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Interviu cu prof. CORNEL BALIȚA, președinte 
al C. J. E. F. S. Timișoara

,c' '. i■ ’

PRIMII PAȘI
AI „ȘCOLII

ZIAR AII.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT
NATIONALE
DE SCH1“

t
rocesul de educație, de for
mare a unui cetățean cu 
înalte trăsături morale, așa 

tum pretinde societatea noastră 
socialistă multilateral dezvoltată, 
solicită pricepere, mult tact, dar 
mai ales o înaltă conștiință a edu
catorului.

Expunerea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU la Plenara din 3—5 
noiembrie a C.C. al P.C.R. a găsit 
ecou — cum era, de altfel, firesc 
— și în t'îndul cadrelor mișcării 

.sportive din județul Timiș. Pentru 
a afla ce reflecții, ce gînduri, ce 
acțiuni noi și eficiente de edu
cație socialistă a sportivilor au fost 
sau vor fi întreprinse, am solicitat, 
recent, un interviu tovarășului prof. 
Cornel Balița, președintele C.J.E.F.S. 
(Timiș.

— Anul acesta — nc-a spus in
terlocutorul ■— au fost numeroase 
prilejurile în care am discutat mul
tiplele aspecte ridicate de educația 
sportivilor. De la conferința C.J.E.F.S. 
desfășurată în primăvară, cu ocazia 
căreia s-a întocmit un plan de mă
suri în care problemele de educa
ție ocupă un loc important și pînă 
la recenta analiză a activității spor
tive în ședința Biroului comitetului 
județean al P.C.R. — activiștii noș
tri salariați și cei obștești au fost 
și sint permanent îndrumați să 
pună în centrul preocupărilor lor 
formarea SPORTIVULUI-OM. IN
TEGRU DIN PUNCT DE VEDERE 
PROFESIONAL SI MORAL, CARE, 
1N TOATE ÎMPREJURĂRILE, SA 
ACȚIONEZE CĂLĂUZIT DE 
PRINCIPIILE EDUCAȚIEI SOCIA
LISTE ȘI COMUNISTE.

Am considerat util, în primul 
rind, să ne îndreptăm mai ferm 
și mai consecvent atenția spre le
garea mai strinsă a sportivului de (Continuare în pag. a 3-a)

Noua promovată, 
vardele Capitalei.

prima apariție în București. Secvență surprinsă ieri, pe unul dtn bule-
Foto : Vasile BAGEAC
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POLITEHNICA — STEAUA
STEAGUL ROȘU — A. S. ARMATA TG. MUREȘ
F. C. ARGEȘ — FARUL
DINAMO — CRIȘUL (stadionul Dinamo, de la ora 14; în deschi

dere, de la ora 12, va avea loc meciul dintre echipele de t'.ner.el-re- 
zervel.

RAPID — JIUL (stadionul Republicii, de la ora 14)
• „U" Cluj — U.T.A.

PESTE 85000 OE ELEVI SE BUCURA

ÎSI FORMEAZĂ DEPRINDERI DE MIȘCAREJ»

dialog

SE INIȚIAZĂ SI PRACTICA SPORTUL_> ->

cu prof. TITUS BOGDAN, inspector general al Inspectoratului 
școlar al județului Alba

se
județe ale tării.

numără printre cele mai 
Și. totuși,

Alba 
tinere . .
ambiția oamenilor de pe aceste me
leaguri. de a se alinia, valoric, la 
nivelul unor județe cu tradiție apa
re tot mai evidentă în toate dome
niile de activitate. Observația re
zistă și cînd ne referim la dinamica 
dezvoltării educației fizice și spor
tului, susținută firesc într-o pro
porție considerabilă de tineretul șco
lar. Este și tema pe care am abor
dat-o în dialogul avut cu prof. Ti
tus Bogdan, inspector general al In
spectoratului • școlar județean Alba.

— înainte de a vă solicita acest 
interviu, ani efectuat o vizită 
cîteva așezări ale județului dv. 
fost la Sebeș. Cugir și Blaj, în 
va centre de comună. Am fost 
cut impresionat de interesul cu 
elevii se dedică educației fizice, spor
tului. Este o notă generală pentru 
județul Alba î

prin 
Am 

cîfe- 
plă- 
care

— Copiilor noștri de vîrstă școla
ră. al căror număr depășește cifra 
de . 85 000. li se insuflă, intr-adevăr, 
dragostea' pentru exercițiul fizic, li 
se formează deprinderi de mișcare. 
Nu vizăm performanțe de răsunet 
ci urmărim, deocamdată, formarea 
unor generații sănătoase, călite fizic 
si moral. Or. educația fizică și spor
tul reprezintă o componentă a edu
cației comuniste, un mod de a reali
za plenar un asemenea deziderat 
social deosebit de important.

— Așadar, accentul este pus.______ în 
principal, pe activitatea sportivă de

1N-

producție. Aflindu-se zi de zi In 
mijlocul colectivului din care face 
parte, sportivul va căpăta imbol
duri puternice în obținerea perfor
manței, știind că pentru aceasta 
va trebui să răspundă nu numai in 
fața propriei sale conștiințe, nu 
doar în fața antrenorilor, ci și in 
fața tovarășilor săi de muncă.

Antrenorii, instructorii au un cu- 
vint greu de spus în educarea spor
tivilor. Ei nu trebuie să fie doar 
simpli transmitători de cunoștințe 
tehnice, CI 1N PRIMUL RIND 
EDUCATORI ÎN DEPLINUL 
ȚELES AL CUVlNTULUI.

— Știm că sportivii — 
specificul activității lor — 
împreună doar în timpul antre
namentelor și al întîlnirilor ofi
ciale. In restul timpului ei se 
află în întreprinderi, în școli, în 
facultăți. în astfel de . condiții, 
care considerați a fi căile cele 
mai eficiente de ridicare a ni
velului lor de cunoștințe poli
tice, de educare a lor în spiritul 
eticii comuniste ?

— Aici intervine din nou rolul 
antrenorului. Noi am hotărît — și 
ideea a început a fi materializată 
— ca înaintea fiecărei ședințe de 
instruire, sportivii să fie informați 
de către antrenorii lor asupra eve
nimentelor politice care au avut 
loc de la ultima 
portant este ca 
să nu devină o 
și unii și alții să 
repede, ci el să se transforme în- 
tr-o discuție pasio'nantă. Vom orien
ta aceste discuții cu precădere în 

lor întîlnire. Im- 
momentul acesta 
obligație de care 
se achite cit mai

Ion GAVRiLESCU

masă. Cum ați putea ilustra o ase
menea realitate ?

— în primul rind, prin practicarea 
gimnasticii de înviorare în cămine, 
acțiune de amploare asigurată cu 
concursul a peste 200 de instructori, 
elevi din clasele mai mari, care sînt 
pregătiți de profesorii de specialitate. 
După aceea, prin introducerea și ge
neralizarea treptată a gimnasticii zil
nice în scoli, în mod diferit, sub în
drumarea învățătorilor și a profeso- 

• rilor. folosind cit mai eficient spa
țiile existente. în reușita acestei ac-

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 3-a)

In finala șahiștilor

REMIZELE
în runda de ieri — a 6-a — a 

campionatului național de șah, numai 
două partide au fost decise. Curios 
amîndouă pentru jucători cu negre
le. Ungureanu l-a învins pe Adam, 
iar Szabo pe Stanciu. Restul, numai 
remize : Reicher—Ghindă, Șuta—Buză, 
Ghizdavu—Drimer, Stoica—Ghițescu, 
Ciocâltca — Botez Neamțu — Partos, 
Două partide s-au întrerupt. Mititc-
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ATENA, 27 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

Cea de a treia zi a campionate
lor balcanice de scrimă a programat 
primele întreceri pe echipe ; flo
retă și sabie masculin care, con
form așteptărilor, s-^u soldat cu 
noi victorii pentru reprezentanții 
țării noastre.

în proba de sabie, sportivii ro
mâni au debutat cu o victorie 
netă asupra echipei Iugoslaviei i 
9—0. Cei trei componenți ai for
mației noastre — Irimiciuc, Vin
tilă și Nicolae — au cîștigat toate 
asalturile susținute, deși Makek și 
Masa s-au străduit să reducă han
dicapul.

în următorul meci, echipa Ro
mâniei a întilnit terțetul sabrerilor 
turci care au dat o replică vigu
roasă. Scor final — 6—3 în favoa
rea sabrerilor noștri : Vintilă — 2 
v, Budahazi — 2 v, Ncolae 2 v. De 
la adversari au punctat î Misirii — 
2 v și Ocguder — 1 v.

în ultimul meci al reuniunii de 
dimineață, sabrerii români au fost 
opuși echipei Greciei, obținînd o 
nouă victorie : 6—3. Fiecare dintre 
componenții echipei noastre (Nico
lae, Irimiciuc, Budahazi) au con
tribuit cu cîte 2 v. Din formația ad-

I.C.H.F.-RAPID 60-53133-21]
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ÎN DIVIZIA A DE BASCHET

byul cu Rapid. In imagine Schreiber in dispută la fileu cu

i

gluleștenli au 
numeroase

mai puternio și. deci, mai 
un blocaj superior, au 

merit victoria cu 3—1 (8, 
Succesul lor a fost însă 
faptul că rapidiștii au a-

SĂPTĂMÎNA SPORTIVĂ INTERNĂ

Sextetul dinamovist: Dumănoiu, Vraniță, Udișteanu, Codoi, Oros și Schreiber a rămas neînvins și după der-r 
byul cu Rapid. In imagine Schreiber in dispută la fileu cu blocajul rapidiștilor Moculescu și Cătălin.

I

Antrenorii celor două, echipe, 
Mihai Ionescu și Alexandru Fo- 
dor, au început partida de aseară 
din sala Ciulești cu jucătorii cei 
mai experimentați de care dispun: 
Cîmpeanu, Barău, Dikay (I.C.H.F.),

Rapidiștn Stanescu șt Predulea încearcă să-l împiedice pe Cîmpeanu să 
arunce la coș
Pre-
Pri- 

sem-

Cristian Popescu, Popovici, 
dulea și Tursugean (Rapid), 
mele minute s-au scurs sub 
nul egalității, scorul alternînd în 
favoarea ambelor formații. Din

ABUNDĂ...
Iu, cu . pion pentru calitate, are. o 
poziție dificilă în fața lui Pavlov, iar 
Pușcașu și Grfinberg par a,avea șan
se echilibrate.

în clasament, conduce GHIȚESCU 
cu 4 puncte, urmat de Ciocâltea și 
Neamțu — 3*/a p (amîndoi cu cîte o 
partidă în minus), Mititelu — 3% (1) 
p, Ungureanu 3’A p, Szabo 3 (1) p.

Azi, runda a 7-a.

In campionatele balcanice

versa au punctat Hadjisarantos — 
2 v și Gousopoulos 1 v.

în celelalte întîlniri de sabie, 
disputate în cursul dimineții, s-au 
înregistrat rezultatele : Grecia — 
Turcia 5—4 ; Bulgaria — Grecia 
7—2 ; Bulgaria — Iugoslavia 5—4.

în proba de 
programată de 
consumat numai 
reprezentanților 
tigat cu 6—3 în 
gători ai echipei 
punctat : Mureșan 3 
2 v, Ț’ 
floretiștii noștri au obținut o vic
torie mai comodă, învingînd for
mația Greciei cu 8—1, prin puncte
le realizate de Falb — 3 v, Mure
șan — 3 v, Țiu — 2 v.

în celelalte întîlniri de floretă i

floretă masculin, 
dimineață, s-au 
două întîlniri ale 

noștri. Ej au cîș- 
fața tinerilor tră- 

Iugoslaviei. Au 
v, Hauckler 

Țiu 1 v. în meciul următor,

Campionatul republican de tenis de masă pe echipe

AZI VOR FI DECERNATE TITLURILE
DE CAMPIONI AI TARII

® După cinci zile de întreceri
și Voința Arad |

ARAD, 27 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Ceea ce n-am reușit să aflăm în 
cele 54 de meciuri desfășurate pînă 
acum în cadrul campionatului repu
blican de tenis de masă pe echipe 
ne-a fost dat sâ cunoaștem fn numai 
două : Progresul Buc.—Voința Arad 
(masculin) și Voința Arad—Rapid 
Brașov (feminin). Prin victoriile pri
melor două formații, și ca urmare a 
rezultatelor generale, noile campioa
ne ale României sînt desemnate chiar 
cu o zi înaintea închiderii competi
ției de la Arad. Ele sînt echipele 
Voința Arad (fete) și Politehnica 
Buc. (băieți), indiferent de rezultatele 
și de scorurile care vor mai fi în
registrate pînă duminică la prînz, 
cînd întrecerile se termină.

Se cunosc și trei dintre team-urile 
care vor retrograda : Politehnica Ti
mișoara și Rovine Craiova (bărbați), 
Locomotiva Buc. (care nu s-a pre
zentat în turneul feminin). Cea de a 
doua formație va .fi hotărîtă în urma 
rezultatelor indirecte dintre Șc. sp. 
Buzău și Voința Buc.

Dar. să ne oprim asupra cîtorva 
partide mai interesante disputate vi
neri seara tîrziu și sîmbătă.

Vom începe mai întîi cu întîlnirea 
masculină Progresul — Voința Arad. 
Bucureștenii, cu Maria Alexandru în 
echipă, au luat conducerea după cinci 
meciuri, menținîndu-și un avans 
confortabil pînă la sfîrșit. învingă- 

min. 16, însă, I.C.H.F. înscrie coș 
după coș, reușind să se distanțeze. 
Scor la pauză: 33—21 pentru 
I.C.H.F. La reluare, feroviarii în
cep o adevărată cursă de urmărire, 
acționează mult, pe contraatacuri, 

cu 
să 
li-

vic-
cu

se apără mai bine și, ca urmare, 
în min. 27 reușesc să se apropie 
la trei coșuri de adversari. Antre
norul I.C.H.F.-ului 
jucătorilor săi și 
ren pe maestrul 
Niculescu, care-și 
măiestrie coechipierii, reușind 
mențină o diferență destul de 
niștitoare de 9—10 puncte.

I.C.H.F. înregistrează o 
torie deosebit de prețioasă 
60—53 (33—21). Au arbitrat un
meci fără probleme I. Petruțiu și 
C. Negulescu. Cele 113 puncte au 
fost realizate de: Cîmpeanu (15), 
Barău 12, Chiciu 10, FI. Niculescu 
8, Tudosi 6, Dikay 5, Bulat și Em. 
Niculescu cîte 2 pentru învingă
tori, respectiv Predulea 14, Stănes- 
cu 11, Cr. Popescu, Popovici și 
Tursugean cîte 8, Vintilă și An- 
dronescu cîte 2.

