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PREOCUPARE MAJORĂ A MIȘCĂRII NOASTRE SPORTIVE

RAPID - DINAMO
BATE LA UȘA

® LUPESCU: Cred că a venit și rindul nostru • NICUȘOR:(in 
loc de pronostic)... N-am mers niciodată la pierdere I
> NUNWEILLER III: Eu zic... X M. BĂRBULESCU: Va ciștiga 
echipa care se va stăpini mai bine, necedind momentelor — cheie

Deleanu respinge un atac la poarta lui Andrei

& Ne apropiem de unul din 
jcele mai atractive derbyuri 
din ultimii ani și orele care 
«ie mai despart de el fug 
[parcă mai repede... Un mare 
Kiasionat al fotbalului, înro- 
țbit de ’ pe acum de tensiunea 
{„marii gale Rapid—Dinamo" 
Lașa o numește el și analogia 
[nu o face, cum ai fi tentat 
‘să crezi, cu pugilatul, ci cu 
|„o gală-recital de tip pa- 
Frizian Olympia") îmi spunea 
|că-și aude mult mai ușor 
’ bătăile inimii decît pa cele 
*ale ceasului.
* „Va fi meci mare !“ — cred 
iiubitorii fotbalului din Bucu- 
Irești, și („simptom" nu lip- 
?sit de semnificații) o dată cu 
lei cred și „artiștii galei", ju- 
.^cătorii de la Dinamo și de la 
,Rapid care, ca niciodată, se 
-așteaptă, atît de la propria 

echipă, cît și de la cea ad- 
yersă, la evoluții superioare.

A

In așteptarea marii confruntări rugbystice România - Franța

iN AMBELE TABERE: LINIȘTEA DINAINTEA FURTUNII
■ ■■

A mai râmas puțin timp pînă duminică. Ambele echipe și-au 
terminat pregătirile propriu-zise, efectuînd acum doar ușoare 
antrenamente, pentru menținerea formei. In același timp, volu
mul comentariilor a crescut în progresie geometrică.

PENTRU A OBȚINE VICTORIA
„ROMANIA ESTE TOTDEAUNA

UN ADVERSAR DIFICIL../1
TREBUIE SA O DORIM

Si
J

— declară Walter Spanghero înainte de plecarea spre București ■ 
CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU SPORTUL

de la Henri GARCIA
L’Equipe" — Parispreședintele

Ing. Corneliu BURADA
Federației române

SA MUNCIM PENTRU EA

După o repunere de la tușă, Țuțuianu șj Atanasiu încearcă recuperarea balonului, 
pentru a-l transmite coechipierilor. Foto : V. BAGEAG

La finele acestei săptămînl, 
rugbyul românesc va trăi un 
eveniment care iese net din 
cadrul cotidian. îl prilejuieș
te tradiționala întîlnire anua
lă cu reprezentanții rugbyu- 
lui francez, care dețin, la a- 
ceastă oră, supremația pe 
continent.

Momentul reține evident a- 
tenția, nu numai iubitorilor 
sportului cu balonul oval din 
cele două țări, ci din întrea
ga lume rugbystică. Fiindcă 
este realmente un moment 
festiv, un prilej de a vedea 
o partidă de mare clasă, rug- 
byști cu recunoscute virtuți. 
De bună seamă că sportivii 
francezi vin la București au
reolați de noi și prestigioase 
succese, dobîndite nu numai 
în confruntări sportive sus
ținute acasă, ci și în depla
sare, în Europa și chiar pe 
alte continente. Cartea de vi
zită a 
devăr, 
privim 
prisma 
re dintre cele două repre
zentative, atunci prima șansă 
Va trebui să o acordăm oas
peților. în ultimul deceniu 
ei și-au apropriat victoria de

oaspeților este, într-a- 
de invidiat. Iar dacă 

meciul numai prin 
rezultatelor anterioa-

(Continuare in pag. a 3-a)

două

sur- 
două

Iată, de altfel, ce-am văzut 
și ce-am aflat cu ocazia vi
zitei făcute ieri în cele 
tabere.

Pe dinamoviști i-am 
prins lucrînd cu migală 
„momente fixe" i lovituri li
bere din fața careului — 
•un jucător simulează executa
rea lor, sare peste minge, 
iar „specialistul casei", De
leanu, vine și „pune" mingea 
cu siguranță peste zid; eor- 
nere scurte — executate, la... 
derută, jos, nu -■ la fruntea 
„corsarului zburător". Jucă
torii își văd de antrenament 
cu o evidentă aplicație, iar 
noroiul proaspăt de pe tre
ninguri, ca și transpirația fe
telor atestă că nu este vorba

Marius POPESCU 

(Continuare în vag. a 3-a)

,,Trofeul Carpafi" la handbal feminin 

REPREZENTATIVELE ROMÂNIEI Șl R.D. GERMANE 
CONDUC ÎN CELE DOUĂ SERII PRELIMINARE

TIMIȘOARA, 26 (prin tele
fon. de la trimișii noștri). 
Ziua a doua a „Trofeului Car- 
pați" a scos, din nou, în evi
dență valoarea echipei R. D. 
Germane, precum și as
cendența echipei D.R.S.S. Pri
ma noastră reprezentativă; deși 
a ciștigat în fața Ungariei, 
chiar mai ușor decît o arată 
scorul, n-a mai manifestat 
dezinvoltura din meciul inau
gural. Victoria din partida cu 
campioana lumii îi deschide, 
insă, drum spre „finala mare" 
și să sperăm că va folosi șansa. 
Vineri sînt programate ultimele 
intilniri preliminare.

ROMANIA A — UNGARIA 13—11 
(8—S). Am asistat la o întîlnire 
extrem de disputată și echilibra
tă in care ambele formații, mar
cate de emoție la început și mal 
tîrzlu de oboseală, au comis 
multe greșeli de ordin tehnic. 
Succesul handbalistelor românce 
este pe deplin meritat. Meciul n-a 
început sub cele mai bune aus
picii pentru echipa română : Băl- 
colanu s-a accidentat la încăl
zire șl, mal tîrzlu în joc, hand
balistele maghiare au condus cu 
1—0 șl 5—3 (min. 11). Dar. spre 
sfîrșitul primei reprize, printr-o 
inteligentă folosire a pivoților, 
selecționata țării noastre s-a de
tașat. Au marcat : Soos (3), Mi- 
cloș (3). Schramco (2), Neghină 
(2), Arghir (2) și Metzenrath pen-

Plenara 
CNEFfî 
și CUR.

12 sporturi prioritare și 595 sportivi nominalizați pentru pregătire în anul 1971

Lucrările Plenarei comune a C.N.E.F.S. și Comitetului Olimpic Român reprezintă un îndrumar 
prețios pentru activitatea mișcării sportive românești in următorii doi ani, ani preolirnpici, 
după care va urma cel mai serios examen la care este supus sportul de performanță dinfr-o 

țară : JOCURILE OLIMPICE, lată de ce, atît raportul, cît și discuțiile la raport, au fost foarte 
analitice și îndreptate în mod special asupra a ceea ce este deficitar și trebuie îndreptat în 
faza finală a pregătirilor pentru Olimpiada din 1972.

Prezentăm, în continuare, un rezumat al raportului prezentat Plenarei de către președin
tele C.N.E.F.S., și al C.O.R., tov. Anghel Alexe, rezumat care evidențiază preocupările pentru ca 
lotul olimpic român să se prezinte în cele mai bune condiții la startul întrecerilor celei de a 
XX-a Olimpiade din 1972.

Cea mai puternică angajare de forțe din istoria Jocurilor Olimpice
Ca orice alt domeniu de 

manifestare a energiei și pu
terii de creație umană. Jocu
rile Olimpice constituie o ad
mirabilă și permanentă veri
ficare -a disponibilităților fizi
ce și spirituale ale tineretului, 
o confruntare pașnică in care 
el își reprezintă țara, tradițiile 
sportive și-și etalează însușirile 
care-1 înnobilează.

In această întrecere, una
nim acceptată ca o instituție 
care stimulează înțelegerea și 
prietenia oamenilor de pretu
tindeni, sportivii români și-au 
dovedit în repetate rînduri ta
lentul și capacitatea lor.

De la prezențele sporadice 
și nesemnificative ale sportivi
lor români la edițiile antebe
lice, pînă la cele înregistrate 
după eliberarea țării, există o 
diferență care se explică nu
mai prin modificarea funda
mentală a structurii societății 
noastre. A fost nevoie de o 
singură ediție a Jocurilor O- 
limpice, cea de la Helsinki, ca 
să ne putem evidenția cu a- 
devărat în ierarhia olimpică 
și de atunci, de la locul 23 
pe națiuni, să ajungem și să

tru România. Totharsanyi 
Tavaszl (2), Takacs (2), 
(2), Szabo și Cslk pentru

(3), 
Jullng 

____  T1 ___  ,____ Un
garia. Au arbitrat R. Petersen șl 
K. Nllson (Norvegia).

20 i 7—5) 
prin 

a tot atîtea 
7 metri. Mai 

o superioritate 
fizic, jucătoa- 
au început a

U.R.S.S. — POLONIA 
17—10 (8—8). Selecționata so
vietică a obținut o victorie 
netă care s-a conturat însă 
abia în repriza secundă. La 
început, partida a fost foar
te echilibrată și în lupta 
dură în care s-au angajat 
cele două formații apărările 
au fost puse la grea încerca
re. Rezultatul ? Din primele 
12 goluri (min. 
tece au fost realizate 
transformarea 
lovituri de Ia 
rezistente, cu 
clară pe plan 
rele sovietice 
se detașa la începutul, repri
zei secunde, mărindu-și trep
tat avantajul. Au înscris i 
Jivîh (10), Noskova (3), Sol- 
kina (3), Cudrekatova pentru 
Uniunea Sovietică ; Zawilska 
(3), Bonenberg (3), Walczyk 
(2), Lewantowka. Lowczinska 
pentru Polonia. Au arbitrat

ANGAJAMENT UNANIM SI FERM
1

PENTRU AFIRMARE LA J.0. ’72

rămînem, pe baza medaliilor 
sau punctelor cucerite, în zona 
echipelor fruntașe. între locu
rile 11—13 în lume.

Acest salt, și mai ales aceas
tă constanță, s-au obținut sl 
se păstrează datorită condițiilor 
acordate de partidul și statul 
nostru, și muncii neobosite a 
celor ce-au îndrăgit și încon
joară cu devotament și price
pere activitatea de educație fi
zică și sport a României so- 

; rial iste.
Mărirea numărului partlcl- 

panților la ultimele ediții, a- 
proape cu o treime față de 
cel consemnat la reluarea post
belică a Jocurilor Olimpice, ca 
urmare a creșterii numărului 
țărilor înscrise în mișcarea o- 
limpică (127), ca și mulți alți 
factori, au determinat și de-

Confruntări realiste pentru evaluarea perspectivelor
După ce a reamintit repre

zentarea de prestigiu a dele
gației noastre la J.O. de la 
Ciudad de Mexico, vorbitorul a 
subliniat necesitatea de a se

Pentru a nu fi obligați să 
se trezească prea devreme șl 
ca să nu-și irosească parte 
din forțele atit de necesare, 
pentru uvertura internațională 
contra României, francezii ve- 
niți din Sud s-au culcat asea
ră chiar la aeroportul Orly,
de unde trebuie să ia avionul
de 10,30 (ora București) care-i
va aduce la destinație spre 
prînz.

Se știe că XV-le Franței a 
făcut apel la vechii internațio
nali, pentru a prezenta o echi
pă experimentată. Fapt curios, 
in această formație reconstituită 
a celor „vechi", singura nou
tate este revenirea unui vete
ran : Walter Spanghero. Aces
ta, după ce fusese chemat, in 
1969, pentru ultimul său meci 
contra Țării Galilor, la Co- 
lombes, unde a pus capăt unei 
lungi serii de înfrîngeri fran
ceze, a fost îndepărtat în tot 
sezonul trecut. S-a motivat 
la început printr-o rănire,- apoi 
prin lezarea amorului propriu 
adusă unora dintre conducătorii 
francezi, pe care i-a deranjat 
un limbaj prea violent. După 
18 luni de penitență, mal mult 
sau mai puțin oficială, Span
ghero revine în echipă pe ve-

(Continuare în pag. a 3-a)

V. Cojocaru și D. Purică (Ro
mânia).

Călin ANTONESCU 
Hristache NAUM

(Continuarea în pag. a 4-a)

iÂASĂ ROTUNDĂ ÎN PROBLEMA CONȚINUTULUI
Șl EFICIENȚEI ORELOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ÎN SCOLI

Cu cîtva timp în urmă, zia
rul nostru a inițiat în coloanele 
sale o largă dezbatere publică 
în privința conținutului și efi
cienței orelor de educație fizi
că în școli. Pe aceeași temă, 
redacția noastră a organizat o 
masă rotund? 'a care a invitat 
cadre de conducere din Consi
liul Național pentru Educație 
Fizică și Sport, I.E.F.S. și Cen
trul de cercetări științifice al 
C.N.E.F.S., profesori de educa
ție fizică.

La această masă rotundă, 
care a avut loc ieri, au par
ticipat tovarășii cont. dr. Emil 

termină o continuă înnoire a 
eforturilor materiale, organi
zatorice și de instruire, pe 
care țările și organele spor
tive și olimpice naționale le 
fac, cu tot mai multă stă
ruință și pricepere.

Vorbitorul a expus, apoi, pe 
larg, dificultățile sporite de a- 
firmare la viitoarea ediție a 
Jocurilor Olimpice, arătînd că : 
„Sînt. fără îndoială, multe mo
tive care demonstrează că Ia 
Miinchen se va înregistra o 
puternică — poate cea mai pu
ternică angajare de forțe din 
istoria Jocurilor Olimpice. Este, 
de aceea, nevoie ca acum, la 
jumătatea intervalului 1968— 
1972 de pregătire, să cunoaștem 
real valorile și pozițiile sporti
vilor și echipelor noastre care 
alcătuiesc loturile olimpice".

confrunta rezultatele obținute 
la J.O. din Mexic, cu acelea 
înregistrate în acest an la 
jumătatea noului ciclu olim
pic.

Din această comparație re
zultă că totalul punctelor șl 
medaliilor, chiar prin include
rea in calcul și a handbalului, 
care va figura in programul 
Jocurilor Olimpice din 1972, 
n-ar depăși pe cel înregistrat 
la Mexico și ar fi întrecut cu 
puțin pe cel constatat la sfir- 
șitul anului 1966.

Această stagnare a valorii 
noastre olimpice este explica
tă de nivelul modest la care 
s-au menținut, și în acest an, 
sportivi din unele ramuri șl 
probe sportive. In afara lup
telor greco-romafie. care recon
firmă că sînt cele mai constant 
evolutive din sporturile noas
tre olimpice, a scrimei, care 
pe ansamblu a reeditat per
formanțele din Mexico, a bo
xului care la Campionatele eu 
ropene de anul trecut a înre
gistrat cel mai frumos succes 
de la Jocurile Olimpice din 
1956. a canoei care se recon
firmă, a canotajului, care reu
șește pentru prima oară un 
succes de prestigiu, citeva pro 
be olimpice ale atletismului 
masculin și gimnastica femi
nină, care au marcat o ușoară 
redresare și a luptelor libere 
care sînt staționare, celelalte, 
sau se găsesc în scădere sau 
se mențin în anonimat. Con
statăm cu gceastă ocazie că 
disponibilitatea planului de mă
suri, adoptat cu doi ani în ur
mă, care dădea posibilitatea 
tuturor ramurilor și probelor 
olimpice de a se înscrie în pre
gătirea pentru 1972 n-a fost 
justificată de o parte din ele, 
anul 1970 surprinzindu-le fără 
valoare competitivă în 
internațională.

