bărbătească, privire 
n-are parcă nimic de

public, de 
normal să 
că, atunci 
conducerea 

șe afla la

Grant...
aminte de 
s-a încre-

Rapidului 7

că

nătos al secundului Nicolae 
Cristescu, a scos-o la capăt, 
și încheierea campionatului a 
consfințit „medalii 
pentru o echipă a 
fusese rezolvată cu 
țelepciune.

Cafeaua e gheață, 
bulescu cere din 
Cere pentru a patra oară si
fon...

Vorbește despre meciul ul
timei duminici, despre specta
torii brașoveni, despre Valen
tin Stănescu, împarte cuvinte 
cuminți, lucide, dezbrăcate de 
patimă. Pe nesimțite, discuția 
ajunge la Nichi Dumitriu, și-l 
întreb dacă-i adevărat zvonul
— da, da, pe lingă picioarele 
de oțel ale „Grantului" se 
plimbă nestângherit un aseme
nea zvon — că Nichi va re
veni în Giulești.

Oftează. Mi-aduc aminte că 
plecarea lui Dumitriu la Bra
șov i-a cauzat multe neplă
ceri, săpînd — pentru cit timp?
— o prăpastie periculoasă între 
antrenor și suporterii echipei.

— Daci vrea să vină, eu 
n-am să mă opun. Nichi e un 
mare jucător, pe care l-am 
stimat întotdeauna și pe care 
as fi vrut să-l am în echipă. 
Cind s-a însănătoșit insă, el 
n-a mai vrut să joace la Ra
pid : deci nu noi l-am respins! 
Dragoste cu sila...

Face un gest cu mina, apoi 
se ascunde sub carapacea de 
tăcere. Schimb subiectul și-l 
întreb la ce șe gîndește pentru 
la anul, cind Lupescu _ și _ Dan 
vor juca, poate, în străinătate, 
cind echipa își va slăbi coloana 
vertebrală.

— In locul lui Dan îl adap
tez pe Codrea. Alături, voi mai 
avea de ales intre Costea și 
Niță.

— Și In față ? Credeți încă 
în „suflul" lui Năsturescu și 
Codreanu ?

— Amindoj au încă multe ca
pacități. Lor li se vor adăuga 
Ene Daniel și Florian Dumi
trescu, care au optat pentru 
Rapid și pe care-i vom legi
tima in anul viitor.

Timpul s-a scurs nemilos. 
Mă uit la ceas, au trecut a- 
proape două ore, și n-am vor
bit nici pentru... una.

— Spuneți-mi, e adevărat 
că vă adresați jucătorilor cu 
„dumneavoastră" ? !

Pentru prima oară ride. O- 
chii îi rid copilărește, invitând 
interlocutorul la aceeași stare.

— Toată lumea se miră de 
asta, și crede că a vorbi fru
mos cu fotbaliștii e un semn 
de slăbiciune din partea unui 
antrenor. Fals ! Cind am venit 
la Rapid, știam că echipa po
sedă jucători mari. Aveam ne
voie, insă, de caractere, de su
flete. Am căutat să liniștesc 
echipa, s-o civilizez, dacă vreți, 
și cei care au cunoscut-o zic 
că strădaniile n-au fost zadar
nice...

îmi povestește apoi despre 
intransigența — egală — ma
nifestată față de jucători, în
tre care „infantele" Dumitru, 
Neagu sau Codreanu au cu-

M/Hi/N BĂRBULESCU 
văzut de Al Clenciu

noscut, pe propria piele, rigo
rile admonestărilor dictate de 
antrenor. L-a adus cu picioa
rele pe pămînt pe Răducanu. 
Nu s-a certat niciodată cu Dan. 
L-a lăsat pe Dumitru pe banca 
rezervelor, ca și cum acesta ar 
fi fost un junior începător...

— E adevărat că după ce 
Rapidul a învins pe C.F.R. 
Cluj cu 3—1 ați solicitat o 
ședință și i-ați criticat 
jucători ? !

— E adevărat. Echipa a 
v'ms C.F.R.-ul, dar, luați

pe

în- 
în 

parte, băieții au făcut o serie 
de greșeli grave, l-am certat 
după această izbîndă, așa cum, 
uneori, am avut pentru ei cu
vinte bune după o infringere.

Fotbaliștii nu sint mecanisme. 
Nu-i bine să-i lingușești, dar 
nici să le arunci în obraz tot 
felul de invective.

Discuția noastră a ajuns — 
se simte din oboseala cuvin
telor — la capăt. Marin Băr
bulescu vorbește despre expe
rimentul renunțării la pregăti
rea comună : „băieții" mei vin 
direct la stadion și sînt proas
peți, bătăioși. Cred că, la ca
sele lor, adorm mai devreme. 
Dacă ar sta împreună, s-ar 
hîrjoni și ar juca table..

— Aș vrea să știu dacă 
„seria" ultimă a Rapidului 
are vreo explicație sau nu-i 
nimic altceva decît un mo
ment, oarecare, al evoluției 
unei echipe împătimită în 
inegalități ?

Se vede că întrebarea a ve
nit pe neașteptate. Pentru a 
cîștiga tâmp, Marin Bărbules
cu își înmoaie 
ca de cafea.

— Echilibrul, 
xagerează, nu 
Nici jucătorii, 
Ă făcut-o o dată Răducanu.și 
l-a costat... Mexicul! El însuși 
a recunoscut că prețul a fost 
foarte mare.

Tace. Am terminat. Nu, nu 
știe dacă Rapidul va cîștiga 
campionatul... Să nu uit să 
scriu de marele ajutor al se
cundului, Nicolae Cristescu... 
Sîmbătă va fi al dracului de 
greu, lipsește Dan...

Ieșim. Cineva șoptește : „fis- 
ta-i antrenorul Rapidului !" 
Marin Bărbulescu își ia rămas 
bun. Pleacă. Mă uit după pal
tonul acela cărămiziu, și mă 
întreb : oare cîte procente din 
izbînzile de azi ale Rapidului 
se datorează acestui om, stă- 
pînit și egal ?

Iată o temă de meditație, 
într-o lume a fotbalului ade
sea mutilată, în care vorbele 
stau nu o dată în fotoliile, fap
telor...

buzele în cess
Nimeni nu e- 
supralicitează 

nici antrenorii.

Ovidiu 1OANIȚOAIA

FC CURITIBA A CEDAT
NET RAPIDULUI

(Urmare din pag. I)

impecobilâ la Marin Stelian, 
care deviază balonul în gol: 
j—Q; min. 18 — Codreanu 
centrează la același Marin 
Stelian, care preia ‘ 
piept și înscrie 
șpectaculosi 2—0; 
min- 36 — lovi
tură liberă execu
tată de Dinu, țîș- 
nire Dumitru, o 
lovitură de cap 
și... 3—0, Ip ace
lași minut, con
traatac brazilian, 
Lucas „lucrează" 
ca un vrăjitor o 
minge și o... pune 
pe lîngă Rădu
canu : 3—1; min. 
84 — lovitură li
beră executată de 
Dumitru, cap din 
plonjon Marin 
Stelian — gol de 
ehinogramă : 4—1.