Dinamo —..Voința 74—42 (40—21).

sesizează deruta 
introduce în te- 

sportului Emil 
coordonează

Turcia — Iugoslavia 8—1',. Bulga
ria — Grecia 7—2.

Floretiștii români au mai făcut 
un pas spre titlul balcanic pe e- 
chipe, întrecînd în primul meci al 
după-amiezii formația Turciei cu 
9—0. Autorii victoriei. Falb, Hau- 
kler și Țiu. în ultima întîlnire a 
acestei probe, sportivii noștri au 
obținut o nouă victorie la scor, 
dispunînd cu 8—1 de echipa Bul
gariei. Scorul a fost realizat de 
Mureșan 3 v, Falb 3 v și Țiu 2 v. 
Cu acest rezultat floretiștii români 
au terminat pe primul loc în cla
samentul probei pe echipe. Alte re-

Sebastian BONIFACIU

(Continuare în pag. a 4-a)

Politehnica București (masculin).;
(feminin) neînvinse

torit au contat în obținerea puncte
lor pe Sergiu Luchian, deosebit de 
vivace, în dispoziție excelentă de a- 
tac, ca și de aportul maestrei eme
rite a sportului Maria Alexandru. De 
remarcat că prima noastră jucătoa
re a fost extrem de solicitată pe

C. COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 4-a)

IN DERBYUL MASCULIN DE VOLEI

DINAMO A ÎNVINS Șl PE RAPID: 3-1

Aproape 1500 de spectatori au asis
tat aseară în sala Floreasca la der
byul masculin de volei Dinamo—Ra
pid. Ei au fost însă obligați, din cau
za unei proaste inspirații a Federației 
de specialitate în programarea cu
plajului. să aștepte mai bine de o 
oră îAceperea partidei pentru care 
veniseră, întrucît jocul anterior, de 
divizia B, s-a prelungit mai mult 
decît trebuia. Derbyul a satisfăcut 
doar în parte exigențele publicului, 
căruia i-a oferit faze adesea spec
taculoase, create în special de ju
cătorii dinamovist!. Aceștia, dispunînd 
de un atac..............................
eficace, de 
obținut pe 
7, —12, 3). 
facilitat de . _  __ _
bordat întîlnirea sub imperiul timo
rării, de care nu au scăpat pînă spre 
sfîrșitul jocului. Ca urmare a neîn-

............................... §

Poate cfl unii dintre cititori 
ne vor învinui pentru fap-

ipe 
lificarea

tul că iarăși acordăm fot
balului 
cronicii 
alitatea 
obligă, 
sau nu 
dacă sîntem dispuși să punem 
pe cîntarul farmaceutic „grama
jul" acordat unui sport sau al
tul. Si performanța echipei na
ționale de fotbal — ca r 
în sferturile de finală ale Cam- 
pionalului european (cu alte cu
vinte, clasarea printre primele 8 
reprezentative din Europa) — se 
impune ca evenimentul nr. 1 în 
săptămîna de care ne ocupăm.

De fapt, această calificare tre
buie corelată cu prezența trico
lorilor la etapa finală a ultimu
lui campionat mondial și cu cea 
mai recentă — și, totodată, cea 
mai puțin scontată — performan
ță, aceea a echipelor de club 
ajunse în turul Iii al competițiilor 
europene (să nu uităm primul 
pas, de bun augur, făcut de ară
deni : 3—0 cu Vitoria Setubal).

spațiul de deschidere a 
noastre săptâmînale. Re- 
este însă cea care ne 
indiferent dacă _ agreem 
această disciplină, sau

OCTAVIAN VINTILĂ

DAN IRIMICIUC

/ s
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Triunghiularul de gimnastică

Sîmbătă după-amiază a început la 
Saarlandhalle din Saarbrucken, me
ciul triunghiular de gimnastică din
tre echipele masculine ale R.F. a Ger
maniei, Elveției și României. După 
executarea impuselor, conduo gim* 
naștil români cu 260,90 p, urmați de > 
cei elvețieni cu 256,80 p. Echipa R.F.G. 
a acumulat 254,10 p.

crederii în forțele lor, 
concediat cu ușurință ________
puncte adversarilor, au greșit exas
perant de mult în situații de cele 
mai multe ori simple. Chiar din pri
mul set s-a văzut că preluarea va da 
multă bătaie de cap echipei lui Dră- 
gan. De altfel, datorită acestei caren
țe Rapid nu a putut să-și desfășoare 
jocul obișnuit. Aceasta a dus fireso Ia 
slăbirea forței de atac, la cedarea 
inițiativei valoroșilor lor adversari. 
Primele 2 seturi nu au avut istoric. 
Dinamo dovedindu-și cu prisosință 
superioritatea. Abia în cel de-al trei
lea, care a fost cel mai disputat și 
mai plăcut, Rapidul se apropie de va
loarea reală. Dinamoviștii se deta
șează relativ ușor la început (5—2), 
apoi o serie de atacuri și blocaje 
reușite de rapidiști reechilibrează situ
ația pe tabela de maraaj, aceasta con- 
semnînd un scor strîns pînă la 11—11.

Pentru că dacă o echipă națio
nală întrunea sufragii majoritare 
în ceea ce privește cîștigarea 
grupei preliminare, nu mulți erau 
aceia care acordau șanse divi
zionarelor noastre în confruntă
rile intercluburi ale bătrînului 
continent. S-a bătut destulă mo
nedă pe decalajul dintre așa-zisa 
„generație de*excepție" ce alcă
tuiește actualul lot reprezentativ 
și restul jucătorilor din primul 
eșalon fotbalistic. S-a spus — 
pe bună dreptate — că nu ne 
putem clădi fotbalul pe un picior 
de oțel — echipa reprezentativă, 
și unul de lut — echipele de 
club. Acum, însă, sîntem marto
rii unui reviriment al echipelor 
de club, rod al ambiției și mo
bilizării resurselor interne. Și se 
dovedește că fotbaliștii noștri, a- 
tunci cînd se iau singuri în se
rios, cînd își asumă întreaga res
ponsabilitate a pregătirii și re
prezentării, cînd în locul unei 
mărunte dădăceli și tutelări sînt 
puși în temă cu rigoare științifică 
de către antrenori și tehnicieni, 
scot la iveală, resurse nebănuite.

doar o 
metoda 
decem- 
se vor 

Cristianul

Am anunțat, cu bucurie, ac
țiunea Federației Române de 
Schi-Bob penftru organi
zarea „Școlii naționala de 
schi”.

/în ultima vreme, acțiunile 
pregătitoare au continuat și a- 
cum putem furniza o primă 
dată certă : Ia 5 decembrie va 
începe cursul de selecție și 
pregătire a primului lot de In
structori. Pe listele federației 
se află 94 de candidați. Candi
dați este un fel de a spune, 
fiindcă mulți dintre ei sînt 
profesori de educație fizică cu 
specializarea schi, pentru care 
acest curs înseamnă 
punere la curent cu 
unică adoptată. La 5 
brie, viitorii instructori 
întruni la cabana 
Mare si după o primă selecție 
practică eliminatorie, vor în
cepe cursul de pregătire care 
va dura pină la 10 decembrie. 
Se contează ca un prim lot de 
peste 50 de instructori să fie 
reținut pentru acest sezon. O 
parte din ei vor activa în ca
drul Școlilor de schi organiza
te. la Poiana Brașov, Predeal 
și Sinaia, de Ministerul Turis
mului pentru oaspeții de peste 
hotare. Totodată se vor orga
niza cursuri de schi și pentru 
vizitatorii români ai stațiunilor, 
dar nu s-a stabilit încă unde 
și în ce condiții. în acest sens, 
sugerăm federației de specia
litate ca cel puțin în perioadele 
de vîrf ale sezonului (vacanțele 
elevilor si studenților) aceste 
școli să funcționeze la Predeal, 
Poiana Brașov și Sinaia și în 
alte cîteva stațiuni în care ani
mația este deosebită. în cola
borare cu Oficiul de turism 
Municipiului București și 
Oficiile județene de turism, 
poate studia posibilitatea 
unele cursuri să se desfășoare 
numai sîmbătă și duminica 
Posibilități sînt multe, amatorii 
pentru a învăța schi nu
meroși, așa că rămîne să ve
dem puterea de cuprindere a 
tinerei noastre școli naționale 
Oricum este un pas important, 
făcut pentru a umple un gol 
mult simțit în ultimii ani. De 
aceea și pretențiile noastre sînt 
modeste. Ne gîndim totuși că 
nu trebuie să uităm copiii și 
să facem pentru ei cursuri 
speciale, căutând cei mai buni 
instructori și cele mai atrăgă
toare metode, după cum nu 
trebuie uitate taberele elevi
lor în care, adesea, cursurile 
de schj sînt lăsate în grija u- 
nor cadre ce nu cunosc în su
ficientă măsură metodica mo
dernă.

i

al 
cu 
se 
ca

V

Foto: Dragoș NEAGU

încurajați de propria lor revenire șî 
de _galerie, giuleștenii apar mai ho- 
tărîți în teren, se dispun mai judicios 
pe direcțiile de atao ale ad
versarilor. recuperează și blo
chează cîteva mingi și cîștigă setul 
în aplauzele numeroșilor lor supor
teri. Era de ■ așteptat o comportare 
la nivel superior a Rapidului în cel 
de al patrulea set. Și începutul lui 
îndreptățea această afirmație. După 
un 32-3 însă, „vișiniii" revin la ve- 
chile greșeli, cedează puncte din 
serviciu, nu sînt atenți la acoperirea 
terenului și nu mai reușesc nici un punct 
pînă în final. S-au remarcat întregul 
sextet dinamovist, Cătălin și Penciu- 
lescu de la Rapid. Au arbitrat mai 
puțin promți ca de obicei I. Covaci 
și C. Armășescu. „

Aurelian BREBEANU

_ De unde se poate trage conclu
zia, după părerea noastră, că 
nu ducem lipsă de capital uman. 
Trebuie doar ca procesul de pre
gătire t— tnfelegînd aci rolul 
primordial al cluburilor și aso
ciațiilor, celule de bază unde 
sportul se poate prolifera — să 
aibă un singur făgaș, acela al 
exigenfei și responsabilității. Se
zonul fotbalistic a intrat în li
nie dreaptă, firtil alb ca neaua 
al potoului se vede deja. Balo
nul . rotund a avut, fără nici un 
echivoc, un an bun. Să nu-l trans
formăm, însă, în povești de spus 
la gura sobei, ci într-un prilej 
nimerit de concluzii pentru forti
ficarea celui mai popular sport 
din fara noastră.

PERFECTIONAREA 
PROFESIONALĂ A CADRELOR 

SPORTIVE
Considerînd că ceea ce s-a re

alizat pe planul atragerii tinere-

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. a 3-a)
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Astăzi începe sezonul de vînătoa
re la iepuri. Metoda : vînătoare co
lectivă. Durata vinătorii ; după ..re
zistența” terenurilor : trebuie să exis
te minimum 16 iepuri la o sută de 
hectare. Și. știți de ce ? Ca să aibă 
oe să vîneze și urmașii noștri !... Deci, 
după evaluările din primăvară și 
după cele din toamnă (adică o nu
mărătoare a iepurilor), s-a calculat 
cam cit avem voie să impușcăm... c-a 
să mai rămînă și pentru viitor, 
aceea, ne 
pină cind 
iepuri

De 
este greu să spunem cit și 
avem voie să impușcăm

★
Imposibil de explicat de ce înce

putul sezonului de vînătoare înseam
nă neapărat împușcarea urecheatului, 
care nu este fricos ca in proverbe, și

lunclle sau zăvoaiele țării noastre ur
măresc. ascultă.
țurile întreaga 
joară. care i-a 
Și aceasta se 
goană (așa se numesc cele 5—6 etape 
ale unei zile de vînătoare. cu genași. 
la iepuri și fazani).

Fiecare îsi reamintește : „pui” fo
cul înainte cu două-trei palme la ie
purele 
fazanul

Apoi, 
iază în 
ferență ; toți sînt la fel !) veți obser
va că fiecare a avut gri iă să se 
vadă măcar o coadă de vînat. din 
povara pe care o poartă în spinare 
sau la șold. Aceasta nu-i lipsă de 
modestie. Este, mai degrabă, o justi-

iscodesc cu toate sim- 
natură care-i incon- 
.,înghițit” eu totul, 
repetă goană după

care fuge, doi-trei metri la 
care zboară, tragi...
seara, cind vinătorii se înapo- 
orașe, in sate (nu-i nici o di-

toți vinătorii, 
vînătoarea cu 
se mai sperie 
minat înainte, 
liniei vînători-

nici prost. Ați văzut, 
cum. de atitea ori. la 
gonași. urecheatul nu 
de scandalul care l-a 
dar se oprește în fața 
lor. de unde nu se aude nimic ? Stă, 
iși sucește mustățile, urechile, în 
chip de radar și. bănuind că e ceva 
necurat cu momiile nemișcate d n 
față, o tulește înapoi („Mic, elastic 
Si urgent !“ vorba lui Topîrceanu). 
Probabil și aceasta face farmecul 
vinătorii la iepuri. Desigur, a vina 
iepuri, „la sărite" sau „la picior", e 
ceva mai greu. Acolo este vorba de 
o veritabdă întrecere : simțurile fine 
ale iepurelui, contra reflexelor (mai 
mult sau mai puțin rapide) ale vînă- 
torului. Plus priceperea lui in ale 
rului !

Dar. cum vînătoarea colectivă, 
iepuri si fazani s-a generalizat 
metodă (din motive bine justificate), 
să vorbim numai despre aceasta. 
Am înțeles mai demult de ce majo
ritatea vînâtorilor preferă vînătoarea, 
la iepuri (și chiar la mistreți !). cu 
gonași. din vorba unul vînător arde
lean : „Eu. la vînătoare colectivă, 
puse or nu pușc, știu că porția îmi 
îmblă !...” în fond, acesta este un a- 
devăr : la orice vînătoare colectivă, 
efortul este colectiv și răsplătit co
lectiv. indiferent de aportul fiecă
ruia (rezultatul unei zile de vînătoa
re — pozitiv sau negativ, valoric 
sau moral — se împarte tuturor par
ti ci pantilor).

ficare a pasiunii lor ; și să nu uităm 
că pasiunea aceasta — vînătoarea — 
are o origină ancestrală.
nea civilizației noastre se 
toarea...