Așadar, nivelul valoric 
nului 1970, caracterizat 
graficul său staționar nu con-

arena

al a-
prin

(Continuare în pag. a 2-a)

PLANUL DE MĂSURI PENTRU ETAPA VIITOARE

PÎNĂ LA SAPPORO Șl MUUCHEH
te probele olimpice (7) ; GIMNASTICA FE
TE ȘI GIMNASTICA BĂIEȚI; HANDBAL 
BĂIEȚI ; LUPTE GRECO-ROMANE — toa
te categoriile ; LUPTE LIBERE — toate ca
tegoriile ; SCRIMA (floretă fete; floretă 
băieți; sabie băieți) ; TIR (armă liberă 
60 f.-culcat, armă liberă 3x40 f, armă calibru 
mare 3x40 f, pistol-viteză, talere din turn). 
Pentru J.O. de iarnă i BOB — 2 șl 4 persoa
ne i BIATLON-ȘTAFETA.

Unele categorii de greutate la haltere (52, 
56, 60, 67,5 kg), polo își vor continua pre
gătirile olimpice, urmînd ca la sfîrșitul anu
lui 1971 să se stabilească dacă aceste ramuri 
de sport vor intra sau nu în rîndul sportu
rilor incluse în ultima etapă de pregătire 
pentru J. O.

Plenara C.N.E.F.S. și a Comitetului 
Olimpic Român a aprobat, îri unanimita
te, un plan de măsuri menit să elimine 
neajunsurile constatate în primii doi ani 
de activitate și să asigure. în viitoarea 
etapă da pregătire a loturilor noastre 
olimpice o muncă mai susținută, de cali
tate.

• CONCENTRAREA CU PRIORITATE a 
preocupărilor și eforturilor organizatorice, 
tehnice și materiale, asupra următoarelor ra
muri și probe: ATLETISM (sărituri la 
înălțime și lungime F, săritura în înălțime 
B. aruncarea suliței și discuiul F, 100 m 
garduri și 800 m plat F, triplu salt și 20 km 
marș) ; CANOTAJ ACADEMIC (schif 2 și 
fără cîrmaci, schif 2-f-l, schif 2 vîsle) ; BOX 
— toate categoriile ; CAIAC-CANOE— toa-

Ghibu, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., prof. univ. Leon 
Teodorescu, rectorul Institutului 
de educație fizică și sport, 
conf. univ. loan Șiclovan, șeful 
catedrei de teoria și meto
dica educației fizice a I.E.F.S., 
cont dr. Nicu Alexe, direc
torul Centrului de cercetări 
științifice al C.N.E.F.S., prof. 
Virgil Mazilu, cercetător la a- 
celași centru. Traian Predețea- 
nu, inspector general în Mi
nisterul Invățămîntului, prof. 
Ion Sava, din sectorul sport al 
C C. al U.T.C., prof. Constan
tin Popescu, directorul Școlxi

DIN OPINIILE PARTICIPĂRILOR
După expunerea Raportului cu privire la stadiul îndepli

nirii planului de acțiuni pentru Jocurile Olimpice din 1972 
numeroși participant! la lucrările Plenarei au arătat, în cu
vîntul lor, acordul față de conținutul celor două materiale 
prezentate, exprimînd totodată opinii, critici, sugestii care au 
reținut atenția conducerii ®.N E.F.S. Firesc, discuțiile purtate 
au vizat întreaga arie a sportului de performanță, mulți din
tre participant! referindu-se, pe larg, șl la perspectivele ani
lor următori. Redacția a selecționat, însă, pentru acest nu- 

expuse în lumina pregătirilor 
noastre olimpice.
U.R.S.S. și S.U.A., li se vor 
opune alte două pretendente 
la supremația medaliilor: Re
publica Democrată Germană 
și Republica Federală a Ger
maniei. „Adăugind 
realități și pe aceea 
te statele europene, 
cele africane, vor

măr, numai o parte din ideile 
trecute și viitoare ale loturilor

APRECIERILE NE ONOREA
ZĂ, DAR NE SPORESC OBLI

GAȚIILE Șl RĂSPUNDERILE
I. Corneanu, antrenor emerit 

in Raport s-au făcut apre
cieri elogioase la adresa lo
tului olimpic de lupte. Sin- 
tem bucuroși că și pe această 
cale munca sportivilor și an-

trenorilor își află prețuirea. 
Consider că aceasta trebuie 
să nu ducă la automulțumire 
ci, dimpotrivă, să ne stimu
leze spre o activitate mai in
tensă. Avem obligații și răs
punderi sporite. Cu atit mal 
mult cu cit, deși în Plenară 
s-au spus numai lucruri fru
moase despre lotul de lupte, 
noi știm că există destule 
deficiențe în munca de pre
gătire, că unele categorii sînt 
in continuare slab acoperite 
valoric etc. La întrecerile o- 
limpice de lupte de la Miin
chen sînt puse în joc 60 de 
medalii/ Trebuie să muncim 
astfel incit reprezentanții noș
tri să se numere printre 
ciștigătorii lor. De aceea, 
printre altele, cred că ar fi 
necesar și un larg schimb de 
experiență între specialiștii 
care răspund de pregătirea di
feritelor loturi olimpice.

VA FI O BĂTĂLIE APRIGA 
PENTRU MEDALII

Conf. dr. Nicu Alexe, direc
torul Centrului de cercetări 
științifice al C.N.E.F.S.

Conf dr. NICU ALEXE a 
expus pe larg posibilitățile 
de care dispune fiecare țară 
în ceea ce privește cucerirea 
de medalii la viitoarea Olim
piadă. Din cuvîntul vorbito
rului s-a desprins faptul că 
marilor puteri olimpice, 

sportive nr. 2 din București, 
prof. Mircea Simion, directorul 
Școlii sportive din Ploiești, 
prof. Gbeorghe Mitra, Liceul 
„Gb. Lazăr" București, prof. 
Victor Tiba-cu — Liceul „Gh. 
Sincai“ București, prof. Ioana 
Deac — Liceul nr. 33 Bucu
rești, prof. Luminița Olteanu — 
Liceul „Aurel Vlaicu" Bucu
rești, prof. Gh. Popescu — Co- 
libași de la Liceul nr. 2 cu 
program de educație fizică din 
Brașov, prof. Gb. Mătușa — 
Liceul nr. 2 din Ploiești, prof. 
Constantin Pelrea — Liceul nr 
3 din Ploiești, prof. Petre 
Oarie — Liceul „Nic. Bălcescu"

acestei 
că toa- 
dar și 

____ , __ veni la 
Miinchen hotăițîte să cuce
rească un număr cît mai 
mare de medalii — a spus 
în continuare vorbitorul — 
reiese și mai pregnant cît de 
mare va fi bătălia pentru 
trofee". Vorbitorul a propus, 
in consecință, să se acorde 
atenția cea mai mare pregă
tirii olimpicilor români, iar 
în perioada următoare toate 
forțele să fie canalizate în 
vederea confruntării de la 
Miinchen, care va fi gazda 
uneia dintre cele mai 
termee ediții a Jocurilor 
limpice.

pu-
Cl-

PE„SE POATE CONTA I 
APORTUL NOSTRU"

Th. Oprică, președintele 
C.J.E.F.S. Galaji

Strădaniile ultimilor 
sprijinite substanțial

ani, 
de

C.N.E.F.S. și Ministerul învă
țământului, au început să-și 
arate rezultatele, dînd spor
tului din județul Galați un 
avînt considerabil. A fost 
creată o bază materială co
respunzătoare pentru sportul 
de performanță, au început 
să fie acoperite toate nevoile 
de specialiști pentru cluburi, 
asociații și secții. S-au înfiin
țat unități specializate, bine 
încadrate și dotate cu cele 
necesare. Există, de aceea, 
multe motive care să arate

(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 2-a]

o

Rm. Vîlcea, Constantin loanî- 
țescu, lector la Institutul peda
gogic din Iași, llie Istrate, 
consilier în C.N.BiF.S., șl 
Vasile Lupan, din sectorul școli 
al C.N.E.F.S.

Participantii la masa rotun
dă au expus puncte de vedere 
deosebit de interesante asupra 
temei aflată în discuție, au 
făcut observații judicioase, su
gestii și propuneri valoroase 
pentru îmbunătățirea conținu
tului- și eficienței orelor de 
educație fizică din școli. în- 
tr-un număr viitor vom reveni 
cu o amplă relatare a desfă
șurării acestei mese rotunde.
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• FEDERAȚIILE DE FOT
BAL ȘI VOLEI, în strînsă 
colaborare cu cluburile în 
care activează componenții lo
turilor naționale, vor trebui 
să ia toate măsurile pentru a 
obține calificarea pentru J.O. 
și pentru a alcătui echipe ca
pabile să obțină bune rezul
tate la întrecerile olimpice. 
Avînd în vedere desfășurarea 
paralelă a campionatului eu
ropean de fotbal, se va par
ticipa, în cadrul calificărilor 
olimpice cu selecționata se
cundă, a cărei pregătire va 
intra. îndeosebi, în preocupă
rile Biroului federal.

• SE MODIFICA LOTU
RILE OLIMPICE conform ho- 
tărîrilor birourilor federale, 
astfel încît pentru perioada 
1.XII.1970 — 1XII.1971 lotu
rile olimpice să cuprindă 595 
sportivi față de 1 010 cîți au 
fost nominalizați în planul 
inițial. Consiliul Național 
consideră necesar ca federa
țiile să-și dirijeze eforturile 
materiale și tehnice cu prio
ritate spre sportivii de bază, 
de certă valoare internațio
nală, întrucît jumătate din 
cei aproape 600 sînt consi-

derați sportivi de perspecti
vă, *
plin 
rile

neconfirmîndu-și pe de- 
valoarea pentru întrece- 
olimpice.
CONSILIILE JUDEȚE- 

pentru educație fizică șiNE pentru educație fizică_ șj 
sport își vor întocmi, pînă 
la data de 1.111.1971, planuri 
de acțiune în vederea depis
tării și pregătirii inițiale a 
elementelor talentate, capabi
le să intre în componența lo
turilor olimpice pentru J.O. 
1976.

• ESTE NECESAR să se 
urgenteze revederee planuri
lor de antrenament ale tutu
ror sportivilor olimpici, pu
nerea lor în concordanță cu 
calendarul sportiv internațio
nal 1971 și 1972 și discutarea 
acestor planuri cu sportivii 
respectivi pentru obținerea a- 
deziunii lor.

• TIPĂRIREA, pînă la
I. 11.1971, a lucrării cu privire 
la dirijarea științifică a an
trenamentelor și la orienta
rea metodică a fiecărei fede
rații și luarea unor măsuri 
ferme pentru aplicarea în 
procesul de pregătire pentru
J. O. a prevederilor acestor 
documente.• folosirea, in mAsu- 
rA SPORITĂ a aparaturii și

ajută- 
după spe- 

și ra-

utilajului sportiv 
tor diferențiat 
cificul probelor 
murilor de sport. Se însărci
nează federațiile sporturilor 
olimpice ca, împreună cu 
Centrul de cercetări, Sectorul 
metodic și I.E.A.B.S. să în
tocmească necesarul de apa
rate și să înceapă dotarea 
sălilor, terenurilor fi locurilor 
de pregătire a sportivilor o- 
limpici, pînă la data de 1 fe
bruarie 1971.

• SPORIREA PREOCUPĂ
RILOR CADRELOR TEHNI
CE pentru îmbunătățirea pre
gătirii fizice și a capacității 
de efort a sportivilor, astfel 
încît aceștia să poată face fa
ță eforturilor intense și pre
lungite la care vor fi supuși 
Ia J.O. 1972.

* REVEDEREA PREVE
DERILOR REFERITOARE la 
numărul optim de concursuri 
interne și internaționale și 
stabilirea unui raport cores
punzător între pregătire și 
participare La competiții, ast
fel încît în anul 1971, forma 
sportivă la ramurile olimpice 
să fie obținută în perioada 
cînd se vor desj^șura J.O. 
(sfîrșitul lunii august — în
ceputul lunii septembrie).

că într-un viitor apropiat se 
poate conta efectiv (unele în
ceputuri au și fost remar
cate) pe sportivii de perfor
manță din județul Galați.

DIFICULTATILE POT Fl DE
PĂȘITE

Ion Nae, vicepreședinte al 
clubului Dinamo București

Ca și la celelalte ediții ale 
Jocurilor Olimpice, se pun 
mari speranțe în posibilită
țile reprezentanților clubului 
Dinamo care vor fi selecțio
nați pentru J.O. Este un punct 
de onoare pentru acest club, 
dar și o mare obligație. S-au 
luat și pînă acum măsuri 
pentru ca pregătirea sporti
vilor dinamoviști, selecționați 
în loturile olimpice, să se 
desfășoare la nivelul cerin
țelor atît de exigente astăzi. 
I^a Milnchen va fi mai greu 
ca oricind, dar tocmai a- 
ceastă dificultate trebuie în
vinsă. Este posibil acest lucru 
și atunci vom prețui și mai 
mult victoriile noastre. Clu
bul Dinamo București va ac
ționa cu răspundere în di
recția îndeplinirii mășurilor

RAPORTUL PREZENTAT DE PREȘEDINTELE C.N.E.F.S.
(Urmare din pag. 1)

stituie deocamdată un indiciu 
că pregătește un salt pentru 
1972. Mai mult, virata cîtorva 
vîrfuri sportive (de la atle
tism femei, caiac, canoe, cano
taj, tir) va trece peste media 
celor ce se consacră de obicei 
în arena olimpică, fără ca în 
loturile respective să se gă

sească elemente de certă va
loare. care să le înlocuiască in 
intervalul rămas. Iar posibili
tatea pe care ne-o oferă apro
pierea Munchenului de a 
concura pe un front mai mare 
chiar decit oel avut la Tokio 
(147 sportivi), ne este refu
zată, deocamdată, de rezulta
tele intermediare și slabe ale 
ramurilor amintite.

Cluburilor sportive le revine
o mare responsabilitate

După terminarea ultimei ediții 
a Jocurilor Olimpice s-au stabilit 
măsuri în vederea ciclului olim
pic următor, pentru ca interva
lul 1969—1972 să fie mai bine fo
losit. După cum se știe, în i®”"®- 
rie 1969. Plenara Consiliului Na
tional șl a C.O.R. a adoptat, pe 
baza propunerilor consiliilor ju
dețene, ale federațiilor și clubu
rilor, planul de acțiuni pentru 
Jocurile Olimpice 1972, luînd pen
tru prima oară o măsură de pre
vedere atît de timpuriu, practic 
imediat după întoarcerea din Me
xic.

Este, însă, bine să fie cunoscut 
acum, după doi ani de la elabo
rarea unor măsuri, faptul că 
analiza complexă, obiectivă, a re
zultatelor obținute de cei 1010 
sportivi (331 consacrați șl 679 de 
perspectivă). nominalizați Inițial 
în planul de acțiuni adoptat In 
ianuarie 1969 ne-a prilejuit, în a- 
fara unor constatări pozitive, și 
cunoașterea unor erori de nomi
nalizare și selecție. Consecința 
acestor erori s-a exprimat con
cludent în faptul că o serie de , 
sportivi nominalizați nu au con
firmat, progresele performanțelor 
lor situîndu-se sub media cerințe
lor de reprezentare olimpică. De 
aceea, Ia propunerile federațiilor, 
pentru loturile olimpice pe pe
rioada 1971—1972 s-a trecut 
la reducerea corespunzătoare 
a numărului de sportivi no
minalizați. și anume la un 
iot de 595 de sportivi, dintre care 
282 (47%) concurenți șt 313 (53%> 
de perspectivă. Măsura adoptată 
elimină, astfel, posibilitatea unor 
alte greșeli, și. în plus, permite 
o mai mare șl eficientă concen
trare a eforturilor pentru pregă
tirea sportivilor cu reale posibili
tăți de a realiza performanțe su
perioare.

