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Împotriva unei reprezentative olandeze foarte puternice

ECHIPA DE FOTBAL A ROMANIIi SUSȚINE ASIA SEARA.

> Punctul lortc al adversarilor : Jansen, Van nancficin, Mulders șl Criujil • Ultimele noutăți din amneic tahcrc
AMSTERDAM, 1 (prin tele

fon, da la trimisul special al 
revistei „FOTBAL").

Ne mal despart puțina cxre 
de jocul internațional Olanda 
— România în care, deși stmi-

cal, formația gazdă — pentru 
prestigiul ei — își pune atâtea 
speranțe.

„Nu vreau să avansez nimic 
în privința rezultatului, de
clară însuși antrenorul națio-

Dobrln In acțiune. Fază din Intilnirea România — Olanda, desfășu
rată la București tn 1968. Azi, la Amsterdam cele două echipe se 

Intilueso In meci revanșă la caro șl plteșteanul e prezent.

nalei Olandei, dr. FRANTISEK 
FADRHONC, în ziarul „DE TE
LEGRAPH". Dar sper ca băie
ții mei să încheie cu bine 
sezonul internațional”.

Același optimism domnește 
și printre jucătorii formației 
gazdă. Tot în „DE TELE
GRAPH", celebrul înaintaș al

care. în momentul de față, ac
tivează în cadrul echipei bel
giene Anderiecht, dar care a 
răspuns cu entuziasm la che
marea selecționerului pentru 
meciul cu România : „La ora 
actuală dețin o bună formă 
sportivă. Pentru jocul de 
miercuri sper într-un rezultat 
foarte bun".

I CONCURSUL
DE TENIS DE MASĂ 
DE LA PHENIAN
PHENIAN. 1 (Agerpres). — 

Concursul internațional de te
nis de masă desfășurat în ca
pitala R.P.D. Coreene a luat 
sfîrșit. Proba de dublu femei 
a fost cîștigată de cuplul so
vietic Rudnova — Grinberg. Pe 
locul doi s-au clasat jucătoa
rele românce Maria Alexandru 
și Eleonora Mihalca. Reprezen
tanții României au ocupat de 
asemenea locul doi in proba 
de dublu mixt, cu ' perechea 
Carmen Crișan — Teodor 
Gheorghe. In această probă, 
victoria a revenit cuplului Rud
nova — Gomozkov (U.R.S.S.).

ISTORIA S-A REPETAT

ROMANIA
RD. GERMANA

TIRGOVIȘTE, 1 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Contrar 
așteptărilor, partida amicală din
tre reprezentativele de juniori alo 
României șl R.D. Germana s-a 
rezumat la o luptă acerbă pen
tru rezultat. Oaspeții au făcut 
totul — uneori depășind limitele 
admise de regulament — în do
rința de a-șl lua revanșa pentru 
înfrîngerea suferită duminică. 
Jocul, în sine, nu a corespuns 
decît în prima repriză, etnd ju
niorii noștri au reușit să realizeze 
clteva faze de mare spectacol, 
dar pe care, din păcate, nu le-au 
putut fructifica. Astfel, Sar.du 
Mircea a ratat deschiderea sco
rului, In minutul 5, trimlțlnd ra
zant cu bara o minge primită 
de la AeleneL Tot el, tn mln. 14, 
a primit o pasă excelentă de la 
Cojocaru, dar, lntrtnd In unghi, 
a șutat tn portar. Cojocaru l-a 
depășit cu regularitate pe MUller, 
însă centrările salo au fost iro
site cu nonșalanță de Donoso 
(mln. 27 șl 30) șl Aelenel (mln. 
32). Sandu Mircea, lăsat in per
manență Ungur între dol-trel 
apărători adverșl, nu a putut 
nial el să realizeze mare lucru, 
cu toate «trădanllle pe care le-a 
depus.

Oaspeții au ripostat sporadic, tn 
special prin Pommerenke, un 
jucător de mare elasl. tint» noa-
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lui Ajax. CRUYFF, declară : 
„Recunosc, va fi un meci greu, 
dar il asigur pe Rădueanu că, 
în ceea ce mă privește, voi fi 
foarte necruțător cu el“.

Ziarul „ALGEMEN DAG- 
BLAD" inserează în coloa
nele sale declarații asemănă
toare. Cunoscutul fundaș al 
lui Feijeinoord. ISRAEL, spune : 
„Cunosc bine echipa României, 
dar cred, totuși, că rezultatul 
no va fi favorabil nouă". In 
victoria fotbaliștilor olandezi 
eperă și MULDERS, un jucător

Intr-adevăr, în tabăra gazde
lor domnește optimismul. Atît 
antrenorul, cit și jucătorii au 
promis suporterilor lor o vic
torie. scop în care „ll“-le 
olandez va încerca să surprindă 
partenerii de întrecere printr-un 
joc eminamente ofensiv. Așa 
cum remarcă ziarele, antreno
rul Frantisek Fadrhonc își leagă 
multe speranțe de „careul cen-

Stelian TRANDAFIRESCU

DELEGAȚIA DE PARTID 
ȘI GUVERNAMENTALA 

CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

A PLECAT LA BERLIN
PENTRU A PARTICIPA LA ÎNTILNIREA CONDUCĂTORILOR 

PARTIDELOR FRĂȚEȘTI Șl GUVERNELOR DIN STATELE 

PARTICIPANTE LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA

Marți Ia amiază a plecat la 
Berlin delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, care, în 
conformitate cu înțelegerea rea
lizată, va participa la întâlnirea 
conducătorilor partidelor fră
țești și guvernelor din statele 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Din delegație fac parte tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ilie 
Verdeț,, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, și Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Emil Bodnaraș, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ra
dulescu. Virgil Trofin, Maxim 
Berghianu. Florian Dănălache, 
Emil Drăgăneseu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Dumitru Popa. Du
mitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu. 
Ștefan Voi tec, Iosif Banc, Petre 
Blajovici, Miron Constantinescu. 
Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion 
loniță, Vasile Patilineț, Ion 
Stănescu. Mihai Marinescu, Ion 
Pățim, de membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători de 
instituții centrale șl organizații 
obștești.

Erau de față dr. Han» Voss, 
ambasadorul R.D. Germane la 
București, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)
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CUPE Si TROFEE PENTRU CEI MAI BUNI
5

SPORTIVI ROMANI Al ANULUI
Pe baza unor propuneri, Biroul Consiliului Național pentru Educație Fizică, și 

Sport a aprobat ca evidențierile de sfîrșit de an ale unor sportivi care s-au distins 
în mod deosebit să se lărgească, să devină permanente și oficiale, și astfel impor
tanța cupelor și trofeelor acordate să crească, contribuind la stimularea perfor
manței sportive, la popularizarea celor mai buni sportivi români, ia prețuirea lor de 
către iubitorii sportului.

lată cupele și trofeele la care vor aspira începînd din acest an cei mai 
buni sportivi români.

„CUPA CONSILIULUI NATIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT"
atribuită celui mai bun sportiv român al anului, 
desemnat de tradiționala anchetă a ziarului

„Sportul"
„CUPA C.N.E.F.S.* va fi atribuită celui mai bun sportiv român al anului, de

semnat de tradiționala anchetă a ziarului „SPORTUL", prin care cititorii își exprimă 
opțiunile, Tn acest an, opinia sportivă va avea la dispoziție pentru orientare clasa
mentele oficiale pe ramură de sport stabilite de federații.

(JUNIORI)
1-0 (0-0)

(Continuarea în pag. a 4-a)

Cojocaru

Azi, la Floreasca, derbyul masculin al turului la volei

VA ÎNTRERUPE RAPIDUL SERIA STELEI?
rr

(Sontinuara tn pag. a 3-a)

îl depășește încă q dată pe fundașul Muller
Foto £ ©RAGOȘ NKAGU

Sala Floreasc 
de la ora 19,30, 
tant meci al turului campiona-

stră de fundași (o notă în plus 
pentru debutantul Mateescu șl 
pentru Ciocârlan) a rezolvat. Insa, 
totul. în mln. 34, în urma unei 
lovituri indirecte, Pommerenke, 
cu un șut de la 25 de metri, l-a 
făcut mat pe portarul nostru, 
Costaș. Bara, însă, l-a salvat !

După pauză, elevii antrenorului 
Ardeleanu, simțind parcă resur-

Don VLAD

SPORTIVII, IN LUPTĂ CU ADVERSARII
Șl FATĂ-N FAȚĂ CU El iNSISI

tulul masculin derbyul Rapid — 
Steaua. O partidă ale cărei di
mensiuni stat amplificate de 
circumstanțe: Steaua nu a cu
noscut pînă acum înfrîngerea, 
ta timp ca Rapid a înregistrat 
un eșec neașteptat la Brăila. 
Prin urmare, o victorie a giu- 
leytenilor ar reține pe campioni 
mai aproape de plutonul urmă
ritoarelor șl ar face pasionan
tă disputa din retur și din tur
neele finale pentru titlul națio
nal. Pe ctad un nou succes al 
echipei lui Tănase Tănase ar

CUPA FEDERAȚIEI"
decernată celor mai buni sportivi pe ramură 

de sport
Federațiile, împreună cu colegiile centrale de antrenori, vor stabili un clasa

ment al primilor 10 sportivi pe ramură de sport, care vor fi publicate în zilele urmă
toare. Sportivul nr. 1 pe fiecare ramură de sport va primi „CUPA FEDERAȚIEI*.

CUPA ZIARULUI SPORTUL"
pentru cel mal temerar act sportiv

Tn dorința de a stimula actul sportiv îndrăzneț, temerar, caracteristic epocii 
noastre în toate domeniile de activitate, ziarul „SPORTUL" instituie premiul pentru cel 
mai temerar act sportiv al anului.

P'

„TROFEUL REVISTEI FOTBAL"
decernat celui mal bun fotbalist al anului

Tradiționalul trofeu al revistei „rZ7_.__ ________
va întruni adeziunea iubitorilor fotbalului, antrenorilor și ziariștilor reuniți de 
anchetă comună.

,FOTBAL* va face cunoscut pe fotbalistul care 
o

TROFEUL FAIR-PLAY"
al Asociației Presei Sportive 3

Să recunoaștem de
schis că întrecerea 
sportivă ne place, 
ta primul rind, 
pentru caracterul 
ei bărbătesc, pen
tru angajarea fi
zică pe care o pre
supune.

Tocmai de ace
ea, într-un cla

sament neoficial al preferințe
lor publicului figurează ramu
rile virile : fotbalul, boxul, ho
cheiul. rugbyul, de la o vreme 
încoace — handbalul. A nega 
acest lucru, ar fi o ipocrizie, 
a-1 ignora, un semn de nepri
cepere. Spectatorii savurează, 
de bună seamă, o mare șirete
nie tactică, o combinație savan
tă, dar tribunele exultă mai 
cu seamă în fața duelului di
rect unde triumfă totdeauna a- 
liajul mai bine făcut dintre 
putere și inteligentă.

Sporturile acestea Ia care ne 
referim (și mai există și altele) 
stat — fără îndoială — drasti
ce. grele, temerare dar, proba
bil prin aceasta, dorite. Ele 
nu-șî ascund asprimea sub far
duri și sulimanuri, prezentîn- 
du-se. în fața celor care Ie bat 
la poartă, în mod deschis și 
cinstit. Și tocmai de aceea, ele 
pretind practicanților lor o 
înaltă conștiință sportivă. No
țiunea de fair-play (a juca o- 
nest, corect) nu s-a inventat 
pentru partidele de șah... (A- 
bia mai târziu termenul și-a 
extins considerabil sfera, sim- 
bolizînd spiritul de sportivitate 
ca mod de viață șl putând fi 
aplicat, în acest context. în 
orice domeniu al activității 
umane).

Dar. să revenim la prima 
noastră idee. Printr-un sublim 
paradox, sporturile considerate 
DURF. resping. înainte de toa
te, BRUTALITATEA. Ele re
clamă dăruire fizic» totală, fă-

cută insă în limitele dispu
tei CORECTE, unde triumfă, 
CORECT, cel mal bun, cel mal 
bine pregătit, cel mai valoros.

Viața ne-a oferit exemple 
strălucite de CAMPIONI AI 
CORECTITUDINII, care și-au 
făcut din aceasta un adevărat 
crez. Invariabil, „prinții fair- 
play”-ului au fost sportivi db 
înaltă tehnicitate, înzestrați, e 
drept, cu daruri native alese, 
dar care șl le-au dus la per
fecțiune printr-un volum uriaș 
de muncă și osteneală.

Faulturile comise de regreta
tul Fănică Filote au putut fi 
numărate pe degete, fiindcă el 
alerga mai iute șl dribla mal 
bine decît adversarii săi. In 
aceeași categorie vor figura 
Constantin, 1)1 Stefano, Pele. 
„Toți au fost atacant!’-1 — vor 
spune cel sceptici... Dar, să 
ni-1 amintim pa acel mare 
senior al gazonului, Piți Apol- 
zan, care n-a avut nevoie să-i 
rupă tricoul niai unui adversar 
pentru simplul motiv că sărea 
mal sus și ajungea el tatîiul 
ia balon. Penciu, „Alexandru 
cel Mare" al rugbyului româ
nesc. cum l-a supranumit presa 
franceză, a meritat cu priso
sință o cupă fair-play, după 
cum handbalistul nostru cel mai 
la ordinea zilei, Cristian Gațu, 
utilizează fenta și nu lovitura 
cu cotul (dată pe ascuns, în 
înghesuială, la semicerc, ca să 
nu vadă arbitrii, dar să simtă 
adversarii). Hocheistul Dezide- 
riu Varga stă foarte rar pe 
banca pedepsiților pentru că 
știe să patineze ca un cana
dian.

Dar cite exemple de acest 
fel nu s-ar putea da !...

Din. păcate, săptămînile din 
urmă ne furnizează altele con
trarii (și destul de multe), din
tre acelea ce repugnă și îi ho- 
ripilează pe adevărații iubitori 
ai sportului.

5 , -*■■■

Un fotbalist, component al 
reprezentativei, se alega cu o 
fractură de maxilar,, ta urma 
unei lovituri, dacă nu preme
ditate. cel puțin necontrolate. 
La cel mai așteptat derby de 
fotbal. Rapid — Dinamo, doi 
jucători părăsesc terenul folo
sind drept cîrje umerii coechi
pierilor șl avtad întipărită pe 
față nu numai masca durerii, 
dar și a tristeții profunde. In
tr-o partidă reprezenttad, de 
fapt, pentru noi, evenimentul 
rugbystic al anului, asistăm la 
o piedică murdară, care are da
rul nefast să anuleze zece 
splendide șarje pe trei sferturi. 
Primul realizator al echipei na
ționale de handbal mărturisește 
cu dezolare că înainte de a so
coti golurile marcate își numă
ra, la sfirșltul meciului, vtaă- 
tăile.

Faptele nu stat izolate. Iată-1 
pe acest fotbalist din imagine 
părăsind stadionul. Priviți gru
pajul din pagina a 3-a, reali
zat de fotoreporterul nostru. 
Avem de a face cu acte care 
pătează grav fruntea imaculată 
a sportului, care lovesc în în
săși rațiunea lui. Avem de a 
face cu mari slăbiciuni, cu ati
tudini de lașitate !