La origi- 
află vînă-

GRAȚIE
Este tot mal mare numărul 

acelora (specialiști sau diletanți) 
care înțeleg și afirmă ,că spor
tul nu înseamnă numai forță, 
ambiție, curaj, stăpînire de 
sine, loialitate față de acțyersar. 
dar si Grație. Este tot mai mare 
numărul scriitoriilor care iși 
aleg teme din viata sportivă și 
care. în paginile lor. cîntă și 
grația, eleganța, regalul pe ca- , 
re-1 oferă ochiului evoluția unui 
mare sportiv. Privind-o o dată, 
la televizor, pe celebra săritoa
re în lungime Heide Rosendahl. 
am avut senzația că dintr-o 
mică răutate a organizatorilor 
a fost invitată în arena atletică 
o fascinantă dansatoare. Rosen- 
dahi se pregătea de săritură fre- 
donînd și punctind cu degetele 
mîinii făcute castanietă ritmul 
unei discrete și seducătoare me
lodii după care se arcuia, pur 
și simplu, peste groapa de ni
sip, ca un curcubeu. Sau cine 
oare, privlndu-1 pe Don Scho- 
lander, acest delfin universitar 
tnotînd. concurs după concurs, 
ca un tipar electric, nu s-a gin- 
dit că asistă la un inegalabil 
recital de pantomimă acvatică ?

Sportul înseamnă forță, ambi
ție, curaj, stăpinire de sine, 
loialitate față de adversar, cult 
al antrenamentelor, dar și Gra
tie. Ce altceva. în afară de 
grație, pot însemna șerpuirile 
de liană foșnitoare ale excelen
tei noastre gimnaste Elena 
Ceampelea ? Or. citi dintre noi, 
privind pionjoanele incredibile 
ale lui Voinescu, nu s-au gîfl- 
dit că în poarta echipei națio
nale pîndește un rîs cu ghiare 
care sperie golurile 7 Tn minu
nata antichitate atică, un maro 
poet, Pindar, cînta. ca nimeni 
pină La el, si poate nici după 
el. cortegiul de oalități al ma
rilor oampioni ai Olimpiadelor, 
și dintre ele nu era omisă, 
niciodată. Grația. în lumea mo
dernă. poeții cîntă fotbalul, 
atletismul și cursele de automo. 
bile, așa cum Pindar cinta pe 
cîștigătorii curselor de care snn 
pe aruncătorii de sulițe. Ideea 
de a recunoaște, cînta și prețui 
Grația sportului e veche de cel 
puțin 2 000 de ani. Noi. oam» 
nii epocilor moderne. în caro 
sportul a suit, grăbit, foarte 
multe trepte în propria și seve
ra sa ierarhie, o preluăm, o 
acordăm la necesitățile și aspi
rațiile el și o îmbogățim, îi lu
minăm noi și noi unghiuri, ii 
dezvăluim subtilitatea. Stadia-» 
nele. sălile, bazinele d® înot, 
hipodromurile și ringurile d» 
box, patinoarele (unde rusalco 
cu patine înalte pot povesti d» 
luciul Inghefat. basme din 
O mie șl una de nopți) ne aș
teaptă pentru a ne dovedi cu fie
care concurs, cu fiecare con
fruntare, ca sportul Înseamnă 
șl Grație...

Don MUTAȘCU
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EDIȚIA A IV-A
Locul : Garmlsch Partenkirchen 

(Germania), altitudinea 647 m.
Data : G—16 februarie 1936.
Participanți : 755 (din care 80 

de sportive) din 28 de țări.
Sporturi în program : schi (18 

km, 50 km. sărituri speciale, 
combinata nordică, ștafetă 4x10 
km, combinata alpină pentru 
bărbați șl femei), patinaj viteză 
(500 m. 1 500 m, 5 000 m șl 10 000 
m), patinaj artistic (bărbați, fe
mei, perechi), bob (2 și 4 per
soane), hochei pe gheață; probe 
demonstrative: tir pe gheață 
(curling) șl patrulă militară.

Cel mai populat start î schi 18 
km (75 de concurențl din 22 de 
t&ri).

Sportivi! români au participat 
la : sciii 18 km (Ioan Coman -- 
loc 60, Iosif Covaci — loc 61), 
sărituri speciale (Hubert Clompe
— loc 41), ștafetă 4x10 km (Co- 
man, Covaci, Rudolf Kloeckner, 
Wilhelm Zacharias — loc 14), 
combinata alpină (Scheeser — 
loc 24), patinaj artistic (Roman 
Turușanco — loc 19, perechea 
Irina Timcik Minculescu — Al
fred Eisenbeisser Fieraru — loc 
13), bob (Alexandru Frim — Tlta 
Rădulescu — loc 15, .Alexandru 
Budișteanu — Dumitru Gheorghiu 
—■ loc 16; bobul de 4. în forma
ția Budișteanu — A. Măreșescu
— Al. Ionescu — Rădulescu, nu 
șe clașeaz^).

Garmisch Partenkirchen 1936

Ultima olimpiadă a Sonjei Henie
Timpul bun șl zăpada suficientă 

au adus în stațiunea bavareză de la 
granița cu Austria (peste drum de 
Innsbruck, dacă putem spune așa) un 
număr record de participant! : 755
din 28 de țări (printre care debutan
tele Austria. Bulgaria, Grecia, 
Liechtenstelh. Spania și Turcia).

Programul olimpic de schi a fost 
completat cu combinata alpină. Efor
turile englezului Arnold Lunn — ză
dărnicite mereu de nordici — au avut 
în sfîrșit efect și competițiile alpine 
îșl fac intrare olimpică grandioasă. 
Dar ediția debutează cu un episod 
neplăcut : instructorii de schi aus
trieci și elvețieni (schiori de mare 
clasă) sînt excluși de la jocuri In 
virtutea legii amatorismului I în acest 
fel. norvegienii cîștigă probele de 
coborîre : „regele săritorilor” Birger 
Ruud la bărbați și tînăra de 16 ani 
Laila Schou Nilsen la femei. (Aceas
ta din urmă era probabil una dintre 
cele mai marif polisportive ale epo
cii : deținătoare a tuturor recordu
rilor mondiale la patinaj viteză și 
reputată jucătoare de tenis I). Dar 
medalii nu se acordă decît pentru 
combinata alpină și întrucît concu- 
rentii din Europa Ccntra’ă erați su
periori la capitolul tehnic (deci la 
slalom), lor le revin titlurile olim
pice (germanii' Franz Pfniir și Christe 
Cranz).

Scandinavii iși împart din nou vic
toriile în probele nordice : norvegie
nii la combinata nordică și sărituri

speciale (tot prin Birger Ruud), sue
dezii la maratonul zăpezii (50 km) șl 
finlandezii la ștafeta de 4X10 km. 
disputată pentru prima oară.

La patinaj artistic, Karl Schăfer și 
Sonja Henie fac din nou dovada cla
sei lor excepționale. „Zîna oglinzilor 
de gheață” iși ia rămas bun de la 
Jocurile Olimpice, Ia 24 de ani, după 
ce cîștigă cea de a treia medalie de 
aur, Sonja a fost de 10 ori campioa
nă mondială, de 6 ori campioa
nă a Europei, dar îl mai trebuia a- 
cest ultim titlu olimpic, înscris ca o 
prevedere obligatorie tn contractul 
cu oare impresarii o așteptau la ie
șirea din arenă. Ea a devenit artistă 
de cinema, eroină a multor filme în 
care rolul tipic ce 1 sa rezerva era, 
firește, cel de patinatoare.

în probele de bob. americanii șl 
elvețienii îșl împart laurii. în schimb 
la hochei pe gheață, pentru prima 
oară, canadienii pierd titlul tn fata 
echipei Angliei, formată în mare 
parte din... canadieni, naturalizați 
peste noapte, după ce fuseseră im
portați de patronii patinoarelor lon
doneze !

Printre demonstrații, o cursă da 
25 km pentru patrule militare și o 
oompetiție de curling.

în fața figurilor proeminente ale 
sportului de iarnă mondial, delega
ția sportivilor români, destul de nu
meroasă (15 persoane pentru 8 pro
be), nu putea emite decit pretenții 
de a învăța de la așL

<■ ■ ■ .

Ilia CIRCIU

ti-
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★
Dar să revenim la... iepurii noștri. 

La ora cind citiți aceste rînduri. a- 
proximativ 50.000 de vînători, răspîn- 
diți pe cîmpiile, pădurile, dealurile.

AMINTIRI
DE NEUITAT
Participarea la Jocurile Olimpice 

este pentru orice concurent un 1- 
deal. Amintirile mele de la Gar- 
mlsch Partenkirchen rămln, astfel, 
de neuitat. Cine întîlnește întîmplă- 
tor în lexicoanele sportive numele 
cuplului român de patinatori (cla
sat pe locul 13), Irka Timcik — Al
fred Eisenbeisser, acela trebuie să 
afle că era vorba de fapt de mine 
și de instructorul de patinaj de azi 
și excelentul fotbalist de altădată 
Fredy Fleraru, Cuplul nostru buco
vinean (mai apoi bucureștean) cu
cerise primul titlu național tn 1932 
și ultimul (orlcît de greu de închi
puit) In 1956 I La Garmlsch am evo
luat pe acordurile „Vocilor de pri
măvară", cel mal rapid vals al lui 
Strauss, de care aveam nevoie pen
tru exercițiul nostru foarte acroba
tic. Din păcate — spre deosebire do 
public — pe vremea aceea arbitrii 
nu apreciau ieșirea din canoanela 
piruetelor clasice și ne-au depunc- 
tat. Regretul nostru este că pe a- 
tunci nu ne bucuram nici pe depar
te de condițiile care favorizează as
tăzi pregătirile sportivilor de per
formanță.

IRINA MINCULESCU 
arbitru Internațional de patinaj 

artistic

MARI CAMPIONI
LV AR BALLANGRAUD (Norvegia), 

născut la 7 martie 1994 (decedat fn 193»), 
patinator de viteză de o excepțională 
forță, a fost unul dintre cel mal prolifici 
concurențl olimpici. Campion european 
in 1929, 1930, 1933 și 1936, campion mon
dial in 1926, 1932, 1936 și 1938, el a par
ticipat la trei ediții ale Jocurilor Olim
pice de iarnă (1928, 1932 șt 1936). culegtnd 
impresionantul total de 7 medalii. A 
fost campion olonplc in 1928 la proba 
de 5 009 m; tn 1936 — la probele de 
S00 m, 5 000 m șt IC 000 m. La aceste 
titluri a adăugat două medalii de argint 
(in 1932 — la 10 000 m șl in 1936 — la 
1 500 m) șl una de bronz (in 1928 — la 
1 500 m). A deținut 8 recorduri mondiale 
pe toate distanțele, cu excepția sprintu
lui (500 m).

tete.-'. <

Irina Minculescu și Alfred Fieraru în timpul evoluției lor olimpice

LA 15 ANI. RUGBYST LA „STADIUL ROMÂN .
i® „Dragostea pentru rugby mi-a infuzat-o Nae Mărăscu." > La ceea ce nu visa

pe atunci inginerul pensionar Ion
Pe orice vreme — arșiță sau ploaie, 

ninsoare sau vînt tăios — Ia meciu
rile de rugby de pe „Tineretului” sau 
„Constructorul”, din Parcul Copilului 
sau de pe terenul Gloria. întîlnești 
printre spectatorii devotați tfh băr
bat bine legat, cu grumaz puternic, 
de adevărat atlet. II vezi palpitind 
la fiecare șarjă de pe teren, partîci- 
pind cu nervii încordați la cursa ju
cătorilor porniți în trombă spre linia 
de avantaj tresărind anxios 1a exe
cutarea unui drop, trăind intens în
fruntarea de berbeci dintr-o grămadă 
ordonată sau spontană.

Acest pasionat al .sportului ci» ba
lonul oval pare să nu aibă, prin în
treaga lui structură fizică, mai mult 
de 45—50 de ani.

Dar. prima surpriză :
„îl vedeți pe cel care se agită pe 

tușă ? Este inginerul pensionar Ion

Cofaru. care a jucat rugby între 
1923—34. Acum are 63 de ani — ne 
spune, cu nedisimulatâ admirație, un 
suporter de-al „Griviței Roșii", ve
cinul meu de tribună.

...într-o duminică dimineață, după 
terminarea unui meci de mare încleș
tare, l-am însoțit pe Ion Cofaru de-a 
lungul străzilor bucureștene. 
„Rondul" 
Coșbuc. în

de pe bulevardul 
preajma căruia se

spre 
George 

află 10-

Cofaru

ÎN LUMEA GOLGETERILOR...

k. s
Rudy 
(Aus-

- ... ■«

ELEVII SILITEI DE IERI- 
PROFESORII VALOROȘI DE ASTĂZI
Regretatul Petschowschi, pe 

vremea cînd juca la U.T.A., a 
proclamat un mare adevăr : 
„Fotbalul este o lecție care 
trebuie bine Învățată... Aici nu 
merge să tragi la fit sau să 
copiezi la... teză”.

Așa și este. Oamenii care au 
cheltuit sîrguință șl pasiune au. 
fost răsplătiți cu moneda forte 
a celebrității și respectului u- 
nanim... iar mal tîrziu. cind 
au agățat bocancii cu crampoane 
în cui. au revenit pe gazon ca 
antrenori, dornici să învețe și 
pe alții ceea ce ei stiuseră atît 
de bine...

Cit de temeinic au aprofun
dat ei marea școală a fotbalu
lui. se mai constată șl azi... 
Jucători celebri odinioară dau 
cu tifla anilor și dovedesc. în 
rolurile de antrenori. aceeași 
vioiciune, dexteritate și talent, 
ca în vremea cînd ridicau tri
bunele în picioare...

Nu ne credeți ? Ei bine, ve- 
niți o dată pe Giuleștl. la 
antrenamentele Rapidului... îl 
veți găsi pe Răducanu leoarcă 
de sudoare și. uneori. furios 
la culme că nu poate para 
„ghiulelele" pe care antreno
rul Bazil Marian i le așează 
drept la vinclu, plin de calm 
și dexteritate...

Pitiți-vă intr-un colt de 
tribună la antrenamentele 
„steliștilor” și vă veți convin
ge „de visu” cită îndemînare 
a păstrat incă. Gh. Constan

tin. cind e vorba să explice 
practic iul Năstase, Iordăneș- 
cu și Vigu ce-nseamnă un 
„volă" Ireproșabil sau o lovi
tură cu boltă, peste „zid".,.

întrebați-1 pe Suciu. porta
rul Jiului. ce-nseamnă încă 
un șut de la 20 de metri ex
pediat de Eugen Iordache, 
fostul „tunar” al Petrolului... 
Vă va arăta palmele înroșite 
sau îl veți auzi capitulind 
după 20 de lovituri teribile : •

— Să mal facem o pauză 
nea Genule...