Cojisemnind bu
na comportare a 
lui Răducanu 
(care în min. 22 
și min. 52 a scos 
două 
care 
deja 
Lupescu, 
Dumitru, 
Năsturescu și Ma
rin Stelian (un 
băiat „fără nump" 
care se afirmă cu 
o nebănuită auto
ritate), precum și 

. rateurile repetate 
ale „mustanguluj" 
Neagu (care la... 
Curitiba a mar
cat ambele goluri 
echipei naționale 

ieri nu 
trecem 
ghețați 
Bidon 
arătat 
pentru 
Pedro
3 crainici care au transmis

meciul (recepționat pe unde 
medii de statul Parana și pe 
unde scurte de întreaga Bra- 
zille), ne spunea că F.C. Cu
ritiba n-a putut rezista celor 
doi adversari foarte puternici

Rapidul și frigul ... La

mingi 
le 
în

Pe vedeam 
plasă), 

Codrea, 
Dinu,

MICROSTATISTICA
După 11 etap s-au marcat 226 

de goluri : 98 în prima repriză (7 ’ 
au înscris gazdele și 23 oaspeții) 
și 128 în repriza secundă (86 de 
goluri au înscris gazdele și 42 
oaspeții). Cele 20 de goluri ale 
acestei etape (cu o medie de 2,50 
de goluri de partidă) au fost în
scrise de 2 apărători (2 goluri), 
1 mijlocaș (1), 14 atacanți (16).
la care se adaugă șl autogolul 
Cojocaru.

Pe lista golgeterllor, după 
etape, figurează 103 jucători ; 12 
apărători (14 goluri), 25 mijlocași 
(40) și 66 de atacanți (164).

Cu cei 4 jucători (E. Dembrovs- 
chi, Țarălungă, Haldu și Ciucu) 
care au reapărut în această eta
pă, numărul jucătorilor angre
nați de la începutul campionatu
lui a ajuns la 297 (dintre care 
numai 49 au reușit să joace efec
tiv 990 de minute). Cel mai pu
țini jucători, adică 16, au folosit 
Politehnica șl U.T.A., iar cei mai 
mulți — 24 — a folosit Progresul

Med!» echipei etapei a Xl-a a 
fost de 8,91.

Pe baza notelor acordate In a- 
ceistă etapă, clasamentul „con
stanța echipelor" după 11 etape 
se prezintă astfel ; 1. POLITEH
NICA IAȘI 879 p (IANUL 83), 
2. Steagul roșu 862 p (Adamache 
85), 3. „U“ Cluj 860 p (Crețu 82). 
4. Farul 859 P (Bad za 83), 5. Ra
pid 848 p (Pop șl Năsturescu 77), 
6. Universitatea Craiova 846 p 
(Deselnicu 86), 7. Dinamo 843 p 
(Radu Nunwelller 83), 8. Jiul 825 p 
(Llbardi 78), 9. Petrolul 824 p 
(Gruber 81), 10. Steaua 822 p 
(Ștefănescu 79), 11. F. C. Argeș 
819 p (Olteanu 86), 12. C.F.R. Cluj 
817 p (Cojocaru «0), 13. U.T.A.
816 p (Pojonl 81), 14. Sport Club 
Bacău 810 p (Ghiță 86),. 15.
C.F.R. Timișoara 776 p (Bojin 74), 
16. Progresul 755 p (Măndoiu 81).

Situația în trofeul Petschovski, 
după 11 etape, este următoarea : 
1. CLUJ 9,00, 2. Petroșani 8,83, 3. 
București 8,78, 4. Constanța 8,50,

balonul pe

Crainicii radiodifuziunii braziliene Airton 
Cordeira și Rosito Portela în timpul 

transmisiei meciului cu Rapid

ale 
dar 

s-a regăsit deloc), să 
la oaspeți. Așa... în- 
cum erau, Rinaldo, 

Leocadio, Lucas ne-au 
că fotbalul nu are 

ei nici o taină. Joao 
Coreea, unul din cei

rîndul său, antrenorul Mau
ro ne declara că este impre
sionat de „această mare echi
pă care se numește Rapid".

Extrăgînd din suma com
plimentelor sîmburele de ade
văr, vom încheia aceste rîn- 
duri cu ideea că Rapid a fă
cut ieri un bun meci de... 
verificare pentru derbyul cu 
Dinamo.

Iul

11

Noua oră de începere

Pin divizia A
Federația română de fot

bal a stabilit ca meciurile 
etapei a XH-a a campiona
tului diviziei A, care 
va disputa sîmbătă, 
noiembrie, să înceapă 
ora 14.

se
28
la

!

5. Bacâu 8,20, 6. Ploiești 
Craiova 8,00, 8. Timișoara 
Arad 7,60, 10. Pitești 7,33. 
6,67, 12. Brașov 6,20.

Cei 8 arbitri care au

7.
9.

condus 
partidele etapei a Xl-a au primit 
34 de stele : 3 au primit 5 stele, 
4 au primit 4 stele șl M. Bădr- 
lescu 3 stele.

In. această etapă au fost con
semnate 107 cornere (care con
stituie un record de la începutul 
campionatului) : gazdele au bene
ficiat de 74, iar oaspeții de 33.

Procentul eficacității in această 
etapă se prezintă astfel : 26,31“/« 
pe total goluri ; 29,54i>/« — gazdele, 
21,87°/. oaspeții.

Partidele etapei a Xl-a au fost 
urmărite de 83 000 de spectatori 
(cu o medie de 10 375 de specta
tori de meci).

Adrian VASILESCU

„EXPERIENȚA
TURISTICA"

Nu știm ce considerente 
au stat la baza hotărîrii 
luate de către conducerea 
clubului Jiul de a-și trimite 
fotbaliștii, la București, cu 
autobuzul, în ultimul mo
ment.

Știm, în schimb, rezultatul 
acestei călătorii dificile: Jiul 
a ajuns la locul de cazare, 
sîmbătă seara, în jurul orei 

o 
și 

zi, 
o

22, jucătorii manifestând 
firească stare de oboseală 
de nervozitate. A doua 
echipa n-a 
repriză.

Noroc că 
avut succes, 
itoare. 
Jiul

rezistat decît

„experiența" n-a 
Altfel, data vi- 

poate 
ar fi

că echipa 
încercat o 

acțiune turistică, venind pe 
jos la București-

La Școala sportivă a 
clubului Mitâelhein din 
orașul Hennef, situat la 
35 de kilometri de Bonn, 
a avut loc, recent, un ctji's 
de arbitri, la 
ticipat și un 
al Colegiului 
arbitrilor 
Vladimir 
în țară, 
oferit o 
legătură 
care a participat, cu or
ganizarea activității de 
arbitraj în R.F. a Germa
niei.

— Trebuie să vă spun, 
în primul rînd, că la a- 
cest curs au participat 18 
delegați din 12 țări, și a- 
nume: Austria, Bulgaria, 
Elveția, Franța, Italia, Iu
goslavia, Luxemburg, Po
lonia, România, Spania, 
Turcia și Ungaria. Cît 
privește gazdele, ele au 
fost reprezentate prin cei 
35 de arbitri care conduc 
jocuri la centru în liga I.

— In ce 
cuirsurile ?

care a par- 
reprezentant 

central al 
România —din

Grosu. înapoiat 
tov, Grosu ne-a 
serie de date în 
cu colocviul la

au constat

— Ținute la un înalt ni
vel, ele au cuprins lecții 
cu caracter tehnic, pre
cum și probe fizice de ve
rificare a arbitrilor respec-

tivi. Dintre lecțiile teore
tice, voi aminti despre 
Antrenamentul arbitrului", 
„Arbitrul văzut de antre
nori și jucători", „Simu
larea și păcălirea", „Cola
borarea arbitrului princi
pal cu cei de linie", „Pro
bleme de arbitraj și in-

Pe marginea cursului 
de la Hennef (R.F. a Germaniei) 
»\\\\\\\\\\^^^

terpretarea lor" etc. S-a 
insistat mult asupra PER
SONALITĂȚII ARBITRU
LUI, de aceasta depinzînd 
aproape întotdeauna com
portarea jucătorilor în te
ren.