Chiar dacă stat izolate, fap
tele invită la meditație 1 Iriăin- 
te de toate, pe autorii lor. Ii" 
cheamă ta fața acelei oglinzi, 
denumită CONȘTIINȚA, la o 
conversație fără martori, în 
care nu mai ai pe cine să minți 
sau să păcălești decât doar pe 
tine însuți. Ce ar putea spune 
ei în acest grav dialog 1 Vor 
căuta explicații ? Se vor dez
vinovăți ? Vor regreta 1 Vor 
plinge ? Vor reflecta ?

Dacă vor regreta și vor re
flecta, atunci o primă bătălie ar 
putea fi socotită cîștigată 1

ftfontînuaro In pag. a 8-a)

L MHROFAN

atribuit sportivului cu alese însușiri morale 
și cetățenești care s-a remarcat printr-un act 

de înaltă ținută etică
Ziariștii sportivi, reuniți în Asociația Presei Sportive de pe lingă Uniunea Zia

riștilor, vor alege pe sportivul care s-a remarcat printr-un act de înaltă fnută etică. 
Acest sportiv va fi propus Asociației Internaționale a Presei Sportive, care la suges
tiile asociațiilor naționale de presă sportivă decerne anual TROFEUL FAIR-PLAY 
A.I.P.S., sub egida UNESCO.

(
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Trimisul nostru special, DUMITRU STĂNCULESCU, transmite:

GALATASARAV Șl STEAUA DEBUTEAZĂ
IN NOUA IUI llf A CUPEI CUPELOR LA BASCHET

ISTANBUL, 1 (prin telex).
Primiți cu căldură și inte

res de conducătorii Federației 
de baschet a Turciei și de 
oficiali ai clubului Galatasa
ray, jucătorii echipei Steaua 
s-au interesat imediat de 
condițiile în care vor sus
ține primul meci din cadrul 
turului inaugural al „Cupei 
cupelor. Răspunsul a fost 
pe deplin satisfăcător. între
cerea are loc miercuri 
în spațioasa sală de 
Sergi Sarai, care are o 
citate de 5 000 de locuri și 
toate instalațiile necesare li
nei întîlniri internaționale de 
amploare.

Elevii profesorului Vasile 
Popescu s-au convins de a- 
cest lucru chiar în ziua so
sirii, ctad au făcut un prim 
antrenament de acomodare. 
Desigur, un interes sporit 
l-am avut pentru formația 
Galatasaray despre care am

seara 
sport 
capa-

auzit puține lucruri în ulti
ma vreme. De la început 
trebuie să precizăm, însă, că 
baschetul se bucură de o 
mare popularitate, fiind al 
treilea sport după lupte și 
fotbal. Dealtfel trebuie spus 
că în ultimul timp, în Turcia, 
ca și în alte țări europene, 
au început să-și facă apari
ția tot mai mulțî baschetba- 
11ști de peste Ocean, ceea ce 
contribuie, firește, la sporirea 
interesului pentru acest sport 
și la ridicarea lui calitativă.

Adversara de miercuri 
seara a steiiștilor este redu
tabilă. După două etape Ga
latasaray este neînvinsă, a- 
vînd înregistrate victorii ca
tegorice asupra echipelor 
Moda Spor (93—52) și Besik- 
tas (84—64). Cel mai efica
ce jucător este pivotul Ne- 
dret (2 m) autorul a 24 de 
puncte în partida cu Beșik- 
tas, dar deosebit de valoros

este și coordonatorul și, în 
același timp, căpitanul echi
pei — Sengun. Ceilalți com- 
ponenți ai formației stat: 
Nur, Faut, Dogan, Semih, 
toți internaționali, Nuhret și 
Mehmet (juniori).

După toate probabilitățile, 
lupta pentru titlul de cam
pioană a Turciei se va da in 
acest an intre Galatasaray și 
Institut Tehnic Universitet.

Cît privești-' pe sportivii 
români ei s-au antrenat atît 
luni cit și marți și au mani
festat o bună poftă de joc. 
Sperăm ca ei să aibă o com
portare onorabilă și, după 
meciul retur de la București 
(9 decembrie), să se califice 
în turul următor al Cupei 
cupelor.

întilnirea de la Istanbul va 
fi condusă de arbitrii A. Soi- 
lev (Bulgaria) și B. Shemina 
(Israel). Jocul are loc astfiz 
(miercuri) și începe Ia ora 2'.'

Egalitate în meciul de baraj

CIOCALTEA
GHEORGHIU 1%

CAMPIONUL A ClȘTIGAT
PARTIDA A TREIA

Cea de-a treia partidă a meciu
lui CIOCALTEA — GHEORGHIU 
a readus egalitatea in această 
palpitantă lntiinlre. condus cu 
un punct, și avind albele, clocâl- 
tea și-a dat seama că are în fața 
ultima șansă de a putea să-Șt 
păstreze titlul și a jucat, în con
secință, foarte energic. Intr-o 
deschidere spaniolă, Gheorghiu a 
făcut o mică inexactitate, care 
i-a permis adversarului său să 
ciștige un pion. Față de duminică, 
rolurile se inversaseră. Acum, 
maestrul internațional deținea 
avantajul, iar marele maestru se 
afla tn defensivă. Victor Clocâltea 
a jucat cu precizie matematică, a 
simplificat, obținlnd tn cele din 
urmă un final de turnuri teoretlo 
ciștigat. Și, astfel, la mutarea a 
44-a, scorul a devenit egal tn 
acest meci : l*/j—1%.

Astăzi, de Ia ora 16, tn Aula 
I.P.G.G., se dispută partida a p*-

I tra, in care Gheorghiu are albele. 
Reamintim că tn caz de egalitate 

'meciul va continua ptnă Ia prt' 
partidă cîștigată.
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După „Turneul Prietenia4*

7,SCORUL NE AFECTEAZĂ, LOCUL IN CLASAMENT ESTE CORECT"-
NE DECLARĂ ANTRENORUL ȘT. IONESCU

Numeroși internaționali

și in echipa
Nu se poate spune că de 

cîtăva vreme amatorii de ho
chei din țara noastră sînt 
neglijați. Capacitatea organi
zatorică a mișcării noastre 
sportive, căldura cu care pu
blicul primește formațiile de 
peste hotare, ca și excelentele 
.condiții de întrecere asigura
te la București și Galați (nu 
peste multă vreme și la Mier
curea Ciuc!) au determinat 
ca unele mari competiții ale 
hocheiului european să se 
desfășoare în România.

După grupa B a C.M., du-- 
pă „Turneul Prietenia" și 
înaintea disputării grupei- B 
-a campionatului european de 
juniori, patinoarul artificial 
din Capitală va găzdui o al
tă competiție de amploare. 
Este vorba de CAMPIONA
TUL DE HOCHEI AL AR
MATELOR PRIETENE, între
cere la startul căreia și-au 
anunțat participarea patru 
prestigioase formații de peste 
hotare : Selecționata Armatei 
U.R.S.S., Dukla Jihlava, cam
pioana Cehoslovaciei, Legia 
Varșovia și Ț.S.K.A. Septem- 
vri.jsko Zname Sofia. Alături 
de ele va concura și echipa 
campioană a țării noastre, 
Steaua București, în compo
nența căreia vor intra și 
patru jucători de la Dinamo 
București. Campionatul de 
hochei al Armatelor Prietene 
va avea loc, între. 7 și 13 
decembrie.

Organizatorii, clubul Steaua 
în cazul nostru, au luat din 
timp toate măsurile pentru 
ca această competiție să se 
bucure de excelente condiții 
tehnice și administrative. Ast
fel a fost alcătuit programul 
pe zile, s-au editat afișe, s-au 
alcătuit juriile campionatu
lui și s-au definitivat toate 
acțiunile ce vor trebui între
prinse pe plan administrativ.

Grija deosebită a organiza
torilor nu este exagerată, 
deoarece din primele liste de 
înscriere sosite la sediul co
misiei am aflat că formațiile

in Selecționata Armatei U. R. S. S.
Dukla Jihlava
ce se vor alinia la start cu
prind numeroși internaționali, 
mulți dintre ei bine cunoscuți 
amatorilor de hochei din ța
ra noastră din transmisiile 
jocurilor grupei A a campio
natului mondial Ia televiziu
ne. De pildă, echipa Dukla 
Jihlava va fi condusă la 
București de cunoscutul an
trenor JAROSLAV PITNER, 
același care pregătește și di
rijează la marile competiții 
reprezentativa Cehoslovaciei. 
In componența acestei forma
ții vor intra : un cuplu de 
fundași cunoscut (SUCIIY și 
SMID), și prima linie de atac 
a selecționatei cehoslovace, 
alcătuită din frații JIRI și 
JAROSLAV HOLIK și JAN 
KLAPAC. Alături de ei, spec
tatorii bucureșteni vor avea 
prilejul să vadă „pe viu" și 
alți hocheiști de renume din 
Cehoslovacia cum ar fi i 
HORESOVSKY, HRBATY, 
AUGUSTA, portarul JIRI 
ORHA, care recent a evoluat 
în echipa de juniori a Ceho
slovaciei, cîștigătoarea TUR
NEULUI PRIETENIA.

Nume la fel de sonore 
sînt incluse și în Selecționata 
Armatei U.R.S.S., în cadrul 
căreia, la loc de cinste se află 
linia de atac compusă din 
POLUPANOV, MIȘAKOV și 
MOISEEV, precum și unii 
dintre cei mai buni jucători 
ai cunoscutei echipe mosco
vite T.S.K.A. : TOLSTIKOV, 
BLINOV, GUSEV și ANISIN.

Este lesne de bănuit că 
aceste două echipe sînt și 
principalele pretendente la 
primul loc, ele fiind în fond 
autentice reprezentante ale 
hocheiului din Uniunea So
vietică și Cehoslovacia, a că
ror valoare internațională este 
în fiecare an confirmată.

Amănunte despre celelalte 
echipe participante, ca și 
despre pregătirile efectuate de 
hocheiștii de la Steaua, vom 
furniza în numerele noastre 
viitoare.

Citeva minute după încheie
rea jocului dintre selecționatele 
de juniori ale României și R.D. 
Germane, încheiat după cum se 
știe cu o înfringere a tinerilor 
hocheiști români la o diferență 
de scor de loc scontată (3—10). 
am schimbat citeva cuvinte cu 
antrenorul reprezentativei noas
tre, ST. IONESCU.

— Afectat de acest insucces ?
— Ceea ce mă supără mai 

mult este diferența de scor, 
deoarece analizînd. cu luciditate 
șansele și valoarea formațiilor 
participante, locul IV ocupat de 
echipa noastră reflectă destul 
de bine situația actuală a ho
cheiului românesc.

— Deci puteam obține un re
zultat mai strîns ?

— Sînt convins de acest lu
cru. Dar o oarecare oboseală și, 
mai ales, dorința unora dintre 
jucători de a ieși neapărat in 
evidentă (Tureanu, portarii Se
te du si Moraru, Herghelegiu) 
au influențat negativ omogeni
tatea echipei, valoarea colectivă 
a perechilor de fundași și a li
niilor de atac.

— Este vorba de o carență 
mai veche ?

— La Tureanu da. la ceilalți 
însă nu, Sper, totuși, că dușul 
rece de duminică să contribuie 
la eliminarea acestor îngrijoră
toare semne de vedetism, cu 
atit mai periculoase cu cit este 
vorba de niște tineri și foarte 
talentati jucători

— Ce vă propuneți să faceți 
pină la începerea meciurilor 
din grupa B a campionatului 
european de juniori ?

— Severa înfringere de du
minică nu ne va schimba prea 
mult planurile ce le _ aveam 
pentru această perioadă. Vom 
încerca doar să acordăm jucă
torilor ceva mai mult , răgaz 
pentru odihnă. După întilnirile 
cu selecționata de juniori a 
R.D. Germane, foarte utile a- 
cum, vom continua pregătirea 
și am convingerea că la cam
pionatul european echipa noas
tră va avea un cuvînt greu de 
spus

Este, de fapt, ceea ce doresc 
și iubitorii, hocheiului din tara 
noastră...

SE ÎNTREC
TINERII BUCUREȘTENI

La sfîrșitul săptămînii trecu
te a avut loc, la patinoarul aco
perit „23 August", întrecerea 
celor mai mici patinatori bucu
reșteni — categoria începători I, 
Cei care bat la poarta consa
crării în dificila disciplină a 
gheții (să amintim că limita de 
vîrstă în această categorie este 
de 10 ani) s-au dovedit suficient 
de bine pregătiți și rezultatele 
lor cu atit mai îmbucurătoare.

De altfel. în recentul concurs, 
au mai putut fi constatate două 
aspecte, deosebit de pozitive : 
un număr mare de participanți, 
de două ori mai numeroși ca 
anul trecut; o medie de vîrstă 
scăzută (7 ani !)

Iată clasamentul : FETE : 1.
Tatiana Bejan (C.P.M.B). 11.8 
puncte ; 2. Carmen Gancev
(Constructorul) 11.0 p : 3. Elena 
Hrițcu (Școala sportivă nr. 2) 
9.5 p ; 4. Cezarina Nicolae
(C.P.M.B.) 9,3 p : 5-6. Mădă- 

«lina Teodorescu (Șc. sp. 2) 8,9 
p ; 5—6. Carmen Tudor (Con
structorul) 8,9 p etc. BĂIEȚI: 
1. Tiberiu Suciu (Constr.) 14,1 
p; 2. Dănuț Niculescu (Șc.
sp. 2) 13.2 p; 3. Liviu Ghica 
(Șc. sp. 2) 12.3 p : 4. Roberto 
Vasiliu (C.P.M.B.) 11.9 p etc.

Sîmbătă, întrecerile pentru 
campionatul național continuă, 
la București, cu categoriile de 
copii I și II. Peste încă o săp- 
tămînă. va fi rîndul juniorilor 
(de toate categoriile) și senio
rilor.

POPICE
PREA MULTE RATĂRI

Se poate dezvolta o activitate sportivă în școli, capabilă 
să atragă întreaga masă a tinerilor ? lată întrebarea pe 
care am adresaf-o mai multor cadre didactice. Da I — 

ni s-a răspuns — mai ales acolo unde comitetele de părinți 
acordă întregul lor sprijin creării unor condiții optime practică
rii sportului de către copiii lor.

„Puteam, oare, să stau 
deoparte r

Aș fi putut scrie aceste cî- 
teva însemnări răsfoind, doar, 
o situație ce mi-o oferise pre
ședintele Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport 
Suceava. Totul era atit de e- 
xact și de complet, incit, după 
trecerea ei în revistă, știam 
că dacă la Liceul nr. 1 din 
Rădăuți activitatea sportivă — 
de masă și de performanță — 
a elevilor este deosebit de bo
gată — aceasta se datorește, 
în mare măsură, sprijinului 
primit din partea comitetului 
de părinți. Dar, tocmai exac
titatea cifrelor, a faptelor, m-au 
îndemnat să cunosc, fără in
termediar, realitatea.

Discut cu profesorul Mihai 
Botez, directorul adjunct al li
ceului și acesta îmi confirmă : 
„Da. suma de 41 000 de Iei. 
pe care văd că o aveți notată 
în carnet, a fost oferită de 
părinții elevilor noștri pentru 
amenajarea unei baze sportive”.