Stați de vorbă cu Vidac, 
Ziller și Gornea, portarii ară
denilor. și-0 să-nțelegeți că 
mal cruntă pedeapsă pentru 
ei nu poate exista decît în 
clipa cînd antrenorul Dumi
trescu îl trimite pe „Bimbo" 
Farmati să le tragă cîteva su
turi, „d -alea sănătoase”.

Mergeți la antrenamentele 
conduse de Nicușor. Ozon șl 
Neagu, la echipele lor... Sau 
poftit! la centrul de copii de 
la Oradea să-l vedeți pe lu- 
hasz cum. la 60 de ani bătuți 
pe muche, se învîrtește ca un 
titirez în miuta puștilor, dînd 
pase ireproșabile exact unde 
trebuie, de la 40 de metri...

...Acești școlari sîrguincioși 
la vremea lor n-au uitat nici 
azi nimic din lecțiile învățate 
la marea si adevărata școală 
a. fotbalului...

George MIHALACHE

Deși fotbalul se joacă Pe goluri, 
tendințele din ultimul deceniu sint 
contrare acestui principiu. căutîn- 
du-se tocmai... evitarea golurilor.

E drept că șl cu asemenea orien
tări s-au înregistrat succese de renu
me mondial (Inter Milano cu Don 
H. H.. de pildă), dar acestea nu pot 
caracteriza nici prezentul, nici viito
rul fotbalului mondial. „Sarea și 
piperul” rămîne tot golul. Cele 1000 
de goluri marcate de Pete au fost 
cinstite la valoarea unei performan
țe cu totul ieșite din comun. Dar. de 
atunci, s-a cam clarificat că Pela n-a 
fost primul care a atins această cul
me. Deși presa vremii nu permite 
reconstituirea absolută a tuturor de
taliilor. trebuie arătat că. înaintea 
lui Pele, granița celor 1 000 de goluri 
fusese depășită de cel puțin al ți trei ju
cători al lumii î Frîedenreich (Brazi

lia), aproape concomitent cu 
Wetzer (România) și Binder 
tria).

GOLUL trebuie însă reconsiderat. 
Valoarea golului marcat trebuie să fie 
apreciată ca atare. Din fericire, cei 
puși să vegheze asupra viitorului 
„sportului-re.ge” cunosc prea bine pe
ricolul. astfel că. în momentul de 
față, se întreprind numeroase acțiuni 
în sprijinul scopului amintit.. ..Ghea
ta de aur" acordată anual golgeteru- 
lui european al campionatelor națio
nale (pentru ultima oară iugoslavu
lui Skoblar. de la echipa franceză 
Olympique Marseille, pentru cele 44 
de goluri marcate în 30 de partide), 
dubiarea în competițiile internaționa
le — în caz de egalitate de puncte, 
și golaveraj — a golurilor marcate în 
deplasare, departajarea echipelor pe 
bază de diferențe de goluri (tată de 
golaverajul 
mai puțin 
vingătoare). 
marchează 
etc. etc.
toare în 
de pildă, 
o evidență 
lor care au 
înglobîndu-i 
(fantomă, firește) denumit 
Fedotov" (la golurile marcate 
pionat sînt adăugate și cele 
în reprezentativa A și în meciurile 
intercluburi contînd pentru cupele 
europene).

Reluînd ldeea, iată un clasament 
similar întocmit pentru fotbaliștii ro
mâni din toate timpurile (o remar
că : la cupele zise europene am cu
prins golurile marcate în următoarele 
competiții : Cupa, Europei Centrale, 
Micul C.E.C.. Cupa orașelor Tirguri 
(U.E.F.A.), „Cupa campionilor euro
peni”. „Cupa Dunării 1958“. ..Cupa 
Cupelor”) :

«ținta fostului rugbyst. Și pe sub 
platanii desfrunziți de brumele ar
gintii. inginerul Ion Cofaru a început 
să-și depene amintirile :

„Eram încă în clasele primare cînd 
am început să joc oină. Am trecut 
apoi la bătutul mingii rotunde, dar 
iubeam și trînta veche românească 
Asta pină la 13 ani. cînd l-am întîl- 
n’t Pe acel mare sportiv, Nae Mă
răscu, de la Stadiul Român. Văzîn- 
du-mă atît de pasionat de sport, mi-a

spus : „Pidule, dacă vrei să îmbini 
toate aceste discipline la un loc — și 
oină, și fotbal, și exerciții de gim
nastică — treci să joci rugby. Spor
tul ăsta îți dă și forță, și agilitate. 
Te face, de asemenea, să gîndești 
fiecare fază, fiecare acțiune de joc". 
Și Nae Mărăscu m-a inițiat în tai
nele rugbyului. pentru ca la 15 ani 
să joc în prima echipă a Stadiului 
Român, rămasă multă vreme campi
oana tării la sportul cu balonul oval.

Fiind obligat — din lipsa mijloa
celor materiale — să • intru ca prac
ticant la Arsenalul armatei, am găsit 
acolo un alt adept al rugbyului, pa 
profesorul Stellan Aftemle, cu care, 
împotriva dorințelor comandanților, 

11 am înființat două echipe de rugby, 
cu numele Arsenal în scurt timp, 
Arsenal a cîștigat campionatul la am
bele categorii — promoție și onoare. 
Din lipsa fondurilor, jucătorii Arse
nalului nu puteau însă să-și procure 
tricouri și bocanci. Așa că toți spor
tivii din secțiile de fotbal, volei, 
rugby etc., apăreau pe stadion numai 
în echipament... militar.

Acum, fac comparație între începu
turile grele ale sportului din acea 
vreme și progresul înregistrat în zi
lele noastre. Rugbyul românesc este 
astăzi apreciat în Franța și 
cîștigă una din edițiile „Cupei 
nilor". Pe vremea mea. 
nu puteam să visăm la 
Gîndiți-vă că în 1924, 
rugby cu echipa Franței 
pentru „cocoșul galic” !

Și-acum, ori de cite ori urmăresc 
un meci de rugby, sînt împins de 
dorința ca. la cei 63 de ani ai mei, 
să joc alături de puternicii rugbyști 
de astăzi, care duc faima sportului 
românesc peste mări și țări” — în
cheie cu nostalgie, dar șl cu un sen
timent de mindrie. inginerul pensio
nar Ion Cofaru.

REFLECȚII 
FOTBALISTICE

• Legea avantajului nu în
seamnă neapărat o lovitură 
de la 11 metri acordată echi
pei gazdă.

• Un contraatac este peri
culos, în primul rînd pentru 
că e... contra 1

• Jucătorul care faultează 
mereu n-are cînd să ne a- 
rate că știe șt fotbaL

D. MAZILU

Numele
între 
anii

Italia, 
Natiu- 
măcar 
ceva...

nici 
așa

scorul la 
era 53—0

D. MORARU-SLIVNA

calculat prin împărțire, 
avantajos formațiilor în- 
sărbătorirea celor 
pesto 100 de 

sînt exemple 
acest sens.
țin de ani 
riguroasă a 
trecut de 100 i 
chiar intr-un

Goluri marcate în

div. A reprez. A cuPele
r europene

care 
goluri 

edifica- 
Sovieticii, 
de zile 

jucători- 
de goluri, 

i ..club" 
„Grigori 
în cam- 
înscrlse

Total

Constantin 1955—69 149 12 G 167
Ozon 1948—64 157 7 — 161
Dridea I 1956—71 142 8 10 160
Dobay 1933—48 130 19 2 151
Bodola 1933—47 114 29 — 143
Vaczi 1947—58 125 8 — 133
G. Ene II 1956—68 116 — 2 118
Baratky 1934—48 100 13 2 115
I. Ionescu 1961—68 107 5 1 113
Al. Ene I 1949—60 103 5 1 109
FI. Voinea 1962—70 106 — 2 108
Adam 1963—71 107 — 1 108
Bindea 1933—41 90 12 5 107
P. Vîlcov 1933—41 97 4 — 101
Cioses cu 1954—64 99 — . 3 102

PAUL PROCA. BUCUREȘTI. După 
cum a|l putut citi în ziarul nostru, 
tragerea la sorți a meciurilor din 
cadrul sferturilor de finală ale Cam-

pionatulut european, Ia fotbal va 
avea loc la 12 Ianuarie 1972. Partidele 
se vor disputa sistem tur-retur, la 
29 sau 30 aprilie (turul) și la 13 sau 
14 mal (returul). Apoi, intre 14—18 
iunie, cele patru reprezentative cali
ficate în semifinale vor lua parte la 
turneul final, care se va desfășura 
într-una din cele patru țări rămase 
In competiție. Probabil că v-a și ve
nit în minte' stadionul „23 August" 
din București 7 Vă mărturisesc sin
cer : și mie I

DAN GOGONEL. BRAȘOV. Chiar 
și rapidiștli au, de multe ori, mo
tive să fie supărat,i pe Răducanu. 
Dar asta nu însemnează să nu-1 mal 
recunoaștem calitățile, care l-au adus 
in echipa națională. Eu aș spune că 
incertitudinea sub care a stat selec
ționarea sa în „ll“-le desemnat să 
joace cu Țara Galilor a constituit 
pentru Răducanu un avertisment, un 
fel de... cartonaș galben.

NICOLAE SABO. COMUNA BOTIR. 
Pină acum, au avut loc trei meciuri 
de fotbal între selecționatele Româ
niei și U.R.S.S. Cel mai valoros re
zultat trebuie considerat cel al pri
mului meci, din 1937. 1—1, atit pentru 
faptul că partida a avut loc la Mos
cova, cit. și pentru motivul că în

acest Joc a evoluat prima reprezen
tativă a U.R.S.S. Celelalte două me
ciuri, disputate la Moscova șl la 
București, în cadrul preliminariilor 
J.O., s-au soldat cu următoarele re
zultate : 0—2 șl 0—0.

PAUL HOSSZU, ȘIMLEUL SILVA- 
NIEL Sînt necesare maț multe cla- 
riflcări : 1. Steagul roșu Brașov n-a 
promovat în divizia A, în 1949, d a 
jucat pentru prima oară în această 
categorie, ta ediția 1957—1958. 2) Cea 
mal bună performanță a echipei 
brașovene, în campionat, este cea 
din ediția 1959—1960, cind s-a clasat 
pe locul al doilea, iar cea mal slabă, 
evident, a fost cea din campionatul 
1967—1968, dnd fotbaliștii de la poa-

—----- clasat pe ultimul
tn divizia 

și amintiri
lele Tîmpel s-au 
loc, retrogradtnd 
vreți 1 Mai sînt 
cute...

ION GROSAN, 
dv. s-a cam lăsat așteptată I ___
fiindcă nu-1 strică lui Răducanu să-și 
amintească de golul pe care l-a pri
mit in medul cu Cehoslovacia, vă 
publicăm catrenul 1
Al nostru Răducanu — pot să spun — 
E-nconjurat de-o droaie de amici. 
Dar el, ca tot românul, suflet bun, 
Vru să-și mai facă unul — Capkovicl.

B. Ce 
neplă-

SATULUNG. Muza 
Dar,

CARE ESTE CEL MAI BUN 
CICLIST AL TUTUROR 

TIMPURILOR?
Presa italiană a luat pozi

ție împotriva... deciziei unei 
mașini electronice, care l-a 
situat pe Jacques Anquetil 
în fruntea cicliștilor din toa
te timpurile, Eddy Merckx și 
Fausto Coppi fiind clasați In 
urma lui.

Obiecția cea mai înteme
iată pare s-o fi ridicat croni
carul de ciclism al ziarului 
„Stampa", care a argumentat 
că trebuie așteptat ca Eddie 
Merckx să-și termine întîi ca
riera sportivă, și abia după 
aceea să fie comparat cu cei 
doi rivali al să£

G. PICK, CLUJ. 1) Ne întrebați de 
la ce club provine fundașul echipei 
Farul, Stoica I VA pot da un răs
puns preds în această privință s de 
la Portul Constănța. Față de ultimele 
Iul evoluții, nu v-aș putea răspunde, 
însă, cu aceeași predzle, dacă pro
vine de la secția de fotbal sau de la 

judo I 2) Dațl-mi răgaz, 
mă putea documenta. Chiar 
nu le știu I

cea de... 
pentru a 
Pe toate,

OCTAV 
LENI.

CONTEȘ, COMUNA MI- 
Am transmis handbalistului 

Gruia șl jucătorilor de fotbal din e- 
chlpa națională, felicitările dv. șl ale 
părinților dv. Nu trebuia, Insă, pentru 
aceasta, să compunețl atîtea versuri. 
Este obositor, atît pentru ' 
mal ales, pentru acel care 
să le citească...

dv., cit, 
ar trebui

CODREANU, 
După cum văd, 
simplă a golului, socotit du- 
partidele din deplasare din 
competițiilor europene, dar 

cînd punctajul șl

NICOLAE
REȘTI. 
.atît de 
blu, în 
cadrul ___. , ________  .
numai în cazul cînd punctajul șl 
golaverajul, calculat în mod obișnuit 
este EGAL, este mai grea pentru 
unii decît o ecuație cu cinci necu
noscute I

Să vă răspund, deci î 1. Dacă Vic
toria Setubal clștlgâ cu 5—1, ea se 
califică. 2) Dacă portughezii clștlgâ 
meciul — — ' ' .......
U.T.A. 
bal se 
pentru 
poate că U.T.A. clștlgă cu 1—0, ca 
să nu vă mal încurcați la socoteli 1

BUCU- 
problema

retur cu 4—1. se califică 
3) Dacă medul de la Setu- 
închele cu rezultatul de 5—2 
gazde, se califică U.T.A. Dar.

Ilustrații : N. CLAUDIU



Kir. 6890 ■r’w Sportul

ergem
BASCHET : Sala Floreasca, da 

la ora 9 : Acaaemla Militară — 
Comerțul Tîrgovlște (m.B), Poli
tehnica — Rapid (f.A). Politeh
nica — I.E.F.S. (m.A) ; sala Con
structorul. de la ora 9 : I.E.F.S. 
— Universitatea Iași (f.A), Con- 
atructorul — Crlșul Oradea (f.A).

BOX : Cua de cultură a lec
torului IV (str. Turturele), de la 
ora 1# : „Cupa Olimpia" (prima 
semifinală).

CICLISM : „Cupa ÎS Decem
brie* la dclocros. Startul se va 
da la ora 10, din fața întreprin
derii poligrafice ÎS Decembrie.