Sintem convinși că multe din 
lipsurile existente ar fl fost în
depărtate dacă conducerea Con
siliului Național ar fl controlat 
și analizat mai des șl mal te
meinic activitatea de instruire 
sportivă și cea educativă ce se 
desfășoară în aceste unități de 
bază ale sportului de performanță.

In privința activității cluburilor 
sportive, menționăm aportul cres
cut al acestora în selecționarea și

pregătirea sportivilor olimpiei, 
așa cum e cazul cluburilor Dina
mo, Steaua, Rapid și Metalul 
din București, Universitatea și 
C.S.M. Cluj, Petrolul Ploiești, Fa
rul Constanța, Liceul de gimnas
tică din Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej, clubul atletic Roman, steagul 
roșu Brașov, clubul sportiv șco
lar și Școala sportivă nr. 1 din 
București.

Bilanțul pe care ni-1 prilejuiește, 
însă, plenara de față, ca și ana-

lizele periodice făcute sportului 
de performanță, arată că multe 
secții sportive au o slabă con
tribuție la ridicarea calitativă a 
ramurilor sportive pe care le re
prezintă. . . , „Unele din cluburi nu înțeleg 
marea răspundere ce le revine, 
mai ales atunci ctnd echipele lor 
se situează pe primele locuri în 
campionatele republicane.

Prețuim contribuția cluburilor 
Dinamo și Steaua, care dau circa 
45 la sută din totalul sportivilor 
olimpici nominalizați de federații 
pentru cea de a doua jumătate a 
ciclului olimpic, dar apreciem că 
ele dispun încă de man rezerve.

In ceea ce privește cluDurlle 
universitare, situația se prezintă 
astfel : 6 cluburi sînt reprezen
tate de 39 de sportivi, dar alte 
5 cluburi numai de cîte un singur 
sportiv în actualul lot olimpic. 
Slab se prezintă șl cele două clu
buri universitare specializate pe 
cite o ramură sportivă — C.A.U. 
și C N.U. București — care n-au 
decit la atletism, un singur spor
tiv în lotul olimpic.

Rezultă limpede necesitatea 
toate cluburile să acorde o 
tenție sporită obligațiilor c 
revin în etapa viitoare de 
gătire a loturilor olimpice.

ca 
a- 

ce le 
pre-

Pe lingă îmbunătățirile care 
pot fi remarcate în procesul 
de instruire, se constată totuși 
încă serioase rămîneri în ur
mă pe linia selecției mai aten
te a mijloacelor de mare efica
citate, a subaprecierii aportului 
pe care trebuie să-l aducă pre
gătirea fizică la valorificarea 
măiestriei

Lipsuri 
festat în 
metodice 
elaborate 
federații n-au făcut cunoscute 
elementele noi ale orientării 
metodice tuturor secțiilor de 
performanță. Sînt cazuri cînd 
nici la loturile republicane ele 
încă nu se aplică. Edificatoare, 
în acest sens, menționăm a- 
nomaliile manifestate în pre
gătirea unor atleți, fondiști și 
aruncători, a caiaciștilor, a vo
leibaliștilor unde lucrul, din 
rutină și lipsa de receptivitate 
față de orietarea metodică pri
mită, frînează progresul și ex
plică rezultatele slabe obținu
te în ultimul timp.

încă nu se acordă suficientă 
atenție laturii pedagogice și 
psihologice a pregătirii sporti
vilor, se minimalizează efectul 
pe care îl are educația în 
creșterea performanței sportive.

tehnico-tactice. 
serioase s-au manî- 
aplicarea orientării 

pe ramuri de sport 
în anul 1969. Unele

In domeniul medicinii spor
tive au fost elaborate instruc
țiuni noi privind metodologia 
și conținutul examinărilor me- 
dioo-sportive. în cadrul Cen
trului de medicină sportivă s-a 
efectuat periodic controlul în 
circuit al sportivilor nomina
lizați din loturile olimpice. Prin 
grija Ministerului Sănătății 
s-au repartizat Centrului noi 
aparate necesare efectuării ex
plorărilor funcționale.

A fost elaborat și difuzat un 
îndrumar privind alimentația 
sportivilor, diferențiat pe ra
muri de sport.

Cu toate acestea, considerăm 
că în domeniul medicinii spor
tive există încă anumite as
pecte care trebuie abordate șl 
rezolvate mal operativ și mal 
eficient.

La unele ramuri de sport, 
cum sînt probele de rezistentă 
din atletism, ciclism, tir, biat- 
lon etc., unde ajutorul în di
rijarea antrenamentului poate 
fi substanțial, se constată in
suficientă colaborare a antre
norilor cu medicii.

în aceste domenii ale pro
cesului instructiv-educativ. tre
buie să recunoaștem că sînt 
mari posibilități de îmbunătă
țire a pregătirii sportivilor de 
performanță.

federațiilor
Așa cum a stabilit; Plenara 

C.N.E.F.S. din ianuarie 1969, 
pregătirea sportivilor români 
pentru J.O. 1972 a revenit ne
mijlocit federațiilor. De aceea, 
considerăm necesară o sinteză 
a rezultatelor muncii desfășu
rată de ele în această direcție,

In intervalul olimpic FEDE
RAȚIA DE ATLETISM a ur
mărit, pe de o parte, men
ținerea în activitatea de înal
tă performanță a sportivilor 
consacrați, care au cucerit me
dalii și puncte la J.O. Mexic, 
iar. pe de altă parte, depista
rea unor elemente tinere, ca
pabile să atingă într-un inter
val relativ scurt, un nivel in
ternațional ridicat. După 2 ani 
constatăm că aceste obiective 
au fost realizate doar parțial, 
intrucit la sportivii consacrați 
se constată un ușor regres, iar 
la cei de perspectivă o insu
ficientă afirmare, ceea ce face 
ca în prezent posibilitatea de 
a miza pe succese similare ce
lor de la Mexic să fie incertă. 
Este necesar ca F.R. Atletism 
să depună mai multă strădu
ință pentru ca valorile confir
mate să se mențină la un ni
vel corespunzător evoluției pe 
plan mondial a probelor lor, 
iar elementelor în curs de a- 
firmare să li se asigure con
diții de lucru, calendar com- 
petițional și un climat propice 
de pregătire. Noi considerăm 
că sînt temeiuri ca atletismul 
nostru feminin să concureze 
cu șanse și la viitoarea ediție 
a Jocurilor Olimpice, iar cel 
masculin să marcheze un pro
gres sensibil, care să-i per
mită clasarea atleților săi în 
primele locuri, la 1—2 probe.

FEDERAȚIA DE LUPTE a 
desfășurat și în acești ani o 
muncă fructuoasă, caracteriza
tă prin seriozitate, pricepere și 
dăruire din partea tehnicienilor 
și sportivilor. Luptele greoo-ro- 
mane au marcat o continuă 
creștere. In prezent, există toa
te premisele pentru ca lup
tele greco-romane să-și pro
pună obiective de performanță 
și mai înalte și anume, cuce
rirea de medalii la un număr 
sporit de categorii.

Luptele libere marchează un 
progres mai lent, insuficient

pentru recuperarea mai grab
nică a decalajului care ne des
parte de țările fruntașe pe
plan mondial. Acest decalaj nu 
poate fi redus utilizînd în
continuare aceeași manieră de
lucru, ci prin trecerea la o
muncă mai bine concepută ca
litativ și mai mare din punct 
de vedere al volumului.

FEDERAȚIA DE CAIAC- 
CANOE obține de peste un 
deceniu succese de prestigiu. 
Această constatare valabilă, 
dacă privim activitatea în an
samblu. devine mai puțin îm
bucurătoare cind ne referim 
separat la rezultatele caiacului 
din ultimii ani, și mai cu sea
mă, la graficul performanțelor 
în probele olimpice. Politica 
olimpică -a federației de caiac- 
canoe a fost prea extensivă, 
întrucît prin abordarea tuturor 
nrobelor s-au neglijat cele o- 
limpice, în ciuda faptului că 
s-a atras atenția, în repetate 
rînduri, asupra acestei orien
tări ' fără perspectivă. ~ 
unor interese înguste, 
ția a acceptat punctul 
dere al antrenorilor de 
biroul C.N.E.F.S. a dat 
de prea mare îngăduință, ne- 
intervenind energic și la timp 
pentru a-i determina să a- 
bordeze cu prioritate probele 
olimpice în pregătire și 
concursuri.

In ultimii ani SCRIMA 
obținut, în mod frecvent

Cedînd 
federa- 
de ve- 
lot, iar 
dovadă

în

a 
Și 

constant, rezultate superioare 
la marile competiții internațio
nale de floretă. Atît echipa de 
fete cit și cea de băieți au 
atins o valoare ridicată și se 
situează în rindul probelor 
noastre olimpice de bază. Da
torită preocupării susținute a 
federației, și celelalte două 
probe, sabie și spadă au fă
cut unele progrese, fără a atin
ge, însă, nivelul floretei. Con
siderăm că trebuie instaurat 
un regim mai sever de lucru 
prin mărirea volumului, in
tensității și prin îmbunătățirea 
pregătirii tehnioo-tactice.

Cu ocazia Campionatelor e- 
uropene din 1969, BOXUL nos
tru a marcat o spectaculoasă 
ascensiune, dovedind marile 
resurse pe care le avem la 
această rarnuță sport. Din

păcate, datorită și insuficientu
lui control exercitat de fe
derație asupra muncii 
șurate în cluburi și la 
unele din rezultatele 
1970 n-au contribuit la 
lidarea acestei poziții, 
du-ne că mai avem de reme
diat serioase^ carențe ale bo
xerilor rotoâni, în ceea ce 
privește bagajul de procedee 
tehnioo-tactice, specifice înde
osebi apărării și nivelul pregă
tirii fizice, unde se observă 
frecvent lipsa rezistenței și a 
forței de lovire.

In acest an GIMNASTICA 
FEMININĂ a reușit să reapa
ră pe un loc fruntaș în ierar
hia mondială, datorită măsuri
lor luate de federație și 
muncii desfășurate de mai 
mulți ani la nivelul secțiilor 
cu copiii și juniorii. în ceea 
oe privește GIMNASTICA 
MASCULINĂ constatăm, de a- 
semenea, un real progres și 
perspective de a intra, în ur
mătorii ani, în primele 6 locuri 
pe plan mondiaL

în 1969 și 1970 FEDERAȚIA 
DE TIR a depus eforturi sus
ținute pentru mărirea numă
rului de probe olimpice abor
date. Analiza rezultatelor obți
nute pînă în prezent ne arată, 
pe de o parte, că nivelul pro
belor noi nu 6-a ridicat încă 
la cota valorilor internaționale, 
iar pe de altă parte, aborda
rea unui front prea larg a dus 
la dispersarea posibilităților re
ale de care dispune această 
ramură de sport

Federația de tir trebuie să-și 
concentreze, în viitor, efortu
rile pe un număr mai mic de 
probe olimpice, cărora să le 
mărească în acest fel șansa 
de reușită Intr-o întrecere care 
se anunță extrem de dispu
tată.

Prezent pentru prima dată In 
programul J.O., HANDBALUL 
constituie pentru sportul nos
tru unul din loturile care vi
zează un loc fruntaș datorită 
cărții sale de vizită, de cîști- 
gătoare în februarie 1970 a 
titlului de campioană mondi
ală. însă egalizarea valorică 
produsă în ultimii ani Intre 
6—8 echipe reprezentative, im
pune^ Agrafe* .fis .toW .

desfă- 
loturi, 
anului 
conso- 
arătin-

ia măsuri pentru pregătirea cît 
mai bună a unei echipe omo
gene, puternice și cu persona
litate, care să reziste confrun
tării care o așteaptă.

Unele federații au încercat 
să rezolve pregătirea pentru 
J.O. pe fondul general al pre
gătirii obișnuite, ceea ce n-a 
putut asigura salturile valorice 
necesare realizării obiectivelor 
olimpice. Așa este cazul cu 
federațiile de natație, haltere, 
ciclism, volei., și baschet.

Echipele reprezentative de 
VOLEI BĂIEȚI ȘI FETE au 
pierdut în ultimii ani pozi
țiile fruntașe pe care le 
țineau de mai bine de un 
ceniu. Biroul federației 
volei și activul ei salariat 
au dus, la timpul potrivit, o 
muncă de întinerire a Ioturi
lor, nu s-au preocupat să de
pisteze și să pregătească ele
mente talentate, capabile să 
înlocuiască jucătorii care s-au 
retras din activitatea compe- 
tițională sau care, datorită vira
tei, n-au mai putut face fată 
cerințelor lotului. In plus, s-au 
manifestat unele greșeli în pri
vința calendarului competițio- 
nal, întocmit adeseori după 
criterii și interese subiective, 
si a controlului muncii desfă
șurate de antrenorii de 
tributari 
lor de la

Biroul 
împreună 
CICLISM, 
GHEATĂ 
loarea loturilor olimpice 
pective și posibilitățile 
imediate de creștere, consideră 
că pentru J.O. 1972 aceste spor
turi nu au șanse de clasare 
în limitele stabilite de plenara 
C.N.E.F.S. și ca atare, pro
pune scoaterea lor din pregă
tirea olimpică, fixîndu-le ca 
obiectiv pregătirea pentru 
J.O. — 1976.

In situație valorică similară 
se află si loturile de CĂLĂ
RIE. YACHTING. ÎNOT, SĂ
RITURI IN APĂ, JUDO, SGHI 
și PATINAJ VITEZA, la care 
nu există posibilități să se a- 
sigure o bază materială cores
punzătoare și pentru care nu 
putem prevedea în următorii 
doi ani realizarea unui astfel 
de salt valoric încît acestea să 
poată participa la J.O., cu 
sanse de a satisface obiectivele 
de performantă stabilite. Ca 
atare, se propune ca și aceste 
sporturi să fie scoase din pre
gătirea pentru J.O. 1972, ur- 
mînd ca ele să-și îndrepte e- 
forturile pentru anii viitori si 
evident pentru ediția din 1976.

Cu toate că nici rezultatele 
obținute la HALTERE și PA
TINAJ ARTISTIC nu se si
tuează la un nivel internațio
nal ridicat, fiind vorba de lo
turi tinere, de perspectivă și 
cu eficientă mare în obținerea 
de medalii și puncte, îndeo
sebi primele, propunem să fie 
menținute în continuare în 

pregătirea pentru J.O. 1972, 
urmînd ca participările la 
competițiile din 1971 să de
termine menținerea sau scoa
terea lor din ultima etapă a 
pregătirilor olimpice.

Considerăm necesar ca ur
mătorii doi ani, pregătirile o- 
limpice să se desfășoare mai. 
mult sub conducerea directă a 
federațiilor.

Paralel, consiliile județene și 
cluburile care au sportivi pre
văzut! pentru J.O. — 1972, în 
perioadele cînd aceștia nu vor 
fi în pregătire centralizată, 
vor lua toate măsurile nece
sare ca pregătirile să se des
fășoare la cel mai 

s vel, creîndu-se toate 
necesare îndeplinirii 
lor propuse.

♦
Perioada de 21 de 

ia cea de a 20-a __ „
O.O. de vară și numai 14 luni 
oînă Ia cele de Iarnă ne arată 
că timpul rămas disponibil 
este mal scurt și mai încăr
cat de răspundere decit cel 
cane s-a scurs. Dificultățile 

obiective ale acestei ediții a 
Jocurilor Olimpice șl nivelul 
insuficient de convingător al 
multora din ramurile și probele 
olimpice pe care le vizăm a 
le include în etapa finală de 
pregătire _ ___ _
limpic, așa cum a rezultat si 
din acest raport. ...__
SA NE DETERMINE SĂ GĂ
SIM SOLUȚIILE PENTRU CA 
VIITOAREA DELEGAȚIE O- 
LIMPICA ROMANA SA AI
BĂ O PARTICIPARE CORES
PUNZĂTOARE CU ULTIMELE 
REALIZĂRI LA OLIMPIADE 
ST PRIN EFORT COMUN, ȘI 
MAI BUNE.