— Dar probele prac
tice ? Au fost grele ?

— tn nici un caz nu se 
poate spune că au fost 
ușoare. Federația de fot
bal a R.F. a Germaniei a 
stabilit următoarele 4 pro
be : alergare 75 m (9-13,8 
sec), 
1 200

6 06'0 
tele 
fizice, în funcție de tim-

pii realizați, erau adunate 
cu cele de la probele teo
retice și dădeau media 
generală. Vreau să pre
cizez că n-a fost nici un... 
repetent.

— V-am ruga să ne 
spuneți câteva suvinte 
despre activitatea de 
arbitraj din această 
țară.

— in R.F. a Germaniei 
activează circa 35 000 de 
arbitri, in liga I sini 105 
arbitri, dar NUMAI 35 
DINTRE ASEȘTIA ®ON- 
DUC JOCURI LA CEN
TRU. Delegările de arbi
tri se fac pentru 6 etape o 
dată. Noțiunea de recuzare 
a unui arbitru este aproa
pe necunoscută. Gît pri
vește limita de vîrstă pen
tru activitatea de arbitraj 
în liga I, ea este 41 de 
ani. La fel, pentru arbi
trii F.I.F.A. sau U.EJF.A.

4x25 m (19-23,8 sec), 
m (3,50-7,50 min), 

m (27,30-39,30). No- 
obținute in probele

în încheiere, tov. Vla
dimir Grosu a ținut să ne 
spună că în R.F. a Ger
maniei nu apar în presă 
calificative pentru arbitri. 
Rămîn, oricum, califica
tivele din... tribună. Și nu 
s-ar putea spune. că aces
tea sînt mai convenabile...

ion MAUN

Meci internațional de juniori?

STEAUA-Ț.S.K. A. SOFIA

CHIAR „OMUL
In ciuda măsurilor drastice la 

care Federația de fotbal a recurs, 
de multe ori, pentru a pune ca
păt actelor reprobabile ale unor 
așa-ziși suporteri, se pare că în
registrăm o recrudescență a ma
nifestărilor de huliganism, în ju
rul terenului de joc. Cum s-ar 
spune, rolul principal în desfășu
rarea meciurilor de fotbal încqp 
șă-1 aibă nu jucătorii, ci... spec
tatorii (unii dintre ei). Aceasta 
este concluzia la care am ajuns, 
citind rapoartele arbitrilor și ob
servatorilor federali, la meciurile 
de duminică.

La Brașov, consemnează dele
gatul Federației. George N. Gher- 
glie, confirmind. de altfel, -ce)e 
relatate de cronicarul nostru, „din 
public, de la tribuna a Jl-a, in 
repriza a 11-a, in min. 85, S-A 
ARUNCAT CU O STICLA PE 
PISTA". In același raport sp 
menționează faptul că „publicul 
a fost ostil Rapidului, CHIAR DE 
LA INCESPUT", deci înainte de a 
fi Intervenit cel mai mic motiv 
de tensiune. Și nu este pentru 
prima oară cind, vorblndu-se 
despre meciurile de fotbal dispu
tate la Brașov, este ridicată pro
blema publicului, din acest oraș, 
a modului cum se manifestă e! 
față de echipele oaspete.

Nu mai puțin alarmant ni se 
pare cazul de la Iași, despre care 
amintește Gheorghe Popovici, în 
foaia sa de arbitraj : „Tn min. 
77, UN CETĂȚEAN DE ORDINE 
(N. R. : ?! 7! 7) din incinta tere
nului, cind Stefănescu a prins 
mingea, L-A ÎNJURAT pe porta
rul Farului, ca și pe Antonescu, 
motiv pentru care l-am scos de 
pe teren". Iată, așadar, chiar un 
om de ordine, ANpAJAT ȘI PLĂ
TIT CA ATARE, care, are o Ie
șire inadmisibilă față de un ju
cător din teren, enervat de fap
tul că acesta PRINSESE MINGEA 
și N-O LĂSASE SA INTRE IN 
GOL,• așa cum ar fl dorit dum
nealui ! Citești, șl parcă nu-ți 
vine să crezi.

Fiindcă a venit vorba de I; și. 
șă notăm o inițiativă bună a clu-

bului Politehnica : acea de a re
zerva în program un „colț al 
regulamentului", în care se fac 
referiri la cele mal frecvente faze 
de joc. Se face, în acest fel, o 
eficientă muncă educativă, fiindcă, 
în bună măsură, unele reacții 
condamnabile ale tribunelor nu 
exprimă numai un exacerbat lo
cal-patriotism, pe fondul unei e- 
ducațli necorespunzătoare, ci șl 
o crasă necunoaștere a regu
lamentului da joc. a principalelor, 
am spune ELEMENTARELOR lui 
prevederi. Dar, fiindcă am tre
cut de la aspectele negative ale 
etapei la cele pozitive, să ascultăm 
părerea arbitrului Vasile Dumi
trescu. despre meciul pe care l-a 
condus (C.F.R. Cluj—Petrolul) : 
„In ciuda mizei și mai ales a si
tuației intervenite la un moment 
dat, cind Petrolul conducea cu 
2—1, atât jucătorii echipei gazdă, 
cit și spectatorii au avut o atitu
dine de o tleplină sportivitate 
care m-a impresionat". Deci, „E 
VOIE" să conducă și oaspeții, lu
cru pe care nu vor să-l înțeleagă 
cu nici un preț (sau poate cu a- 
cela al unei suspendări l) spec
tatorii din Brașov și din Iași.

Poate că rapoartele ne-ar fl re
zervat și alte lucruri care ar fl 
trebuit să fie cunoscute. Dar nu 
toți arbitrii șt nici toți observa
torii manifestă preocupare pentru 
trimiterea cît mai repede a ra
poartelor lor “ " — ' - '
de pildă, nu 
bitrulul Em. 
înfierbîntata 
condus-o la 
de un arbitru domiciliat la 60 
kilometri de București 1

Jack BERARII!

Astăzi, cu începere de la 
ora 14, va avea loc pe tere
nul Ghencea meciul interna
țional de juniori dintre echi
pele Steaua și Ț.S.K.A. So
fia. întâlnirea contează ca re
vanșă ia partida jucată în 
primăvară, la Sofia (încheia
tă cu scorul de 3—3).

...„PRICEPUȚILOR"
Repriza I a meciului Poli

tehnica Iași — Farul. Aut de 
margine. Tănase trimite min
gea — cu mîna — la Cara- 
man, aflat în spatele apără
rii adverse. „De ce nu fluieri 
OFSAID, nepriceputule ?“ — 
au strigat la arbitru cîțiva 
spectatori turbulenți din a- 
propierea tușei.