FOTBAL; Stadionul Republicii, 
ora 14 : Rapid — Jiul (divizia A)

Stadionul Dlnamo, ora 11: Di
namo — Crlșul (tlneret-rezerve' ; 
ora 141 Dlnamo — Crlșul (divi
zia A) 1

Stadionul Metalul, ora 11 : Me
talul — Știința Bacău (divizia B);

Stadionul Giuleștl, ora 10 : Ra
pid București — Jiul (tineret-re- 
zerve) ;

HALTERE : Sala Școlii generale 
nr. 69 (cartierul Balta Albă), de 
la ora 10 : concurs Internațional 
cu participarea echipelor Olimpia 
București — Ettr Tîmovo.

POPICE : Arena Voința : Voința 
București — Petrolul Ploiești : 
arena Gloria : Gloria București 
— Metalul Plopenl, partide tn ca
drul campionatului masculin, di
vizia A. Meciurile Încep la ora 8.

Olimpia, 
școlar —

de la ora
— Farul

Unl-

ȘAH : Sala LP.G.G. (bd. N. 
Bălcescu), d« la ora 14 : finala 
campionatului republican Indivi
dual, masculin.

RUGBY : Stadionul 
ora 11 : Clubul sportiv 
Acen Itov (Bulgaria).

VOLEI : Sala Giuleștl, 
8.30 t Locomotiva Buc.
Constanta (m.B), C.P.B. — 
versitatea Timișoara (f.A). Rapid 
— Medicina Buc. (f.A): sala Con
structorul, ora 11.30 : Constructo
rul — Farul Constanța (f.A); sala 
Dinamo, de la ora 8.30 : A.S.E. 
Buc. — Spartac Buc. (f.B', Viito
rul Buo. — Universitatea Iași 
(f. B), Aurora Buc. — Medicina 
Buc. (m. B).

„SPORTIVUL
(Urmare din pag. 1)

direcția informării permanente a 
sportivilor asupra realizărilor obți
nute de societatea noastră socia
listă, după cum vom căuta să-i fa
cem să înțeleagă pe tineri că dacă 
ei pot practica în condiții optime 
sportul preferat, aceasta este ur
marea directă a minunatelor cuce
riri ale poporului nostru, în toate 
domeniile de activitate, cuceriri 
care nu ar fi fost posibile fără 
conducerea de către Partidul Co
munist Romăn a întregii vieți ma
teriale ji spirituale. Insist asupra 
acestor aspecte — cunoscute la pri
ma vedere — deoarece mai sînt 
Incă sportivi care cred că totul II 
se cuvine, 
au nici un 
societate.

care consideră că nu 
fel de obligații fată de

Nu ne îndoim, însă, că șl 
în județul Timiș sînt sportivi 
care, prin întreaga lor muncă, 
sînt exemple demne de urmat ?

r

,,ECHIPA NAȚIONALĂ NU POATE Fl LIPSITĂ

DE UN ȘEF DE ORCHESTRĂ DE TALIA LUI DEMI AN

Un accident stupid îl împiedică 
pe valorosul nostru jucător de 
rugby, Gh. Dragomirescu, de a fi 
prezent în lotul român pentru me
ciul cu Franța. Legat trup și su
flet de destinele acestei discipline 
sportive, Dragomirescu n-a lipsit 
însă de la nici unul dm meciurile- 
test ale selecționabililor, 
deci forma o opinie asupra posi
bilităților lor, cu atît mai mult cu 
cît îi cunoaște bine pe adversarii 
noștri de la 11 decembrie. împo
triva cărora a jucat aproape neîn
trerupt, din 1963 încoace. Acum, 
în prer (ma 
la Bdziers, 
discuție cu

— Dintre 
Franței, pe 
ciodată ?

— De bună seamă 
care a jucat pe postul meu prefe
rat, pe „uvertură"... Acesta este 
Maso. L-am cunoscut în 1967, la 
Nantes și mi-a făcut o 'impresie 
formidabilă prin calitățile sale 
atletice, prin fantezie și inteligen
ță. Este, într-un fel, prototipul ju
cătorului de „uvertură".

— Dacă ați fi rugat să fixați tac
tica pentru meciul de la Beziers, 
ce aii recomanda jucătorilor ro
mâni ?

— Să asigure integral spațiul 
de „22". Se înțelege că colegii mei 
nu vor trebui să se sfi iască de a 
șuta. Important este însă ca ei să 
joace rugby. Vor exista poate si
tuații cînd în „22“-ul nostru, un 
jucător va fi atacat de 2 sau 3

și-a putut

importantului meci de 
am considerat
Dragomirescu. 
jucătorii 

cine nu-1

utilă o

de 
veți

un

elită ai 
uita ni*

rugbyst

și sportivii studenți cu cele mai 
înalte performanțe să locuiască în 
cămine. De la o vreme, pentru a 
li se crea, chipurile, condiții optime, 
li s-au repartizat garsoniere. Acor- 
dindu-li-se asemenea facilități, unii 
dintre ei s-au rupt — în bună mă
sură — de colectivele din care fac 
parte. Înainte, dacă nu obțineau 
rezultate bune în sport, dacă erau 
delăsători la învățătură, chiar și o 
privire mustrătoare a colegilor de 
cămin îi deranja. Intr-un cuvînt, 
influența colectivului era binefăcă
toare asupra lor. Acum însă...

Vă mai ofer un exemplu. Cînd 
am constatat acte crase de indis-, 
ciplină, concretizate în lipsă de la 
antrenamente, de la locurile de 
muncă, nu am pregetat să desfiin
țăm echipa divizionară B de rugby 
U.M.T.

Dialog cu Gh. Dragomirescu despre apropiatul meci cu Franța
adversari. Să nu se a- 
leagă soluția cea mai 
comodă, împotriva jo
cului, de a expedia ba
loanele afară din teren. 
Rugbyștii noștri trebuie 
să-și impună o oarecare 
personalitate și numai 
prin joc o pot face. 
După aceea i este ne
cesar ca și pe înaintare 
să se facă ceva, peste 
ceea ce se arată în mod 
obișnuit, adică jocul pe 
grămadă. Insist asupra 
ideii de Joc. Altfel vom 
risca să ne Izolăm.

— Ați Jucat contra 
Franței acasă și în de
plasare. A existat un 
mod diferit de a aborda

partidele ?
—Nu, niciodată. Sigur, acasă 

există o altă stare morală. Acțio
nezi parcă mai degajat. Dar și 
pe terenul francezilor simți o oa
recare căldură, fiindcă ai în ju
rul tău oameni cnre cunosc bine 
jocul, te aplaudă atunci cînd arăți 
că știi ceva. Tn general, cînd joci 
la francezi acasă, ești permanent 
preocupat de ideea să nu te faci 
ridicol. Cu alte cuvinte, ești obli
gat să joci rugby.

— Considerați că trebuie să ne 
fie teamă de meciul cu Franța ?

— Și da, și nu. Da, pentru că nu 
întrevăd pînă acum o echipă a 
României pentru Bâziers. Nu, de
oarece. oricum, nu cred într-un 
dezastru. Noi am dobîndit o serie 
de calități. Realizăm o bună acope
rire a terenului, o circulație cursi-

vă a baloanelor, ne-am îmbunătă
țit tehnica placajului. De aceea nu 
va trebui să pornim cu teamă în 
jocul cu francezii.

— Dacă ați fi antrenor al lotu
lui, ați apela la rugbyștii români 
care activează în Franța ?

Aș apela, In primul rfnd, la
Irimescu, dar pentru postul de 
centru și nu de „uvertură" pe care 
a fost utilizat anul trecut. De ase
menea, l-aș solicita pe Țuțuianu, 
pe care l-aș aprecia foarte util în 
linia a II-a.

— Cum ați vedea XV-le României 
pentru meciul de la M decembrie ?

— Consider că la ora actuală li
nia I în formula Dinu, lordănescu, 
Baciu este cea mai bună. în linia 
a II-a aș merge cu Țuțuianu-Dără- 
ban, doi foști colegi de 
excelenți luptători, foarte 
neîntrecuți acroșeri. Pentru 
III-a aș pleca cu Demian. 
nala nu poate fi lipsită de un 
de orchestră" de talia Iui, chiar 
dacă el nu mai prinde baloanele 
că altădată. Are, în schimb, o 
impresionantă circulație și o mare 
clarviziune. Și. în plus, cunoaște 
foarte bine jocul francezilor. Tot 
în linia a III-a aș juca cu Rășca- 
nu și Miclescu. Pentru m f'ocași 
i-aș prefera pe Florescu și Bucoș. 
Primul dă multă siguranță echi- 
j:«i (cu condiția să fie ceva mai 
disciplinat în joc), al doilea are o 
mare vitalitate și posibilitatea de 
a acoperi bine terenul. Ca centri 
— Nica și Irimescu. Ca aripi — 
Suciu și Constantin. Iar ca fundaș, 
fără contracandidat. Durbac.

T. BRADAȚEANU '
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nu

vei aban-ce

surprins. Nu se aștep-

Pe

parcă să 
prea plă-

știu 
ani.

este 
Norwich City și, apoi 
la Southampton, unde

ce se 
Zău,

echipă, 
mobili, 
linia a
Națio- 

„șef

Da, el este. Nu cred să mă înșel. 
Am văzut atltea fotografii, cu 
„heading“-urlle sale superbe, sus, 
cu mult peste ceilalți apărători. 
Numai că pare mal tlnăr. Are totuși 
— aveam să aflu mal tfrziu — 
de ani, dar ochii, foarte deschiși 
culoare ți extrem de mobili, 
scurtează parcă din vîrsta reală, 
spune că, după Billy Meredith

29 
la 
Ii 

Se 
... - VJohn Charles, el va fl al treilea fot

balist galez care va intra In legenda 
nemuritoare a fotbalului Insular.

Ronald T. Davies, acesta este nu
mele lui, dar toată lumea i-a pre
scurtat prenumele, spunîndu-i, sim
plu, Ron. S-a născut la Holywell, 
mic orășel galez care nu se prea 
vede pc hartă, și a început să joace 
fotbal la un obscur club din liga a 
IV, Ccstcr. unde, la numai 17 ani, 
devine profesionist. De aici a tre
cut însă repede la Luton Town, 
unde a început să se „vadă" prin 
porția obișnuită de goluri rtiscrise 
în fiecare meci. Ca urmare, 
transferat la 
In anul 1966, 
joacă și azi.

Pare puțin 
ta — ar vrea, parcă, să spună că 
i se face o cinste prea mare I — 
și nu e singurul semn de modestie 
pe care-1 va da pînă la sfîrșitul in
terviului.

— Am auzit, Ron Davies, că Man
chester United a fost gata să plă
tească o sumă fabuloasă pentru un 
eventual transfer. E adevărat ?

HANDBALUL JAPONEZ, HANDBAL - SPECTACOL!
Interviu cu antrenorul reprezentativei feminine a Japoniei KAZOE YAMADA

în urmă cu puțin timp, reprezenta
tiva feminină de handbal a țării 
noastre a intilnit la București echi
pa similară a Japoniei. Team-ul 
nipon (care va participa la turneul 
final al C.M. din Olanda) a lăsat o 
bună impresie, așa tncît am socotit 
interesant să solicităm antrenorului 
federal KAZOE YAMADA 
viu.

— Care este stadiul de 
a handbalului japonez ?

— Acest sport are vechi

un inter-
dezvoltare

— Desigur. Exemple în acest sens 
se pot da foarte multe. Să vorbim 
despre fostul jucător de fotbal Co- 
jereanu. El a venit la Timișoara 
avînd doar șapte clase elementare 
și fără a cunoaște vreo meserie. 
Aici — și el înțelege perfect acest 
tucru — i s-au creai condiții pentru 
a-și desăvîrșt pregătirea, personali
tatea. Paralel cu activitatea pe te
renul de fotbal, Cojereanu a mun
cit foarte mult pentru a deveni 
stăpîn pe o profesie. Astăzi, el este 
inginer, cadru didactic la Institutul 
Politehnic. Un alt fotbalist, Surdan, 
este medic stomatolog, în timp ce 
baschetbalistul Ionescu a devenit 
șef de lucrări la Facultatea de 
mecanică agricolă.

Din păcate, se poate vorbi și de 
altfel de cazuri. De pildă, la spor
tivi de performanță studenți, este 
de reținut că unii dintre ei abu
zează incă de înlesnirile de care 
beneficiază. Mă refer, în principal, 
la cei care posedă categorii supe
rioare de clasificare și care consi
deră că pot avea numai pretenții, 
fie că obțin, fie că nu obțin rezul
tate. Aceasta „stimulează" inactivi
tatea și chiar tendința unora de a 
face totul pentru a rămîne... re- 
petenți.

Se obișnuia, la noi în oraș, ca

— Permiteți-ml o întrebare 
mal dificilă : nu considerați că 
și rivalitatea dintre cele două 
cluburi, C.F.R. și Politehnica, 
manifestată uneori în proporții 
îngrijorătoare, constituie tot o 
problemă de educație? Poate și 
de educație a spectatorului, de 
astă dată.

— Paradoxal, dar la baza riva
lității de care vorbiți stau elemente 
pozitive. Suporterii — și cine ar 
avea ceva împotriva lor ? — vor 
ca echipele cu care ei simpatizează 
să se comporte cit mai bine. Nu
mai că de aici și pină la manifes
tările de huliganism — 
puține la număr — 
mare. Cauza rezidă în 
cluburile respective nu 
cupat constant de a-și 
simpatizanți oameni intr-adevăr de
votați culorilor C.F.R.-ului sau Po
litehnicii, oameni care să contribuie 
chiar material la întărirea lor. Pu
tinele manifestări necorespunzătoa
re care au alimentat această rivali
tate au venit din partea unor „su
porteri" străini, de cele mai multe 
ori, de club și în orice caz ne
cunoscători ai fotbaliștilor. Sîntem 
convinși că planul adoptat în a- 
ceastă privință — în urma aplică
rii hotărîrilor rezultate din ședința 
Biroului comitetului județean al 
P.C.R. privind concentrarea forțelor 
și întărirea unor ramuri de sport 
— va da rezultatele scontate.

tradiții la 
noi. iar începuturile lui sînt legate 
de anii 1923—1924 ! Pe atunci, însă, 
era considerat (si a continuat să ră- 
mînă multă vreme așa !) un joc re
zervat copiilor și școlarilor ! Hand
bal. în adevăratul sens al cuvîntului, 
a început să se practice cam prin 
1957. adică rfeult mai tîrziu decît in 

, Europa. Poate si de aceea. Ia noi nu 
există un campionat national omo
gen, bine definit, pe divizii, 
tiiie interne sînt împărțite 
niori și seniori. în prima 
intrind turnee ale echipelor 
si licee, iar în cea de a doua 
luind 
susțin 
intern 
de.