Este nevoie,

de- 
de- 
de 
nu

____ lot, 
intereselor cluburi- 
care proveneau.

C.N.E.F.S.
cu i„. ...

de HOCHEI
și de BASCHET

•F.S., analizînd 
federațiile de ----------- pE

va- 
res- 
lor

înalt ni- 
conditiile 
oblective-

luni pînă 
ediție a

a acestui ciclu o-
TREBUIE

Este nevoie, înainte de toate, 
flft o unitate de acțiune, de 
adeziunea și de entuziasmul 
sportivilor și specialiștilor, al 
conducerii cluburilor ți fe
derațiilor. de un climat de se
riozitate și încredere a tuturor 
factorilor care răspund de a- 
ceastă acțiune în care este 
iwwentat&iara noastră, W.

adeziunea si

adoptate pentru etapa ur
mătoare și își va spori efor
turile în sprijinirea multila
terală a pregătirii din ca
drul loturilor olimpice ,

ATENȚIE LA PREGĂTIREA 
LA ALTITUDINE !

Prof. dr. Andrei Demeter
Trebuie remarcată contri

buția competentă și cu mare 
eficiență pe care, în perioa
da celor doi ani ai primei 
etape de pregătire, medicii 
sportivi au adus-o în cadrul 
loturilor olimpice. Etapa ur
mătoare este, fără îndoială 
de o dificultate sporită. In 
cadrul complexelor măsuri 
menite să rezolve în cele mai 
bune condiții sarcinile de 
selecție și pregătire, un rol 
important trebuie acordat an
trenamentelor în condiții de 
altitudine. Ar fi greșit să se 
creadă că numai Olimpiada 
mexicană obliga la respecta
rea unei asemenea cerințe. 
Cercetările științifice și pro
pria experiență a sportului 
nostru arată limpede avanta
jele indiscutabile ale pregă
tirii în condiții de altitudine. 
Iată un aspect căruia spor
tivii, antrenorii, federațiile 
vor trebui să-i acorde toată 
atenția.

EXISTĂ, ÎNTR-ADEVAR, 
MULTE REZERVE

M. Pândele, președintele 
clubului Steaua

După o amplă analiză a 
muncii de pregătire desfășu
rată de sportivii clubului 
Steaua, vorbitorul a arătat 
că există încă mari rezerve, 
nefolosite pînă acum, că este 
necesară o regrupare a for
țelor organizatorice, tehnice și 
materiale. Vor fi luate mă
suri eficiente pentru a crește 
valoarea (in prezent scăzută) 
unor secții, cum sînt cele de 
caiac, canotaj și atletism fe
minin, ca și pentru reducerea 
decalajului performanțelor e- 
xistente încă la haltere, ci
clism etc. Este 
mai bună colaborare 
rilor cu federațiile 
cialitate, domeniu 
pînă acum, unele 
n-au mers așa cum trebuie. 
Clubul Steaua își va spori 
eforturile pentru a respecta 
tradiția onorantă de a da lo
turilor olimpice sportivi biye 
pregătiți, cu reale posibili
tăți de a ocupa locuri frun
tașe în lupta pentru meda
liile și punctele clasamente
lor olimpice.

SPORTUL UNIVERSITAR VA 
Fl MAI BINE REPREZENTAT 
IN LOTURILE OLIMPICE

Al. Forțu, consilier în Minis
terul Tnvățămîntului

suri, străduindu-se să se a- 
linieZe — cu rezultate supe
rioare — efortului general, 
sportul universitar își va a- 
duce tn viitor un aport mai 
mare la pregătirea unor e- 
chipe și loturi cu șanse reale 
de afirmare la J.O. de la 
Sapporo și Milnchen.

PE PRIMUL PLAN AL ETAPEI 
VIITOARE — CALITATEA

Elena Poparad, președinta 
Federației române de gimnas-

Gimnastica a reapărut in 
ierarhia valorică interna
țională, spre marea satisfac
ție a tuturor celor care lu
crează, cu pasiune, hărnicie 
fi competență, în cadrul a- 
cestei discipline. Federația de 
gimnastică reține, in mod de
osebit, aprecierile, criticile și 
traiectoria observațiilor cu
prinse in Raportul Plenarei, 
tn viitor, este necesar să se 
pună un mai mare accent pe 
calitate. Priceperea antreno
rilor este 
cută, dar 
meniu de 
te nevoia 
fecționări,

nalizării vîrfurilor care ne 
vor reprezenta la ediția din 
1972 a Jocurilor Olimpice. 
Rezultatele obținute, printre 
alții, de sportivii cluburilor 
Metalul București, C.S.M. Re
șița și Electroputere Craiova 
ne dau justificate motive de 
satisfacție . In perioada care 
a mai rămas pînă la startul 
olimpic de la Milnchen tre
buie să se acorde atenție 
sporită pregătirii sportivilor 
care au, 
perspective, 
irosi, fără 
eforturi.

FLOTILA" 
POATE CONFIRMA 

LA MUNCHEN
Radu Huțan, arrtrehor emerit
Printre alte opinii expri

mate, cu ocazia lucrărilor 
Plenarei, antrenorul emerit 
Radu Huțan s-a referit la 
faptul că, în ciuda dificultă
ților de moment, caiacul și 
canoea românească pot con
firma la Milnchen. Vorbitorul 
a propus ca în perioada ur
mătoare calendarul compel i- 
țional intern și internatio
nal să fie astfel orientat, in
cit să predomine probele o- 
limpice „Vom avea nevoie, 
în continuare, de întîlniri in
ternaționale — a spus vorbi
torul — pentru că numai în 
confruntări de acest gen ne 
putem verifica valoarea1*.

intr-adevăr, certe
Altfel, se vor 

rezultate, multe

DE LA SNAGOV

necesară o 
a clubu- 
de spe- 
în care, 

lucruri

Vorbitorul a dezbătut pe 
larg contribuția sportului u- 
niversitar la viitoarea repre
zentare a țării noastre la 
Jocurile Olimpice, arătind o 
serie de dificultăți existente 
Și_ subliniind, totodată, faptul 
că era necesar să se aratecă era necesar să 
și mijloacele prin care a- 
ceastă contribuție poate fi 
sporită, la nivelul cerințelor 
actuale. In orice caz, înde
plinind cu responsabilitate 
sarcinile din planul de mă-

unanim recunos- 
cine, în orice do- 
activitate nu sim- 
unei continue per- 

______ , mai ales înaintea 
unui examen de dificultatea 
celui pe care-l constituie 
Jocurile Olimpice? De aceea, 
este nevoie ca, împreună cu 
sportivii, cadrele de speciali
tate să depună eforturi spo
rite in perioada următoare 
pentru a fi la curent cu tot 
ceea ce este nou și valoros 
în gimnastica mondială. Este 
acum ora la care trebuie si 
acordăm mult mai mare a- 
tenție și contactului direct cu 
sportivii angajați in pregăti
rea olimpică. Să nu mai lă
săm doar în seama antreno
rilor rezolvarea tuturor pro
blemelor!. Activul federații
lor poate interveni cu succes, 
operativ, în multe direcții. 
Vom evita astfel o mare pier
dere de tirrtp, și — poate — 
multe greșeli

SPERAM LA DOUA MEDA
LII OLIMPICE

Petre Capră, 
clubului Rapid

La începutul 
său, președintele 
pid a făcut o analiză nomi
nală a stadiului pregătirii 
sportivilor rapidiști, apțî a 
fii selecționați pentru Jocu
rile Olimpice. Este de aștep
tat ca reprezentanții clubu
lui să se reîntoarcă de la 
Milnchen cu cel puțin două 
medalii cucerite — după o- 
pinia vorbitorului. Planul de 
măsuri adoptat de Plenară 
cuprinde prevederi reale, in
dică direcții importante de 
activitate, iar aplicarea lui 
poate duce la rezultate exce
lente in pregătirea loturilor 
noastre olimpice.

ESTE TIMPUL SA NE OCU
PAM NUMAI DE SPORTIVII 
CARE AU CERTE PERtSPEC- 
TiVE

Efrem Cherteș, șeful 
siei sport a U.G.S.R.

Cluburile și asociațiile 
sportive din întreprinderi și 
instituții s-au bucurat de un 
larg sprijin în vederea nomi-

In încheierea cuvintului 
său, antrenorul emerit Radu 
Huțan a optat pentru antre
namente intensive, precizînd 
că metodele folosite de spe
cialiștii români și-au dovedit 
eficiența, oglindită de faptul 
că în ultimii 15 ani caiaciștii 
și canoiștii noștri au cucerit 
43 de medalii la cele mai 
mari competiții continentale, 
mondiale și olimpice.

președintele

cuvîntului 
clubului Ra-

corni-

ȘEDINȚĂ DE LUCRU 
CU PREȘEDINȚII 

C. J.E.F.S.
continuarea lucrări- 

prilejuite de plenara 
și C.O.R. ieri a

In 
lor 
C.N.E.F.S. 
avut loc o ședință de lucru 
a biroului C.N.E.F.S. cu pre
ședinții consiliilor județene 
de educație fizică și sport.

Cu acest prilej au fost dis
cutate probleme, privind gru
parea sporturilor în mai mul
te categorii pe baza unor in
terese de practicare și repre
zentare ; întocmirea bugetului 
și a calendarului intern pe 
anul 1971 ; precizări asupra 
regulamentului antrenorilor ; 
programul acțiunilor pe luna 
decembrie 1970 ; activitatea 
fotbalistică.

Problemele au fost prezen
tate de membrii biroului 
C.N.E.F.S., iar concluziile șe
dinței de lucru au fost ex
puse de tov. Angliei Alexe, 
președintele C.N.E.F.S.

Obligații de onoare!
Tema stadiului de pregătire â sportivilor 

noștri, acum, la jumătatea ciclului 
olimpic, înscrisă pe agenda de lucru a 

recentei Plenare comune a C.N.E.F.S. și a 
Comitetului Olimpic Român s-a dovedit a fi, 
pe cît de importantă, pe atît de actuală, 
prilejuind dezbateri ample, consistente, expri
marea multor opinii și idei a căror valoare 
se cere atent cîntărită și prețuită.

Plenara a înfățișat, am spune pentru prima 
oară după multă vreme, un tablou realist al 
sportului de performanță din țara noastră, 
valorile actuale și perspectivele posibile pen
tru apropiatul viitor, acesta însemriînd în 
primul rînd participarea echipei ROMÂNIEI 
la Jocurile Olimpice din 1972. Au fost, firește, 
apreciate rezultatele bune obținute în primii 
doi ani de pregătire olimpică, dar s-au ros
tit limpede, fără ocolișuri, și multe adevăruri 
din zona neîmplinirilor, a lucrurilor abando
nate sau rămase în urma cerințelor încadrate 
acum într-o exigență cu totul deosebită.

înțelegem că totul exprimă dorința de eva
luare exactă a potențialului loturilor noastre 
olimpice, de impulsionare a muncii de selec
ție și pregătire, astfel încît reprezentanții 
sportului românesc să poată face, la Sapporo 
și la Munchen, dovada totală a talentului 
lor, a capacităților fizice, tehnice și morale, 
să fie prezenți în lupta pentru cît mai multe 
puncte și medalii. Urmează, acum, ora unor 
înalte răspunderi I Știm că la unele sporturi 
progresele mai păstrează paliditatea medio
crității, că în altele curba regresului amenință 
risipirea unor speranțe și că doar în puține 
cazuri — lupte, scrimă, canoe ș.a. —■ ne este 
oferită, în continuare, acea constanță valo
rică, reconforlontă și generatoare de opti
mism. Din dezbaterile Plenarei a rezultat lim
pede aportul diferențiat — de la excelent 
pînă la total nesatisfăcător — adus de fede
rații, consilii. județene, cluburi sportive la 
pregătirea din loturile olimpice. Toate aces-

tea, și multe altele, au reieșit cu claritate din 
dezbaterile Plenarei. Dar și mijloacele prin 
care lucrurile pot — și trebuie să fie — în
dreptate.

După opinia noastră, important este ca lu- 
. crurile să fie bine înțelese de toți cei care au, 
indiferent de gradul de responsabilitate, 
atribuții în pregătirea loturilor olimpice. Cri
ticarea curajoasă a unor situații negative 
nu înseamnă un viitor „paravan" pentru unii 
sportivi, antrenori sau activiști sportivi, după 
care vor putea ascunde, în continuare, greșeli, 
insuficiențe, prelungite tărăgănări în rezol
varea sarcinilor ce le revin. Dimpotrivă. Este 
vorba despre stabilirea precisă a unor direc
ții. și obiective care trebuie obligatoriu să fie 
atinse la parametrii cei mai înalți. Pe același 
plan al importanței situăm necesitatea de 
a se acționa acum rapid, cu eficiență sporită 
pentru aplicarea măsurilor adoptate de Ple
nară. Dacă în loc de muncă energică, cu 
mobilizarea totală a capacităților organiza
torice,. tehnice și materiale, va începe un 
interminabil șir de analize, ședințe și planuri, 
pe diferite trepte ale mișcării sportive, voi' 
mai. trece, fără să se schimbe nimic, săptă- 
mîni și luni de zile din prețiosul timp care ne 
desparte de starturile olimpice de la Sap
poro și Munchen.

Așadar, îndemnul — pe care-l dorim avînd 
un larg ecou — de a începe noua etapă de 
pregătire cu optimism, cu multa răspundere 
și pasiune, cu dorința puternică de a face 
totul pentru ca măsurile preconizate să prindă 
viață chiar din zilele următoare. Ziarul nostru 
își_ va îndeplini o plăcută îndatorire să ur- 

_ ' irile olimpicilor români, 
și lipsurile lor, să le susțină 

' i înregistreze

mărească pregătii
strădaniile, dar și I ,____

cu pasiune tentativele și să le 
succesele.

■SP
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DINAMOMARELE DERBY RAPID RAPID

| UN DERBY MULT AȘTEPTAT: STEAUA— DINAMO LA GRECO-ROMANE

(Urmare din pag. 1)

de o animație de circum
stanță, de ochii reporterului.

Leg, din 
antrenorul 
lasă să-mi 
Mă întreb 
cuvinte ?

fugă, o discuție cu 
Nicușor. Nu mă 

scot bloc-notesul... 
dacă-i e frică de 
(scrise...) Vorbele 

care mi le spune, însă, in 
continuare, vădesc o degajare 
și o notă de siguranță suri 
prinzătoare pentru un om a- 
tît de reflexiv și de cumpă
nit ca el. „Vom juca bine 
sîmbătă. Băieții sînt bine pre
gătiți, VOR și POT să facă 
un meci bun. Un pronostic ? 
N-am dat niciodată. Să știți, 
insă, că n-ani mers nicicînd 
la pierdere!“. Un zîmbet care 
completează, grăitor, ultimele 
cuvinte și antrenorul dinamo- 
viștilor preia din nou coman
da agitației cu mingea din 
teren.

îmi scot bloc-notesul și-mi 
notez dialogul, ca și alte cî 
teva date, printre care i an
trenament tactic, durata 90 
de minute, la sfîrșitul ședin
ței de pregătire echipa se va 
deplasa la Snagov, unde va 
rămîne pînă în ziua meciu-

depsită. Nu e asta cheia. Ra- 
pidiștii VOR și ei (ca și di- 
namoviștii) să facă sîmbătă 
meci mare. Antrenorul Marin 
Bărbulescu emite o judecată 
căreia îi subscriu (și cred că 
și Nicușor îi subscrie) fără 
rezervă. „Echipa care se va 
stăpîni mai bine, necedind 
momentelor-cheie, va avea 
cîștig de cauză". Răducanu 
(parcă l-ar fi auzit pe Nelu 
Nunweiller) e mai circum
spect ca orieînd. „Am încre
dere în băieți și în mine, to
tuși văd X". Lupescu e mai...

uman, 
„Cred că 
nostru".

cu Rapidul, și zice: 
a venit și /rîndul

detalii de sorginte 
Atît dr. Petre

VA ÎNTREPRINDE I
Ultime 

medicală, 
diu (Rapid), cît și dr. 
cea Ciortea (Dinamo) 
probleme deosebite 
sîmbătă. Năsturescu, 
stantinescu și Sălceanu 
ușoare contuzii. Vor
Din păcate, cei doi „D“ 
marcă, Dinu și Dan, nu intră 
în discuție. Ei vor privi me
ciul din tribune. Păcat...