Le răspundem noi: fiindcă 
potrivit regulamentului, un 
jucător nu va fi sancționat 
pentru ofsaid, indiferent un
de s-ar afla, dacă primește 
mingea direct dintr-o arun
care de la tușă. Și parcă 
sîntem tentați să adăugăm i 
pricepuților I ? I

Ptnă Ier} la prînz, 
sosise raportul ar- 
Vlaiculescu, despre 

partidă pe care a 
Brașov. Și e vorba

P. S. Am întilnlt aprecieri una
nim favorabile despre felul cum 
un arbitru mal puțin cunoscut, 
Mircea Btcă (București) a con
dus partida de grea încercare de 
la Sibiu : C.S.M—Crlșul Oradea 
1—2 1

Ne-ar bucura să nu fie o sim
plă suriprlză 1

AGENDĂ tillCIHIfȘIfANA
DUMINICA. 29 NOIEMBRIE

Stadionul Progresul, ora 10 
Progresul — Steaua (tine- 
ret-rezerve);

Stadionul Giulești, ora 10: 
Rapid — Dinamo București 
(tineret-rezerve);

Stadionul Metalul, ora 11: 
Metalul București — Flacă
ra Moreni (divizia B);

DERBYUL RAPID-DINAMO SE VA JUCA
PE STADIONUL REPUBLICII

Mult așteptatul derby al 
etapei a XH-a și al campio
natului se va disputa sîmbă- 
tă (de Ia ora 12) pe stadio
nul Republicii.

Meciul PROGRESUL—STE-

AU A se va juca, după cum 
am mai anunțat, 'duminică
— începînd de la ora 12,30
— în deschiderea partidei de 
rugby ROMANIA—FRANȚA, 
pe stadionul „23 August".

Pericolul unilateralității
Meciurile disputate de unele echipe ale 

cluburilor nocstre în competițiile europene 
ne-au dezvăluit, pe lîngă alte deficiențe 
— mai mari sau mai mici, — și una fun
damentală t precaritatea resurselor fizice 
ale multora dintre jucătorii — 
atare carență a fost scoasă în 
cronicarii ziarelor noastre, dar 
cialijtii străini care au vizionat 
din partidele de la Liverpool, 
Belgrad, București și Arad. 
Chiar antrenorii formațiilor 
noastre au invocat-o drept 
suprem argument (și scuză!) 
pentru înfrîngerile suferite. 
Un adevăr unanim recu
noscut a fost acela că, 
datorită lipsei condiției fizi
ce, jucătorii noștri n-au pu
tut rezista decît 45 și maximum 60 de minute, 
după care ou căzut pradă atacurilor ad
verse, înregistrînd diferențe de scor greu 
recuperabile în meciurile ulterioare ,de 
acasă".

O primă consecință și-a găsit formula
rea și în coloanele acestui ziar : teama că 
de acum încolo vom parcurge o bună pe
rioadă în care se va pune un accent deo
sebit pe pregătirea fizică în detrimentul 
timpului afectat tehnicii individuale. Și, 
după cît se pare, această schimbare de 
optică nu creează numai o falsă dilema, 
ci este gata să intre pe făgașul aplicații
lor practice, făcînd ca nava fotbalului 
nostru, care căuta pînă astăzi să evite 
Scylla insuficienței tennice, să se îndrepte 
acum spre Carybda unei pregătiri inten
sive la indicii fizici. Or, pînă nu de mult, 
prora era pusă exact spre polul diame
tral opus.... Nu cumva ambele țeluri sînt 
deopotrivă de periculoase, dacă facem 
greșeala de a nu păstra calea îmbinării

noștri. O 
relief și de 
și de spe- 
mficar una 
Eindhoven,

judicioase a celor doi factori de bază ?
Știm prea bine că primatul conferit unei 

singure laturi din complexul proces al 
pregătirii nu poale duce decît la exacer
barea acelei laturi și, implicit, la zdrunci
narea echilibrului care trebuie slabilit per
manent între toți cei cinci factori : fizic, 
tehnic, tactic, moral-volitiv și teoretic.

Antrenorii nu vor putea niciodată dăltui 
tipul de jucător complet, cită vreme nu 

însumează toți acești factori 
în monolitul pregătirii de 
ansamblu. Ce-ar putea rea
liza pe teren, cel mai fin 
tactician fără suportul unei 
tehnici ireproșabile ? Dar un 
virtuoz al execuțiilor, lipsit 
de puternicul impuls al vo
inței de luptă ? Și ambii,

fără o rezistență fizică „nec plus ultra"? Nici 
un asemenea jucător ideal n-ar fi capabil 
de progres, dacă nu și-ar lărgi zilnic ori
zontul cunoștințelor teoretice, din cărți, din 
reviste, filme ale meciurilor și ale ședin
țelor de antrenament, care descoperă «se
cretele de fabricație' ale unor antrenori 
renumifi și jucăiori celebri. Fără toate 
acestea, nu vom putea crea adevărate 
personalități de fotbaliști, perfect integrate 
în unitatea de gîndire, de voință și de 
acțiune a echipei.

Numai așa vom putea modela acele 
mari echipe pe care le visăm cu toții, 
ridicate la nivelul, unic deocamdată, al re
prezentativei naționale. Prin 
nace, fără a neglija nici unul 
pregătirii, vom reuși — sîntem 
aducem și echipele de club 
numitor cu ,11 "-le tricolorilor,
atîta încredere în viitorul fotbalului nostru

muncă te- 
din factorii 
siguri — să 

la același* 
care ne dă

Viraii ECONOMU

ARBITRI ROMÂNI 
LA MECIUL 

TURCIA-SPANIA

Terenul Voința, ora 11 : 
Voința București — Metalul 
Buzău (div C);

Terenul Electronica, ora 11: 
Electronica București — U- 
nirea Mănăstirea (div. C);

Terenul Laromeț, ora 11: 
Tehnometal București — 
Delta Tul cea (divizia G);

Terenul Autobuzul, orali: 
Autobuzul București 
greșul Corabia (div.

Terenul Sirena,
Sirena București — 
racal (div. C).

U.E.F.A. a trimis Federației 
române de fotbal o adresă în 
care se menționează că parti
da internațională de fotbal 
dintre reprezentativele Turciei 
și Spaniei („runda" de la Istan
bul), din cadrul preliminari
ilor olimpice, va fi încredin
țată unei brigăzi de arbitri 
români.

Meciul se va disputa în 
primăvară, la o dată ce va fi 
stabilită ulterior.

PLENARA ARBITRILOR
DIN CAPITALĂ

— Pro-
C);

ora 11 :
F.G. Ca-

Astăzi, de la ora 18,30, va 
avea loc în sala Dinamo ple
nara arbitrilor de fotbal din 
București. Cu acest prilej, 
Comisia municipală de fot
bal va premia pe arbitrii cu 
activitatea apre
ciată.

Reporturile și marile premii la LOTO!

Cu un deosebit succes con
tinuă atribuirea marilor pre
mii la LOTO datorită, în spe
cial, introducerii reporturilor.

într-adevăr, tragerea LOTO ’ 
din 13 noiembrie 
beneficiat de un 
de 340.199 lei, a 
veritabil record : 
cîte 100.000 lei fiecare. Pose
sorii acestor premii record 
sînt următorii : Gh. Salichi 
din Galați, Ion Lupu din co
muna Afumați, județul Ilfov, 
Vasile Petre din București și 
C. Jerpelea din București.

Vă sfAtuim «A naxtâcipați

a.c. care a 
report total 
înscris un 
4 premii a

și dv, cu cît mai multe vari
ante la tragerea LOTO de vi
neri 27 noiembrie a.c. Premii
le de 100.000 lei vă așteaptă I

• Tragerea LOTO de vi
neri 27 noiembrie 1970, se va 
televiza direct din studioul 
de Televiziune, cu începere 
de la ora
PREMIILE 
NOSPORT

19.10.
CONCURSULUI PRO- 
NR. 47 DIN 22 NOV.

I :CATEGORIA I : (13 rezultate)
2.10 variante a 37.338 lei; CATE
GORIA a TI-a : (12 rezultate) 12 25 
variante a 7.681 lei; CATEGORIA 
a IlI-a : (11 rezultate) 209,05 va
riante a 675 lei.