Ieșim din cancelarie. Coborîm 
citeva trepte și iată-ne în 
curtea liceului. La Rădăuți, în 
nordul țării, zilele au devenit 
de timpuriu friguroase. Dar 
pe șantierul viitoarei baze 
sportive se muncește intens. 
Trei terenuri de volei — toate 
bituminizâte — sînt, terminate. 
Un al patrulea este aproape 
gata. Terenurile de baschet și 
de handbal vor fi date în fo
losință în primăvară. Construc
torii. (a se citi părinții) s-au 
mutat — în orele lor libere — 
pe viitorul teren de fotbal pe 
care-1 amenajează. Cred că a- 
tunci cînd ziarul, avind inse
rate aceste rînduri, va ajunge 
la Rădăuți, atit terenul de 
fotbal cit și pista cu obsta
cole vor fi fost recepționate.

„Acțiunea — îmi spunea in
terlocutorul — a pornit anul 
trecut. După o discuție, în 
care nu au fost necesare prea 
multe argumente, comitetul de 
părinți și-a început activitatea. 
Președintele acestui organism, 
inginerul DUMITRU URSAN, 
a fost primul care a introdus 
banii în „pușculiță". adică pe 
un carnet C.E.C. Membrii co
mitetului, printre care Gheor-

ghe Pîslaru, Constantin Popo- 
vici, Dumitru Arsenie, dar și 
toți ceilalți, i-au urmat exem
plul".

Traversăm terenul de fot
bal, schimbăm citeva cuvinte 
cu oamenii care finisează pista 
de atletism și, reveniți in 
cancelarie, îl găsim pe ingi
nerul Ursan. Doream neapărat 
să stau de vorbă cu acest pre

Joi și vineri 
DUBLĂ ÎNTILNIRE INTRE 
REPREZENTATIVELE DE JU
NIORI ALE ROMÂNIEI Șl 

R. D. GERMANE
Reprezentativa de juniori a ță

rii noastre va susține joi Și vi
neri, pe patinoarul artificial din 
București, o dublă întilnire amica
lă cu selecționata similară a R.D. 
Germane. Ambele partide, foarte 
utile pentru cele două echipe 
care se pregătesc pentru a par
ticipa la grupa B a campionatu
lui european de juniori, vor începe 
la ora 18 și vor fi conduse de 
un arbitru român nedesemnat 
Încă și de Horst Sommerschuch, 
cavaler al fluierului din R.D.G. 
care a Însoțit reprezentativa ță
rii sale la recent încheiatul Tur
neu Prietenia.

La sfîrșitul săptâmînii 
AGRONOMIA CLUJ Șl DI
NAMO BUCUREȘTI SE ÎNTÎL- 
• NESC IN CAMPIONAT

După cum am anunțat la tim
pul potrivit, echipa AGRONOMIA 
CLUJ nu a participat ia cea 
de a doua rundă a campionatului 
național, majoritatea componen- 
ților ei fiind angrenați în pe
rioada de examene. Șl dacă la 
Galați hocheiștii de la Cluj au 
fost absenți, ei își vor disputa 
în duble partide jocurile din 
turul II și turul III. Pentru a- 
ceasta au fost stabilite angaja
mente bilaterale cu fiecare din 
echipele participante. Primul 
termen la care clujenii vor tre
bui să răspundă „prezent" este 
la 5 și 6 decembrie, pe patinoa
rul artificial din București unde se 
vor disputa două meciuri DINA
MO BUCUREȘTI — AGRONOMIA 
CLUJ, contînd tn campionatul 
categoriei A.

LOCURI MODESTE — 
TN CONCURSUL 

DE LA BERLIN

Delegația de patinatori români, 
participanți - la concursul inter
național de, patinaj artistic de 
la Berlin, s-a înapoiat în seara 
de luni. în Capitală. După cum 
ne-a informat conducătorul de
legației, antrenorul Victor Nea- 
gu, acest concurs a fost dominat 
de sportivii! din R. D. Germană, 
care au oaupat primele locuri 
tn toate probele. La fete, a cîș
tigat Sonja Morgenstern (R.D.G.) 
cu 1279,5 p, urmată de compa
trioatele ei tChristine Errath si 
Sonja Graefe. La băieți, pe pri
mul loc _. Jan Hoffman (R.D.G.) 
urmat de Rai'f Richter cu 1263,3 p 
șl sovieticul "VI. Kuksinski. Con
curența români Adriana Preda și 
Atanasie Balete au ocupat locu
rile 17 iși 16. Beatrice 
Huștiu s-a* retras din competiție 
după a doua figură obligatorie, 
fiind suferindă de gripă.

După jocurile etapei a IX-a 
a campionatului diviziei A se 
poate afirma că. atit la băieți 
cit, mai ales, la fete, o serie 
de echipe și-au îmbunătățit 
mult jocul, prezintă formații 
omogene, capabile de rezultate 
valoroase și în deplasare. Cea 
mai bună echipă a etapei a 
fost Voința București, ale că
rei componente au stabilit cel 
mai bun rezultat al campiona
tului (2633 p.d.. cu o medie de 
438,3 p). deosebit de bun dacă 
ne gîndim că el a fost obținut 
in deplasare, la Brașov. în me
ciul cu Hidromecanica (care și 
ea a realizat un punctaj exce
lent — 2606 p.d.).

Această etapă a demonstrat 
că pentru o formație bine pusă 
la punct o partidă în deplasare 
nu constituie un handicap de 
neînvins. Și exemplele cele mai 
concludente le oferă victoriile 
echipelor feminine Voința 
București, Constanța și Cluj — 
Ia Brașov. Ploiești și — respec
tiv — la Giurgiu.

Meciurile etapei au arătat 
însă și unele carențe — în spe
cial — în evoluția jucătoarelor. 
Se .irosesc prea multe aruncări. 
Se înregistrează un număr prea 
mare de bile goale. De pildă. 
U.T. Arad a avut în meciul cu 
Rapid (f) 53 de bile goale, iar 
jucătoarele Elena Aron și Ana 
Bora au ratat cite 12 lovituri. 
La fel de imprecis a jucat și 
ploieșteanca Florica Negoițâ. în 
meciul cu Voința Constanta — 
15 bile aruncate în gol. Chiar 
și liderul competiției feminine, 
formația Voința Tg. Mureș, a 
pierdut 43 de lovituri în parti
da de la Reșița, cu C.S.M.

La individual, performera e- 
tapei a fost jucătoarea Corne
lia Grecescu (Voința București) 
care a stabilit un nou record 
al arenei din Brașov, doborînd 
la 100 lovituri mixte 480 popice, 
vechiul record al bazei fiind 
deținut tot de ea cu 468 p.d.

După etapa a IX-a clasamen
tele arată astfel :

Feminin
1. Voința Tg. M.
2. Petrolul PI.
3. Voința Buc.
4. Hidromecanica
5. Rapid Buc.
6. Voința Cluj
7. Voința C-ța
8. C.S.M. Reșița
9. Laromet Buc.

10. U.T. Arad
11. Dermagant T.M.
12. Cetatea Giurgiu

9702 22005 23
9603 20555 21
9504 21866 19
9504 21708 19
9504 21400 19
9504 21054 19
8503 18335 18
9405 21361 17
9306 20657 15
9306 20041 15
8305 17691 14
9207 20805 13

— VOLEI -
Azi, la Floreasta, derbyul masculin al turului, 

VA ÎNTRERUPE RAPIDUL „SERIA" STELEI?
(Urmare din pag I)

distanta pa Steaua poate hotă
rî tor.

Așadar, astăzi, vom avea pri
lejul să urmărim un joc de 
mare miză, să sperăm și de 
înaltă clasă, așa cum îl reco
mandă ,. firma’’ celor două 
team-uri. Fără îndoială. Steaua 
a manifestat pină acum o for
mă deosebită, a făcut o pregă
tire serioasă, confirmată de re
zultatele categorice cu care și-a 
învins adversarii, atit în Sălile 
bucureștene. cit și în cele din 
provincie. Dar nu trebuie să 
uităm că echipa lui Aurel Dră- 
gan a învins în turul campio
natului trecut, cu un scor de 
forfait pe deținătorii titlului ! 
Ce va fi astăzi ? ...

Iată loturile de bază pe care 
le vor folosi cele două rivale : 
RAPID — Pendulescu. Cătălin, 
Cristian Ion, Hupoiu, Paraschi-

vescu. Dumitrescu. Chițigoi, 
STEAUA — Stamate, Barta, 
Crețu. Iorga, Poroșnicu. Rauh, 
Cristian.!, Duduciuc. Rotaru. An
tonescu, State și En.escu.

Opiniile celor doi antrenori 
despre derby :

TANASE TANASE : „Va fi 
un meci dificil pentru noi.. Ra
pidul este o echipă bătăioasă 
și. dacă va juca și Drăgan, mi
siunea ne va fi și mai grea. 
Cu toate astea, victoria noastră 
nu este doar o speranță, ci o 
dorință fierbinte.

AUREL DRAGAN : „Nu voi 
mai juca. De acum sînt doar 
ANTRENORUL Rapidului. Bă
ieții mei trebuie — și pot — să 
se descurce singuri. Am mai pu
țini jucători Ia dispoziție, între 
care Dumitrescu e în convales
cență, dar sper... In primul 
rînd, vrem să oferim publicului 
un joc frumos și susținătorilor 
noștri, dacă se poate, victoria.**

Masculin
1. Voința TgJML 9 8 0 1 429
2. Rapid Buc. 9 6 0 3 46-0: 21
3. Petrolul PI. 9 6 0 3 45553 21
4. Olimpia Reșița 9 5 0 4 45404 ’9
5. Rafinăria Tlj. 8 5 0 3 41768 18
6. Flacăra Cimp. 8 5 0 3 4020!) 18
7. C.S.M. Reșița 9 4 0 5 46331 17
8. Voința Buc. 9 4 0 5 46013 17
9. Gaz metan 9 4 0 5 45631 17

10. C.F.R. Tim. 9 3 0 6 39238 15
11. Gloria Buc. 9 2 0 7 43503 13
12. Petrolistul C. 9 1 0 8 43843 11

Etapa următoare (a <-a) a
campionatului este programată 
pentru zilele de 12 și 13 de
cembrie.

VINERI ÎNCEPE 
„CUPA BUCUREȘTI"

La sfîrșitul acestei săptămîni 
(vineri, sîmbătă și duminică), 
arena Voința din Capitală va 
găzdui cea de a IV-a ediție a 
competiției internaționale dota
tă cu „Cupa B u cur e șt i“. 
La acest turneu inter
național individual și-au anun
țat participarea concurenți din 
Cehoslovacia, R.D. Germană, 
R.F. a Germaniei, Franța. Iugo
slavia și Ungaria. Federația de 
specialitate a hotărât ca la 
întreceri să participe 20 de po
picari români — 10 femei și 
10 bărbați. Pe cele 6 piste ale 
arenei Voința vor evolua, prin
tre alții. Margareta Szeman.vi, 
Elena Cernat, Cornelia Greces
cu Stela Andrei. Crista Szocs, 
C.' Vinătoru, I. Tismănaru, Al. 
Vrînceanu și I. Băiaș,

ÎNTRECEREA CELOR 
PESTE 1 200 DE ECHIPE

Se apropie de sfîrșit faza I 
(turul) campionatului de califi
care. o adevărată competiție 
de masă, la care se întrec pes
te 1200 de echipe de popice 
din întreaga țară. Numai din 
București participă la calificări 
80 de formații. Printre județele 
cu un număr mare de echipe 
se numără Cluj (46) și Sibiu 
(36).

T. R.

- TURISM-ALPINISM - I
igc®,

SECVENȚE DSNTR-0 TABĂRĂ
Șase zile dense, sub un 

cer consecvent albastru, în 
decorul montan al Timișului 
de Sus. Aici, s-a desfășurat 
tabăra anuală pe care 
F.R.T.A. a organizat-o pentru 
cei aproape o sută de spe
cialiști (Arbitri, antrenori etc.) 
care contribuie, în atîtea cen
tre din [țară, la desfășurarea 
activității de alpinism, orien
tare turistică și de Salva- 
mont.

Șase zile dense: prilej de 
reciclare (cu lecții și exa
mene), de consultări îndelun
gate (în vederea viitoarelor 
înnoiri), de dialoguri utile 
(vehiculînd opinii și expe
riențe). ■

O imagine globală a aces
tor zile de tabără nu poate 
fi înfățișată intr-un singur 
articol. Dar, iată, citeva sec
vențe cu momente esențiale, 
semnificative :

EXllQENȚA. tn diferite 
probleme, participanții la ta
bără au manifestat o exi
gență . sporită generată de o 
lăudabilă dorință de progres. 
In discuțiile alpiniștilor cu 
privire la noul regulament de 
clarificare s-a vorbit despre 
„ridicarea ștachetei" și s-au 
preconizat condiții mai pre
tențioase. Orientariștii, la rîn- 
dtu lor, pretind hărți mai 
bune și au propus crearea u- 
nei comisii de specialitate în 
cadrul F.R.TA. Numai două 
«exemple.

din Buzău. El se numără prin
tre „furnizorii" principali al 
secțiilor liceului cu profil spdr- 
tiv din localitate, fără a negli
ja, în același timp, propria 
activitate la volei, baschet, fot
bal sau atletism. Adăugind lip
sa (deși nu totală) a unei baze 
materiale adecvate, am consi
derat că un asemenea context 
de condiții, ridicînd probleme 
delicate profesorilor de specia
litate, va sublinia mai pregnant 
aspectele principale ale colabo
rării dintre factorii constituanți 
ai triunghiului elevi-profesori 
- părinți.

Asistînd. spre exemplu, la 
una din orele de educație fi

tribuit în mare măsură la în
dreptarea situațiilor critice ivi
te. Iar cînd, cu doi ani in 
urmă, s-a simțit nevoia con
strucției unei baze sportive 
simple în apropierea școlii, 
primii colaboratori ai profeso
rilor au fost tot părinții, aceș
tia contribuind — în măsura 
în care puteau s-o facă — 
la rezolvarea unor probleme 
administrative. Unii au putut 
fi chiar văzuți în rândurile 
elevilor, efectuînd muncă pa
triotică la teren.

Am consemnat în puține 
rânduri citeva fapte care con
stituie, însă, tot atîtea aspec
te revelatorii ale unor relații

Comitetele de părinți 
în sprijinul activității sportive

-RAIDUL NOSTRU LA BAIA MARE, SUCEAVA $1 BUZĂU-

ședinte al comitetului de pă
rinți.

— Spuneți-mi, tovarășe Ur
san, ați simțit obligația 
să inițiați o acțiune de o ase
menea amploare ?

— Obligație, în accepțiunea 
strictă a euvîntului, nu ! Dar 
dacă am acceptat să coordonez 
comitetul de părinți, dacă s-a 
pus, la un moment dat, pro
blema amenajării unei baze 
sportive pentru copiii noștri, 
puteam — oaie — să stau 
deoparte ?

Nu, nu se putea ! Inginerul 
Ursan are dreptate. Comitetul 
de părinți nu putea să nu par
ticipe la o asemenea acțiune, 
gata să contribuie la menține
rea sănătății elevilor. „Noi ve
dem in comitet — conchide 
directorul adjunct — un sfet- 
nio al liceului. Cel puțin 
în ceea ce privește spri
jinul pe care l-am primit in 
amenajarea bazei sportive".