— Cînd a fost înființată reprezen
tativa feminină a Japoniei 7

— Cred că avem cea mal tînără 
echipă națională din lume, căci ea 
s-a „născut” abia în 1961. întîrzierea 
cu care am format această echipă se 
datorează faptului că mult timp 
ne-am considerat prea slab pregătiți 
pentru a apărea în arena internațio
nală 1 Ne-am încumetat să facem a- 
cest pas numai după ce — văzînd la 
lucru cele mal bune echipe din lu
me. printre care si formația Româ
niei — am acumulat o cantitate mi
nimă. strict 
de procedee 
1961 si pînă 
apropiem cît 
rilor cu handbal avansat.
bună performanță a noastră este lo
cul 6 ocupat la C.M. din 1965.

— Echipa dv., este handicapată de 
un factor esențial în handbalul mo
dern : înălțimea jucătoarelor. Cum 
reușiți să supliniți acest lucru ?

— A fost problema cea mai difi
cilă. Eram conștienți de handicapul 
cu care pornim și tocmai de aceea 
am căutat ceva care să compenseze

Competi- 
pe ju

ca tegorie 
din scoli 

evo- 
reprezentativs studențești. Ele 
într-un sezon comnetiționai 
(campionat) cite 24 de parti-

necesară, de cunoștințe, 
tehnico-tactace. Apoi, din 
acum, am căutat să ne 
mai mult de nivelul tă- 

Cea mai

este drept 
distanța e 
faptul că 

s-au preo- 
atrage ca

FABRICA DE CALCULATOARE ELECTRONICE
Calea Floreasca Nr. 242 - sect II Telef. 332660/116

ANGAJEAZA
— Sef birou proiectare SDV
— Șef birou gospodărire SDV
— Șef secție mecanic-șef auto- 

utilări
— Tehnicieni electroniști CTC
— Dactilografe

— Sculeri SDV

MUNCITORI

— Debitori
— Presatori
— Tinichigii
— Sudori
— Strungari
— Frezori
— Pantografiști
— Trafamentiști
— Operatori mase plastice
— Galvcnizatori
— Șlefuitori
— Vopsitori
— Turnători
— Electroniști
— Șef birou ordonanțare
— Debitatori

— Șef birou desfaceri
— Sef birou postcalcul
— Șef birou contabilitate mate

riale
— Șef birou ordonanțe
— Șef birou control preventiv
— Magazineri

CALIFICAȚI
— Mecanici montatori aparate 

electronice
— Rabotori
— Rectificatori
— Lăcătuși-constructori
— Lăcătuși întreținere
— Electricieni întreținere
— Instalatori sanitari
— Instalatori caloriferiști
'— Termotehnișli
— Frigoriferiști
— Compresoriști
— Tîmplori
— Zidari
— Zugravi
— Ascuțitori scule

Handbalistele japoneze pun mare accent pe tehnica de bază. Iată un 
aspect surprins de fotoreporterul nostru Vasile BAGEAC la unul din 

' ' ' nipone, în sala Floreasca.
adesea, dar și pentru că sînt extrem 
de spectaculoase, iar publicul japo
nez apreciază sportul-spectacol 1

Horia ALEXANDRESCU

antrenamentele echipei

dezavantajul nostru. Am găsit rezol
varea în rapiditatea acțiunilor ofen
sive și în dezvoltarea maximă a de- 

. tentei. în jocul de
zăm pe o
pe

apărare ne ba- 
mare mobilitate, precum și 
fulgerătoare’ la adversarulleșirea

cu mingea. Aș vrea să subliniez încă 
lucru : dacă handbalistele noastre 
dispun încă de o experiență prea 

bună
un 
nu 
mare, posedă totuși o foarte 
tehnică individuală și aceasta pentru 
că au lucrat 
„tehnica de 
lor folosesc, 
runcarea la 
mîinii. fapt . ._ 
posibilitate de înșelare a apărării ad
verse si mai ales a portarului.

— Handbalul japonez va veni cu 
ceva nou ?

— Practic 
inovație, dar 
maxim două 
ritmului de joc și calităților 
ale handbalistelor noastre. Este vorba 
de pasa pe pătrundere și pasa dea
supra semicercului, cu prinderea șl 
aruncarea Ia poartă din zbor. Cău
tăm să folosim aceste două combina
ții, nu numai pentru că ne reușesc

foarte mult la capitolul 
bază”. Majoritatea fete- 
după cum ați văzut a- 
poartă din articulația 

care oferă o mai mare

noi nu aducem nici o ‘ 
căutăm să speculăm la 
combinații care convin 

fizice

IZBUTIT CONCURS
DE FOND LA PIATRA ARSĂ

Alte vești despre pregătirea sezonului
SINAIA, 87 (prin telefon). După două 

săptămtni de pregătire pe zăpadă, schi
orii fondiștt aflațl la Piatra Arsă au 
susținut primul concurs de verificare. 
Zăpada foarte bună (pulver) a contri
buit la succesul acestui test, deși vîntul 
destul de puternic a fost’ un obstacol 
destul de serios pentru participanțl. Iată 
primii clasați : seniori, 8 km : 1. Dinu 
Petre (Dlnamo Bv.) 32:35: 2. M. Cojoca
rii (Dinamo Bv.) 33:20: 3. Ion Olteanu 
(Dlnamo Bv.) 34:51; juniori cat. L 6 km: 
1. Gh. lonetecu (Dinamo Bv.) 25:29; 2. 
N. Gîrnițâ (Dinamo Bv.) 26:07: 3. C. 
Mîndruș (Schi-Bob Club Sinaia) 27:03; 
juniori cat. a II-a, 4 km : i. I. Păunescu 
(SBCS) 19:23; senioare, 6 km : 1. Mar
cela Leampă (Dlnamo 
oare, 4 km : 1. Elena 
Bv.) 19:50 ; 2. Marla 
21:21.

fășurare a pregătirilor boberilor noștri 
fruntași in vederea marilor concursuri 
internaționale ale sezonului 1972. După 
cum se știe, la Piatra Arsă a fost ame
najată. incă de anul trecut, o pistă care 
a permis practicanților bobului antrena
mente utile, așa cum sperăm că 
și cele care vor avea loc peste 
vreme, cînd amenajarea pirtiei 
terminată.
DEFRIȘAREA PIRTIEI DE SCHI

1 400 — SINAIA

j

vor fl 
putină 
va li

cota

Bv.) 28:31: juni- 
Bășea (Dinamo 
Tocltu (SBCS)

PTRTIEI DE BOBINCEPE ÎNGHEȚAREA
De mîine va începe înghețarea plrtiet 

de bob de la Piatra Arsă, locul de des-

De cîteva zile a început defrișarea 
pîrtiei de schi dintre Cota 1.400 și Sinaia 
(stația de plecare a telecabinei), urmînd 
ca în luna decembrie ea să poată fl 
utilizată de amatorii de schi care vor 
vizita masivul Bucegi. Folosirea acestei 
piste va da un impuls ■
rism pe schiuri și, în același timp, va 
ajuta și la pregătirea schiorilor de pe 
Valea Prahovei, mai cu seamă a celor 
tineri.

activității de tu-

85000 DE
(Vrmare din pag. I) „Cupa munților Apuseni", sau expe

dițiile „Cutezătorii”.

țiunl. de un real folos ne-au fost 
programele de exerciții publicate _ în 

, ziarul „Sportul".
si pentru elevi

un veritabil ghid 
șl pentru profesori.

— Copiii, se știe, dovedesc multă 
Imaginație, se evidențiază deseori 
prin initiative năstrușnice. îmi vor
bea cineva, la Sibot, de o astfel de 
acțiune, cu plutele pe Mureș. .;

rămînem 
sportive

în dome- 
de masă, 
excursiile,

— Propun să 
nîul activităților 
In acest sens, consider că 
drumețiile si. în general, turismul, 
s-ar preta foarte bine profilului ju
dețului Alba. Au existat, 
tiative pe firul dezvoltării 
mena activități ?

oare, iui- 
unor ase-

verificate, 
sută din-

— Date statistice, riguros 
dovedesc că aproape 80 la 
tre elevii noștri au practicat și au 
rămas credincioși turismului de masă 
în accepțiunea targă a termenului, 
ca o modalitate de a cunoaște fru
musețile patriei si realizările înfăp
tuite pe meleagurile iudețului Alba, 
totodată, ca un mijloc de a-și pe
trece o parte din vacanta de vară, 
din timpul lor liber. în mijlocul na
turii. As nutea să folosesc și cîteva 
exemple, acelea ale școlilor generale 
„Avram Tancu" din Aiud, nr. 1 Blaj, 
nr. 1 Aiud. Abrud. Valea Lungă, Mi- 
cești. Unele acțiuni turistice au avut 
și un caracter competitiv : expediția 
cicloturistică „Floarea prieteniei” sau 
„Ștafeta iscusinței si a îndemînării",

— Da. a fost o inițiativă a școla
rilor din comuna Sibot. care au par
curs distanta Ocna Mureșului — Sibot 
cu pluta Pe Mureș. Se înțelege că au 
luat parte numai elevj posesori ai 
brevetului de înotător. De bună sea
mă că au mai fost și alte initiative 
frumoase: programul sportiv de la Nc- 
grileasa prezentat de elevii din Abrud 
si Cîmpeni la o mare serbare inti
tulată „Chemarea narciselor”, pre
zența elevilor la duminici cultural- 
sportive 
Lunca 
Roșia de 
sa. Sînt 
vele elevilor legate de 
unor cursuri de inițiere în schi 
(Abrud, Cîmpeni). înot (Aiud. Sebeș, 
Ocna Mureș. Cetatea de Raită Și 
Gîrbova). de participare la aler
gări de cros, la „Cupa tineretului do 
la sate"

Jidvei,
Albac. Unirea.

— cei din Teiuș,
Mureș,
Seros. Baia de Aries. Sone 
de amintit, la fel. inițiati- 

organizarea 
in

— Există recomandarea ca în sui
ta de activități sportive de masă cu 
elevii să nu Ilps"'>sră demonstrațiile, 
marșurile, care au un recunoscut

Da, Nu ilnt nici doi ani da 
atunci. A fost, atunci, un meci greu 
pe Old Traford. Pe ploaie. Nu cred 
că am jucat rău. Apoi, a venit pro
punerea iui sir Matt Busby șl comp.

— Al rămas, totuși, la ,,Tha 
Saints" (Sfinții) din Southampton.

— Nici nu puteam face altfel. Nu 
eu am fost cel care putea alege. 
Nici măcar nu am fost întrebat ! Nu 
ml s-a dat drumul și gata, am ră
mas pe malul mării, la Southampton.

Vorbește repede, grăbit 
termine cu o amintire 
cută.

— Ce vei face după 
dona fotbalul ?

— O. e foarte greu 
va 
și eu aș vrea 
antrenor, sau

Da. auzisem 
alte talente, 
foarte bine. Destul de multe dintre 
caricaturile sale au apărut în di
verse reviste britanice.

— O ultimă întrebare : cum crezi 
că va trebui să joace Rapid Bucu
rești — una din cele două partici
pante ale noastre în „Cupa U.E.F.A." 
— în disputa cu Tottenham Hotspur?

— Tottenham este o echipă exce
lentă. dar destul de curioasă, 
terenul din White Hart Lane este de 
neînvins, atacul său de 24 de carate, 
în care joacă cei doi Martin — Pe
ters și Chivers — și scoțianul Gil- 

deplasare, 
aceeași e- 

echipei dv. 
de Ia Iion- 
cîștige la

să 
întîmpla peste cîțiva 

să știu... Poate voi fi 
poate voi desena...
asta. Ron, pe lîngă 

știe să și deseneze

zean, rareori iartă I In 
insă, aproape nu mai e 
chipă. Asta ar fi șansa 
să plece cit mai „curată" 
dra și, după aceea, să 
București... cu totul

★
R-am văzut, a doua zi, pe gazo

nul stadionului „23 August". Cel pe 
care Brian Glanville îl descria ca 
pe, „unul dintre cei mai buni șu
ieri cu capul — dacă nu cel mai 
bun — din Marea Britanic și unul 
din cei mai periculoși centri ata- 
canți din fotbalul actual", iar alții ca 
„the best striker in England" (cel 
mai bun înaintaș din Anglia...) nu 
prea s-a văzut între Lupescu și

remarcabili 
galez nu i 
cu atît ma

Dinu. Detenta 
a căpitanului de echipă 
putut fi pusă In valoare, 
mult cu cit șl Răducanu a ieșit, îr 
special în prima repriză, și a bo
xat cîteva mingi periculoase. De 
altfel, puține au fost baloanele cart 
au ajuns pînă la purtătorul tricou
lui cu numărul 9. Mai tinerii săi 
coechipieri, care abia de reușeau 
să-și apere cu dinții poarta pro
prie, nu prea aveau timp să se mai 
gândească șl la atac...

Dumitru GRAUR

S-Ă APROBAT PROGRAMAREA UNOR MECIURI
ALE ECHIPELOR U.T.A. Șl RAPID

După cum am mai anunțat F.R. 
Fotbal a reprogramat meciurile pe 
care echipele U.T.A. și Rapid tre
buiau să le susțină la 5 și 8 decem
brie, în cadrul etapelor a XIII-a și 
a XlV-a a campionatului. Astfel, 
partida Petrolul — U.T.A. se va dis
puta la 4 decembrie, iar partida 
Rapid — A.S.A. la 19 decembrie. 
Jocurile din etapa a XlV-a ale .ce
lor două formații — angajate în tu
rul III al „Cupei U.E.F.A." se vor 
disputa după cum urmează : U.T.A.

— Politehnica, la 15 decembrie, la
Arad, Steagul roșu — Rapid la 22 
decembrie, la Brașov.

FARUL —RAPID, 
IN NOCTURNĂ

urma înțelegerii intervenit*'

In dezbaterea specialiștilor

în urma înțelegerii intervenită;' 
între cele două cluburi, meciul Fa-* 
rul—Rapid, din etapa a XII-a al 
campionatului diviziei A de fotbal^ 
care se va disputa miercuri la Con-ț 
stanța, va începe la ora 16,45, la lu-$ 
mina reflectoarelor.