ÎN AJUNUL C.C.E. LA VOLEI FEMININ

„ORICUM, PENICILINA SE VA
COMPORTA ONORA BIL"

declară antrenorul campioanelor, N. R0IBESCU
Detașat în aceste momente 

de frămîntările campionatu
lui, Nicolae Roibescu, antre
norul deținătoarei titlului 
național la volei feminin, 
Penicilina Iași, pregătește in
tens startul în G.C.E. Echipa 
sa, pentru întîia oară cam
pioană a țării, dar cu per
spective de... recidivă, trebuie 
să înfrunte, în prima jumă
tate a lunii decembrie, cea 
mai puternică formație de 
club de pe continent, multi
pla cîștigătoare a G.G.E.. Di
namo Moscova. Grijii pentru 
marele debut îi subordonear 
ză toate celelalte preocupări, 
mai ales acum după ce a 
scăpat de cîteva adversare 
dificile în campionatul in
tern. După victoria de du
minică, la Timișoara, am a- 
dresat cîteva întrebări antre
norului ieșean, referitoare la 
preparativele pentru apropia
tele partide internaționale.

— Care este atmosfera 
premergătoare acestor con
fruntări ?

— Pentru echipa mea, par
ticiparea la C.C.E. este un 
moment inedit, poate emo
ționant, dar — totodată — 
un prilej de afirmare inter
națională pe care ni-l oferă 
această 
lie.

de-

importantă competi-

Fiind vorba de cel 
redutabil adversar pe 
tragerea la sorți vi

mai 
care 
l-a adus în cale, ce pre
gătiri speciale ați făcut ?

— încerc să forțez timpul 
pentru ca despărțirea înde
lungată dintre fetele selec
ționate în lot și cele rămase 
acasă să nu lase nici un fel 
de urmă. în rest, pregătirile 
sînt ca întotdeauna intense.

— V-ați gîndit la even-

tualitatea izbînzii 
bla întîlnire cu
Moscova ? Credeți că ■ a- 
veti sanse ?

— Teoretic, orice echipă 
poate spera în calificare. Cu 
atit mai mult Penicilina. 
M-am gîndit mult la even
tualitatea unui succes. Pen
tru aceasta, trebuie neapă
rat să cîștigăm... primele 3 
seturi la Iași și pe al pa
trulea la Moscova...

— Dinamo Moscova este 
o echipă valoroasă. Și, a- 
poi Ahvlediani, antreno
rul campioanelor și al na
ționalei, nu se 
una 
ști ti

— 11 
preciez

în du- 
Dinamo

lasă cu
cu două păcălit. O 
doar de la Varna...
cunosc bine și-l a- 
pe Ahvlediani, dar

99TROFEUL CARPAțl
LA HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. 1)

în autocar. Despre formația 
maghiară ne-a vorbit ziaris
tul Jenă Vincze, redactor de 
specialitate la „Magyar Hir- 
lap*. Colegul nostru ne-a 
precizat că echipa care va 
evolua la Timișoara cuprinde 
dintre handbalistele mai vechi 
doar pe Flecz, Szăcke și 
Juni. în rest antrenorul Bo- 
dog TOrbk a promovat jucă
toare tinere, pe care le pre
gătește pentru C.M. Intere
sant ni se pare faptul că 
la Timișoara reprezentativa 
Ungariei va disputa, în ul
tima zi a turneului, cea de 
a 99 partidă internațională, 
urmînd ca cifra 100 să fie 
atinsă în decembrie la Mis
kolc. în cadrul altei compe
tiții. Semnificativ este însă 
că antrenorul Bodog Tărăk 
se ocupă de această echipă 
de la meciul lir. 1. împlinind 
si el. deci, în curînd 100 de 
partide internaționale la „cîr- 
ma“ selecționatei.

în cursul după amiezii de 
marți erau așteptate să so
sească, cu un autocar, de la 
Belgrad, handbalistele iugo
slave. în timp ce reprezenta
tivele Uniunii Sovietice si 
R. D. Germane pîndeau la 
București un moment de în
găduință a... cerului, pentru 
ca avionul de Timișoara să 
poată decola.

Aflate de mai multe zile 
în orașul care va găzdui com
petiția. reprezentantele Ro
mâniei și-au desăvîrșit aci 
pregătirile. Antrenorii Ga
briel Zugrăvescu și Simian 
Pompiliu dispun de urmă
toarele jucătoare i Buzaș, Si- 
mo — portari, Metzenrath, 
Magijari, Soos, Secheli-Popa, 
Franz. Dobîrceanu, Sramco, 
Băicoianu, Mikloș, Oancea, 
llie, Neghină și Arghir. Cele 
mai multe jucătoare provin 
de la echipa campioană Uni
versitatea (Timișoara (4) și de 
la lidera clasamentului Uni
versitatea București (3). în 
cadrul pregătirilor efectuate 
în această perioadă de timp, 
handbalistele noastre au dis
putat mai multe partide de 
verificare, întîlnind de mai 
multe ori echipa Universita
tea Timișoara, lotul de ti
neret sau formațiile de juni
ori ale $c. sportive și Liceu
lui nr. 4 din localitate. în 
general, cei doi antrenori s-au 
declarat mulțumiți de forma 
atinsă de componentele lotu
lui. Ele au o pregătire fizică 
bună și au manifestat multă 
mobilitate în apărare. Există 
speranțe ca echipa să ocupe 
primul loc în serie si să dis
pute finala turneului.

Dacă vremea rea a cauzat 
organizatorilor unele neca-

zuri de ordin administrativ, 
în schimb celelalte probleme 
legate de buna desfășurare 
a acestei mari competiții in
ternaționale au putut fi re
zolvate cu succes, chiar dacă 
a fost frig și ceată. Toate 
detaliile tehnice sînt puse la 
punct și au fost luate mă
suri pentru ca în ziua li
beră. oaspeții să poată folosi 
util acest răgaz. Așadar, sîm- 
bătă se va organiza o ex
cursie la Recaș, iar seara 
participanții la turneu vor 
viziona un spectacol folclo
ric ce va avea loc la Casa 
de cultură a studenților. De 
asemenea, preluînd o iniția
tivă de anul trecut, organi
zatorii vor acorda o cupă 
de... ciocolată pentru cea mai 
drăguță handbalistă a com
petiției care va deveni ast
fel „Miss Carpați”.

Fînă atunci însă, adică pînă 
vom ști care este jucătoarea 
ce va gusta din ciocolata cu
pei drăgălășeniei, disputa 
pentru cealaltă cupă „Trofeul 
Carpați" ne va oferi în mod 
sigur multe și palpitante mo
mente de agreabil spectacol 
sportiv.

TURNEUL DE HANDBAL
(JUNIORI) DE IA EVOV

MOSCOVA 24 (Agerpres). 
în ziua a treia a turneului 
internațional de handbal (ju
niori) de la Lvov, echipa Ro
mâniei a întîlnit prima repre
zentativă a U.R.S.S. Jucînd 
foarte bine, tinerii handbaliști 
români au obținut victoria cu 
scorul de 20—19 (9—10). în 
celelalte meciuri disputate 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate; Polonia — Ceho
slovacia 23—18 ; U.R.S.S. II— 
Bulgaria 25—14 ; R. D. Ger
mană—Ungaria 19—12

în clasament conduce echi
pa Poloniei cu 5 puncte, ur
mată de selecționatele Româ
niei, R. D. Germane, U.R.S.S 
(A) și U.R.S.S. (B) — toate 
cu cîte 4 puncte, Ungariei — 
3 puncte. Cehoslovaciei și 
Bulgariei — 0 puncte.

sper să-i cauzez o 
cepție. Dacă se va 
totuși, ceea ce nu 
nici un caz nu se 
spune că Penicilina 
comportat onorabil, 
sînt absolut sigur, 
nosc fetele și știu cît 
țin ele la un succes 
stigiu, care ar echivala cu o 
mare afirmare internațională 

echipei noastre.
— Vă veți bizui pe în

tregul efectiv ?
— în momentul de față 

nu am necazuri șl sper să nu 
survină accidente pînă la 
meciurile din C.C.E.