Ion GAVRILESCU

Elevi - profesori - părinți
Am ales In mod special ca 

subiect al investigațiilor noas
tre Liceul ^Mihail Eminescu"

zică, o singură elevă apărea 
în postură de scutită. Se poa
te întrevedea în această situa
ție munca de convingere de
pusă de profesorii din liceu 
și în rîndul părinților, asupra 
utilității practicării exercițiilor 
fizice și sportului de către 
elevi, pentru ca nu cumva pă
rinții să se erijeze în prin
cipalii avocați ai obținerii unei 
mult dorite scutiri de la orele 
de educație ziîică. Nu este de 
mirare, așadar, că sportul și-a 
cîștigat mulți partizani nu nu
mai în liceu ci și printre pă
rinții elevilor. Semnificativ a 
apărut, de pildă, faptul că 
în deplasarea efectuată cu pu
țin timp în urmă, echipa de 
volei a liceului a fost însoțită 
și de doi părinți, deveniți a- 
poi, in timpul partidei, susți
nătorii cei mai aprigi ai echi
pei.

Dar. relația dintre cadrele 
didactice de specialitate și co
lectivul de părinți s-a mani
festat și sub alte aspecte. 
Practicarea sportului sub culo
rile școlii fiind condiționată 
In primul rînd de rezultatele 
bune obținute la învățătură, 
mulți părinți. — avizați la 
momentul oportun — au con

sănătoase și mai ales eficiente 
care trebuie să existe între 
comitetele de părinți și colec
tivele de profesori cu speciali
tate sportivă.

Radu TI1WOFTE

Factor esențial
al realizărilor

Cu ocazia unei consfătuiri a 
președinților consiliilor județe
ne pentru educație fizică și 
sport am aflat — printre al
tele — din spusele tovarășului 
IOAN POP (președintele 
C.J.E.F.S. Maramureș) că în 
orașul Baia Mare este un 
liceu care dispune de o bază 
sportivă capabilă să concureze, 
dacă ar fi vorba de o com
petiție. la locul I în întrecerea 
cu celelalte licee din țară. La 
puțin timp după aceea am 
făcut o vizită in acest oraș. 
Ne-a întîmpinat tov. OVIDIU 
TODOR. vicepreședintele
C.J.E.F.S.. care s-a oferit să 
ne însoțească la Liceul nr. 3. 
cel despre care auzisem cu
vinte atit de frumoase.

în apropierea ..centrului nou" 
am găsit clădirea liceului. In

fața Oui se desfășoară o pri
veliște! demnă de o carte poș
tală il ustrată : noul cinemascop 
„Dacia", noul hotel turistic 
„GutiJnul”, noua Casă de cul
tură 'a orașului și multe, multe 
blocuri noi de locuințe. Cu- 
vîntul NOU are la Baia Mare 
rezonanțe deosebite.

Am intrat In clădirea lioeu- 
lui și la exprimarea dorinței 
noastre de a vedea baza spor
tivă, am fost îndrumați spre 
directorul adjunct, Gheorghe 
Cordea (profesor de educație 
fizică). Am primit aici prin
cipala explicație : „Meritul în 
realizarea bazei sportive de 
care dispunem revine comite
tului de părinți. Munca aces
tuia a fost neprecupețită, iar 
aportul material, substanțial”. 
Vi z idind baza, am rămas în- 
cîntați de ceea ce am văzut. 
O curte mare, asfaltată, unde 
se pot desfășura, în condiții 
excelente, lecțiile de educație 
fizică. Alături, un teren de 
handbal (bituminizat), pistă do 
alergări cu 6 culoare, în lun
gime de 150 m ; sectoare pen
tru sărituri și aruncări, tere
nuri de baschet și volei (bi- 
tuminizale) șî o sală de sport 
modernă, dotată cu toate cele 
necesare desfășurării activită
ții sportive.

Tov. Cordea ne-a mai spus t 
„să nu credeți că munca și_ a- 
portul comitetului de părinți 
s-au manifestat numai în direc
ția sportului... Din fondurile sa
le s-au 'Organizat excursii, au 
fost cumpărate magnetofoane (ți
nui dintre «el el este folosiilt pentru 
gimnast!cal modernă, pentru di
ferite ocazii festive și serbări 
școlare), .s-au amenajat alei..." 

Am solficitat cîteva exemple 
de părinții cu o contribuție de
osebită, la care gazdele noastre 
au răspuns: „întregul comitet 
de părinți are merite în tot 
ceea ce s-a realizat. Ne vine 
foarte greu să dăm exemple, 
deoarece ne; este teamă să nu 
nedreptățim pe cineva". To- 
tușî. in cele* din urmă, am a- 
ilat cîteva nume : Dumitru Ra- 
țiu (pensionar, președintele 
comitetului). loan Boescu (e- 
conomiist). Cornel Ispășoiu (O- 
fițer).

Am plecat lncîntațl de cele 
văzutș la feiceul nr. 3 din 
Baia Mare si avem- convinge
rea <că baza sportivă de care 
dispune această școală va face 
ca. .'în scurtă, vreme, să se vor
bească și despre rezultate spor
tivi; deosebire obținute aici.

Paul 1OVAN

PROZELITISM. Rîvna dea 
spori numărul alpiniștilor și 
al orientariștilor prin recru
tarea de noi practicanți, în
deosebi, în rândurile tinere
tului a reieșit nu numai în 
cursul ședințelor de lucru dar 
și în dialoguri ocazionale. Am 
reținut că, anul acesta, în ju
dețul Brașov s-au organizat 
165 concursuri de orientare 
ce au reunit peste 5 000 de 
copii ; Institutul de petrol, 
gaze și geologie — București 
a atras în două concursuri 
de alpinism 223 -de tineri; la 
Giurgiu, activitatea la orien
tare se bazează pe juniori; 
în jud. Dîmbovița există do
rința fermă de a angrena în 
acest sport tineretul școlar, 
în fine, nu vom omite lău
dabila propunere a A.S. Ce
luloza Zămești de a se 
ocupa de pregătirea pentru 
alpinism a tineretului într-un 
centru tehnioo-aplicativ.

ANIVERSAREA. Este vorba 
despre aniversarea care po
larizează, într-un crescendo 
impetuos, atenția și senti
mentele tuturor, cea la care 
vom sărbători semicentenarul 
Partidului Comunist Român. 
Elaborând programul de ac
tivitate pentru anul viitor, 
alpiniș-tii și-au propus să rea
lizeze — în cinstea aniver
sării partidului — o mare 
acțiune care ar urma să a- 
ducă pe crestele Garpaților — 
probabil, în făbruarie — pe 
toți alpiniștii noștri. Ei vor 
parcurge, Simultan, diferite 
zone ale Carpaților, din Rod- 
na pînă la Dunăre.

DECADA CĂRȚII. Aflat la 
Brașov cu prilejul unei ma
nifestări în cadrul Decadei 
cărții românești, redactorul- 
șef al editurii „Stadion", Gh. 
Derevencu, a făcut un po
pas și la tabăra F.R.T.A. 
unde a consemnat numeroase 
propuneri și deziderate. Prin
tre acestea : majorarea tira
jului la ghidurile de munte 
și o mai judicioasă distribuire 
a acestora; înlăturarea rapidă 
a carenței existente în do
meniul literaturii tehnice 
pentru orientare turistică ; e- 
laborarea unor lucrări care să 
atragă tineretul spre turis

mul recreativ și competițio- 
nal ș.a.

PRACTK3A'. Prevederile 
programului și soarele —oare 
batea insistent în ferestrele 
sălilor (improvizate) de 
cursuri — i-au trimis într-o 
zi pe arbitrii de orientare 
într- o aplicație în pădurea 
din jurul cascadei Tamina, 
iar pe alpiniști tn Gheile 
Postăvarului unde au admi
rat un gigantic perete sur- 
plombant, descoperit de re-j 
gretatul Aurel Irimia.

NEDUMERIRI. Spre nedu
merirea alpiniștilor formali
tățile de afiliere Ia forul su
prem internațional (U.I.A.A.) 
întârzie să se realizeze. Fe
nomenul se repetă și cu afi
lierea la federația interna
țională de orientare (I.O.F.). 
Deci, altă nedumerire. In 
rîndul orientariștilor,

•J
PREMII. Un episod plăcut, 

desigur, a fost decernarea 
premiilor pentru activitatea 
depusă de alpiniști în depis
tarea și efectuarea de noi 
trasee.

Gupa F.R.T.A. a revenit 
Clubului sportiv universitar 
T.P.G.G. — București care a 
deschis o zonă nouă pentru 
alpinism în masivul Buila- 
Vîturarița și care a prezen
tat, cu totul remarcabil, de
scrierea premierelor efectua
te. Au mai fost premiate 
pentru realizările din acest 
domeniu A. S. 'Armata și 
Creația, ambele din Brașov.

CONCLUZII. Sintetizînd 
concluziile secretarului gene
ral al F.R.T.A., prof M. Mihă- 
ilescu, vom consemna ; parti
ciparea mai activă și mai 
constructivă la discuții ț ni
velul, în general, ridicat al 
referatelor prezentate; rea
lismul zelor mai multe din 
propunerile prezentate •; ne
cesitatea de a se depista po
sibilitățile de realizare pe 
plan local a materialelor ne
cesare pentru alpinism și o- 
rientare; orientarea activi
tății de masă cu precădere, 
spre tinerei.

■. I
Ubaitia» BONIFACIU
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Am fi preferat să nu publicăm acest fotoreportaj TURNEE PESTE HOTARE
DAR SI ACASĂ

■I

De ce, totuși, publicăm fotoreportajul realizat de DRAGOȘ NEAGU la 
etapa a Xll-a a diviziei A la fotbal ? Pentru a arăta acelor fotbaliști care 
nu-și controlează activitatea în teren consecințele durităților comise cu sau 
fără intenție. Fotbaliștii care nu știu să-și respecte adversarii nu au ce căuta 
pe terenurile de fotbal și aceasta ar trebui s-o știe în primul rînd înșiși ju
cătorii cărora li se face onoarea să activeze în divizia A, antrenorii și con
ducerile cluburilor. Dar, și arbitrii, a căror îndatorire ar fi aceea de a aver
tiza și elimine^ în funcție de gravitatea actului nesportiv comis, pe toți jucă

torii ale căror acțiuni în teren sînt periculoase, fără să aștepte producerea 
accidentărilor pentru ca, în sfîrșit, să sancționeze și să cheme medicii și 
masorii.

1. — Neagu părăsește terenul de joc. 2. — Sălceanu îl urmează. 3 — 
Dumi.trache, lovit și el, urmărește, totuși, cu pasiune desfășurarea jocului. 4 — 
Atleticul_ Sătmăreanu, doborît la pămînt de un fault necruțător. 5. — Dan 
Coe, indisponibil din cauza lov'turii dure primite în fată la meciul de la Bra
șov.

DE TREI ORI ÎN TURNEUL FINAL,
DAR NICI UN NUME SONOR...

Printre primele centre de juniori și copil înființate de F. R. 
Fotbal în 1965, se numără și acela al Politehnicii Iași. In cei 
cinci ani de activitate, centrul mal sus amintit a obținut o serie 
de rezultate notabile, operă a colectivului de tehnicieni, format 
din Mihai Bîrzan — coordonator, Traian Iordache și Nieolae 
Ursachi : TREI PARTICIPĂRI IN TURNEUL FINAL AL CAM
PIONATULUI REPUBLICAN DE JUNIORI ȘI O PREZENȚA ÎN 
FINALA DE LA BRAȘOV (ediția .......... " —
veană a cedat la limită (0—1) 
Cluj.

(deci, pînă acum, 750 000 lei) cu 
salariile antrenorilor, inventarul 
■portiv, cantina etc. etc.

FIECARE CU... 
CONCEPȚIA LUI

1069), in care formația moldo- 
Juniorilor de la Universitatea

BOMÂNIA-
O. GERMANĂ 

(JUNIORI)
1-0 (0-0)
(Urmare din pag. U

„Șl la capitolul „individualități" 
avem ceva realizări, ține s'ă sub
linieze responsabilul centrului. De 
pe băncile școlii noastre au pro
movat pentru fotbalul-performan- 
ță o serie de reale talente ca : 
Vasilc Iordache, Mircea Andrioaie 
— mijlocași. Constantin Sofian — 
fundaș, Romulus Carațașu — mij
locaș. Liviu Ailoaie — mijlocaș 
și Înaintaș, Mihai Dănilă, de ase
menea mijlocaș și înaintaș".

Toți aceștia au fost folosiți In 
meciuri de divizia A. de Poli
tehnica Iași. Acum, eu excepta 
portarului Vasile Iordache, folo
sit mai des în prima formație, 
ceilalți activează la „tineret", îm
preună cu alte „produse" ale cen
trului : Mihal Iordache (fiul an
trenorului Traian iordache), .An
ton Dumitru, Vasile 
rentin Hanceariuc, 
roșu.

Apoi tov. MIHAI 
fostă glorie locală, 
aur" al lașului cum i se spune) 
ne vorbește despre C'izic („a acti
vat și el timp de un an la cen
trul nostru"), după care încheie 
lista valorilor locale cu juniorul 
Paul Costaș, portarul de rezervă 
al lotului U.E.F.A.

Acestea sînt, în linii mari, rea
lizările Centrului de copil șl ju
niori Politehnica Iași.

Chihaia, Flo- 
Vlrgil Grcie-

BÎRZAN (o 
„piciorul de

E MULT? E PUȚIN?
Destul de mult, dacă ne-am 

ghida în aprecieri numai după 
rezultatele de ansamblu ale echi
pei de Juniori în campionatul re
publican, dar... destul de puțin 
dacă raportăm „producția" cen
trului la individualități. Pentru 
că — In ultimă analiză — față de 
ceea ce reprezintă fotbalul nos
tru la ora actuală, față de poten
tele lui destul de reduse la nive
lul cluburilor, VALORILE INDI
VIDUALE SlNT ACELEA CARE

NE INTERESEAZĂ IN CEA MAI 
MARE MĂSURA, Apreciind, cum 
se spune, la bani mărunți, rezul
tatele muncii celor trei antrenori, 
Mihal Bîrzan ne-a Înșirat o du
zină de nume de jucători ridicați 
de pe băncile centrului. Dar. deo
camdată, NICI UN NUME SO
NOR. Nld un... Dumitrache, In 
perspectivă, nici un__ Dembrov-
schi, nici un... Dumitru .sau, 
măcar, ceva mal aproape de ei. 
Numele citate de responsabilul 
centrului: Andrioaie, Sofian. Ai
loaie, Dănilă nu sînt, desigur, 
lipsite de perspectivă, dar, în 
momentul de față, el nu și-au 
putut cîștlga locul în „ll“-le ie
șean care activează în prima di
vizie a țării. Dar, în privința 
valorii reale a jucătorilor promo
vați recent în lotul 
Politehnicii Iași, să 
părerea antrenorului 
pe. tov. Marlca ;

„Anul trecut, cînd 
primire, echipa nuastră de tine
ret se afla pe locul 15 în clasa
ment. Treptat, ea a reușit să mai 
salte, alungind, acum, pe la mij
locul clasamentului. Am în for
mație jucători cu reale posibili
tăți de progres, ca Anton, Dăni
lă, Sofian. dar și alții ca : Greie- 
rosu, Chihaia și Hanceariuc, măr
eați de serioase deficiențe tehni
ce. Nu știu să lovească balonul 
corect, nu se orientează rațional 
în spațiul de joc".