IN TURNEU I
Ben- 
Mir- 
n-au 
pînă 
Con- 

au 
trece, 

de

IN EIDAN I

Duminică, la București și 
la Brașov, se vor disputa ul
timele partide — cele deci
sive — ale campionatului di
viziei A de lupte greco-ro- 
mane și libere, pe echipe. 
Capul de afiș al acestei eta
pe îl deține, la greco-romane, 
confruntarea dintre formațiile 
DINAMO BUCUREȘTI ȘI 
STEAUA. La libere, campioa
na ultimelor ediții, Steaua.se 
pare că nu va avea pro-

bleme în partidele pe care 
le va susține la Brașov în 
compania echipelor A.S.M.T. 
Lugoj, Rapid București și 
Steagul roșu Brașov.

Referindu-ne la mult aștep
tatul duel dintre Steaua și 
Dinamo, trebuie menționat că 
formația din Șos. Ștefan cel 
Mare a deținut titlul de 
campioană națională timp de 
20 de ani consecutiv. Anul 
trecut însă șirul victoriilor

dinamoviste a fost întrerupt 
de Steaua, care a intrat pen
tru prima oară în posesia 
trofeului. în turul campiona
tului din acest an, echipa din 
Calea Plevnei a ieșit din nou 
învingătoare, cu 21—19. Deci, 
înaintea confruntării ce va 
avea loc duminică, ea are un 
avantaj de două puncte. Me
ciul va începe la org 15, în 
sala Floreasca.

Echipa bucureșteană RA
PID va întreprinde — între

14 și 21 decembrie — un 
turneu în Liban, unde va 
susține trei-patru jocuri.

I
I
I

MECIUL DE RUGBY ROMANIA-FRANȚA
PENTRU A OBȚINE VICTORIA TREBUIE SĂ 0 DORIM Șl SĂ MUNCIM PENTRU EA...

rămîne pînă 
lui...

înainte de 
crucișez în 
weiller „cel 
tește, cu 
„Greu. Va fi foarte greu. Eu 
zic... X“. A îmbătrînit Nelu 
— mă întreb — de este așa 
prudent ? In fond, ce poate 
să-ți spună un apărător 7 — 
inii răspund singur. Victoria 
o cucerește atacantul, apără
torul apără „X“-ul din pri
mul minut.

Dincolo de șine, în arena 
Grantului. Joacă divizionarii 
.A cu • tineretul. E 4—1 
gaentru „cei mari". 2 go
luri M. Stelian, 1 Neagu, 
-L Petreanu. Se joacă —
am impresia — cu »n spor 
de seriozitate față de antre
namentele obișnuite. Faptul 
că toți tac (cu excepția, din 
Dficiu, a lui Răducanu, care 
și el doar mormăie), anga- 
jîndu-se cu o vizibilă ener
gie în dueluri, dă aproape 
senzația că echipa este... pe-

plecare, mă în
drum cu Nun- 
mare". îmi șop- 

ochii la minge:

r%:Ti px-.; I

-

Moment din jocul-școală dintre prima formație a Rapidului și echipa de tineret-rezervi
Fotos THEO MAâARSSHI I

(Iff rmart din pag. D

5 ori, noi numai de 3 ori. în 
două rînduri, ambele teamuri 
au terminat la egalitate, 
chiar pe terenuri franceze.

Dar, niciodată calculul hîr- 
tiei n-a fost, în vreun sport, 
un argument decisiv. Tocmai 
de aceea nu trebuie să con
siderăm a priori că reduta
bila echipă de rugby a Fran
ței este o cîștigătoare certă. 
Pasionații acestui sport ?i 
chiar și cei neavizați îșț a- 
mintesc, desigur, de acel iu
nie 1960. Francezii veneau la 
noi, după un 39—0 la Bor
deaux și scepticii nu vedeau 
decît un nou eșec de propor
ții al echipei române. Depă
șind însă toate așteptările, 
băieții noștri au obținut o 
meritată victorie. A fost un 
meci epocal, un moment de 
cotitură în rugbyul româ
nesc.

Acum există un sentiment 
robust de optimism, determi
nat în primul rînd de tinere
țea echipei, apoi de o mai 
bună cunoaștere a adversa
rului, de o pregătire meticu-

loasă și conștientă și de fap
tul că întîlnirea se desfășoară 
acasă, în condițiile în. care 
un public cald și generos va 
ști să-i susțină, să le dea 
aripi rugbyștilor noștri. A- 
vem, așadar, atuuri pentru a 
nădăjdui într-o comportare la 
nivelul puternicilor noștri 
adversari și implicit — ceea 
ce este mai important — în
tr-o victorie.

Prin urmare, trebuie să por
nim de la ideea că o victo
rie românească este posibilă, 
în sprijinul unei asemenea 
idei vin și cei 15 tricolori, 
sportivi bine aleși, încercați 
și în echipele noastre și în 
cele din Franța, ca și în me
ciul cu incomoda reprezenta
tivă a Italiei.

Trebuie să recunoaștem că 
nici o partidă din toate cele 
susținute anul acesta n-a pre
zentat importanța șl semnifi
cația celei de duminică.

Pledînd însă pentru victo
ria XV-lui de rugby al Ro
mâniei se impun nemijlocit 
cîteva reguli de care sportivii 
noștri vor trebui să țină sea
ma. în primul rînd, necesi
tatea de a practica UN JOC

P.S. la arbitrajul meciului ,,U" F. C. Argeș
I ROMÂNIA ESTE TOTDEAUNA UN ADVERSAR DIFICIL. 
I (Urmart din pag. I)

OPINII CLUJENE Șl ALE JUCĂTORILOR• •• I

MACRI - ANTRENOR
IA VOINȚA BUCUREȘTI

cîteva zile, antrenamen- 
divizionarei C, Voința 

sînt conduse de 
Macri, fostul 

al Rapidului și al 
naționale. Acesta a 
conducerea tehnică a 
București după ce

De 
tele 
București, 
ing. Dumitru 
jucător 
echipei 
preluat 
Voinței 
■Rapidul l-a... refuzat servicii
le, pe care le oferea în cali
tate de antrenor voluntar al 
echipei de juniori 1

C. DAVID ȘI-A RELUAT
PREGĂTIRILE

■ ' După o îndelungată absen
ță de pe terenurile de fotbal, 
cauzată de boală, jucătorul 
C. David de la Sport club 
Bacău, și-a reluat de curînd 
pregătirile, în urma avizu
lui medical favorabil.

Faptele sînt cunoscute, au 
fost discutate din fir-a-păr 
în presă și în cadrul fede
rației. Ceea ce ne îndeamnă 
să reluăm tema este 
ția unor elemente noi 
cutie.

Așadar, în partida 
tată la 15 noiembrie la Cluj 
între „U“ și F.C. Argeș, ar
bitrul C. Dinulescu — Bucu
rești, cotat drept unul dintre 
cei mai talentați „cavaleri 
ai fluierului" din tînăTa ge
nerație, aoordă penalty în 
min. 38 în favoarea clujeni
lor, în urma unui presupus 
henț în careu făcut de Vlad 
(F.S. Argeș). Adam execută 
și marchează. în min. 79, ar
bitrul C. Dinulescu apreciază 
drept fault (în careu), o„cădere“ 
a lui Iancu, și din nou pe
nalty, de data asta pentru 
F.C. Argeș. Frățilă 
lovitura, dar ratează..

Acestea au fost
Presa ca și radio-ul au a- 
preciat că G. Dinulescu a 
greșit în ambele cazuri: a- 
dică Vlad nu a făcut henț, 
ci mingea l-a lovit in cap, 
iar Iancu a „smuls" 
al doilea penalty, 
spectaculos în careul studen
ților. Procedînd la cercetări

apari- 
în dis-

dispu-

execută

faptele.

cel de 
căzînd

pentru elucidarea . cazului, 
F.R. Fotbal a discutat cu cei 
trei arbitri (!), cu observa
torul pentru arbitri, delegat 
de colegiul clujean și, firește, 
cu delegatul federal, Gh. 
Constantinescu-Grecu. Opinia 
celor cină: arbitrul Dinu
lescu a procedat corect în 
ambele cazuri. Mai mult, de
legatul federal consideră în 
raportul său că „arbitrajul 
a fost bun și corect, iar co
laborarea cu arbitrii de linie 
foarte bună". Opinia repre
zentantului federației la par
tida litigioasă de la Gluj a 
cîntărit, credem, foarte greu 
în stabilirea calificativului pe 
care federația l-a dat arbi
trajului prestat de C. Dinu
lescu la Cluj: arbitraj bun.

Intervin acum acele ele
mente noi de care aminteam 
la începutul rîndurilor noa
stre. Este vorba de două ar
ticole apărute în ziarul „Fă
clia" din Cluj. Marți, 17 no
iembrie, sub titlul: „Un ar
bitraj penibil: „U" — F.C. 
Argeș 1—0 (1—0)“, se scrie: 
„Despre arbitrajul lui C. Di
nulescu doar atît: penibil" 
Și ziarul clujean — care nu 
poate fi bănuit de simpatie 
față de... F.C. Argeș — re-

I
I

De neînchipuit ce ecou a 
putut avea meciul Petrolul— 
Dinamo, ale cărui presupuse 
virtuți de derby au pălit, cu
rînd după începutul partidei, 
în fața unei decizii a arbi
trului Zaharia Drăghici. Prin 
eliminarea portarului dinamo- 
vist Constantinescu, arbitrul 
constănțean a trecut meciul și 
pe el însuși în istoria celor 
mai controversate faze din 
campionatul nostru. Proba cea 
mai elocventă am căpătat-o 
prin faptul că marea majo-

vine miercuri, 18 noiembrie, 
cu cîteva rînduri, din care 
spicuim: „Spuneam în cro
nică, vorbind de min. 38, cu 
decizia de 11 m, că asupra I
infracțiunii se poate discuta. | 
După meci, Anca, prezent în 
vecinătatea 1 
timpul jocului) _ _________
că n-a fost henț. La rîndul 
său, tot după meci, 1 
recunoscut că în min. . - _ 
alunecat artistic in careu, 
păcălindu-l pe Constantin Di
nulescu. (Tot Iancu, după ce 
Frățilă a ratat cadoul oferit 
de arbitru, spunea: „Așa a 
fost să fie. adică a ieșit drep
tatea deasupra".

Și-atunci, acestea fiind fap
tele, recunoscute chiar de cei 
în cauză, cum rămîne cu a- 
precierea observatorului fe
deral 7 Ori acesta n-a văzut 
nimic, ori nu are competență! 
Noi am adăuga și faptul că, 
de obicei, observatorii fede
rali asistă la meci stînd pe | 
banca rezervelor celor două | 
formații și nu în tribună, de 
unde ar vedea mult mai bine 
ceea ce se întîmplă pe teren, 
și dîndu-și mai precis sea
ma de locul unde se petrec I 
anumite infracțiuni, ca și de | 
gravitatea lor

Iată încă o „temă de'me
ditație" pentru F.R. Fotbal, 
pentru Colegiul, central de 
arbitri, pentru cei ce se o- 
cupă cu delegarea observa
torilor federali.

lui Vlad (n.n.: în I 
ilui) a recunoscut I

Iancu a I 
n. 79 a I

Mircea TUDORAN

I
I
I
I
I
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in situații similare sau mai 
grave, alți arbitri au inchis 
ochii, trebuie ca și ceilalți să 
facă la fel" ? Se poate trece 
peste o asemenea mostră de 
umor : „Zaharia Drăghici este 
vinovat pentru că a fost prea 
aspru. Poate trebuia să-i fa-

să scrii de 100
Deser» de : N. CLAUDIU

...Răule.. A doua oară te pun 
iubesc pe Dridea !"...
ritate a scrisorilor primite la 
redacție (de ordinul sutelor) 
în ultimele 10 zile se referă 
la partida de la Ploiești. 
Ceea ce ne și obligă să re
venim, dînd de această dată, 
firesc, prioritate opiniilor ce
lor mai obiectivi cronicari: 
cititorii.

Că fiecare dintre aceștia se 
simte depozitarul adevărului 
absolut, blamîndu-i pe cei de 
altă părere, asta-i altceva...

Vom începe cu PETRE OC
TAVIAN din Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej nu pentru că 
declară că l-ar satisface mai 
mult un răspuns public și nici 
pentru că în încercarea de a ne 
dovedi că este absolut impar
țial ne trimite o microauto- 
biografie (cu argument su
prem că e suporter al Rapidu
lui!), ci pentru că scrisoarea 
dînsului recurge la argumen
te logice, armate cu bun simț 
și umor. Poate fi contrazisă o 
asemenea afirmație : „Nu este 
sănătoasă concepția că dacă

din

arbitrajului lui Z. Drăghici, 
care prin măsura luată a 
frustrat echipa dinamovistă de 
un jucător. Este bine ca un 
arbitru să fie corect, autori
tar, sever, dar să fie și drept".

BLOȘCA TEODOR, însă, 
concetățean cu Nelu Lupovici, 
apărînd litera regulamentu
lui, găsește chiar un prece
dent la Bacău, la un meci al 
Științei, și incriminează cro
nicarii noștri pe motiv că ar 
favoriza echipele bucureștene.

Cu particularități și nuanțe— 
în funcție de echipa prefe
rată ? — zeci de scrisori, din 
care amintim pe cele ale dr. 
C. Bălan (Slatina Timiș) — 
pro-Petrolul și pensionarul 
Șt. Marinescu și meteorologul 
M. Reneacă (București) — 
pro-Dinamo, aduc argumente 
și acuze diverșilor adver
sari : jucători, arbitri, public, 
ziariști etc.

Trist e însă altceva : rico- 
șeul actelor nesportive de la 
Ploiești pe care-1 reflectă scri
soarea lui C. IONESCU din 
Cluj intitulată : „M-am supă
rat pe fotbaliști" și al cărui 
final este : „Am fost un mare 
amator de sport. Am jucat 
la Dinamo Obor, am văzut 
multe meciuri, dar la un meci 
în Cluj, cu Siderurgistul Ga
lați, de acum cîțiva ani, m-am 
lecuit. Ivansuc a făcut un 
gest indecent către tribună, 
către cei ce-1 iubeam, către 
cei ce plătisem. De atunci 
nu mă mai duc Ia stadion și 
cred că tribunele goale au și 
această explicație"...

MĂSURI

DISCIPLINARE
Comisia centrală de com

petiții și disciplină a Fede
rației române de fotbal a 
analizat în ședința ținută a- 
seară abaterile unor jucători 
și a luat următoarele mă
suri :

— jucătorul Bucur (Carai- 
manul Bușteni) a fost sus
pendat pe cinci etape deoa
rece în timpul meciului Ca- 
raimanul—Carpați Sinaia a 
rupt fanionul unui arbitru 
de linie ;

— Topliceanu (Caraimanul 
Bușteni) a fost suspendat pe 
trei etape pentru lovirea ad
versarului ;

— Catrina (C.F.R. Pașcani) 
și Baicu (Ceahlăul P. Neamț) 
au fost suspendați pe cîte o 
etapă pentru lovire reci
procă ;

— Isăilă, Stoi (ambii de 
la Carpați Brașov), Ardeleanu 
(Forestiera Tg. Secuiesc) și 
Butuza (C.I.b. Gherla) au 
fost sancționați cu mustrare.