— Care este programul 
de pregătire în ajun de 
marele debut în Cupa 
campionilor ?

— Multă transpirație, ca de 
obicei, în sala de antrena
ment cu gîndul numai la 
Dinamo Moscova... Acum ple
căm într-un scurt turneu in 
R.F.G., unde antrenamentele 
vor fi preocuparea esențială, 
iar jocurile doar un capitol 
de pregătire, pentru a veri
fica diverse scheme tactice. 
Cred că în aceste zile 
urca potențialul echipei spre 
altitudinea maximă.

mică
intîmpla, 
vrem, in 
va putea 

nu s-a 
De asta 
îmi cu- 
de mult 
de pre-

Aurelion BREBEANU

Derbyul vest-german V.f.L Gummersbach-Frischauf
Goeppingen „cap de afiș// în optimile C.C.E. la handbal

Cele două mari competiții 
europene de handbal se află 
în plină desfășurare, ajun- 
gînd în faza optimilor de fi
nală. în întrecerea feminină 
a C C.E., partidele respective 
se vor încheia la 10 decem
brie, iar în cea masculină la 
sfîrșitul acestui an.

Dintre formațiile românești 
care ne reprezintă la tradițio
nalele Cupe continentale, 
doar Universitatea Timișoara 
a primit botezul focului. Stu
dentele au debutat cu o vic
torie (12—8) în fața redutabi
lei campioane a Iugoslaviei, 
Lokomotiv Zagreb, dar lupta 
pentru calificare rămîne în 
continuare deschisă, cunoscu
tă fiind forța 
balistelor din 
ren propriu.

La sfîrșitul 
mini vor debuta în competi
ție și jucătorii de la Steaua. 
Formația bucureșteană va 
primi vizita echipei Student
zones ldrottslag din Oslo, ca
re a trecut în preliminarii de 
campioana Finlandei UK 51 
Helsinki (18—20 în deplasare 
și 18—11 pe teren propriu).

S. C. LEIPZIG ARE UN 
HANDICAP DE 7 GOLURI

rezul-

de joc a hand- 
Zagreb pe te-

acestei săptă-

Cel mai surprinzător 
tat al optimilor a fost înre
gistrat la Budapesta în parti
da Ferencvaros — S.C. 
zig (finalistă în ediția trecu
tă), condusă de cuplul de ar
bitri români Cirligeanu — 
Cuielea. După o repriză echi
librată (6—5 pentru gazde), 
jucătoarele de la Ferencvaros 
au atacat excepțional, înscri
ind încă 10 goluri, în timp ce 
campioanele R.D. Germane, 
cu Starke, Helbig, Czelake și 
Braun în formație, nu au mai 
putut marca decît 4 goluri. 
Nu este mai puțin adevărat 
că și portarul maghiarelor, 
Holya, a prins o zi excepțio
nală, fiind greu de învins. Cu 
rezultatul de 16—9, Ferencva
ros (a avut principalele reali
zatoare în Takacs 7 și Ster- 
binszki 5), are șanse mari de 
a elimina din competiție 
una dintre favorite.

Leip-

în celelalte meciuri desfă
șurate pînă la această oră. 
H.G. Copenhaga (în compo
nența căreia intră majoritatea 
internaționalelor daneze) a 
cîștigat la Sofia (13—10) în 
fața unei echipe tenace, dar 
cu posibilități tehnico-tactice 
reduse, VIF Dimitrov; în 
schimb, F.C. Niirnberg, re
prezentanta R.F. a Germaniei, 
nu a putut rezista la Roer- 
mond, unde campioana Olan
dei Swift a învins cu 9—7, 
avantaj prea fragil însă pen
tru continuarea cursei.

V.F.L. GUNMMERSBACH 
LA MARE ÎNCERCARE

Cel mai atractiv joc al op
timilor disputei masculine va 
pune față în față — prin voia 
sorților — cele două formații 
vest-germane, V.f.L. Gummer
sbach (deținătoare a trofeului) 
și Frischauf Goeppingen 
(campioana R.F.G.). Prima e- 
chipă nu a susținut încă nici 
o partidă, în timp ce handba-

liștii din Goeppingen au a- 
vut deja un examen dificil 1 
21—22 și 21—13 cu Spojnia 
Gdansk. Spre surprinderea 
generală, presa de specialitate 
din R.F. a Germaniei acordă 
șanse sporite, în acest veri
tabil derby, echipei Frischauf, 
care are avantajul de a juca 
cel de al doilea meci pe te
ren propriu.

O întîlnire așteptată cu 
mare interes este și cea din
tre Dukla Praga (locul III la 
finele turului campionatului 
cehoslovac) și H.G. Copenha
ga. Alte două partide deschi
se oricărui rezultat : Granno- 
lers Barcelona — U.S. Ivry 
și VIF Dimitrov Sofia — Hel
las Stockholm. In schimb, 
S.C. Magdeburg, Partizan 
Bjelovar și M.A.I. Moscova 
nu vor avea probleme dificile 
în meciurile pe care le vor 
disputa cu Sittardia Sittard 
(Olanda), Hapoel Ramat Gan 
și, respectiv, Sporting Lisa
bona. — a. v.—

la podea (r. I și II),

vom

iar

BOXERI ROMANI
PESTE HOTARE

Turneul Prieteniei

A. GUȚU CIȘTiGĂ PRIN K.O
VIDIN, 24 (prin telefon).— 

Azi au intrat în focul între
cerii încă trei boxeri din țara 
noastră. Eugen Gorea l-a a- 
vut ca adversar pe bulgarul 
Milcev, de care a fost în
vins prin abandon în ultima 
repriză. Gorea a fost de două 
ori

Pugiliștii ieșeni,
învingători la Modena

BOLOGNA, 24 (prin telex'). 
Echipa de box Nicolina Iași 
a întîlnit la Modena, în cel 
de al doilea meci din cadrul 
turneului pe care-1 întreprin
de în Italia, o selecționată 
alcătuită 
Bologna, 
Ferrara. 
Nicolau 
pero b.p. 
b.p. Pacini; 
Frasca; Gessi b.p. 
Călin b.p. Guerra; 
dese. 3 Costinescu.

din pugiliști din 
Milano, Roma și 
Rezultate tehnice : 

b.p. Galletta ; Ricu- 
Racoviță; Radu 

Ceaikovski b.p. 
M elini e; 

Gaselli b.

C. T.

în a treia arbitrul maghiar 
Kelemen a oprit lupta. Cu un 
clasic upercut La plex, A- 
drian Guțu l-a expediat pe 
Lencz (Ungaria) la podea țn 
repriza secundă, dar tot a- 
tunci din neatenție a recep
ționat și el o contră, fiind 
numărat. In rundul 3 Guțu 
a continuat să atace viguros 
și, plasînd o puternică stîngă 
în ficatul adversarului, l-a 
pus pe acesta k.o. Marian 
Culineac a pierdut la puncte 
partida cu polonezul Cravcik, 
cu 3—2. Reprezentantul nos
tru a avut net avantaj în 
primele șase minute de luptă 
In ultima, la comanda ar
bitrului bulgar Ganev, Cu
lineac a efectuat pasul îna
poi, dar Cravcik i-a plasat o 
puternică directă de dreapta, 
trimițîndu-1 la podea. In mod 
normal, boxerul polonez tre
buia avertizat, dar arbitrul 
Ganev a lăsat lupta să conti
nue, dindu-i lui Cravcik 5—6 
atenții, fără să-1 avertizeze.