Șl atunci, astfel stind lucrurile, 
o concluzie se impune : produc
ția la sfîrșitul perioadei de for
mare șl pregătire este cam „sub
țire" — IN VĂDITĂ NECONCOR
DANTA CU CONDIȚIILE MATE
RIALE CREATE CENTRULUI DE 
JUNIORI ȘI COPII POLITEHNI
CA IAȘI. Ne referim, de bună 
seamă, la cele trei terenuri exis
tente la „Baza Tineretului", la 
sala de sub tribuna stadionului 
„23 August" (care poate fi folosi
tă, îndeosebi, în perioada frigului).

Ia cel 150 000 lcl cheltuiți anual

de tineret al 
ascultăm șl 

acestei echi-

am luat-o în

copii, echipa antrenorului Traian Iordache

Discutlnd ore în șir cu cel trei 
antrenori și abordind o gamă va
riată de probleme specifce acti
vității centrelor de juniori și co
pii, am putut desprinde, pe lin
gă pasiunea și eforturile lăuda
bile ale colectivului de tehnicieni 
de la Politehnica Iași, și UNELE 
LIPSURI LEGATE DE CR1TE- 
RILE DE SELECȚIE MIJLOA
CELE FOLOSITE ÎN PROCESUL 
DE INSTRUIRE, CONCEPȚIA ȘI 
SISTEMUL DE JOC. Clteva „mo
stre" In acest sens, slnt conclu
dente. Astfel, deși în privința 
SELECȚIEI există o linie meto
dică transmisă de F.R.F. (elabo
rată pe baza unor studii verifica
te de practică), la centrul politeh
nica Iași fiecare antrenor vine 
cu... linia lui. Așa, de pildă, in 
timp ce pentru Mihai Bîrzan cri
teriul principal de selecție îl con
stituie jocul la două porți (unde 
după spusele iul are prilejul să 
verifice atît tehnicitatea, cit șl 
gradul de orientare în teren), 
pentru Traian Iordache mai im
portant este modul în care se 
descurcă cu mingea micul candi
dat : cum o lovește, cum o con
duce. Intr-un cuvînt eum o 
„stăpinește". „Dacă știe asta — 
Îmi spune fosta aripă a Venusu- 
lul — li este ușor micului fotba
list să se descurce, apoi, și cu 
schemele tactice".

Cam la fel se prezintă situația 
și în privința SISTEMULUI DE 
JOC.

„Echipa pe care o pregătesc eu, 
aceea de juniori I, aplică inva
riabil formula 1—4—2—4. Șl asta 
pentru simplul motiv că, fie aca
să, fie în deplasare, toate jocu
rile constituie pentru noi o sim
plă formalitate, adversarii nereu
șind să ne pună probleme", ne 
spune Mihal Bîrzan.

„Fiind un adept al jocului ofen
siv, natural, fără să neglijez apă
rarea, eu plec, cu echipa mea 
de Juniori TI, de la așezarea 
1—3—3—4", ne mărturisește Tralan 
Iordache, care, în pledoaria sa 
pentru „noutate" aduce ca argu
ment convingător prezența In ca
drul formației sale a unui junior 
extrem de dotat, capabil — în 
funcție de fază — să se înterca' 
leze în atac sau să devină al pa
trulea apărător.

Mihal Brașoveanu, căci despre 
el este vorba, poartă tricoul cu 
nr. 2 (de fundaș lateral dreapta), 
dar rampa sa de lansare, pentru 
diferite manevre, este la mijlo
cul terenului.

Nu este locul aici să stabilim 
care dintre cei doi tehnicieni se 
orientează mal judicios sau de 
partea cui este adevărul în ma
terie de sistem. Criticabil e faptul 
că acolo unde ar trebui să exis
te o gîndire unitară operează 
principiul, de loc științific, de loc 
recomandabil : „CITE CAPETE, 
ATITEA PĂRERI", căci, am omis 
să vă spunem că formația de 
seniori a Politehnicii Iași (ce tre
buia S'ă însemne modelul) — sus
țin antrenorii centrului — aplică 
sistemul... 1—4—3—3.

Trecînd de la problemele pro
prii sistemului de joc, la acelea 
ale CONCEPȚIEI, tehnicienii cen
trului sînt de acord cu principiile 
ei (colectiv... constructiv... ofen
siv. .. dinamic) dar, cînd ajun
gem să vorbim cite ceva despre

metodele șl mijloacele de reali
zare, exercițiul teihnlco-tactic 
(prezentat de însuși coordonatorul 
centrului ca fiind unul modern) 
stîrnește... nedumerirea colabo
ratorilor. și pe bună dreptate, 
intrucit la instruirea fundașilor 
laterali In ideea susținerii de că
tre aceștia a sarcinilor de atac nu 
e recomandabilă deloc, așa cum 
propune responsabilul centrului, 
CONDUCEREA MINGII. Acesta 
nu este de loc un procedeu mo
dem pentru că — în epoca apă
rărilor betonate, aglomerate — 
„căratul" baloanelor ajută, se știe, 
doar... adversarului. Și cum 
lucrurile ni s-au părut destul de 
confuze șl la alte Importante ca
pitole (pregătirea fizică, dozarea 
efortului în funcție de diferitele 
categorii de virstă), în final ne 
putem explica mal ușor faptul că 
la centrul de copii și juniori Po
litehnica Iași rezultatele nu se si
tuează Ia Înălțimea condițiilor a- 
sigurate, a importantelor sume 
Învestite de către F.R. Fotbal și 
chiar de către clubul Ieșean.

A fl finalist, la un moment dat 
într-o competiție cu caracter „in
tern", ar fi, desigur, un lucru... 
sublim dacă „numele sonore" le- 
țlte de pe băncile Centrului Poli
tehnica Iași" n-ar... lipsi cu de- 
săvîrșire.

sele fizice pe sfîrșite, au atacat 
eu hotărîre chiar din start. Sandu 
Mircea a luat In min. 41 o ac
țiune pe cont propriu, l-a driblat 
pe Schmuck și din marginea ca
reului a șutat sec, in colțul lung, 
siirprinzîndu-1 pe Wargos pe pi
cior greșit : 1—0 pentru Româ
nia !

Din acest moment, jocul a luat 
o cu totul altă turnură. Oaspeții
— răniți parcă în amorul propriu
— au trecut la atac, domlnînd 
pînă la sfîrșitul partidei. Atacu
rile oaspeților, în valuri, au fost 
lipsite, însă, de orice orientare 
tactică. Fundașii șl mijlocașii au 
aruncat mingi după mingi celor 
din față, dar toate pe sus, o 
pradă ușoară pentru Mlcloș, Sma- 
randache, precum șt pentru San
du Gabriel, care le-a venit me
reu în ajutor.

Din min. 51, echipa R.D.G. a 
rămas în zece oameni, prin 
minarea iul Blaseck, care l-a 
vit pe Sandu Mircea, căzut 
afara terenului. Paradoxal, 
zece oameni, oaspeții au
mal bine, fiecare jucător căutltid. 
să suplinească lipsa 
eliminat, 
efectuate 
n-au dat 
noastră a
apărare. Și meciul a luat sfîrșit 
cu victoria echipei României. O 
victorie meritată, pentru că ti
nerii noștri fotbaliști, chiar dacă 
au fost dominați la capitolul con
diție fizică, au fost superiori ad
versarului sub aspect 
tactic.

A arbitrat corect și 
G. Popovici, ajutat la
I. Hrisafi șl M. Hanganu (toți din 
București).

ROMANIA : Costaș — Mateescu, 
Micloș, Smarandache, Ciocirlan, 
Donose (min, 41 — Bedea), Sandu 
Gabriel, Blejușcă (min. 41 — Su- 
mulanschi), Aeienei (min. 12 — 
Năstase), Sandu Mircea, Cojo- 
caru.

R. D. GERMANA ; Wargos — 
Mtiller, Blaseck, Sommer, 
Schmuck, Altmann (mln. 70 — 
Robltzsch), Kell (mln. 41 — 
Koppe), Rahn, Pommerenke, 
Kranz (mln. 70 — Tyll), Schnu- 
paase.

ell- 
lo- 
tn 
în

jucat

colegului 
Insă nici schimbările 

de antrenorul Krause 
rezultat fiindcă echipa 
jucat fără greșeală în

Astăzi, pe micul ecran

MECIUL DE FOTBAL
OLANDA-ROMANIA

După cum am mai anunțat, 
meciul amical internațional 
Olanda — România va fi 
transmis astăzi, de la ora 
21,10 (ora României), de stu
dioul nostru de televiziune. 
Comentează Cristian Țopescu, 
avînd colaborarea fotbalistu
lui Cornel Dinu.

ĂSTĂ-SEARĂ, LA ORA 19, ÎN SALA FLOREASCA

ROMANIA-SPANIA
Bogat și variat program

lotului mare i portarul Orban. 
Chicid și Dan Marin.

Avem, deci, toate motivele 
să credem că meciul de as
tăzi după amiază, prin care 
selecționata Spaniei îșl în
cheie turneul în țara noas
tră, VA OFERI O DISPUTA 
FRUMOASA susținută de toa
te atributele handbalului mo
dern : spectaculozitate, dina
mism, viteză.

tehnic șl

autoritar 
linie de

Abia s-au încheiat ecouri
le stîrnite de cele două mari 
turnee internaționale, ambele 
dotate cu „TROFEUL CAR- 
PAȚI", și pe primul plan al 
actualității sportive, handba
lul se înscrie din nou cu cî
teva interesante întreceri în 
care sînt angajate 
reprezentative ale

începutul acestui 
„serial" va fi făcut
tăzi, în sala Floreasca de la 
ora 19, cînd amatorii 
handbal din București 
avea prilejul să urmărească
PARTIDA DINTRE SELEC
ȚIONATA ROMÂNIEI 
CEA A SPANIEI.

Întîlnirea promite un spec-

primele 
țării.

atractiv 
chiar as-

tacol de calitate, cunoscută 
fiind, pe de o parte, valoa
rea reprezentativei țării noas
tre, care va prezenta în acest 
meci garnitura completă și, 
pe de altă parte, forma as
cendentă manifestată de hand- 
baliștii spanioli în turneul 
pe care îl întreprind în 
mânia. în acest sens, nu 
lipsit de interes faptul 
în cel de al doilea joc
ținut la Timișoara, jucătorii 
iberici au fost Ia un pas 
victorie — numai uncie 
rori de arbitraj pri.vîndu-i 
un succes meritat în fața 
cbipei noastre de tineret, 
tărită cu trei componenți

ROMANIA R.F. a GER

MANIEI (FEMININ)

de 
vor

ȘI

Ro- 
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că 
sus-
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în
ai

handbalistelor 
reprezentativă 
nou în fața 
vor tntîlni la

din echi- 
să apară 
publicului. 
Timișoara

După cîteva zile va fi rîn- 
dul 
pa 
din
Ele
și București selecționata R.F. 
a Geriiianiei. Prima partidă 
va fi găzduită de sala Olim
pia din Timișoara în ziua de 
6 decembrie, iar cea de a 
doua de sala Floreasca din 
Capitală în ziua de 8 decem
brie.

Din noianul de probleme 
existenta în fotbalul nos
tru, una — nicidecum mi
noră — este aceea a re
prezentării cît mai onora
bile în competițiile oficia
le — continentale și extra- 
continentale — prin echi
pele noastre naționale și 
de club.

Nu este destul să fi cîș- 
tigat o anumită cotă valo
rică în Mexico 70, dacă ul
terior nu știm s-o creștem 
de la zi la zi prin dese 
prezențe românești la di
verse mari întreceri spor
tive din Europa și din a- 
fara ei. De altfel, toți fac
torii de răspundere ai Fe
derației de fotbal recunosc 
necesitatea unui asiduu ro
daj internațional pentru 
toate echipele noastre, spre 
a putea învinge complexe
le ce ies la iveală atunci 
cînd ele întîlnesc adversa
re străine cu nume presti
gioase. în special, echipe
le de club nu și-au găsit 
încă o bună cadență în 
marșul lor pentru escala
darea diferitelor stadii din 
competițiile europene.

Dar, pentru o demnă 
comportare în aceste con
fruntări oficiale este, cre
dem, necesar să se îrtfoc- 
mească un judicios calen
dar internațional pe latura 
întîlnirilor amicaie, cu par
ticipări puternice din țările 
cu fotbal avansat.

Să încercăm orice efor
turi, morale și materiale, 
pentru a reactiviza contac
tele internaționale, a le 
înmulți, chiar dacă va tre
bui ca în acest scop să se 
cheltuiască unele fonduri.

Organizarea în centrele 
noastre a unor turnee, la 
care să fie invitate adver

sare valoroase, pentru ca 
jucătorii români să nu se mai 
intimideze de faima clubu
rilor și de numele unor 
mari vedete ale fotbalului 
mondial, ar fi extrem de 
utilă. Un început de afir
mare în acest sens l-am 
avut în partidele susținute 
de reprezentativa A cu e- 
chipele Angliei și R.F. a 
Germaniei și — nădăjduim 
— și în meciul de astăzi 
de la Amsterdam.

Trebuie să ne amintim, 
oare, numai cu nostalgie 
de turneele balcanice de 
la București, de Cupele 
Dunării și Europei centra
le, de contactele strînse cu 
mari echipe de club și re
prezentative, de turneele e- 
fectuate de Dinamo Bucu
rești la New York sau de 
C.C.A. în Anglia ?

De ce în ultimul timp, 
ritmul înlîlnirilor amicale a 
slăbit tot mai mult, iar ca
drul a devenit din ce în 
ce mai restrîns ? De pilda, 
turneul Litoralului, inițiat 
de „Farul", numai după un 
singur an a intrat în ano
nimat.

în locul întîlnirilor, rare 
și întîmplătoa.re,. să inițiem 
o acțiune temeinică, seri
oasă, cu program bine stu
diat care să includă atît lo
turile naționale cît și echi
pele de club (mai ales) și 
în care confruntările în 
deplasare să alterneze cu 
turneele organizate în ța
ră, spre a oferi fotbaliști
lor noștri bune ocazii de 
întrecere, iar marii mase 
de iubitori ai balonului ro
tund, noi prilejuri de în- 
cîntare sportivă.

VIRGIL ECONOMU

5/1 NU SUPĂRĂM... LOGICA!
Ne-au interesat mai mult 

ca oricînd rapoartele obser
vatorilor federali, după eta
pa a 12-a a diviziei A, care 
a suscitat vii discuții în ju
rul unora dintre arbitraje. 
Am ținut, în primul rînd, să 
cunoaștem opinia observatoru
lui federal Gheorghe Botes- 
cu, în legătură cu modul cum 
și-a îndeplinit misiunea 
Gheorghe Popovici, conducă
torul aprigului meci dintre 
Rapid și Dinamo. Era vorba 
de arbitrajul cel mai mult 
comentat, atît de către spec
tatori, cît ‘ *
sportivi, în. 
ma deciziei 
cînd, la o 
prafața de . ... , ..
Constantinescu, portarul l.ui 
Dinamo, și înaintașul Rapi
dului, Marin Stelian, condu
cătorul jocului, apreciind că 
Marin Stelian a fost obstruc- 
ționat, și nu faultat, a dat 
lovitură liberă indirectă. De
cizia arbitrului a stîrnit mul
te discuții, existînd păreri 
„pro“ și „contra" penalty-ului.