Comisia a hotărît să sanc
ționeze cu mustrare secțiile 
de fotbal Steagul roșu Bra-

I
I
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Ică cu degetul la obraz (e vor

ba de Constantinescu n.n.), 
sau să-l tragă ușor de ure
che. Dar, nu știm dacă în 
regulamentul de fotbal este 
prevăzut așa ceva"?

IORDAN PANDREA,
Medgidia, care uită probabil 
să ne asigure că nu-1 cunoaște 
pe arbitrul Z. Drăghici (cum 
a făcut P. Octavian), scrie: 
„Dacă nu știați, să vă spun 
eu două lucruri : 1. Zaharia 
Drăghici este unul dintre ar
bitrii noștri buni, care totdeau
na au dat dovadă de price
pere, hotărire și cunoaștere 
deplină a regulamentului de 
joc, cucerind prin aceasta 
simpatia publicului ; 2. Nu 
știu de ce atita părtinire echi
pei Dinamo, care a jucat mult 
mai slab decît Petrolul..."

In replică se înscrie opinia 
lui NELU LUPOVICI (Ba
cău) : „Scriu ca un spectator 
neutru (mai bine zis telespec
tator). Din păcate, jocul a 
avut de suferit de pe urma

Paul SLAVESCU

„Frumusețea" concursurilor 
Pronosport constă în apari
ția surprizelor ceea ce face 
ca participanții să devină a- 
devărați „îndrăgostiți" ai a- 
cestui sistem de joc. Or, cu 
mici excepții, concursurile 
din ultima vreme au 
destule surprize și deci 
premii în bani

Această posibilitate o 
și concursul de duminică 
noiembrie a.c., 
unele dintre < 
librate întîlniri de fotbal din 
campionatul italian, diviziile 
A și B.

oferit 
mari

oferă
29 

, care cuprinde 
cele mai echi-

I 
șov și Carpați Brașov pentru . 
insuficiente măsuri organiza- I 
torice la partidele Steagul ■ 
roșu—Rapid și, respectiv, ■ 
Carpați—Oltul Sf. Gheorghe. I

LOTO-PRONOSPORT
înainte de a vă depune bu

letinele, vă recomandăm să 
consultați „Programul Loto- 
Pronosport" care cuprinde a- 
mănunte asupra echipelor in
cluse în concurs.

• Pentru a veni în spriji
nul participanților publicăm 
din vreme programul 
cursului Pronosport de dumi
nică G decembrie ac.: 
niversitatea Craiova - 
namo București; II; U.T. A-

con-

1. U-
Di-

chiul său post din linia a 
doua, unde debutase în 1964, 
contra Africii de Sud.

Deși numără azi 35 de selec
ționări. Walter Spanghero nu 
este chiar atit de bătrîn. Are 
numai 27 ani. O preblemă se 
ivise acum doi ani în echipa 
Franței, prin opoziția celor două 
personalități care sînt Benoit 
Dauga și Walter Spanghero, 
amîndoi dorind să poarte tri
coul cu nr. 8. în 1969, Dauga 
a fost îndepărtat contra ga- 
lezilor, pentru a face loc lui 
Spanghero, apoi s-a procedat 
în sens invers. Dacă acum 
Spanghero revine în echipa al 
cărei căpitan este tocmai Dau
ga. aceasta se datorează indis
ponibilității unuia din cei mai 
buni jucători ai sezonului tre
cut : Elie Cester. Acesta, așa 
cum am mai relatat, și-a pier
dut, prin transferul său de la 
Toulouse la Valence, licența I, 
care-i dă dreptul să apară în 
națională. Iată, deci, un loc 
în pack-ul francez pentru Wal
ter Spa. •'ro, care dorește de
sigur să dovedească la Bucu-

rești că e departe de a fl 
terminat...

„Sînt gata să răspund pre
zent ! — ne-a declarat el. Ro
mânia este totdeauna un ad
versar dificil. Fiindcă mi s-a 
acordat locul în linia a doua, 
un post unde abnegația este 
primordială, sînt dispus să 
mă sacrific, deși îmi place să 
joc balonul, mai ales că în clu
bul meu m-am specializat să 
joc ca nr. 8. Cunosc mai bine 
ea oricine marile calități ale lui 
Benoit Dauga și forma sa ac
tuală. In ciuda a tot ce se 
spune despre noi, sper să ne în
țelegem perfect. Am și discutat 
împreună cele ce vom face 
contra românilor și am căzut 
de acord să acționăm solid in 
atac, căci aceasta este însăși 
baza rugbyului".

Aceste bune cuvinte ale lui 
Spanghero s-au mai auzit ieri 
și la alți echipieri ai Franței. 
Să sperăm că nu sînt vorbe 
în vînt, căci altfel — se afir
mă aci în oerctiri autorizate — 
francezii pot să se teamă ca 
proaspătul „parizian” Irimescu 
să nu fie încă o dată călăul 
XV-lui nostru.

COLECTIV. Rugbyul rămîne 
prin excelență o disciplină 
sportivă în care numai prin- 
tr-un spirit larg de colabo
rare so poate viza succesul. 
Evident, dacă situațiile de joc 
vor îngădui acțiuni individua
le, ele nu vor fi abandonate. 
Dar noțiunea de joc colectiv 
va trebui să însemne o notă 
dominantă.

Se impune, de asemenea, ca 
echipa României să realizeze 
UN RITM SUSȚINUT PE 
TOATA DURATA PARTIDEI. 
Este tocmai ceea ce n-au re
ușit întotdeauna rugbyștii 
noștri. Dimpotrivă, atunci 
cînd au abordat o asemenea 
tactică de joc, succesul lor s-a 
conturat net. Ritm susținut în
seamnă în același timp — și 
înainte de .toate — să nu-i 
lași adversarului posibilitatea 
de a avea inițiativa, să te 
afli permanent primul la 
balon, în margine, în gră
mezi, în acțiunile de cîmp.

în același timp, o exem
plară ÎNDEPLINIRE A SAR
CINILOR TACTICE INDIVI
DUALE poate concura și ea 
substanțial la reușită.

încheind aceste rînduri ră- 
mîn la convingerea că parti
da de duminică poate să în
semne, în suita meciurilor tra
diționale de rugby dintre Ro
mânia și Franța, un nou suc
ces pentru sportivii noștri. 
Vreau să-mi exprim cu acest 
prilej încrederea în tinerețea 
lor, în forța lor morală, în 
virtuțile pe care rugbyștii 
le-au dovedit nu o dată. Dc 
rind și anticipînd o victorie 
românească în cea de a XIX- 
a ediție a întîlnirii România— 
Franța, vrem să credem că 
aceasta se va realiza în spi
ritul rugbyului modern, al 
fair-play-ului, calități care au 
făcut din acest joc nu numai 
un. sport al bărbăției și cu
rajului, ci și al frumuseții.

Paris, 26 noiembrie.

INTRARE GRATUITĂ
Pentru a se da ifosibilitate 

unui număr cît mai mare 
de tineri să asiste Ia a 
XlX-a întîlnire de rugby 
România — Franța, ce se 
dispută în cadrul „Cupei 
Națiunilor F.I.R-A", elevii 
și studenții vor beneficia 
de intrare gratuită.

FRANȚA

1,80 
mili-

1,80, 82,

FATĂ ÎN FAȚĂ
ROMANIA

i —

SPANGHERO
RADULESCU

IRIMESGU
vâzufi

DURBAC (Stea
ua, 26 ani, 
m, 79 kg, 
tar).

SUCIU
Timișoara,
1,72, 71, student).

BRAGA (Stea
ua, 24, 
inginer).

NICA
26, 1,80, 
tar).

DRAGOMIRES-
CU (Dinamo, 29, 
1,71, 72, militar).

IRIMESCU
(P.U.C. Paris, 30, 
1,74, 74, prof. ed. 
fizică).

MATEESCU (Steaua. 31. 1,71, 70, militar). 
CIOBĂNEL 

giner).
ȚUȚUIANU

ed. fizică). 
rașcanu 

student).
ȘERBAN (Steaua. 29, 1,89, 92, militar).
ATANASIU (Grivița Roșie, 24, 1,87, 94, 

prof. ed. fizică).
DINU (Știința Petroșani, 25, 1,82, 96, stu

dent).
IORGULESCU (Dinamo, 23. 1,77, 90, mi

litar).
DRAGULESCU (Grivița Roșie, 32, 1,83, 

101, prof. ed. fizică).
REZERVE: Nîcolescu (Dinamo), Baciu 

(Dinamo), Gh. Mircea (Steaua), Iftiinie (Di
namo), Fugigî (Dinamo), Florescu (Dinamo), 
Marinescu (Știința Petroșani).

(Dinamo,
84, mili-

(Angoul^me, 31, 1,76, 85. in-

(Dinamo, 31, 1,90, 98, profesor

(„U“ Timișoara, 23, 1,74, 80,

Paria

Paris

Paria

Berlin

1919, 
48—5

1924, 
59-3

1927, 
44—3

1936, 
25—5

1937, Paris 
27—11

1938, 
Franța

1957, 
Franța

1957, 
mânia

VILLEPREUX 
(Stade Toulousain 
21 ani, 1,77 m. 
80 kg, prof. ed. 
fizică).

CAN1ONI (Be
ziers, 22, 1,72, 70, 
comerciant).

TRILLO (Bu
gles. 26, 1,80, 82, 
prof. ed. fizică).

LUX (Tyrosse, 
24, 1,76, 76, stu
dent).

BOURGAREL 
(Stade Toulou
sain, 23. 1,68, 74, 
funcționar).

PEBEYRE (A.
S. Montferran-

1,77, 76, student).
(Stade Toulousain, 23, 1,75, 70, stu

Neagu
daise, 22,

BEROT
dent).

VIARD . ___ ..
DAUGA (Mont de Marsan, 

comerciant).
QUILIS (Narbonne, 26, 1,78,

fizică)
VV. SPANGHERO (Narbonne, 

funcționar).
LE DROFF (Auch, 31, 1,93, 105, agricultor).
IRAQATBAL (Aviron Bayonnais, 29, 1,69,

(Narbonne, 25, 1,90. 99, funcționar). 
1,95, 97,28,

80,

27,

prof. ed.

1,87, 99,

IRAGAlBAL (Aviron
101, șofer).

BENESIS (Narbonne, 
fizică).

AZARETE (St. Jean 
funcționar).

REZERVE: Yachiviii (Brive), Ros (Nar
bonne), Ugartemendia (Saint Jean de Luz), 
Barrau (Beaumont), Berges Cau (Tarbes).

26, 1,69, 75, prof, ed.

de Luz, 25, 1,80, 98,

PALMARE
Fran ța—România

Franța—România

Franța—România

Franța—România

Franța—România

București
8—11
București 
16-18 
Bordeaux 

39—0

România—

România—

Franța—Ro-

rad — Farul; III: Jiul — 
Progresul ; IV: Universita
tea Gluj — G.F.R. Timișoara; 
V: Politehnica Iași — S.C. 
Bacău; VI: Steagul roșu — 
C.F.R. Cluj; VII: Steaua — 
Petrolul; VIII : Atalanta — 
Palermo; IX: Bari — Monza; 
X: Brescia — Livorno; XI: 
Casertana—Mantova; XII: Mo
dena — Ternana; XIII : No
vara — Taranto.

• Tragerea Loto de astăzi 
va fi televizată direct 
Studioul Televiziunii cu 
cepere de la ora 19,10s

din 
in-

România—

Franța—Ro-

România—

1960, București 
Franța 11—5

1961, Bayonne 
mânia 5—5

1962, București 
Franța 3—0

1963, Toulouse Franța—Româ
nia 6—6

1964, București România— 
Franța 6—9

1965, Lyon Franța—România 
8—3

1966, 
Franța

1967, Nantes Franța—Româ
nia 11—3

1968, 
Franța 15—14

1969, - ’ 
11-6

București România—
3—9

București România—

Tarbes Franța—România

Astăzi, in jurul orei 
11,30, la Aeroportul Inter
național Otopeni, este aș 
teptat să sosească lotul 
rugbyștilor francezi.

★
Partida de rugby ROMÂ

NIA—FRANȚA, va putea fi 
urmărită pe „micul ecran", 
duminică 29 noiembrie, de 
la ora 14,25. Comentator: 

» Dumitru Tânâsescu.
I„

S

i

1970, București România- 
Franța 7

ROMANIA

3
2

13
— 111 puncte marcate

victorii 
jocuri egale 

înfrîngerl

FRANȚA

13
2
3

— 349

victorii 
jocuri egale 
înfrîngerl 

puncte marcate

RUGBYȘTII JUNIORI»

SUSȚIN DOUĂ PARTIDE
INTERNAȚIONALE

de ju- 
va în- 
15, pe 
echipa 

S.K.RA. Varșovia, 
(teren Parcul Copi-

9), rugbyștii oas-

Selecționata secundă 
niori a Bucureștiului 
tîtni azi, de la ora 
terenul Constructorul, 
poloneză 
Duminică 
lului, ora 
peți vor juca în compania 
Selecționatei A de juniori.

Steaua.se


programează astăzi întreceri decisive
La București și Galați au continuat joi meciurile din ca- 

Ădrul competiției internaționale de hochei „Turneul priete- 
*jnia‘‘. Iotă irelatările redactorilor noștri:

U.R.S.S. — UNGARIA 23—1 
(5—0, 10—0, 8—1)

BUCUREȘTI
f*.

Este o adevărată încîntare 
‘isă-i urmărești pe gheață pe 
âacești tineri hocheiști sovie- 
Știci, de pe acum adevărate 
fcyedete ale crosei și pucului.
v

nute, cu aceeași impetuozi
tate și seriozitate tactică, ca 
și atunci cînd meciul abia 
începuse, și scorul nu era 
decît 0—0. Ne-a plăcut a- 
ceastă atitudine care reflec
tă, în fond, o concepție 
sportivă, fiind una

r. d. germanA—polonia
8—3 (1—1, 4—1, 3—1)

Au fost de ajuns clteva dips 
de relaxare șl'clteva greșeli ale 
defensivei poloneze pentru ca 
un meci foarte echilibrat pini 
atunci să se deregleze șl tabela 
de afișaj să consemneze un plus 
de goluri în favoarea formației 
R. D. Germane. In general,, po
lonezii, au fost mai rapizi șl au 
combinat mai bine, dar adversa
rii lor au avut liniile mai omo
gene și au știut să se impună, 
printr-un joc solid șl sigur, care 
a pus în dificultate echipa Po
loniei, obligînd-o să greșească

imimimmmtmmmmmmmmmmmmuummmwmimniumm'MnM.m'MMn

Reuniunea de la Geneva a organizatorilor

dîrză pentru puc între tinerii hocheiști din formațiile R. D. Germane șiDispută Poloniei
Foto : Theo MACARSCHI

ieri un adversar 
și mai fără preten- 
îi fusese în ajun

Intîlnind 
mai lent 
ții decît 
reprezentativa Poloniei, for
mația Uniunii Sovietice nu 
s-a lăsat invitată și s-a lan
sat într-un joc combinativ, 
spectaculos, cu acțiuni desfă
șurate într-o viteză debor
dantă. Acestui joc „măcină
tor", hocheiștii maghiari nu 
i-au putut rezista și golurile 
au început să curgă în poar
ta lor. în acest timp n-am 
văzut pe nici unul dintre 
sovietici uitîndu-se spre ta
bela de matcaj... Ei au ju
cat, chiar și în ultimele mi-

caracteristicile marilor e- 
chipe care-și desfășoară jo
cul indiferent de situația de 
pe gheață,' de potențele sau 
de slăbiciunile adversarului. 
Se vede limpede că acești 
tineri sportivi au deprins 
temeinic a.b.c.-ul hocheiului... 
Au condus : M. Presrieanu și 
Gh. Tașnadi (România). Cele 
24 de goluri au fost realizate 
de : Andreev și 
(cîte 4), Barinev, 

Sivțov, Glazov și 
(cîte 2), Valcikov, Prirodin, 
Grigorkin, 
Tijnîn 
pectiv,

Sîtnikov
Golikov, 

Blohin

Nikitușkin 
pentru U.R.S.S., 
Retfalvi.