INVESTIGAȚIA ELECTROCARDIOGRAFICA

Acționînd pe linia dezbaterii unor 
probleme de actualitate în medicina 
sportivă, specialiști din diferite cen
tre! (ASCAR, Spitalul Panduri, Aca
demia de științe medicale, I.E.F.S. 
etc) reuniți la Centrul de medicină 
sportivă în ziua de 24 noiembrie, 
înaintea meciului de fotbal dintre 
echipele României și Țării Galilor, 
au făcut un util schimb de expe
riență privind limitele și conduita 
în fața unor aspecte particulare în- 
tîlnite la sportivii de mare perfor
manță cu ocazia examenelor electro- 
cardiografice. Experiența Centrului 
de medicină sportivă (șeful labora
torului de cardiologie : dr. Carmen 
Dumitru) arată că aproximativ 3,4% 
din sportivi prezintă la un moment 
dat asemenea anomalii, care în cli
nică sînt interpretate ca manifestări 
patologice. în discuțiile purtate, prof^ 
E. Viciu, conf. 
(Panduri), dr. I. 
mitrescu de la 
N.R. Zamfirescu 
științe medicale i 
logie normală și .
dr. C. Alexandrescu (I.E.F.S.), dr. 
Angela Lăzăroiu (Dispensarul spor
tiv București) și alții au evidențiat 
dificultatea unei interpretări nete 
a acestor modificări. Desigur, la a- 
cestea concură factori metabolici, 
infecțioși, neuro-vegetativi și en
docrini, însă chiar în absența unor 
astfel de tulburări, modificările ne
gative persistă, îngreuind conduita 
medicului sportiv (la această masă 
rotundă au participat și numeroși

dr. S, Papadopol 
Ghiță și Olga Du- 
ASCAR, cercetător 
de la Academia de 
(Institutul de fizio- 

. patologică), conf.

ELEVI
caracter aplicativ. S-a avut 
re și un asemenea aspect 
din sfera educației fizice

in vede- 
important 
școlare ?

ale ele- 
prețuire 
Dovadă

clu-

LA SPORTIVII DE PERFORMANȚĂ
medici de lot și de la marile 
buri), care trebuie să fie circumspect,
totuși, urmărind în primul rînd pro
filaxia stării de sănătate și evitarea 
factorilor de risc. Rămîne ca sub o 
supraveghere permanentă și o conlu
crare între laboratorul de cardiolo
gie și medicul de teren, în unele si
tuații limită să se poată permite e- 
fortul, însă sub un riguros control 
medical.

Mergînd pe această linie, a supu
nerii dezbaterii specialiștilor proble
mele mai spinoase întîlnite în prac
tica medico-sportivă, Centrul de me
dicină sportivă, ca for metodologic 
'al rețelei, va continua și intensifica 
și în viitor organizarea unor aseme
nea manifestări, convins fiind că ele 
reprezintă una din metodele cele 
mai eficace de creștere a nivelului 
profesional, de ridicare a calității 
asistenței medicale a sportivilor 
fruntași din țara noastră.

VULTURII TFXTIIA LUGOJ j 
SI DISPUTĂ IA SIGHIȘOARA j

Deoarece terenul echipei C.S.Md 
Sibiu este suspendat, partida C.S.M.’fl 
Sibiu — Vulturii Textila Lugoj, dini 
etapa a XV-a a campionatului divi-$ 
ziei B de fotbal — seria a II-a, vaJ 
avea loc astăzi la Sighișoara.

dr. medic primar I. DRĂGAN 
directorul Centrului de medicină

AZI, IN CAMPIONATUL 
MUNICIPAL 

DE FOTBAL FEMININ
Astăzi, în campionatul feminin 

de fotbal al municipiului București, 
vor avea loc următoarele partide i 
teren Constructorul, ora 10,30, Dia
na — Rapid; teren Voința, ora 
10, Voința — Minerva; teren Elec
tronica, ora 10, Traviata 
men ; teren Diana, ora 10, Venus 
— Miorița; 
Luceafărul — Juventus.

Car-

teren F.R.B., ora 10,
i

SĂPTĂMÎNfl SPORTIVĂ INTERNA
(Urmare din pag. Z)

tului, a maselor la educație fizi
că și sport, pe planul performan
țelor românești în contextul in
ternațional, nu este decît o eta
pă, cadrele mișcării sportive — 
răspunzînd orientării date de că; 
tre partid în i 
continue a nivel 
a îmbunătățirii activității pi 
co-ideologice și cultural-edu

— Demonstrațiile sportive 
vilor se bucură de o largă 
din partea elevilor noștri.
— prezența lor masivă la momente 
sărbătorești ale clasei muncitoare — 
1 Mai sau de Ziua Eliberării — 
23 August, 
zentate cu 
cetea unei 
unei tinute . .
Aș evidenția aici „reprizele" prezen
tate do școlile din Alba Iulia. Blaj. 
Aiud. Sebeș. Teius si Zlatna.

în încheierea diatogului avut. prof. 
Titus Bogdan a salutat măsura luată 
după ședința Colegiului Ministerului 
învățămintului, de numire a unor 
inspectori metodiști pentru educație 
fizică, ea rcprezentlnd o modalitate 
directă de a impulsiona activitatea 
sportivă în școli. De asemenea, inter
locutorul nostru a apreciat sprijinul 
acordat sportului de organele de 
partid, colaborarea care există între 
Inspectoratul iudetean școlar. CJEFS. 
Comitetul U.T.C. și Consiliul Orga
nizației Pionierilor. Este o colaborare 
rodnică, destinată să sporească con
tinuu dimensiunile sportului 
de ■ masă din județul Alba, 
perspectivă apropiată, si în cel de 
performanță.

privinja ridicării 
ilului profesional, 

>oliti- 
____ w , ________ fucati- 

ve — se aTlă angajate într-o am
plă acțiune de 
muncii lor.

Organizată și 
siliul National 
Fizică și Sport, 
viată în acest sfirșit de an, toate 
disciplinele sportive fiind, pe 
rînd, pe agenda aciualităfii. Bo-

perfecționare a

condusă de Con- 
peniru Educație 
acțiunea prinde

xul, luptele, handbalul, schiul, 
canotajul, scrima, baschetul, aero- 
modelismul, gimnastica și, cel 
mai recent, atletismul, și-au re
unit cadrele de antrenori, tehni
cieni, profesori, medici sportivi 
și activiști, pentru a dezbate îm
preună probleme actuale și de 
perspectivă privind atît procesul 
de antrenament, cît și adiacen
tul său necesar, procesul de edu
care a sportivului. Desfășurate 
sub semnul practicii științifice, al 
celor mai noi și tnaintate meto
de de lucru, dar si al încadrării 
acestora în complexul educațio
nal, formativ al tinerei generații, 
cursurile de perfecționare au o- 
ferit și oferă jaloane prețioase 
de muncă pentru miile de lucră
tori din mișcarea sportivă.

FETELE MAJ PUTERNICE DECIT BĂIEȚII...
ar eluda însă celălalt aspect de
finitoriu al tenisului de masă la 
ora actuală : ping-pong-ul mas
culin a rămas mult în urma ni
velului internațional. Deocamda
tă, ni se spune, ne oflăm în pe
rioade de creștere. Ceea ce se 
vede, într-adevăr, esre disemina
rea centrelor ds depistare și in
struire a viitorilor performeri 
chiar de la vîrsta fragedă (în 
locul puținelor focare de acum 
cîtiva ani) și apariția unor copii 

' > văzut dacă 
se va sol- 
acestor ta- 
tenisul de 
reveni, nu

Exercițiile care sînt pre- 
acest prilej poartă pe- 
excelente organizări, a 
impresionante a elevilor.

școlar 
intr-o

Sîntem convinși că la fotbal, 
de pildă, n-ar fi posibilă o con
fruntare echitabilă între bâieji și 
fete, după cum, în general, la 
sporturile pe echipe, o asemenea 
ipoteză este exclusă. După ce, 
Insă, nu cu mult în urmă, unele 
probe atletice se încheiau în di
verse concursuri interne cu re
zultate destul de apropiate la 
feminin și masculin, săptămîna 
care a trecut ne-a oferit în a- 
cest sens o probă concretă la 
tenis de masă : campioana na
țională Maria Alexandru, concu- 
rînd la Arad în proba masculină 
pe echipe, >l-a întrecut pe cam
pionul Șerban Dobosi I

Explicația cea mai la îndemînă 
ar fi că Maria Alexandru este 
una din cele mai bune jucătoare 
din lume. O asemenea explicație

talentafi. Rămîne de 
perioada de creștere 
da și cu maturizarea 
lente, dacă efectiv 
masă 
peste multă vreme, cu un pluton 
masiv de tineri jucători și ju
cătoare pe primul plan al ierar
hiei internaționale.

românesc va

t



»

'Azî, la Skandinaviumhalle din Goteborg

ale turneului de la Buenos Aires
!t> Epilog In Marele Premiu FILT: 1. SMITH; 2. NĂSTASE

FINALA „CUPEI MONDIALE»

LA HANDBAL MASCULIN
/

GOTEBORG, 27 (prin telefon, d« 
trimisul nostru special).

Nu au trecut decît două săptămint 
la acea duminică in care selecțio- 

tele masculine de handbal ale Ro- 
iniei și Iugoslaviei s-au întilnit in 
>ala „TROFEULUI CARTAȚI” și 
tă că ele se vor afla, din nou, 
ță-n lată — tot într-un meci deci- 
v — într-o altă prestigioasă compe
te internațională, „WORLD CUP", 
late la -fel*de echilibrată, reunind 

start reprezentative de renume 
ondlal (in fruntea ‘lor aflîndu-se 
■imele trei clasate la ultima ccliție 
C.M.). întrecerea găzduită de aceas- 

i atit de cosmopolită așezare nordi- 
i a scos — corect — in evidență 
lie mat bune valori ce s-au confrun- 
it. in sălile din Goteborg 
»le limitrofe lui. Atit 
□goslaviei, care a luptat

și din ora- 
selccționata 
pentru ca

PROGRAMUL FINALEI 
„WORLD CUP"

Skandinaviumhalle ora 15,15 : 
Cehoslovacia — U.R.S.S.* (locu
rile III—IV) ; ora 18 : Româ
nia — Iugoslavia (locurile 

l-ll)..

lificare într-o grupă ceva mai difici- 
ă. cit și formația' română au ajuns 
n finati ..Cupei Mondiale" fără să 
cunoască înfringerea, ceea ce ampli
fică interesul pentru dispută ce o va 

seara modernagăzdui duminică 
Skandinaviumhalle.

înainte insă de 
cest hotăritor joc. 
sare citeva cuvinte in legătură cu 
evoluția jucătorilor români in ulti
mul lor meci din grupa preliminară, 
cel cu echipa Suediei. Nu incape în
doială că apriga dispută pentru 
lorie a însemnat unul dintre 
mai dificile examene ale noii 
lre reprezentative care caută 
.făurească omogenitatea și forța co
lectivă. Adversarul a fost extrem ele 
(incomod, mai ales prin 
, de joc. El a folosit cu

vic- 
cele 

noas- 
să-și

samaniera 
ușurință o 

mare gamă de procedee tactice, în- 
’’cepind cu atacurile lungi și încheind 
! cu fazele fulgerătoare, finalizate fie 
[de pe extremă, fie de la distanță, 
fie de pe semicerc. Bazindu-și aceas-

tă de
vivacitate 

handbaliștii
pe o putere 
pe o 
lor,

orientare tactică 
luptă exemplară și 
neobișnuită echipei 
suedezi s-au dovedit foarte greu de 
învins vineri seara. Numai că efortu
rile lor n-au fost încununate de suc
ces pentru că. așa cum bine sublinia 
în declarația sa de după meci an
trenorul suedez ROLAND MATSON : 
.... românii nu sînt campioni ai lumii 
printr-un capriciu al soarlei. Ei au 
această valoare și se prezintă mereu 
ca veritabili lideri ai lumii handbalis
tice. Pe cei mai buni este greu să-i 
stopezi. Aceasta chiar dacă elevii mei 
au făcut in fața românilor cel mai 
bun joc al lor din competiție”. 
Trebuie să fim de acord cu reputa
tul tehnician suedez că echipa Româ
niei și-a onorat cartea de vizită, lup
ți nd din răsputeri pentru victorie. 
Numai că. din păcate, privită în an
samblu, comportarea echipei noastre 
nu ne-a putut satisface total. Deși 
pare curios, ținînd seama că a fost 
cea mai productivă formație (60 de 
goluri in trei meciuri), totuși atacul 
a fost punctul nevralgic al selecțio
natei României. Fără forma de zile 
mari a lui Gruia — care în repriza 
secundă a înscris 5 goluri consecutiv, 
modificind scorul de la 9—10 la 14—10 
în favoarea echipei sale (!) — nu se 
știe, sincer vorbind, care ar fi fost 
rezultatul final... In schimb. în apă
rare echipa și-a făcut, datoria, a re
zistat exemplar — chiar și atunci 
cind era. in inferioritate numerică — 
obositoarelor atacuri suedeze. Consta
tarea aceasta are de ce să' ne bucure 
clacă ne gî.ndim că rutinata repre
zentativă a Iugoslaviei s-a impus, 
pînă în prezent, printr-o neobișnuit 
de eficientă forță de atac. Ținînd 
cont de această constatare, putem 
spune că. dacă duminică randamen
tul team-ului românesc va fi același 
în apărare, șansele formației noastre 
cresc considerabil. Nu trebuie negli
jat nici faptul că la ultima sa parti
dă clin 'grupa preliminară, reprezen
tativa Iugoslaviei s-a arătat — pen
tru prima oară în acest sezon — 
obosită, fără obișnuita sa vervă. Se 
spune că handbaliștii iugoslavi și-au 
menajat forțele în vederea meciului 
cu România din finala 
diale”. Dar 
pa lui Ivan 
Jocul final 
puns...

BUENOS AIRES, 27 (Agerpres). 
Cuplul româno-lugoslav format de 
Ilie Năstase șl Zeliko Franulovici 
s-a calificat In finala probei de du
blu bărbați din cadrul turneului 
internațional de tenis de la Bue
nos Aires. în semifinale, ei au eli
minat cu 6—2, 6—2 perechea Pa
tricio Rodriguez (Chile) — Edttardo 
Zuleta (Ecuador).

în sferturile de finală ale pro
bei de simplu, Stan Smith l-a în
vins cu 6—2, 6—4, 6—4 pe argen
tinianul Roberto Aubone. In urma 
calificării în semifinalele concur
sului, tcnismanul american

„Cupei Mon
se mai spune și că echi- 
Snoj este supraantrenată. 
va fi cel mai bun răs-

Călin ANTONESCU

asigurat punctajul necesar ciștigft- 
rii „Marelui premiu — ~
asemenea, Die Năstase 

și el In semifinale) nu 
pierde locul doi.