In raportul său Gheorghe 
Botescu nu se oprește de loc 
Ia această fază, ceea ce în
semnează că, pentru el, ea 
n-a fost litigioasă. Referin- 
du-se la arbitraj, observatorul 
federal consideră că Gheorghe 
Popovici a condus „în gene
ral corespunzător, {ață de 
miza mare a jocului". Aceas
ta a fost, de altfel, și opinia 
ziarului nostru, exprimată în 
cronica meciului.

Un alt arbitraj care a sur
prins, desigur, prin cele nu
mai trei stele primite de con
ducătorul partidei, a fost cel 
de la Cluj, unde s-au întîl- 
nit echipa locală, G.F.R., și

și de cronicarii 
special prin pris- 
din repriza a II-a, 
„întîlnlre" în su- 
pedeapsă, între

A. 
al 
se 
de

ENE DANIEL ȘI... RĂZBUNĂTORII
Ene Daniel. Jucător talentat, 

de toată lumea cunoscut. Bucu- 
reștean la origine, el și-a găsit 
consacrarea pe meleagurile Ba
căului. De la un an la altul, a 
urcat pe scara valorilor, ajun- 
gînd pină la porțile echipei na
ționale. In cei peste trei ani de 
cînd joacă la Sport club Bacău 
și-a ciștigat simpatia publicului 
de aici, care îi admira calitățile 
de necontestat — de tehnician 
și golgeter. Azi. insă... e alt
fel.

Totul a pornit din vară, din 
timpul perioadei de transferări. 
Atunci, Ene Daniel și-a mani-

ROMANIA — CEHOSLOVA

CIA (BĂIEȚI)

totDupă numai 24 de ore, 
în sala Floreasca, va avea 
loc meciul dintre SELECȚIO
NATELE MASCULINE ALE 
ROMÂNIEI ȘI CEHOSLOVA
CIEI, joc care nu mai are 
nevoie de nici un fel de re
comandare, deoarece confrun
tările dintre aceste două e- 
chipe au furnizat întotdea
una dispute echilibrate și de 
un excelent nivel tehnic. In 
ziua de 11 decembrie, tot Ca
pitala va găzdui revanșa a- 
cestei intîlniri.

★

Ar mai fi de adăugat, pen
tru a avea o imagine exactă 
asupra tuturor competițiilor 
handbalistice ce vor avea loc 
în această perioadă în țară și 
turneul echipei feminine 
R.S.S. Ucrainene, care va 
voîua la București intre 9 
17 decembrie.

a
e-
Și

testat dorința de a reveni in 
București, solicitînd clubului 
său dezlegarea. Dar cererea i-a 
fost refuzată. S-a hotărit, a- 
tunci. să mai joace la Bacău un 
an, timp după care clubul i-a 
promis dezlegarea. Ene a îm
brăcat din nou tricoul echipei 
băcăuane, rămînînd același ju
cător de bază.

__Și totuși, de la revenire, 
cît de bine ar juca Ene Daniel, 
foarte mulți dintre cei ce-1 lău
dau cîndva și îl idolatrizau, pur 
și simplu, au început să-i con
teste calitățile, să nu-i mai re
cunoască părțile bune. Cu re
gret am constatat că unii oa
meni care lucrează chiar în ca
drul clubului au fost prinși în 
acest cerc al... răzbunătorilor. 
Nu o dată am auzit spunîn- 
du-se : „Ene nu mai joaeă ca 
altădată”. „Nu vrea"... „Nu 
aleargă”... „Așteaptă doar oca
zia de gol". La Constanța, deși 
Ene Daniel a marcat cele două 
goluri ale echipei sale, omul de 
lingă noi îi urmarea cu insis
tență orice greșeală și nu întîr- 
zia să „ne convingă" : „Vedeți, 
ce v-am spus cu ?"

La început am crezut că e o 
simplă părere. Din nefericire, 
însă, acest curent „anti-Ene“ a 
ajuns, se pare, chiar și în apro
pierea echipei. Altfel nu ne pu
tem explica faptul că sîmbătă, 
la jocul cu Steagul roșu. Ene 
Daniel a apărut pe lista rezer
velor. S-a apelat la serviciile 
sale abia după pauză, cînd gaz
dele se dovedeau neputincioase 
în a deschide scorul. Atunci, 
și-au amir t unii de golgeterul 
de altădată. Dar, Ene n-a pu
tut face minuni, nu a reușit să 
intre imediat în joc și ironiile 
din tribună au început să-1 în
țepe.

De ce această poziție față de 
Ene Daniel ? Cu ce a greșit 
el ? Oare faptul că a dorit să 
revină în București, lingă fa
milie. constituie un act atît de 
grav ? Nu interesează pe nimeni 
și situația familială a fotbalis
tului respectiv ? Oare în afară 
de poziția echipei in clasament, 
de golurile pi; care le înscrie 
și de cele două puncte, nu pre
ocupă pe nimeni starea sufle
tească a jucătorului in cauză ?

Cînd lotul national a fost în 
pregătire la Poiana Brașov, am

stat mult de vorbă cu Ene. Era 
emoționat de faptul că fusese 
chemat printre selecționabili și 
ne mărturisea că dorește nespus 
de mult să debuteze în națio
nală, promițînd că se va strădui 
să re comporte cît mai bine în 
acest campionat — cînd joacă 
tot Ia Sport club Bacău — 
pentru a confirma speranțele 
puse în el. Dar, iată, ajutorul 
pe care trebuie să-1 primească 
se lasă așteptat chiar din par
tea clubului său și, mai ales, a 
SPECTATORILOR, care-i caută 
acum lipsurile cu luminarea, 
deși altă dată îl lăudau. Ene 
Daniel, jucător disciplinat, con
știincios, s-a întors la Bacău 
cu gîndul sincer de a juca încă 
un an si apoi să revină lingă 
familie. Crede oare cineva că 
șicanele care i se fac, atmosfe
ra ce se țese în jurul său pe 
nedrept pot duce la ceva bun î 
Indiferent, însă, unde va evolua, 
Ene Daniel este un fotbalist ce 
se află în atenția selecționerilor 
și a iubitorilor (adevărați) ai 
fotbalului.

Constantin ALEXE

Universitatea Craiova. Anali- 
zînd arbitrajul lui Aurel 
Bentu. fostul arbitru Fran- 
cisc Mateescu, prezent de 
data aceasta în incinta tere
nului, în calitate de obser
vator federal, consideră că, 
„în general, A. Bentu a con
dus bine această partidă, dar... 
a apreciat greșit poziția de 
ofsaid a lui O. Ionescu, în 
min 65, cînd acesta a înscris". 
Și iată, în felul acesta, două 
stele pierdute de către unul 
din bunii noștri arbitri.

în timp ce, la Cluj, 
Bentu nu ratifica un gol 
gazdelor, la Timișoara 
prodlicea un fapt la fel
puțin obișnuit t arbitrul Ion 
Rus nu acorda o lovitură de 
la 11 metri pentru gazde, la 
un henț în careu. Să nu fi 
văzut infracțiunea ? Să fi 
considerat că a lipsit ele
mentul intențional ? Evident, 
unii arbitri — și noi am ri
dicat de mai multe ori aceas
tă problemă — se cam gră
besc să acorde penalty pentru 
gazde, în asemenea situații, 
fără a-și mai face o problemă 
de conștiință din avantajarea 
localnicilor prin astfel de de
cizii. .. salvatoare. Ceea ce 
nu însemnează, însă, că tre
buie să se cadă în cealaltă 
extremă, prejudiciindu-se o 
echipă, în speță cea gazdă, 
numai pentru motivul că o 
decizie în favoarea ei, un 
henț în careu, ar putea fi 
interpretată în fel și chip. An
trenorul emerit Coloman 
Braun, prezent la meciul de 
la Timișoara, consideră că 
Ion Rus trebuia să dea lovi
tură de la 11 metri pentru 
C.F.R. Timișoara. Mai greu 
ne-a fost, însă, să cunoaștem 
opinia observatorului fede-, 
ral Iancu Ceaureanu, citin- 
du-i raportul. Acesta ne 
spune pe de o parte 
că arbitrul a greșit la faza 
respectivă, iar pe de altă 
parte face următoarea relata
re a celor întîmplate: ,,Pînă 
în minutul 70, a arbitrat 
foarte bine. în acel moment 
s-a tras un șut puternic la 
poarta lui F.C. Argeș. Mingea 
A ȘTERS PIEPTUL ȘI I-A 
SĂRIT PE MINĂ și printr-un 
GEST REFLEX a * * ‘ *
corner" (n.n. i 
ne aparțin)

Evident, sîntem 
'două alternative i 
valabilă 
greșeala arbitrului, 
valabilă descrierea fazei incri
minate. 2. Dacă corespunde 
adevărului descrierea fazei, 
nu corespunde adevărului 
aprecierea la adresa arbitru
lui.

Ori e gest REFLEX, ori 
este INTENȚIE!!?!...

Noi nu vedem o ieșire din 
această dilemă.

Jack BERARIU

deviat-a în 
sublinierile

în
1.

fața a 
Dacă e 

aprecierea privind 
nu este

LOTO-PRONOSPORT
• MARI PREMIAȚI I.A LOTO —

PRONOSPORT
• TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

LOTO — 8 DECEMBRIE 191» 
Pe tabelul marilor premiați

din ultima vreme, se situează 
zeci de cîștlgătorl de premii în 
autoturisme de diverse mărci și 
capacități cilindrice.

Dintre ultimii cîștlgătorl la 
„Loz în plic“ cităm pe: Rădu- 
canu Verginla din comuna 
Curcani, județul Ilfov — Moskvicl 
408 — la 27 noiembrie, știrbu 
Cornelia din Fălticeni — Flat 850 
— la 27 noiembrie, Gheorghina 
Vaslle din Eforie Nord — Flat 
85o — la 28 noiembrie, Avădanel 
Mihai din Slănlc Moldova — 
Moskvlcl 403 — la 23 noiembrie, 
Nevrlceanu Petru din Reșița — 
Moskvlcl 408 — la 30 noiembrie, 
Rîpeanu Gheorghe din Negru 
Vodă, Județul Constanța — Skoda 
S. 100 — la 30 noiembrie 1970.

Astăzi, în Jurul orei 19.10, îna
intea tragerii Pronoexpres, care 
se va transmite direct din studioul 
Televiziunii, se va face înmî- 
narea actului de proprietate al 
unui autoturism Fiat 850. parti
cipantului Dulgheru Mitică, elec
trician auto la întreprinderea „Ex

ploatare Stuflcolă" din Tulcea, 
care a cîștlgat autoturismul cu 
un loz din seriile speciale de 6 
lei.

UN NOU PRILEJ DE A C1ȘTI- 
GA AUTOTURISME SAU PRE
MII IN BANI, vi-1 oferă trage
rea excepțională LOTO din 8 
decembrie a.c., care acordă în 
număr NELIMITAT autoturis
me DACIA 1300 și MOSKVICI 408 
cu caroserie 412, excursii la PA
RIS, excursii a două locuri in 
Cehoslovacia cu vizionarea me
ciului Cehoslovacia — România, 
premii în numerar de valoare 
variabilă și premii fixe în bani.

Procurațl-vă bilete din vreme.
PREMIILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT NR. 48 
DIN 29 NOIEMBRIE 1970

Categoria I : (13 rezultate) 1
variantă 50% a 62 354 lei șl 1 va
riantă 10% a 12 471 Iei;

Categoria a II-a : (12 rezultate) 
21 variante a 4 276 lei;

Categoria a IlI-a : (11 rezultate) 
210.6 variante a 640 lei.

Participantul CĂPRĂHOIU 
GHEORGHE din București lucind 
un buletin combinat 50% a obți
nut o suită de premii în valoare 
totală de 79 982 lei.



CUNOAȘTEM ÎN PROfUNZIMf SPORTIVII
Șl SĂ ACȚIONĂM Cil II ÎN FUNCȚII Of III ACIIIIÎ 

LOR PERSONALE"
De vorbă cu HONORE BONNET, Costul director tehnic 

al echipei Franței de schi alpin
Honors Bonnet este unul 

din acei rari antrenori care 
au dobîndit o notorietate ega
lă străluciților săi elevi. In 
1954 este chemat să ia în 
mîinile sale destinele echipei 
de schi alpin a Franței, pe 
care nu a părăsit-o decît 
după memorabilele Jocuri 
de la Grenoble din 1968. Ti
tlurile sale de glorie: 8 me
dalii de aur la Jocurile O- 
limpice din 1960, 1964, 1968 ; 
8 titluri la campionatele 
mondiale din 1960, 1962, 1964 ; 
18 medalii de aur, argint și 
bronz la C.M. de la Portillo. 
A revoluționat 
antrenamentului, 
un personaj nou : acel al or
ganizatorului strateg. Adver
sar al „rețetelor miraculoase" 
a pus la punct o nouă for
mulă de antrenament supusă 
consultării concurenților : fil
marea evoluțiilor, corectarea 
mișcărilor prin radio și ana
liza stilurilor cu ajutorul 
proiecției. Dotat cu o solidă 
formație intelectuală și cul
turală, un spirit activ și ge
neros, își atrage o 
simpatie în întreaga 
sportivă. Părăsește 
Franței din proprie 
vă, cînd se afla în plină glo
rie, nu înainte de a-și forma 
doi demni urmași în antre
norii : J. Beranger și R. Sul- 
pice. Azi, la 58 de ani este un 
activ director sportiv al sta
țiunii PRA—LOUP și un 
adevărat dascăl pentru acei 
care au nevoie de marea sa 
experiență. Este tocmai ceea 
ce face, la solicitarea noas
tră, în rîndurile de mai jos.

REP: Ce considerați că 
este esențial în activitatea 
cu tinerii și pe ce criterii tre
buie să se bazeze selecția vi
itorilor competitori ?

H.B. Esențialul în antre
namentul tinerilor schiori 
este de a ști să jonglezi cu 
temperamentul lor propriu, 
fără a voi să impui o anu
mită regulă rigidă, 
tinerii schiori francezi 
sînt niciodată forțați să 
eze într-o manieră sau 
Deci, în mod esențial, 
iRESPESTĂM PERSONALI
TATEA FIECĂRUIA și il 
ajutăm să se dezvolte. Noi 
nu vrem să facem din con- 
curenții noștri mecanisme sau 
roboți. Ei trebuie să gîndeas- 
că și să acționeze prin ei 
înșiși. în concluzie, antrenorii 
francezi consideră un tânăr 
schior ca un tablou aproape 
finit, asupra căruia el nu 
operează decît cu retușurile 
necesare pentru obținerea 
unui excelent randament pe 
planul unic al performanțe
lor. ©riteriile după care des
coperim un tînăr viitor cam
pion răspund în esență la 
ceea ce numim „PUNCH", 
cu alte cuvinte o forță _ psi
hică aliată calităților fizice, 
unei solide acuități vizuale 
și unei voințe tenace de a 
munci, unei mari ambiții ce 
poate fi chiar de domeniul 
orgoliului.