și 
res-

GALAȚI
26 (prin telefon, de 
nostru). Sub un cer 
rece, joi s-au dlspu-

GALAȚI, 
la trimisul 
acoperit șl .
tat meciurile zilei a doua a 
grupei preliminare a „Turneului 
Prietenia".

CEHOSLOVACIA 
REA GALAȚI 11—2 
7—0). Pentru formația cehoslova
că, jocul a fost mal mult decît 
un simplu antrenament. Timp 
de două reprize, formația locală, 
pregâtltă de antrenorii I. Tlron 
și Șt. Tomovicl, a luptat de la 
egal cu un adversar foarte 
loros, obllgîndu-l să se 
butnțeze în ultima treime, 
gătlrea fizică superioară a 
peților șl-a spus cuvîntul șl Du
nărea, cu numai două linii, n-a 
putut face față ritmului tare 
impus de vicecamplonll europeni. 
Au înscris : Krlvacek 3, M. Pau- 
llk 2, Z. Paullk 2, Lonbauer. 
Hramek, Statny șl MUUer pentru 
Cehoslovacia, respectiv Doboș 2. 
Au arbitrat Agopov (U.R.S.S.) și 
Wrobel (Polonia).

ROMÂNIA — BULGARIA 6—1 
(1—0, 2—0, 3—1). După înfringe- 
rea grea suferită în partida de 
miercuri cu selecționata Ceho
slovaciei, juniorii bulgari au 
Ieșit aseară pe gheață deciși să 
se apere și sâ limiteze pe cît

duna- 
(3—1, 1—1,

Timp

va- 
între- 

pre- 
oas-

proporțiile scorului. Tn
tac-

posibil ____  ,
consecință, ei au aplicat o 
tică strict defensivă, plimbînd 
pucul cit au putut de mult și 
trăgînd în prima repriză un sin
gur șut la poarta lui Netedu. 
Precauția a fost oarecum inuti
lă, deoarece hocheiștii noștri nu 
au excelat decît în șarje indi
viduale, este drept spectaculoa
se, dar sterile. Și dacă Herghe
legiu n-ar fi înscris, profitînd de 
o eroare gravă a adversarilor, 
repriza s-ar fi încheiat, 
stupefacția generală, cu un 
alb. In cea de a doua parte, 
mația română și-a închegat 
că ceva mat bine acțiunile, 
șind să străpungă în două 
duri apărarea adversă, prin 
lop și Tureanu. în repriza

spre 
scor 
for- 
par- 
reu- 
rîn- 
Ftll- 

a 
III-a.’ Păduraru, Tureanu șl Ban- 
daș au consfințit superioritatea e* 
videntă de tehnică șl tactică a 
formației române. Pentru junio
rii bulgari golul de onoare 
marcat Nenov. Au arbitrat 
merschuh (R. D Germană) 
Rancz (Ungaria).'

Vineri au loc, de la ora 
jocurile Bulgaria — Dunărea 
România — Cehoslovacia, 
mul fiind decisiv pentru 
garea grupei.

1-a
So- 

«1
18,

Șl ultl- 
cîștl-

Voleriu CHIOSE

flagrant în citeva rînduri șl — 
Implicit — să primească goluri. 
Din păcate, în acest meci ătît 
Polonia (13 min.) cît și R. D. 
Germană (16 min.) au jucat cu 
cîte un hocheist mai puțin, în ... . marcat :

Rath- 
(cîte 
res-

urma eliminărilor. Au 
Schmidt (3), KOher (2), 
marin, Schiller și Wenzel 
1) pentru R. D. Germană, 
pectlv Byrka, Darlok, Nlesporek. 
Au arbitrat N. Turceanu și H 
Sgîncă.

In programul de azi : ora 16: 
Polonia — Ungaria : ora 18 :
U.R.S.S. — R. D. Germană.

CLASAMENT
l. U.R.S.S.
8. R. D. Germana
3. Polonia
4. Ungaria

2
2
2
2

2 0 0
2 0 0
0 0 2
0 0 2

33- 2
19- 5

4-18
3-34

Romeo VILARA

VIDIN, 26 (prin telefon). Din
tre cel trei pugillștl români care 
au urcat treptele ringului, pen
tru a boxa în semifinale, doar 
unul a coborît Învingător. Ace
sta a fost Ion Ilie (cat. mijlocie 
mică), care a învins la puncte 
pe Helmut Zimermman (d • D. 
Germană). După 3 minute- de 
studiu, în repriza a Il-a, ambii, 
și-au trimis numeroase lovituri. 
In ultimul rund, reprezentantul 
nostru a atacat dezlănțuit și a 
obținut o frumoasă victorie; 
care ii dă dreptul să lupte în 
finală pentru locul I. „Ușorul" 
Augustin Iacob a acumulat — 
după părerea noastră — maf 
multe puncte tn partida sa cu 
bulgarul Anatoli Radionov, dar 
arbitrii l-au preferat pe ultimul. 
Sovieticul Evgheni Gorșkov, 
boxînd foarte bine, l-a făcut 
k.o. în repriza a n-a pe Ale
xandru But.

„Trofeul Car pair4 la handbal feminin
(Urmare din pag. 1)

R, D. GERMANA — CEHO
SLOVACIA 20—10 (10—4). Bine
pusă la punct sub toate aspectele 
șl Cu un ritm de joc egal pe 
parcursul Întregii partide, repre
zentativa R. D. Germane a do
minat cu autoritate șl aceasta 
întîlnire. Din min. 19, cînd con
ducea doar cu un singur gol 
diferență (5—4), ea s-a detașat 
irezistibil atît datorită vervel în 
atac a jucătoarelor Hochmut șl 
Czelake. cît și anihilării promp
te. corecte, a principalei rea
lizatoare cehoslovace, Kernero- 
va. In unele momente, handbalis
tele din R. D. Germană au fă
cut veritabile demonstrații de 
virtuozitate, încîntînd publicul. 
Au marcat : Hochmut (9), .Cze
lake (5), Koch (1), Braun (2), 
Janker (1). Helblg (1) și Starke 
(1) pentru R. D Germană, Ker- 
nerova (3), Kovâlovska (2), Mat- 
lochova (2), Pekarova (1), Star- 
keova (1), Cervenkova (1). pentru 
Cehoslovacia. Au arbitrat P. 
Cîrllgeanu șl C. Căpățlnă (Ro-

Poate că și ratările exaspe
rante ale lui Popa — excesiv 
de egoistă — au contribuit la 
înfrîngere. Echipa iugoslavă 
a speculat această cădere 
și — beneficiind de Tomașek 
în zi bună — și-a asigurat 
victoria. Au marcat : Kneze- 
vici (5), Tomașek (3), Linko- 
vici, Uzelac pentru Iugoslavia, 
Tair (2), Asevoaie (2), Con- 
standache, Popa, Bunea, Tran
dafir pentru România tineret. 
Au arbitrat B. Nenov și T. 
Todorov (Bulgaria).

CLASAMENT SERIA I
1. România A
2. U.R.S.S.
3. Ungaria
4. Polonia

CLASAMENT

2 2 0 0 29-16 4
2110 28-21 3
2011 22-24 1
2002 15-33 0

SERIA A II-A
1. R. D. Germană
2. Iugoslavia
3. Cehoslovacia
4. România tineret

2200 39-19 4
2101 22-21 2
2101 23-32 2
2002 17-29 0

întrecerile continuă astăzi, 
după următorul program : ora 
15,45 România tineret-Ceho- 
slovacia; ora 16,50 Ungaria 
— Polonia ; ora 17,55 R.D. 
Germană — Iugoslavia; ora 
19 România — U.R.S.S.

Turneul Interzonal de șah 
de la Palma de Mallorca a in
trat în cea de-a doua jumătate, 
avîndu-1 ca lider din nou pe 
marele maestru american Ro
bert J. Fischer. El a pierdut par
tida întreruptă cu Larsen, dar a 
cîștigat-o pe cea cu Gheller, din 
runda a 12-a. Desfășurarea par
tidelor întrerupte a mal prile
juit un salt spectaculos maes
trului vest-german Robert HUb- 
ner, care a cîștlgat două partide 
(cu Matulovlci și Naranja), reml- 
zînd una (la Larsen), urcînd pe 
locul 3—4, la egalitate cu 
Uhlmann. Singurii neînvinși pîhâ 
acum sînt iugoslavul Ivkov 
sovieticul Polugaevskl, care 
urmează în clasament.

In prezent, Fischer (S.U.A.) 
totalizează 8l/j puncte, fiind ur
mat de Gheller (U.R.S.S.) 8 p,
Uhlmann (R D. Germană), Hiib- 
ner (R.F.G.) 7‘/a, Gligorici (Iu-

și 
ii

goslavia) 7 (1), Polugaevskl
(U.R.S.S.), Ivkov (Iugoslavia), 
Mecking (Brazilia), Portisch (Un
garia), Panno (Argentina), Lar
sen (Danemarca) 7 p, Taitnanov 
(U.R.S.S.) 6‘A, Ultumen (R. P. 
Mongolă), Smîslov (U.R.S.S.) 6 P, 
Mlnici (Iugoslavia) 5*/z (1) P.
Reshevsky (S.U.A.) 5 (1) P,
Suttles (Canada)', Matulovlci (Iu
goslavia) 5 p, Naranja (FlllpLne) 
4‘/a (1) p, Hort (Cehoslovacia) 4 

, (1) p, Bublnettl (Argentina) 4 
p, Fllip (Cehoslovacia) S1/, P, 
Addison (S.U.A.) 2>/, (1) p, Jime
nez (Cuba) 2 p.

Alte rezultate din partidele În
trerupte : Fischer

.Vs-rVs, Polugaevskl — Filip
Gligorici — 
Larsen 1—0, 
Rubinetti - 
— Rubinetti 
1—0, Smîslov — Matulovlci Va—Va.

Matulovlci 
. _ . 1—0, 

Panno 1—0, Hort — 
Hort — Panno ’/a—’/a, 
Jimenez 1—0, Mlnlcl 
1—0, Larsen — Filip

curse cicliste

STOCKHOLM! Năstase eliminat de Ralston

GENEVA 26 (Agerpres). — 
Asociația organizatorilor de 
curse cicliste, întrunită la 
Geneva, l-a reales pe Felix 
Levitan (Franța) ca președin
te, pe Torriani (Italia) și Van 
Griethisen (Belgia) vicepreșe
dinți, Herbauts (Belgia) se
cretar general. Reprezentanții 
sectorului amator sin<t iugo-

rr

slavul Bosilici și francezul 
Marchand,

Anul acesta, Cupa challan- 
ge, oferită de Asociația inter
națională a organizatorilor de 
curse cicliste a revenit Po
loniei (pentru organizarea 
curselor de amatori) cu 40 
puncte, urmată de Olanda — 
34 punctaj Cehoslovacia — 18 
puncte.

EL MUNDIAL" A PRODUS
BENEFICII MARI

STOCKHOLM 26 (Ager
pres). — Au continuat între
cerile turneului internațional 
„open“ de tenis de la Stock
holm. In turul II al probei 
de simplu masculin jucătorul 
român Ilie Năstase a pierdut 
cu 7—5, 3—6, 
mericanului 
Australianul 
l-a învins cu 
danezul Jan Leschly, ameri-

0—6 în fața a- 
Denis Ralston. 
Ken Rosewall

6—0, 6—2 pe

FINIS IN CONCURSUL
9

INTERNATIONAL
DE PATINAJ ARTISTIC
DE LA LENINGRAD
Concursul internațional de 

patinaj artistic de la Lenin
grad s-a încheiat cu victoria 
sportivei sovietice Marina Ti
tova, învingătoare în proba 
Individuală feminină. Ea a 
fost urmată de L Dragova 
(Cehoslovacia). Reprezentan
tele României au ocupat ur
mătoarele locuri : 9. Elena
Molș ; 14. Anca Tănase. 
total, au fost prezente 
start 17 concurente.

In 
la

canul Cliff Richey a dispus 
cu 6—1, 8—10, 6—3 de iu
goslavul Zeliko Franulovici, 
iar englezul Mark Cox l-a în- 

. trecut cu 3—6, 10—8, 6—4 
pe australianul Ray Ruffels.

Rezultate înregistrate 
proba de dublu 
(sferturi de finală) : 
Smith (S.U.A.) —
(Franța), Pilicl (Iugoslavia)
6— 4, 7—5 ; Gimeno (Spania), 
Taylor (Anglia) — Bart 
(S.U.A.), Jemsby (Suedia),
7— 5, 6—4 ; Ralston (S.U.A.), 
Lundqvist (Suedia) — Fillol 
(Chile), Johansson (Suedia) 
6—4, 6—4 ; Carmichael, Da
vidson (Australia) — Kodes 
(Cehoslovacia), Franulovici 
(Iugoslavia) 6—2, 4—6, 6—1.

în 
bărbați 

Ashe, 
Goven

Reprezentanții F.I.F.A. stabilesc bilanțul C.M. de
CIUDAD DE MEXICO, 26 

(Agerpres). — Reprezentanți 
ai Federației internaționale 
de fotbal, în frunte cu Stan
ley Rous, — președintele 
FÎFA — și ai Comitetului or
ganizator mexican s-au în- 
tîlnit la Ciudad ' de Mexico 
pentru a proceda la stabili
rea bilanțului celui de-al 9- 
lea campionat mondial de 
fotbal, care s-a desfășurat în 
Mexic. Cifrele oficiale vor fi 
anunțate ulterior presei, dar 
se știe de pe acum că „El 
Mundial" s-a soldat cu bene
ficii superioare campionatu
lui precedent din anul 1966.

După estimațiile secretaru
lui Comitetului de organiza-

fotbal
numai 

intrare
re, Ramon A la tore, 
vînzarea biletelor de 
a adus organizatorilor circa 
cinci milioane dolari, în timp 
ce cheltuilile au fost de nu
mai 1,5 milioane dolari. La 
capitolul beneficii se adau
gă și sumele obținute prin 
încasarea drepturilor de 
transmisie la televiziune (1,8 
milioane de dolari) publicita
te, etc.

Beneficiile campionatului 
mondial se împart proporțio
nal între Federația interna
țională de fotbal, Comitetul 
de organizare a campionatu
lui și cele 16 țări participan
te la turneul final al com
petiției.

NOUA ECHIPĂ A LUI ĂLF RAMSEY A PĂȘIT CU DREPTUL

Vineri seara, în cea de a doua 
semifinală, 
sportivi 1 
Simlon i 
seara, a : 
xerulul din Republica Democrată 
Germană, Fbrsteres, una dintre 
cele mal aplaudate ipartlde dis
putate plnă acum la „Turneul 
Prietenia".

i, vor boxa alțl trei 
români. Printre el șl 
Cuțov care, miercuri 
făcut în compania bo-

Victor POPESCU

Boxeri români

Echipa Angliei a reapărut în 
fața suporterilor ei după o 
absență de mai bine de 6 
luni. Miercuri seara, cei 93 000 
de spectatori de pe Wembley 
au aplaudat jocul bun al unei 
noi echipe a lui Sir Alf Ram
sey care a obținut o victorie 
pe deplin meritată (3—1) în 
fața selecționatei R. D. Ger
mane.