Miercuri, programul pugi- 
liștilor noștri este următorul: 
R. Cosma—Rohe (R.D.G.), S. 
Cuțov—Fr&ster (R.D.G.), A. 
lacob—Kerekgyts (Ungaria), I. 
i'lie—Montia (Cuba).

VEDETA SAPTAMINII Victor POPESCU

• • - • . ' ■< ■- \

golgeterii
veritabile „păduri de brațe"

Max MUller, jucător de bază al echipei Frischauf Goeppingen, umil din 
campionatului vest-german, șutează spre poartă în ciuda unei 

din apărarea adversă.

T E L E X
VA JUCA LIPPENS ÎN ECHIPA 
OLANDEI?

Antrenorul echipei Olan
dei, dr. Frantisek Fadrhonc, 
intenționează să-l introducă 
pe Willi Lippens în echipa 
națională în meciul cu echi
pa României, de la 2 decem
brie, la Amsterdam. în acest 
scop, antrenorul s-a deplasat 
la Essen (R.F.G.) pentru a-1 
urmări în formația Rot- 
Weiss în care activează ju
cătorul olandez. El a fost 
încîntat de jocul lui Lippens.

MECIUL ANGLIA — R. F. A 
GERMANIEI, DEOCAMDATĂ 

IN SUSPENSIE

în 
să 

re-
Și

PROGRAMUL SAPTAMINII

După cum am anunțat, 
viitorul apropiat urma 
aibă loc cm meci între 
prezentativele Angliei 
R.F. a Germaniei ale căror 
beneficii să fie acordate si- 
nistrațilar din Pakistan. Fo
rul de specialitate vest-ger- 
man a răspuns că nu poate 
accepta pentru moment pro
punerea, din cauza calenda
rului extrem de încărcat. S-ar 
putea ca, după 25 decembrie, 
a.c., când jucătorii vor intra 
într-o scurtă vacanță, meciul 
să aibă totuși loc.

Turneul studențesc de volei 
de la Praga a fost cîștigat 
de selecționata U.R.S.S, 
urmată de Bulgaria, Ceho
slovacia și Polonia. In ul
tima zi a competiției, volei
baliștii sovietici au învins 
cu scorul de 3—0 (8, 13, 5) 
reprezentativa Cehoslovaci
ei. Intr-un alt joc. Bulga
ria a 
chipa

dispus cu 3—2 de e- 
Poloniei.

26 și 29 noiembrie,

ROD LAVER Oficiali români
Singurul tenls- 

man din lume care a 
reușit să cîștlge de 
două ori „marele 
șlem" de patru vic
torii (Roland 
ros, 
Forest 
tralla) 
1969.

S-a 
august 
kampton 
11a). Anul său 
afirmare, ; 
Internațional, 
1959. cind se califi
că în finala turneu
lui de la Wimbledon 
(pierde în trei se
turi la Alex. Olme
do). Repetă perfor
manța în „nul ur
mător, plerzînd însă 
la N. Fraser. Devi
ne, pentru prima 
oară , campion a! 
Australiei. Din 1901, 
își începe o puter
nică dominare, 
propllndu-se 
„marele șlern", 
trei victorii, 
care lipsea doar 
pe zgură, la Paris. 
Reușește aceasta în 
1962, învlngîndu-1 
în trei finale pe Roy 
Emerson șl într-una 
pe Mulligan.

Trece la profesio
nism în 1963 și își 
continuă șl pe acest 
tărîm suita de suc
cese. In primii doi 
ani de „open" (1968 
șl 19G9), este cel 
care domină în con
tinuare competițiile 
deschise tuturor ca
tegoriilor de Jucă
tori.

Gar-
Wimbledon, 

Hills,

născut
1938, la Roc- 

(Austra- 
de 

pe plan 
este

1 i
■/ V.v-.

în momentul cînd 
nisului părea încheiat, iubi
torii acestui sport extaziin- 
du-se în fața succeselor lui 
Ken Rosewall și John New- 

roșcovan" 
statisticie- 
din 

cel

anul te-

combe, „stîngaciul 
încurcă socotelile 
nilor, afirmîndu-și 
superioritatea, în 
mare turneu pe teren 
perit, cel de la Empire 
Wembley.

Se fac clasamente ’70 pe 
terenuri cu gazon, pe zgură 
și pe beton, dar nici unul 
pe parchet, fiindcă sezonul 
„indoor" este de fapt inter- 
sezoane și deși greu de ur
mărit. Un lucru este, însă, 
cert. O victorie ca aceea de 
la Londra, in care Rod La
ver și-a pulverizat pur și

nou 
mai 
aco- 
Pool

ft

simplu adversarii (din lotul 
cărora lipsea doar Neiucom- 
be), trebuie să fie luată in 
considerare.

Unele clasamente îl și a- 
șează pe locul trei, chiar 
fără acest succes. Deși pre
zența sa în marile „clasice" 
a fost slabă. N-a strălucit de 
loc la ultimele ediții de la 
Wimbledon și Forest Hills. 
A cîștigat doar turnee de 
circuit. Dar cu premii mari...

Victoriile lui Laver pe be
ton (Johannesburg și Los 
Angeles) ca șl cea de acum, 
pe parchet, demonstrează to
tuși că măcar în domeniul 
vitezei pe courts-uri, el ră
mîne cel mai puternic.

Nici o grijă, „era Laver" 
nu s-a sfirșit încăl...

jocurile de baschet
din C.C.E

F.I.B.A. a desemnat următorii 
oficiali români pentru a partici
pa, în calitate de comlsati-dele- 
gați și arbitri, la meciurile din 
cadrul C.C.E. :

— Aurel Predescu, comisar 
F.I.B.A. la Jocul masculin Ț.S.K.A. 
Moscova — Honved Budapesta 
(3 decembrie, la Moscova) ;

— Dan Chiria-- arbitru la In- 
tilnirea masculină Macabl Tel 
Avlv — Standard Llăge

— George Chiraleu. arbitru la 
partida feminină Wisla Cracovia 
— C.R.E F.F. Madrid (10 decem
brie, la Cracovia).

MIERCURI (25 noiembrie)
Anglia — R.D. Germană, 

la Londra meci amical.
Belgia — Danemarca 

(G.E.)
R.F.G. — Suedia (juniori)
In Cupa europeană a tîr- 

gurilor : Bayern Mflnchen 
— Sparta Rotterdam, Spar
tak Trnava — 
DUMINICA (29

Danemarca — 
niori)

ȘTIRI, REZULTATE
• La meciul dintre Racing 

Buenos Aires — River Plata 
s-au produs grave incidente în
tre spectatori și poliție i două 
persoane au fost arestate, 50 
de spectatori și 10 polițiști au 
fost accidentați.

F.G. Koln. 
noiembrie) 
R.F.G. (ju-

formația saîn cazul în care
de club își va da consimță- 
mîntul, Lippens va îmbrăca 
tricoul naționalei.