REP: Sinteți pro sau con
tra specializării pe probe ?

H.B.: Eu sînt categoric 
împotriva specializării pe pro
be. Este o stupiditate, pentru 
că fiecare disciplină în schi 
servește uneia sau celeilalte, 
sau celor două laolaltă. Pe 
de altă parte, într-un sport

concepțiile 
impunînd

mare 
lume 

echipa 
inițiati-

Astfel, 
nu 

schi- 
alta. 
NOI

adaptarea unui anumit tip de 
tehnică unui concurent; bu
na cunoaștere a dieteticii, lu
cru important pentru exce
lenta funcționare a stomacu
lui, cu atît mai mult cu cît 
schiorul este chemat să frec
venteze o mulțime de țări 
de la o săptămână la alta; 
cunoașterea absolut perfectă 
a zăpezii, materialului, a pro
blemelor și a regulamente
lor ; cunoștințe medicale și 
de prim ajutor, spirit tactic, 
capital într-un sport în'care 
există faimoasele 
F.I.S.; • autoritate,

Una din marile vedete ale 
schiului francez, a cărei rea
pariție pe pistele albe este aș
teptată cu interes: Annie
Famose.
unde seriile, tragerea la sorți, 
riscul permanent al căză
turii duc la mare nesiguran
ță în competiții, este mai în
țelept să-i dai sportivului trei 
șanse decît una singură. în 
fine, majoritatea competiți

ilor au clasament pentru 
combinată și este ridicul să 
nu ne gîndim ca sportivul 
să nu figureze măcar în 
palmaresul combinatei.

REP : Se poate vorbi de o 
pregătire psihologică specială 
în contextul antrenamentului 
și participării la competiții 
a schiorilor ? Care ar fi 
rametrii săi ?

H.B. : în cursul anilor 
studiat pe sportivii mei 
cu ajutorul 
psihologilor, 
este singurul 
CUNOASCĂ 
ME SPORTIVII ȘI SA AC
ȚIONEZE CU EI ÎN --------
ȚIE DE REACȚIILE 
PERSONALE,

REP: Ce calități 
să întrunească un bun an
trenor ?

H.B. : Un bun antrenor ar 
trebiii să posede toate calită
țile, ceea ce, evident, este 
imposibil. în caz contrar, 
acesta nu va fi cîtuși de pu
țin un om, ci un fel de 
dumnezeu prea departe de 
problemele umane pentru a 
ie putea cuprinde și soluțio
na. Totuși cîteva calități sînt 
necesare : ounoașterea perfec
tă a tehnicii și inteligența 
suficient de solidă pentru a 
nu se lăsa obsedat de ea; 
cunoașterea temeinică a ana
tomiei, psihologiei, de acea 

.manieră care să-i permită

punctaje 
generozi

tate, spirit larg ; cunoașterea 
de limbi străine — o cul
tură generală bine dezvolta
tă,. pentru a putea răspunde 
în fiecare clipă problemelor 
puse de schiori, 
mai mult decît 
NOAȘTEREA 
PERFECTA A 
A TÎNÂRULUI 
TULUI MAI PUȚIN ÎNAIN
TAT IN VÎRSTA, A CALI
TĂȚILOR SI A SLĂBICIU
NILOR SALE, A MEDIU
LUI DE UNDE PROVINE, 
A ASPIRAȚIILOR 
PROFUNDE.

REP : Ați cunoscut 
români; doriți să le 
teți ceva ?

H.B.: Urez schiorilor ro
mâni succese în antrenamen
te și competiții.

Am mulțumit domnului 
Honoră Bonnet pentru ama
bilitatea cu care ne-a răs
puns la întrebări, urîndu-i 
la rîndul nostru multă să
nătate.

In fine, și 
toate: CU-

ABSOLUT 
COPILULUI, 
SAU ADUL-

SALE

sportivii 
transmi-

Interviu realizat de
prof. Ion MATEI

filozofilor 
dar antrenorul 
care trebuie să 
IN PROFUNZI-

FUNC- 
LOR

trebuie

C. C. E. la polo 

PARTIZAN BELGRAD 

Șl S.K.K. STOCKHOLM 

ÎN TURNEUL LINAL
In ultima zi a semifina

lelor „C.C.E." la polo, de 
la Belgrad, s-au înregis
trat rezultatele: Partizan 
Belgrad — Akademik Sofia 
7—4, S.K.K. Stockholm — 
Ethnikos Pireu 3—3. Clasa
ment : 1. Partizan — 6 p; 
2. S.K.K.S. 3 p ; 3. Akade
mik Sofia — 2 p ; 4. Ethni
kos Pireu — 1 P. Primele 
două formații s-au calificat 
pentru turneul final al com
petiției.

HOCHEISTII POLONEZI

ÎNVINȘI LA OSLO
*

Peste 3 000 de spectatori au 
urmărit la Oslo revanșa în
tâlnirii internaționale de ho
chei pe gheață dintre selec
ționatele Norvegiei și Polo
niei. La capătul unui joo e- 
chilibrat, hocbeiștii norvegieni 
au terminat învingători cu 
scorul de 3—2 (0—0, 1—1,
2—1). In primul meci, dispu
tat la Stavanger, echipa Nor
vegiei cîștigase cu 3—0.

Din Sofia, trimisul nostru special, ADRIAN VASILIU, transmite s

DINAMOVIȘTII BUCUREȘTENI 
AȘTEAPTĂ OPTIMIȘTI MECIUL CU AKADEMIK

SOFIA, 1 (prin telex). —
După o întîrziere de trei 

ore, lotul baschetbaliștilor de 
la Dinamo București a sosit 
în capitala țării prietene. Da-

„GREII“

BOXULUI

SE CONTRAZIC...

torită orei tirzil, antrenorul 
Dan Niculescu a suspendat an
trenamentul de acomodare ce 
era prevăzut pentru marți sca
ra. Albu și echipa sa va face 
cunoștință cu sala de joc, pen
tru un prim antrenament, 
miercuri dimineața. Meciul este 
programat joi seara și se va 
disputa în sala Slivnița, care 
are o capacitate de 500 de 
locuri.

Dinamoviștii vor avea în A- 
kademic Sofia un adversar 
deosebit de dificil. Baschetba-

liștii bulgari se află In campio
natul țării lor, după cinci e- 
tape, pe locui I în clasament, 
cu 10 puncte din tot atîtea 
posibile, ceea ce denotă valoa
rea lor ridicată. Duminică, A- 
kademik a jucat împotriva for
mației LIaskov, pe care a in- 
trecut-o de o manieră catego
rică, cu 81—58.

In tabăra dinamovistă opti
mismul este, insă, evident, 
băieții fiind hotărîți să facă 
totul pentru a obține un rezul
tat cit mai bun.

La New York, In cadrul unul 
interviu acordat presei, campio
nul mondial de box la cat. grea, 
Joe Frazier, a declarat ziariști
lor că în meciul cu Bonavena, 
Cassius Clay are fără îndoiala 
prima șansă. în ceea ce privește 
viitorul său meci cu Clay, Fra
zier a declarat : „11 voi scoate 
din luptă așa cum am făcut-o și 
cu alții..."

Pe de altă parte, boxerul ar
gentinian Oscar Bonavena, care 
se află în tabăra de antrenament 
de la Monticello (în apropiere de 
New York), în vederea meciului 
cu Cassius Clay, a declarat zia
riștilor că el este convins de 
superioritatea sa șl nu crede că 
fostul campion mondial îi va re
zista 15 reprize. Aflînd de această 
declarație, Cassius Clay, la rîn- 
dul său, a ținut să precizeze că 
îl va face k.o, în repriza a 9-a • 
pe argentinian I

Meciul dintre cel doi candidați 
la titlul de challenger al campio
nului mondial Joe Frazier va 
avea loc, după cum se știe, luni 
7 decembrie la „Madison Square 
Garden” din New York.

TELEX • TELEX • TELEX
Sezonul de sărituri pe schiuri 
a fost inaugurat în U.R.S.S. pe 
trambulina de la Kirov. Victoria 
a revenit lui Anatoli Sceglanov, 
care a furnizat o surpriză, în- 
trecîndu-1 pe campionul olimpic, 
Vladimir Belousov, și pe cam
pionul mondial, Gări Napalkov. 
învingătorul a totalizat 230,4 p 
(cele mal lungi sărituri ale sale, 
măsurînd 71 m șl 66 m).■
Concursul internațional de călă
rie de la Viena a continuat cu 
o nouă probă de obstacole, in 
care victoria a revenit cunoscutu
lui campion italian Plero d’In- 
zeo. Pe locul secund s-a clasat 
fratele său Raimondo, urmat de 
vest-germanul Hugo Simon și de 
englezul David Broome.■
Prima probă de slalom uriaș a 
noului sezon internațional de schi 
de la Davos a fost cîștigată de 
elvețianul Walter Tresch, cro
nometrat pe o pirtie de 12Oo m 
cu ^timpul de 1:58,82.

In campionatul unional de ho
chei pe gheață s-au disputat două 
noi întîlnlrl. La Novosibirsk, e- 
chipa locală Sibir a pierdut la 
limită cu 4—5 în fața formației 
Spartak Moscova. T.S.K.A. Mos
cova a întrecut cu scorul de 5—3 
echipa Traktor Celiabinsk.

In cadrul unei reuniuni atletice 
de sală desfășurate la Koln, pro
ba de 50 yarzi garduri a fost 
cîștigată de americanul Tom Hill 
cronometrat în 5,9 Clasați pe 
locurile 2—3, cu timpul de 6.0, 
francezul Guy Drut șl vest-ger- 
manul Gunther Nickel au egalat 
cea mal bună performanță euro
peană a probei.■
Cea de-a 16-a ediție a tradițio
nalului concurs de ciclocros de 
la Păru (Franța) a reunit la 
start 42 de alergători, victoria 
revenind francezului Pierre Ber
net. cronometrat, pe distanța de 
24 km, cu timpul de lh 18,0.■
In car-plonatul mondial de base
ball pentru amatori de la Bar- 
ranquilla (Columbia) > selecțio
nata Cubei a învins cu scorul de 
10—1 Nicaragua.■
Cu prilejui galei de box des
fășurate la „Palatul Sporturilor” 
din Paris, semimljlociul francez 
Robert Gallois l-a învins prin k.o. 
tehnic, în repriza a 10-a, pe David 
Melendez (Porto Rico). In limi
tele categoriei mijlocii, boxerul 
francez Max Cohen a cîștlgat tot 
Prin k.o. tehnic, în repriza a 
9-a, ta fața americanului Fraser 
Scott.

Ultimele liniile in opcn-ul de la Stockholm

CLIFF RICHEY A CÎȘTIGAT 
DEFINITIV „MARELE PREMIU" - F.I.L.T.

Gordon Banks nu mai 
deține forma de zile 
mari... Iată-l pe fostul por
tar al naționalei engleze, 
răminînd simplu spectator 
în poarta lui Stoke City, 
la lovitura de cap expe
diată de Peter Osgood 
(Chelsea), intr-un meci 
recent al primei ligi.

Foto : KEYSTONE

VEDETA SĂPTĂMÎNII HANS ALSER

ALF RAMSEY DECLARA

DE LA BRAZILIA"INIMIC DE INVAȚAT>ZANGLIA NU ARE
.. .Acestea sînt cuvintele cu 

care antrenorul reprezentativei 
engleze termina analiza recen
tului meci amical cu echipa 
R.D. Germane, partidă în care 
formația Albionului se compor
tase remarcabil (3—1). Primul 
joc al naționalei engleze după 
C.M. din Mexic era așteptat 
cu Interes de întreaga lume 
fotbalistică și cu oarecare neli
niște — de altfel nedisimulată 
— de Alf Ramsey, întrucît ad
versarul ales se anunța redu
tabil. iar, pe de altă parte, în; 
depărtarea din echipă a lui 
Gordon Banks și a fraților 
Charlton ridicase destule gla
suri împotriva sa. înlocuitorii 
titularilor amintiți au dat însă 
deplină satisfacție și, în gene
ral, întreaga echipă a evoluat 
la un nivel superior. în 90 de 
minute, elevii lui -„sir Alf" au 
redus Ia tăcere pe detractorii 
care considerau ,,imorală și ne
mulțumitoare” înlocuirea renu- 
miților titulari, acordînd o șan
să tinerilor Shilton. Sadler sau 
Clarke.

Judecind -„la rece" afirmația 
din titlul artioolului nostru, 
nu-1 putem acuza pe directorul 
tehnic al naționalei Angliei de

lipsă de modestie. El nu susține 
că va găsi azi-mîine un nou 
Pele și, desigur, nici nu-și va 
pierde timpul căutîndu-1. Prin 
aceste cuvinte, Ramsey vrea 
pur și simplu să spună — așa 
cum se remarcă și în cronica 
meciului, publicată în cotidianul 
francez „L’EQUIPE” — că for
ma bună a jucătorilor săi. îi 
permite să folosească o tactică 
de joc obișnuită brazilienilor, cu 
trei vîrfuri de atac în prima 
linie. Pînă acum, în preceden
tele experiențe, utilizarea a trei 
vîrfuri de „șoc" nu dăduse re
zultatele cele mai bune dar, de 
data aceasta, pe gazonul de la 
Wembley ea a constituit o reu
șită totală.

Echipa engleză a practicat un 
fotbal incisiv, fiecare jucător 
găsindu-și cea mai bună pozi
ție în teren și aflîndu-se în ace
lași timp în permanentă mișca
re. Siguranța apărării — diri
jată cu autoritate și dezinvol
tură de Bobby Moore — și ex
celenta organizare a jocului la 
mijlocul terenului de către Ball, 
distribuitorul a numeroase 
•mingi utile atacului, a permis 
celor trei oameni de „șoc“_ — 
Clarke, Hurst și în special Lee

Echipa hi Fele nu mai poate câștiga

să macine în permanență apă
rarea adversă. Sprijiniți adese
ori de fundașii de margine 
Sadler și Cooper, atacanții en
glezi au creat multe faze peri
culoase, înscriind trei goluri și 
trimițmd de patru ori balonul 
în bară ! Este pentru prima 
oară — de la campionatul mon
dial din 1966 — eînd echipa lui 
Alf Ramsey reușește să-și re
găsească omogenitatea cvasi- 
perfectă care i-a adus titlul 
mondial acum patru ani.