Timorată de faima adversa
rilor, echipa R. D. Germane a 
furnizat un joc sub posibili
tățile el. Apărarea a fost ne
sigură, iar atacul insuficient 
de .activ. Primul gol a fost 
marcat de Lee (min. 13), . apoi. 
Peters (min. 23) a majorat 
scorul. După 4 minute, oaspe
ții reduc diferența prin Vogel 
care a înscris cu un șut de 
la 25 m. După pauză, Clarke 
(min. 64), pecetluiește scorul, 
profitînd de o greșeală comisă 
de Irmscher. Arbitrul elvețian 
Scheurer a condus formațiile : 
ANGLIA : Shilton
Sadler, 
Peters, 1 
Clarke. 
Croy — 
Strampel 
Ganczera, 
Kreische,

Următorul meci : 3 februa
rie, Belgia—Scoția,

CAMPIONATUL BULGARIEI
în etapa a 11-a a campio

natului bulgar, liderul Ț.S.K.A. 
a suferit prima sa înfrîngere, 
pierzînd cu 1—0 in fața for
mației J.S.K.—Slavia. Golul în
vingătorilor a fost marcat de 
extrema stingă Gheorghiev, în 
(min. 86). După mai multe 
jocuri slabe, campioana Lev- 
ski—Spartak a întrecut pe noua 
promovată Laskov — Iambol 
cu 4—0, trei goluri fiind mar- 
cate de tîriărul" Panov. ' în ce
lelalte meciuri : Spartak—
Trakia 4—1, Ceardafon Orlo- 
veț—Marek 2—2, Dunav—Cerno

la Belgrad
In zilele de 28 și 29 noiem

brie se va disputa, la Bel
grad, un turneu internațional 
de box, la care vor participa 
și pugiliștii români P.etre 
Ganea (semimuscă), Octa
vian Amăzăroaie (pană), Ni- 
eolae Tudor (mijlocie mică), 
Mihai Sănătescu (grea), înso
țiți de antrenorul gălățean 
Petre Mihai.

4—0,
2—0, 
Cla-

More 2—0, Botev—Etar 
Lokomotiv—Cemomoreț 
Marița—AJcademik 1—1. 
sament:
1. T S.K.A. 11 9 1 1 3— 9 19
2. Botev 11 9 0 2 21— 7 18
3. Levskl-Spartak 11 6 2 3 17— 5 14
4. Etar 11 6 2 3 80—19 14

ALTE MECIURI INTERNAȚIONALE
• Selecționata Australiei a 

jucat cu Manchester 
care a fost învinsă 
(1-0).

• In preliminariile
lui U.E.F.A. pentru juniori, la 
Deventer Olanda—Luxemburg 
5—0 (2—0). . ,

• în meci amical de juni
ori, la Ltibeck; R. F. a Ger
maniei—Suedia 1—0 (1—0).

City, de 
cu 2—0

turnei -

DIN PRESA STRĂINĂ
Hughes, 

Cooper, Ball, 
Lee, Hurst, 
GERMANA : 
Kurbjuweit, 

Sammer, 
Irmscher,

Moore,
Mullery,
R. D.

Rock,
(Frenzel), 

Stela, 
P. Ducke, Vogel.

DEVRINDT MARCHEAZAI
Echipa Belgiei a debutat cu 

o victorie în actualul campio
nat al Europei : 2—0 (2—0) cu 
Danemarca, în meciul susținut 
la Bruges. Cele două goiluri au 
fost marcate de Devrindt (min. 
18 și 38).)

Iată clasamentul
6-a :

1. Belgia
2—3 Portugalia
2—3 Scoția

4. Danemarca

• -'

■■■■ ■.

grupei a

1

1
1
0

o 
o 
o 
o

0 2—0 
0 1—0 
0 1-0
3 0—4

2
2
2
0

ÎMPOTRIVA DEPARTAJĂRII

PRIN LOVITURI DE LA 11M• • •

mânia).

IUGOSLAVIA — ROMA
NI A-TINERET 10-8 (6—6).
Profitînd de slăbiciunile echi
pei iugoslave, .evidente și de 
necrezut", tinerele noastre 
handbaliste au abordat cu 
curaj partida, au atacat în 
viteză, realizînd combinații 
frumoase și uneori eficace, 
au înscris goluri mult aplau
date. Ele au condus cu 4—3 
în prima repriză și apoi de 
la 4—6 au remontat, , înche
ind nedecis prima jumătate 
a meciului: 6—6. In a doua 
parte au înscris un gol (7—6), 
dar apoi au capotat, dînd 
cîștig de cauză experienței.

înaintea primului joc din C.C. E. la handbal masculin

OPTIMISM LUCID LA STEAUA
Bogatul calendar competițio- 

nal de care handbalul benefi
ciază la finele acestui an, pro
gramează simbătă, în Capita
lă,'un meci de mare atracție; 
partida masculină dintre cam
pioana României, Steaua și cea 
a Norvegiei, Oslo Studentes 
Indrotlag, contînd pentru pri
mul tur al Cupei campionilor 
europeni.

Importanța jocului — și spu
nem acest lucru pentru că 
handbaliștil norvegieni &e a- 
nunță drept adversari reduta
bili — ne-a făcut să urmărim 
cu mai multă atenție pregăti
rile echipei Steaua, în aceste 
zile premergătoare debutului în 
actuala ediție a C.C.E.

De la începutul săptăminlt, 
jucătorii militari au stabilit, 
în amănunt, sub îndrumarea 
antrenorilor Cornel Oțelea șl

ROMÂNIA lUT-SPANIA 25-18 (14-7)
CLUJ, 26 (prin telefon). La nu

mai patru zile după ce cortina a că
zut peste acel furtunos „Trofeu 
Carpați", cocheta Sală a Spor
turilor din Cluj — cunoscînd de 
data aceasta o mai mică aflu
ență de public — a fost gazda 
primului joc pe care reprezen
tativa masculină de handbal a 
Spaniei îl susține în țara noa
stă. Adversara de ieri, a tea- 
mului spaniol a fost selecțio
nata de tineret a României, atît 
de aplaudată săptămîna trecută.

Meciul a avut un început fur
tunos în care scorul a alternat 
de ambele părți mai ales dato
rită deselor contraatacuri din 
primele 15 minute. După această 
perioadă, însă, handbaliștil ro
mâni preiau conducerea „ostili
tăților", circulă rapid în fata 
zonei adver-e și conduși ma
gistral de Schmidt (care a fost 
totodată și un bun realizator)

îșl asigură plnă la pauză un 
confortabil avans de 7 goluri : 
14-7.

Repriza secundă, desfășurată 
sub semnul dominării cade- 
ților noștri aduce acestora o 
mărire a scorului.

Handbaliștil spanioli, de la 
care o mențiune specială se 
cuvine acordată coordonatorului 
șl căpitanului de echipă Jose 
Morera au lăsat o frumoasă im
presie atit publicului cît șl spe
cialiștilor care au asistat la 
meci. Principalii realizatori 
Chlrcu (5). .Schmidt (4), Kicsld 
(3) și Cosma (3) pentru România 
tineret. Villainar (4), De Andres 
(3) pentru Spania. Au arblttat 
V. Sidea și V. Pelenghian.

Simbătă va avea loc la Timi
șoara partida revanșă.

Nușa DEMIAN

Otto Telman, planul de acțiu
ne. In fiecare zi au avut loc 
antrenamente. în cel de marți 
după amiază, de exemplu, 
scopul urmărit a fost reomoge- 
nizarea echipei, necesară după 
întoarcerea jucătorilor care au 
făcut parte din reprezentativele 
țării la „Trofeul Carpați", pre
cum și îmbunătățirea pregăti
rii fizice generale și speciale. 
I.a acest antrenament a parti
cipat întregul lot, minus Gruia, 
care, acuzînd o entorsă la glez
nă. și un traumatism la mina 
stingă, nu a putut fi cfecît... 
arbitru !

Miercuri, însă, el a făcut 
parte din echipă, cu asenti
mentul medicului, care ne-a 
asigurat că. „tunarul* repre
zentativei noastre va‘ fi sim
bătă în plenitudinea torțelor. 
Pentru că ne găsim, la acest 
capitol, trebuie să Tisipim și 
temerile suporterilor team-ului 
militar, anunțînd că și Gațu 
este complet refăcut și-și pre
gătește... recitalul 1

In ultimele două zile, stiliș
tii au susținut meciuri de ve
rificare, avînd ca adversari o 
selecționată a lotului republi
can (mai puțin jucătorii de la 
Steaua) și, apoi, echipa Uni
versitatea București.

Moralul jucătorilor este bun, 
optimismul și încrederea ca- 
racterizînd toată formația. Se 
speră — după cum ne spunea 
Cornel Oțelea — într-o victo
rie care să scutească echipa 
de emoții în partida retur, 
într-un joc frumos, cu atit mai 
mult cu cît jucătorii militari 
nu vor precupeți nimic pentru 
a oferi tribunelor (de Ia care 
așteaptă sprijin și în situațiile 
grele) motive de* deplină satis
facție.

Horia ALF.XÎANDRESCU
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Retragerea din echipa națională a cunoscutului tenisman 
spaniol Manuel Santana a fost marcată printr-o ceremonie 
oficială la primăria din Madrid, cu care prilej sportivului (în 
stingă fotografiei) i-a fost oferită „medalta orașului".

Foto; KEYSTONE

In Cupele europene la fot
bal s-au adus recent impor
tante modificări privind sis
temul de calificare a echi
pelor în etapele 
lor. Astfel, după 
în C.C.E., Cupa 
Cupa europeană 
în cazul cînd 
jocuri scorul ge- w 
neral 
gal 
dublarea 
rilor 
în 
întîlnirea retur se prelungeș
te cu două reprize a cîte 15 
minute. Dacă și după prelun
giri scorul general rămîne e- 
gal (bineînțeles, aplicîndu-se 
dublarea golurilor) 
mai există un criteriu 
calificare: ambele echipe e- 
xecută alternativ cîte 5 
vituri de la 11 metri. Ce 
întâmplă dacă egalitatea per
sistă și după executarea pe
nalty-urilor? Și în acest caz 
echipa oaspe este avantajată, 
pentru că ei i se vor dubla 
punctele marcate.

Prin urmare, calificarea în 
urma tragerii la sorți este 
acum exclusă. După părerea 
specialiștilor, noul regulament 
constituie un criteriu just de 
departajare. Deși unii mai 
păstrează rezerve. Iată -de 
pildă o declarație a antre
norului vest-german Helmut 
SchOn apărută în ziarul ma
ghiar NEPSPORT din Buda
pesta din care se pot deduce 
ușor concluzii interesante:

„După 120 de minute de 
joc echipa care se află în de
plasare este extenuată și -nu 
se mai poate concentra asu
pra loviturilor decisive, spre 
deosebire de gazde care, be
neficiind de terenul propriu,

competiții- 
cum se știe. 
Cupelor și 

a târgurilor, 
după două

rămîne e- 
și după 

golu- 
marcate 

deplasare.
NepsporL penalty- 

S-a cali- 
Everton 

că in-

atunci 
de

lo
se

ca și de galeria suporterilor, 
pleacă la startul fiecărei e- 
xecuțiî de la 11 m cu un mo
ral mai ridicat. Fiind handica
pați atît din punct de vedere 
fizic, cît și psihic, jucătorii 
oaspeți au șanse mai mici în 
valorificarea penalty-urilor. 
In meciul dintre Everton și 

Borussia MOn- 
chengladbach au 
decis 
urile, 
ficat 
pentru

tîlnirea a avut loc la Liver
pool... S-ar fi întîmplat, oare, 
același lucru dacă jocul re
tur s-ar fi desfășurat laMOn- 
chengladbach ?

Milller, de la Borussia, o- 
mul care pe teren propriu nu 
ratează niciodată o lovitură 
de la 11 m, nu a fructificat șan
sa și astfel echipa sa a pier
dut calificarea! Ehi cred că 
pentru viitoarele ediții — 
spune Schdn în încheiere — 
se vor face unele modificări 
tn ce privește acest regula
ment de calificare".

Publicând această declarație, 
ziarul budapestan comentea
ză: „Se pune întrebarea dacă
— poate cu mai mult noroc
— s-ar fi calificat Borussia 
Monchengladbach și nu 
verton, antrenorul SchOn 
fi avut aceleași opinii? 
apreciază, în general, 
noul regulament aduce 
vînt proaspăt în Cupele eu
ropene. El este mai echitabil 
și mai logic decît cel care 
pretindea o decizie cu „ba
nul". Desigur, mai pot fi a- 
meliorări de adus. Dar aș
teptăm de la Schăn alte pro
puneri mai interesante și mai 
viabile,..".

E- 
ar 
Se 
că 
un

satiri• ultimele știri• ultimele știri» ultimele
SPORTIVI CLUJENI PESTE HOTARE

Două grupuri de sportivi clu
jeni au plecat în străinătate pen
tru a susține întîlnlri internațio
nale. Echipa de box C.S.M. s-a 
îndreptat spre Polonia, pugiliș
tii clujeni urmînd să evolueze, 
în compania unor selecționate 
locale, în orașele Konln șl Pila. 
Selecționatele de gimnastică ale

orașului Cluj vor întîlni, la li
nele acestei săptămînl, echipele 
similare ale orașului Chișin&u 
(R.S.S. Moldovenească).

CANADA CANDIDEAZĂ 
PENTRU ORGANIZAREA 

C.M. DE CICLISM

REPREZENTATIVELE DE 
TENIS DE MASA ALE 

R. P. CHINEZE VOR EVO
LUA ÎN IUGOSLAVIA

Reprezentativele de tenia de 
masă ale R.P. Chineze vor sosi 
la 9 decembrie la Belgrad. 
Sportivii chinezi urmează să 
susțină o serie de întâlniri eu 
echipele Iugoslaviei. Primul meci 
va avea loc la Belgrad, la 11 de
cembrie.

CASSIUS CLAY CON
TINUA ANTRENAMEN

TELE
Cassius Clay( fostul campion 

mondial de box la cat. grea, se 
antrenează în prezent la Miami 
Beach în vederea meciului pe 
care-1 va susține la 7 decembrie, 
la New York, cu argentinianul 
Oscar Ringo Bonavena. In ulti
mele zile Clay a susținut la 
fiecare ședință cîte 6 șl 7 re
prize in compania unor sparing- 
partenerl. Clay va sosi la New 
York cu 3 zile înaintea meciu
lui, El a declarat ziariștilor că 
întîlnirea se anunță dificilă, 
deoarece Bonavena este un ad
versar incomod șl — în același 
timp — foarte rezistent.

Federația canadiană de ciclism 
a anunțat oficial că, la apropia
tul congres al Uniunii interna
ționale de ciclism de la Geneva, 
va depune candidatura organiză
rii în 1974 a campionatelor 
mondiale pentru amatori șl pro
fesioniști.

VOLEIBALIȘTII DE LA 
STEAUA, ÎNVINGĂTORI 

LA BACAU
Ieri după amiază, s-a disputat 

la Bacău partida de volei mas
culin, din cadrul campionatului 
diviziei A, între echipele Viitorul 
și Steaua. Victoria a revenit 
voleibaliștilor oaspeți cu scorul 
da 3—0 (2, 18, 11). Au arbitrat
V. Tllcă (Craiova) șl N. Rotaru 
(Sibiu).

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE TENIS DE MASĂ 
' DE LA PHENIAN

La Phenian se desfășoară un 
important turneu internațional de 
tenis de masă cu participarea 
reprezentativelor României, 
U.R.S.S., Cehoslovaciei, Unga
riei, R. D. Vietnam șl R.P.l). 
Coreene. In finala competiției fe
minine, echipa U.R.S.S. a dis
pus de cea a României ®u sco
rul de 3—1. Pe locurile următoa
re s-au clasat selecționatele 
R.P D. Coreene (A), R.P.D. Co

reene (B), Cehoslovaciei. Un
gariei șl R. D. Vietnam. La bă
ieți, în finala grupei A. R.P.D. 
Coreeană (B) a dispus de 
U.R.S.S. cu 5—2, iar în flnâla 
grupei B, prima formație a R.P.D. 
Coreene a cîștigat cu 5—6 în fața 
echipei României, Finala turneu
lui masculin va avea loc Litre 
cele două selecționate ale țării 
gazdă.
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