Lotul echipei Olandei va 
fi alcătuit duminică seara, 
după etapa de campionat

ÎN OPEN-UL DE LA STOCKHOLM
TIRIAC ELIMINAT DE COX

STOCKHOLM, 24 (Ager
pres). — La Stockholm au 
continuat întrecerile turneu
lui internațional „OPEN“ de 
tenis. în cea mai echilibrată 
partidă a zilei, după aproape 
trei ore de joc, americanul 
Clyff Richey l-a învins cu 
23—21 (I), 6—1 pe spaniolul 
Andres Gimeno. Jucătorul ro
mân Ion Țiriac l-a întîlnit 
pe englezul Mark Cox in fața 
căruia a pierdut cu 3—6, 
12—10, 3—6. Alte rezultate :

Fillol
Taylor 

(Sue-

Ralston (S.U.A.) —
(Chile) 6—4, 6—3;
(Anglia) — Jonansson 
dia) 6—3, 11—9 ; Carmichael 
(Australia) — Saelae (Finlan
da) 6—4, 6—3 ; Emerson (Aus
tralia) — Bengtsson (Suedia) 
6—4, 6—2.

în proba de dublu bărbați 
cuplul Kodes (Cehoslovacia) 
— Franulovici (Iugoslavia) a 
întrecut cu 8—6, 6—1 pere
chea Crealy — Ruffels (Aus
tralia).

Palma

GHELLER
IN

de Mallorca

SE MENJINE 
FRUNTE
24 Agerpres). —MADRID, _ .

După disputarea a 11 runde, 
în turneul interzonal de șah 
de la Palma de Mallorca con
tinuă să conducă marele ma
estru sovietic Efim Ghellercu 
8 puncte. II urmează Bobby 
Fischer — 7 (2), B. Ivkov, C. 
Mecking, W. Uhlmann — 
61/» p, L. Portisch, L. Poiu- 
gaevski — 6 p.

In runda a 11-a Gheller 
(cu piesele negre) l-a învins în 
36 de mutări p.e 
Portisch a cîștigat la Filip, 
Ivkov la Taimanov și Uhl
mann la Minici. Uitumen a 
pierdut în 40 de 
la tînărul maestru 
zilian Mecking. A 
consemnată remiza în parti
dele Fischer—Polugaevski și 
Addison — Reshevsky. Restul 
partidelor, printre care Lar
sen— Hart și Pianno—Gligp- 
rici, s-au întrerupt.

Suttles.

mutări 
bra- 
fostz

între
în orașul suedez Halmstad 
vor avea loc campionatele 
internaționale de tenis de 
masă ale Scandinaviei, la 
care participă peste 150 de 
jucători și jucătoare repre- 
zentind 16 țări. Printre 
capii de serii se remarcă i 
Iuan Tze-tun (R. P. Chine
ză), iugoslavul Korpa, pre
cum și jucătoarele Vostava, 
Grofova (Cehoslovacia), 
Kishazi (Ungaria) etc.

■
La Kaunas s-au disputat 
campionatele de box ale 
U.R.S.S. Iată rezultatele în
registrate în gala finală lă 
cele 11 categorii de la se- 
mimuscă la grea i Semino- 
nov b.p. Strelmikov | Buga- 
evski b.p. Zarentaiev | Mel
nikov b.p. Gorbatov ț Zur- 
za b.p. Kuznețov ; Hromov 
b.p. 
b.p. 
nov 
bov 
cius 
taev 
ian b.p. Cernișev.

n
Crosul internațional 
Arion a fost cîștigat 
letul - <vest-german 
Lutz, care a parcurs 8 km 
în 26:37,0. Trofeul „Cupei 
campionilor europeni” a 
revenit formației F.Q. 
Liege.

Kamniev ; Kazarian 
Nicolaev ; Abdurama- 
b.p. Novikov | Tregu- 
b.p. Opouk | Iutzavi- 
b.p. Pankratov ; Kara- 
b.p. Nesterov j Sare

de la 
de at- 
Philip

Cursa ciclistă de 6 zile 
desfășurată pe velodromul 
acoperit din Gând (Belgia), 
s-a încheiat cu victoria cu
plului belgian Patrick Ser- 
cu — Jean Pierre Monsere, 
care a totalizat 441 p.

Știri» ultimele știri «ultimele știri* ultimeî 2
14 ECHIPE ÎN „CUPA FEDERAȚIEI" LA TENIS

La sfîrșitul acestui an, va a- 
vea loc la Perth (Australia) su
prema competiție feminină de 
tenis pe echipe. La startul ac
tualei ediții a „Cupei federație! 
internaționale de tenis" sînt 
înscrise 14 reprezentative de țări. 
Ieri, comitetul de organizare al 
competiție! a procedat la tra
gerea la sorți a întîlnlrilor din

VOINȚA TG. MUREȘ 
ÎNVINGĂTOARE 

LA POPICE
TG. MUREȘ, 24 (prin telefon). 

— Intîlnlrea Internațională din
tre echipele masculine de popice 
Voința Tg Mureș — Gromoșclca 
Zagreb s-a încheiat cu victoria 
gazdelor : 5 373—4 991 p.d. Cel
mai bun rezultat Individual l-a 
obținut A. Sereș (V) — 953 p.d.

lor: 
Iu-

primul tur șl lată programul 
Argentina — Noua Zeelandă, 
goslavla — Rhodesia, Franța 
Japonia, Canada — Olanda, 
publica Sud-Africană — Indone
zia, Italia — S.U.A. învingătoare
le din 
tilnesc, 
gliei și 
rect în

NOU

NOI AVERTISMENTE ALE LUI A. BRUNDAGE 
ÎN PROBLEMA SCHIORILOR „PROFESIONIȘTI"

Re

primele două partide în- 
tn ordine, echipele An- 
Australlel, calificate dl- 

turul doi.

RECORD MONDIAL 
LA SYDNEY

Tînăra atletă australiană Ly- 
nett Tlllet (17 ani) a parcurs la 
Sydney distanța de 60 m în 7,1, 
timp ce constituie un nou record 
mondial. Vechiul record (7,2) era 
deținut de Cuthbert, Bruge, Kil
born (toate din Australia), Bo- 
clcareva (U.R.S.S.) și Glezkova 
(Cehoslovacia).

O știre de ultimă oră ne a- 
nunță că președintele C.I.O., A- 
very Brundage, a adresat Iul 
Marc Hodler, președintele F.I.S., 
precum șl unor membri C.I.O. 
șl al unor comitete naționale o- 
llmpice o scrisoare din care re
producem : „In această vară, la 
Mammouth Mountain (S.U.A.), cu 
prilejul unor șederi pe parcursul 
lunilor iunie șl iulie, mal mulți 
schiori din 6 țări diferite au lu
crat ca monltori-antrenorl cu un 
salariu zilnic de 50 de dolari. In 
această situație este evident că 
M. Milne (Australia), Vogel 
(R. F. a Germaniei), Maudult, 
Pine! șl Jean-Noăl Augert (Fran
ța), Daetwyler, Glovanoll (El
veția), Duncan, Hebron (Cana
da) șl Overland (Norvegia) nu

vor putea participa la J.O. de 
la Sapporo (1972)“.

Aceeași scrisoare cuprinde și o 
lista substanțială a unor spor
tivi, care în mod curent își „îm
prumută" numele Urmelor co
merciale, fapt care amplifică ma
rele scandal ce se profilează în 
lumea schiului la începutul noului 
sezon.

MEXICUL CANDIDEAZĂ 
LA ORGANIZAREA 
C.M. DE CICLISM

u-
a 

or-

După Franța, Argentina șl 
ruguay, Mexicul este cea de 
4-a țară care candidează la __ 
ganlzarea campionatelor mondia
le de ciclism în 1972.
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