Afirmația lui Ramsey își gă
sește — pare-se — un suport 
chiar în declarația făcută după 
meci de Georg Buschner, con
ducătorul tehnic al echipei R.D. 
Germane care, felicitîndu-1 pe 
selecționerul britanic, 1 s-a a- 
dresat astfel : „Dacă mai dis
puneți de 11 jucători la fei 
de buni ca aceștia care au ju
cat astă-seară. Anglia nu tre
buie să se teamă pentru cam
pionatul mondial din 1974. Cu 
o asemnea echipă ați fi putut 
cîștiga în Mexic". Ramsey a 
replicat: „Nu am 22, cl 44 de 
jucători de valoare sensibil e- 
gală care pot fi selecționați și 
titularizați !...“

După cum se vede, orgoliul 
britanic n-a digerat prea bine 
eșecul din Mexic și planul de 
bătaie pentru viitoarea ediție 
este pus acum în aplicare cu o 
energie sporită.

la 
1963), ală- 
cunoscutul 
Johansson, 
europenele 

pe

Au luat sfîrșit întrecerile tur
neului international „open* de 
tenis de la Stockholm. în ul
tima finală, cea de dublu băr
bați, cuplul american Arthur 
Ashe — Stan Smith a învins 
cu <5—0, 5—7, 7—5 perechea 
australiană Bob Carmichael 
— Owen Davidson.

Tn urma rezultatelor înregis
trate la acest turneu, pe pri
mele locuri în clasamentul fi
nal al „Marelui premiu' al 
Federației internaționale de 
tenis — care a cuprins 17 a-

semenea întreceri — se gă
sesc : 1. Cliff Richey (S.U.A.) 
— 60 p; 2. Arthur Ashe 
(S.U.A.) — 55 p, 3. Ken Ro- 
sewall (Australia) — 53 p; 
4. Rod Laver (Australia) — 51 
p; 5. Stan Smith (S.U.A.) — 
47 p; 6—7. Zeliko Franulo- 
vici (Iugoslavia) și John New
combe (Australia) — cîie 35 p 
etc. Jucători români llie Năs- 
tase. și Ion Țiricrc, care n-au 
participat la întreg circuitul 
de turnee, au totalizat 25 p 
și, respectiv, 19 p.

ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI 
JOACĂ ASTĂ SEARĂ LA AMSTERDAM

(HJrmare din pag. 1)

„Cupa Robertao"
sCupa Robertao”. Identică cu 

un campionat al Întregii Brazl- 
lli. care se deslășoară tn pre
zent în două grupe, se apropie 
de sftrșlt. Pe ce criterii se or
ganizează această competiție a 
celor mal bune echipe braziliene? 
După ce s-au încheiat campio
natele statelor respective, cele 
mal bune formații au fost Îm
părțite în două grupe 4 grupa A 
cu 8 echipe șl grupa B cu 9 e- 
chlpe. interesant este faptul că 
echipele care s-au Intîlnit în ca
drul campionatului statului res
pectiv, nu mal susțin cele două 
meciuri (tur-retur) In aCupa 
Robertao*.

Para surprinzător faptul că 
celebra formație F. C. Santos Joa
că un rol minor In această în
trecere. Cum este posibil ca o 
formație în care evoluează Pele, 
Carlos Alberto șl Clodoaldo să 
ocupe penultimul loo în grupa 
A ? Explicații există, totuși. In 
primul rînd, marile vedete nu 
mal sînt în forma avută la sMun- 
dlal", Iar în al doilea rînd, spe
cialiștii afirmă că tinerii .: Ma
nuel Marla, Douglas, Luis, Carlos, 
Leo șl Osni — deși talentațl — 
nu au suficientă rutină șl expe
riență

Așadar, pentru titlul de cam

pioană a țării șl cîștlgarea 
„Cupei Robertao” candidează Flu- 
minense, Internaclonal, Flamen- 
go din grupa B șl Palmelras, 
Atletico Minelro, Gremio șl Bo- 
tafogo (grupa A). Echipele de 
pe primele locuri în cele două 
grupe își vor disputa finala.

Iată acum clasamentele celor 
două grupe :

GRUPA A

1. Palmelran 11 6 3 2 12- 6 15
2. Atletico

Minelro 10 4 6 0 12- 5 14
3. Gremlo 12 4 5 3 10- 8 13
4. Botafogo 10 4 3 3 10- 9 11
5. Balila 11 3 5 3 6- 6 11
6. Sao Paulo 13 3 5 5 12-13 11
7. Santos 11 2 5 4 11-16 9
8, America 11 1 4 6 11-18 6

GRUPA B

1. Fliiminense 12 8 2 2 23- 9 18
2. Internaclonal 12 6 4 2 15- 9 1G
3. Fiamengo 11 5 5 1 15- G 15
4. Corintians 12 4 4 4 13-12 12
5. Cruzeiro 10 4 3 3 14-10 11
6. Santa Cruz 12 2 6 4 11-19 10
7. Atletico

Paran 13 3 3 7 7-19 9
8. Vasco 12 2 3 7 13-17 7
9. Ponte Preta 11 1 4 6 8-22 6

Evoluțile celebrului jucă
tor scandinav au fost ur
mărite întotdeauna cu ad
mirație. La Londra, Mosco
va. București, Miinchen, 
Belgrad. Praga. pe toate 
meleagurile parcurse Alser 
a entuziasmat publicul. Atlet 
desăvîrșit, fin tehnician 
pentru care sportul cu pa
leta are tot mai puține se
crete, jucătorul nr. 1 al 
Europei face deliciul asis
tenței. La fel de bun in 
apărare ca și’ în atac, Alser 
este prototipul jucătorului 
complet. Tactician de o 

mare fantezie, el reușește 
să găsească de fiecare dată 
antidotul necesar jocului — 
adversarului. Ne amintim 
semifinalele și finala cam
pionatelor europene de la 
Moscova, unde el primea 
replica viguroasă a „explo
zivului” său coechipier 
Bengtsson, revelația com
petiției, și a redutabilului

A trecut mal bine de un dece
niu de etnd steaua suedezului 
liana ALSER (astăzi in vtrstă de 
28 de ani) a început să sclipească 
pe frontispiciul tenisului de masă 
internațional. Debutant tn 1352, 
cinci ani mal ttrzlu el devine cel 
mai bun junior continental. Mai 
trec alți 5 ani și Alser ajunge tn 
fruntea celor mal buni jucătorl- 
seniori din Europa; cucerind șl 
titlul la dublu-mixt (cu vest-ger- 
mana Inge Harst). „Era” lui Al- 
ser a fost deschisă. Pe cartea lui 
de vizită se adaugă performanțe 
prestigioase : component de bază 
tn echipa țării sale — campioană 
a Europei (1964—1970). deținător al 
titlului european la dublu băieți 
(1966) și; apoi, cel mondial 
aceeași probă (1957 șl 
turi de nu mai puțin 
său compatriot; Kjell 
In aprilie trecut, la
de la Moscova, Alser urcă 
cel mai înalt podium, iar tn cla
samentul celor mai buni jucători 
din lume (publicat recent); valo
rosul sportiv suedez se află pe 
locul IV.
iugoslav — Korpa. Ambii 
au constituit însă prăzi u- 
șoare pentru el. Cu un calm 
imperturbabil și prin mane
vre inteligente, Alser nu 
le-a lăsat nici un set

Adevărat jongler al mi
cuței sfere de celuloid, 
campionul este printre pu
ținii sportivi continentali care 
izbutește să concureze cu 
faimoșii jucători asiatici, 
din Japonia, R. P. Chineză 
și R. P. D. Coreeană. Suc
cesul său eclatant de la 
internaționalele Scandinavî- 
ei — încheiate zilele trecute 
— o demonstrează elocvent, 
înfruntînd cele mal renumi
te palete din Japonia, R. P. 
Chineză și de pe continent, 
reputatul acrobat nordic 
și-a certificat încă o dată 
înalta sa clasă. „Era” lui 
Hana Alser este în plini 
desfășurare.

trai’’ al echipei, Jansen — Van 
Hanegem — Mulders — Cruyff. 
Ultimul om de gol al lui Ajax 
revine în națională după o 
partidă senzațională, efectuată 
în ultimul meci de campionat 
în campania echipei A.Z. ’67. 
Ajax a cîștlgat acest joc cu 
8—1, dar marea vedetă a for
mației a fost Cruytt, realizator 
a șase goluri.

Echipa noastră s-a deplasat 
în cursul dimineții spre stadio
nul olimpic (care va găzdui 
întîlnirea) pentru a efectua un 
antrenament de circa 60 de 
minute. Refuzîndu-li-se accesul

Echipa noastră națională sus
ține astăzi cel de-al 228-lea 
joc internațional. Bilanțul celor 
227 de partide disputate pînă 
acum este următorul 5 95 de 
victorii. 48 rezultate egale, 84 
infringed.

pe terenul principal, fotbaliștii 
noștri au fost nevoiți să se 
antreneze pe un alt teren. An
trenamentul s-a redus. în aces
te condiții, la o ședință de 
pregătire cu caracter fizic, 
care a durat numai 35 de mi
nute. Obișnuiți cu un asemenea 
tratament, jucătorii români nu 
și-au pierdut buna dispoziție, 
dimpotrivă acest gen de „ama
bilitate" 4-a ambiționat și mal 
mult pentru meciul de miine 
(n.r. — azi) șl toți doresc să 
încheie cu o evoluție remarca
bilă sezonul internațional 1970,

în legătura cu această parti
dă, antrenorul ANGELO NICU- 
LESCU ne-a declarat următoa
rele : „Vom aborda jocul, ca de 
obicei, cu precauția necesară, 
dar vom pune, la rîndu-ne se
rioase probleme adversarului 
nostru. Dembrovschi, Dumitru 
și Radu Nunweiller au primit 
sarcina să anihileze din fașă 
intențiile ofensive ale partene
rilor noștri de întrecere șl 
să-și servească coechipierii din 
linia întîi cu mingi bune de 
gol. în cazul în care Dobrin 
și Dembrovschi nu vor dispune 
de potențialul de luptă nece
sar, in condițiile terenului moa
le din cauza ploii, atunci voi 
fi nevoit să apelez la serviciile 
lui Tătara și Domide".

în încheiere, iată programul 
lotului nostru î pentru astăzi 
după-amiază (n.r. — ieri) — 
deplasare la Haga, cu autoca
rul, pentru vizitarea orașului ; 
miine dimineață (n.r. — azi) 
— cunoștință cu punctele prin
cipale, de importantă turistică, 
ale Amsterdamului.

Reamintim că meciul va în
cepe la ora 21,15 (ora Româ
niei) și va fi condus de o bri
gadă de arbitri din Scoția, 
avîndu-1 la centru pe THOMAS 
WHARTON. Jocul va fi trans
mis în întregime de studioul 
nostrul de televiziune. După 
cum ne înștiințează localnicii, 
pentru jocul Olanda — România 
se contează pe prezența a 
30 000 de spectatori.

Alai plouă de dteva zile, 
fără perspectiva ca vremea să 
se îmbunătățească.

REGRUPARE ÎN CLASAMENTUL
TURNEULUI INTERZONAL

Șapte concurenți pe (iistanța... unui punct I
MADRID 1 (Agerpres). — 

Turneul interzonal de șah de 
la Palma de Mallorca a 
continuat cu disputarea par
tidelor întrerupte. Dintre pre- 
tendenții la locurile fruntașe 
s-a evidențiat marele maes
tru Wolgang Uhlmann (R.D. 
Germană), care a cîștigat 
partida întreruptă cu Rubi- 
netti și a remizat-o pe cea 
cu Mecking, egalîndu-1 ast
fel pe Gheller, cu care îm
parte locurile 2—3 în cla
sament. Danezul Larsen a 
realizat două remize în parti
dele, Ue altfel destul de di
ficile, cu Bmîslov și Gli- 
gorici. Vest-germanul Hiib- 
ner a fost stopat pentru mo
ment din ascensiunea sa de 
înfrîngerea suferită la ma

rele maestru sovietic Gheller, 
în timp ce argentinianul 
Panno se menține în primul 
pluton datorită victoriei la 
Naranja și a remizelor cu 
Matulovici și Reshevsky. Par
tida amînată Fischer — Mi- 
nici nu s-a jucat Alte re
zultatei Gligorici — Matulo
vici 1—0 ; Hort — Ivkov 
1—0 ; Ivkov — Filip «Zr-LZi; 
Suttles — Minici 0—1.

în clasament conduce Fi
scher (S.U.A.) cu 10 (1) punc
te, (urmat de Gheller 
(U.R.S.S.), Uhlmann (R. D. 
Germană) — 10 p, Gligorici 
(Iugoslavia), Taimanov 
(U.R.S.S.) — 972 P, Panno (Ar
gentina), Mecking (Brazilia) 
— 9 p, Larsen (Danemarca), 
Hiibner (R.F.G.) — 81/: P, 
etc.

sjtiri• ultimele sțtiri• ultimele știri* ultimele
STEAUA—R.D. GERMANA (JUNIORI) 6—1 

(4-0, 1—1, 1—0) LA HOCHEI
IUGOSLAVIA S-A RETRAS 
DIN „CUPA FEDERAȚIEI"

Patinoarul artificial „23 Au
gust" din Capitală a găzduit 
aseară o interesantă dispută,

WEMBLEY INTRĂ 
ÎN REPARAȚIE I

care a constituit, in același 
timp, o utilă verificare pentru 
ambele formații.
6-1 (4—0,
Steaua. Au
(2), Ioniță, 
și Stefanov
tori, SchmidtW em

an im
pune

Administrația stadionului 
bleu, din capitala Angliei, a 
țat că nu va mal putea 
terenul la dispoziția organizatori
lor de competiții sportive, pentru 
o perioadă de aproximativ două 
luni, tn acest timp, gazonul sta
dionului urmează să fie refăcut, 
de la însăși fundația terenului, 
care va fi înlocuita cu un mate
rial poros permițind un drena) 
mal bun.

Faimosul gazon de la Wembley 
este actualmente sensibil deterlo- 
rlat. In special in urma unor 
concursuri de călărie care au 
avut loc aci, in această toamnă.

Scor final 
1—1, 1—0) pentru 
marcat: G. Szabo 
Huțan, Gheorghiu 

— pentru invingă- 
pentru Învinși.

Federația Iugoslavă de tenis a 
anunțat că nu-șl poate trimită 
echipa feminină la Perth (Aus
tralia), pentru a disputa „Cupa 
federației Internaționale”. Se a- 
rată că o Jucătoare de bază a 
formației, Irena SkuIJ, este bol
navă, fiind foarte greu de Înlo
cuit. In primul tur al competiției, 

tntll-echipa Iugoslaviei urma să 
nească pe cea a Bhodeslel.

IN COMPETIȚIILE FOTBALISTICE
• Rezultatele înregistrata tn 

optimile de finală ale „Cupei El
veției- : F. c. Basel — Bellinzona 
2—t) ; Fribourg — Grasshoppers 
Zilrich 0—1. Servette Geneva — 
young Boys 5—1, Sion — Breite 
Basel 0—1. Winterthur — r. C. 
Zurich 0—0 (după prelungiri) 5 
Monthey — Lausanne 1—2 | lu
cerna — Lugano 1—2.

a După io etape, tn campiona
tul Greciei conduc formațiile

A.E.K. șl Panathlnalkos cu 
27 p. urmate de Panionios 
p. etc. Rezultate din etapa a 
Panathlnalkos — Panionios 
Egaleo — Heraklis 0—0 ; Apollon 
— Kavala 1—0 j Ethnikos Pireu — 
Olymplakos 1—0 ; Proodeftlki — 
Fostier 0—0 j Pierlkos — A.E.K. 
0—0 j Arts Salonic — O.F.I. 3—3; 
P.A.O.K. — Serrai 1—1, Verla — 
Larnaca 2—1.

cite 
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