Alte rezultate 1 dublu 
mifinale) i Niessen, Orth 
Araujo, Roget (Argentina) 
4—6, 6—3 ; Giscafre, Pinto 
gentina) — Buding (R.F.G.), Boni- 
celli (Peru) 7—5, 6—4 ; simplu fe
mei (semifinale); Helga Niessen 
(R.F.G.) — Fiorella Bonîcelli (Peru) 
6—2, 6—4 ; Heide Orth (R.F.G.) — 
Beatriz Araujo (Argentina)

FILT“. De
(calificai 

mai poate

femei (se-
(R.F.G.) —

6-4, 
(Ar-

Ani de afirmare a sportului albanez

întîl-
care
6—2.

TURNEUL DE ȘAHtrei

Tineretului, din cadrul complexului 
constructorilor albanezi.

cam- 
tenis

Lintfle arhitecturii moderne se disting cu pregnanță în fațada Palatului 
cultural-sportiv Scanderja, una din realizările recente ale

casablanca Ion Țîrîac in „sferturi
La Casablanca se desfășoară 

pionatele internaționale de 
ale Marocului la care participă ju
cători din mai multe țări ale lumii, 
printre care și românul Ion Ți- 
riac.

în optimile de finală ale probei 
de simplu bărbați, Țiriac l-a 
nit pe americanul 
l-a învins în două 
6—3.

S-au disputat și

Perry pe 
seturi cu

primele

Cupa Sileziei"
la handbal feminin
„Cupa Sileziei", competiție in

ternațională feminină de handbal, 
desfășurată Ia Katowice, a fost 
cîștigată de selecționata Ungariei, 
care în meciul decisiv a întrecut 
cu scorul de 19—11 (8—6) forma
ția Poloniei. Cea mai bună jucă
toare din echipa învingătoare a 
fost Takacs (6 goluri). Intr-un alt 
joc, selecționata secundă a Polo
niei a dispus cu 19—15 (8—8) de 
echipa Bulgariei.

AII VOR FI DfCfRNATE TITLURILE

partîde din sferturile de finală: 
Jauffret (Franța) — Elschenbroich 
2—6, 6—2, 6—4 ; Barclay (Franța)— 
Kukal 6—3, 7—5 ; Kalogheropoulos 
(Grecia) — Battrick 8—10, 7—5,
6—4. Ion Țiriac joacă împotriva 
australianului Peter Doerner.

De remarcat că turneu], început 
în aer Tiber, a fost mutat în sală, 
datorită timpului nefavorabil.

DE LA MOSCOVA
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

Turneul internațional de șah de la 
Moscova a continuat cu disputarea 
partidelor din runda a 3-a.

După înfrîngerea suferită în fața 
campionului mondial Boris Spas
ski, marele' maestru român ’Florin 
Gheorghiu a jucat cu albele îm
potriva fostului campion al lumii, 
Mihail Tal. Partida* a arat o des
fășurare liniștită și s-a terminat 
remiză.

Marele maestru islandez F. Olaf- 
fson, care începuse bine acest tur
neu, a pierdut (cu piesele albe) la 
cehoslovacul V. Hort, în timp ce 
Tukmakov (cu negrele) l-a învins 
pe Parma.

în 26 de mutări au convenit asu
pra remizei Byrne și Spasski. Re
zultatul de egalitate a mai fost în
registrat în partidele Stein—Petro
sian, Smîslov—Korcinoi și Savon— 
Bronstein. Două partide s-au în
trerupt i Balașov are avantaj la 
Uhlmann și Karpov la Lengyel.

In cei 27 de ani cîți au trecut de 
la eliberarea țării de sub jugul ocu
pației fasciste, oamenii muncii din 
Republica Populară Albania au ob
ținut însemnate succese în toate do
meniile de activitate. Pe coordonate 
de progres s-au situat și realizările 
obținute de mișcarea sportivă alba
neză, care cunoaște o puternică și 
continuă înflorire, ajungînd în zi
lele noastre la o dezvoltare de masă.

Pentru sutele de mii de iubitori 
ai sportului din Albania populară 
au fost create condiții dintre cele, 
mai favorabile pentru practicarea 
unor variate discipline sportive. Prin 
grija Partidului Muncii și a guver
nului R.P. Albania, în întreaga țară 
au fost construite numeroase baze 
sportive modern utilate. Astfel, nu
mai în ultimii ani, atît la orașe cît 
și la sate, au fost construite noi sta
dioane, săli de gimnastică, baze na
utice, terenuri adecvate practicării 
tuturor disciplinelor sportive.

Ca urmare a condițiilor asigurate, 
numeroși sportivi albanezi au obți
nut rezultate remarcabile atît în 
competițiile interne, cît și în cadrul

unor întreceri internaționale. Un 
exemplu recent este edificator in 
acest sens : într-un singur an —4971 
— atleta K. Marieta a modificat de 
două ori recordul național la săritu
ra în înălțime femei, trecînd conse
cutiv ștacheta înălțată la 1,73 
1.78 m. rezultate de valoare 
plan mondial.

Dintre disciplinele sportive 
mai îndrăgite, fotbalul a cucerit și 
aici deosebit de mulți simpatizanți. 
Campionatul național din sezonul 
1971—1972 este cel de-al 26-lea or
ganizat după eliberare. Despre dez
voltarea acestei ramuri sportive, din 
1945 și pînă în prezent, vorbesc cu 
pregnanță cifrele. în aprilie 1945, 
cînd s-a desfășurat primul campio
nat național, în Albania nu existau 
decît. 10 echipe de fotbal, reunind 
în total 200 de jucători. Astăzi, mai 
mult de 3 000 de fotbaliști concurea
ză în prima categorie a campionatu
lui albanez, ca și în competițiile lo
cale, reunind sute de echipe. în 
cursul acestor ultimi ani, echipa 
„Partizani" a cîștigat de 10 ori ti
tlul de campioană a țării, „Dinamo"

m și 
și pe

cele

de 8 ori, „17 Noiembrie* de 5 ori, 
„Vllaznia" de 2 ori.

Mai pot fi amintite succesele bas- 
chetbaliștilor din Albania, care s-au 
făcut remarcați la Universiada de 
la Torino, ca și la cele ale reprezen
tativei masculine de volei, clasată 
a treia într-una din grapele prelimi
nare ale „mondialelor** de anul tre
cut. Șahiștii albanezi s-au calificat 
în turneul final al ultimei Olimpia
de de șah, devansînd țări cu bo
gată tradiție în această disciplină.

Iată doar cîteva dintre afirmările 
de prestigiu ale tinerei mișcări spor
tive din R.P. Albania, așezată defi
nitiv pe calea progresului.

TELEX
c»n- 
sehi, 
pro-

UN MARE HOCHEIST(Urmare din pag. 1)

sus-

Poli-
ultimele întîl-

DE SCRIMA
(Urmare din pag. I)

bărbați :
Craiovaret actuala edifie a campionatului 

republican pe echipe, Maria Ale
xandru concurează cu succes în 
întrecerile masculine și feminine

a tinerei Lidia Căru- 
— cu formația obiș- 
Maria și I-lajnal Ko- 
Hariga) — au .opus o 

în evidență ie-

PĂRĂSEȘTE ARENA
LA TENIS DE MASĂ PE ECHIPE Scrisoare din Canada

GORDIE HOWE

COLO

TIGRUL FARA MUSTATI'

asistenței

cluburilor 
început u-

teren. 
energia

pe- 
din 

me-

• La Caii (Columbia)» tn cadrul 
turneului de calificare pentru J. O., 
s-au Intllnlt selecționatele olimpice 
ale BoUvlel șl Chile. Partida s-a În
cheiat cu un rezultat de egalitate : 
1—1 (1—0).

e Federația engleză 
confirmat intenția de 
echipa reprezentativă 
mondial ce va fi organizat în vara 
anului viitor în Brazilia. Forul bri
tanic își motivează refuzul, argu- 
mentînd că in anul 1972 se vor des
fășura meciuri importante în Cam
pionatul european, iar echipa repre
zentativă are totodată alte angaja
mente Internaționale care o împie
dică să facă deplasarea în Brazilia.

de fotbal șl-a 
a nu trimite 
la turneul

Cu
sa 
a 

cu 
îna-

VICTORIA GREVIȘTILOR MEXICANI

• Cînd Riva a marcat, nu de mult, 
un gol splendid într-un meci din 
campionatul Italiei, în vacarmul stlr- 
nit pe stadion, s-a auzit un foc de 
armă. Anchetatorii au descoperit că 
el a fost tras chiar de unul din... 
polițiștii prezențl pentru a asigura 
ordinea. Tribunalul militar l-a con
damnat pe vinovat la trei luni în
chisoare pentru „distrugerea de ma
terial aparținînd statului".

n Echipa olandeză Feijenoord Rot
terdam a susținut un meci amical la 
Marsilia cu o selecționată locală. 
Fotbaliștii francezi au terminat în
vingători cu scorul de 2—0 (1—0).
Cel mai bun jucător al formației 
gazdă n-a fost însă un francez, ci 
internaționalul iugoslav Slcoblar, 
care joacă la Olympique Marseille.

in-
interna-

DE ICI, DE

parcursul a numai trei ore. Ea a 
ținut 15 seturi în turneul masculin 
(partida cu Voința Arad), și feminin 
(cu C.S.M. Cluj), cîștigînd 11.

Din garnitura foștilor campioni, cel 
mai bun s-a arătat încă o dată Adal
bert Rethi, dar valoarea mai scăzută 
a colegilor lui (Covaci, Șimandan, 
Trupei) nu a putut influența pozitiv 
rezultatul final.

O altă partidă care a reținut aten
ția a fost și cea care a opus team- 
urile feminine Voința Arad și Rapid 
Brașov. Firesc, gazdele au repurtat 
Victoria, bizuindu-se pe’ regularitatea 
în~joc a Magdalenei Lesai și pe for-

BALCANIADA
i*
/.uitate : Bulgaria — Iugoslavia
8—1, Grecia — Iugoslavia 7—3.

. Sabrerii ■ noștri au încheiat și ei 
victorioși, rpușind să întreacă în

[ ultimul meci echipa Bulgariei, după 
,o luptă palpitantă, în care scorul 
* s-a menținut echilibrat timp de 
: două manșe. La 3—3 Irimiciuc și 
‘ apoi Vintilă au obținut cele două 
'„victorii necesare cîștigării acestui 
.meci. Așadar, și simbătă seara 
[scrimerii români au urcat pe cea 
tmai înaltă treaptă a podiumului 
fdin sala Nykea, unde se desfășoară 
|actualmente a IV-a ediție a Cam- 
ipionatelor balcanice.
i La ora efectuării convorbirii te- 
ilet'onice, ultimele meciuri, erau în 
; curs de desfășurare.
) Conferința federațiilor de scrimă 
din țările balcanice și-a desfășurat

[ lucrările în spirit de colaborare și 
prietenie. Cu acest prilej s-a luat 

>în discuție raportul prezentat de

delegația bulgară asupra desfășu
rării precedentei ediții a Balcania
dei de scrimă de ia Sofia. Toți de
legații au apreciat că organizarea 
ei a fost ireproșabilă. La rîndul 
său, delegația federației din Grecia 
a făcut o prezentare a modului în 
care a fost organizată actuala edi
ție, apreciată de asemenea de cei
lalți delegați ca foarte bine pusă 
la punct. In ceea ce privește ediția 
viitoare a campionatelor balcanice, 
care revine federației din Turcia, a- 
ceasta a stabilit ca gazdă a între
cerilor din 1972, orașul Ankara.

ma- ascendentă 
ceru. Învinsele 
nuită (surorile 
rodi și Monica 
rezistență onorabilă, 
șind mai mult actuala campioană de 
junioare a țării, Monica Hariga.

în sfîrșit, ar mai fi de subliniat și 
evoluția constant bună a elevilor an
trenorului Andi Ardeleanu, Gheojrghe 
Teodor .și Nicolae Stelian de la 
tehnica București.

Duminică au loo 
niri.

Rezultate : echipe 
motiva Buc.—Rovine 
C.S.M. Cluj—Voința Cluj 9—2, Pro
gresul Buc.—Voința Arad 9—4 (Sîn- 
deanu—Rethi 0—2, Maria Alexandru 
—Covaci 2—1, Maria ’ Alexandru— 
Rethi 1—2, Luchian—Covaci 2—0. Ma
ria Alexandru—Șimandan 2—1), Poli
tehnica Buc.—Voința Brașov 9—4, 
Locomotiva Buc.—Voința Cluj 9—6. 
Voința Buc. — Politehnica Timișoara 
9—6, Voința Arad—Locomotiva Buc. 
9—4, Progresul Buc.—Voința Cluj 9—1. 
C.S.M. Cluj—Rovine Craiova 9—2 ; 
echipe fete: Șc.sp. Buzău—Voința Buc. 
5—4, Voința Arad—Spartac Buc 5—2, 
(Lesai—Ilie 2—0, Lesai—Condican
2—0), Progresul Buc.—C.S.M. Cluj
5—2. (Baciu—Sînteoan 0—2, Alexan
dru—Sînteoan 2—0. Baciu—Tothfaluși
1— 2, Alexandru—Tothfaluși 2—0), 
Voința Arad—Rapid Brașov 5—2 (Că- 
ruceru—M. Korodi 2—0, Lesai—Hariga
2— 1, Lesai—M. Korodi-2—0). Progre
sul Buc.—Spartao Buc. 5—1 (Zaha- 
ria—Condicaru 2—0. Babiciuc—illie 

1—2, Alexandru—Condicaru 2—0, Za- 
haria—Ilie 2—0). C.S.M. Cluj—Voința 
Buc. 5—2 (Lupu—Lunțeanu 2—1, 
Tothfaluși—Lunțeanu 0—2, Lupu— 
Stoian 1—2).

Evenimentul sportiv din aceas
tă toamnă care coincide aici cu 
debutul campionatului de hochei pro
fesionist — așa-numita Ligă națională 
— in care sînt angajate 14 echipe din 
Canada și Statele Unite, a fost fără 
îndoială retragerea în plină glorie 
din activitatea competițională a ju
cătorului Gordie Howe.

Acela care a fost poreclit Pe drept 
cuvînt „Mr. Hockey" a hotărît. la 
vîrsta de 43 de ani, după o carieră 
glorioasă de aproape un sfert de veac 
petrecut pe arena patinoarelor. în ca
drul aceluiași club Detroit Red Wings, 
să părăsească, nu fără regret, activ’- 

devinJ 
club.

Iată ce declară nu mai puțin cele
brul Maurice Richard, deseori ad
versar direct a] lui Howe Pe ghea- 

anul 1946, lumea hocheiului 
S-a îmbogățit cu ccl mal 
produs al ei — Gordie 
jucătorul de hochei stimat 

de toți coechipierii și ad- 
aeela ce avea să domine

II. 0. Germană-Polonia

BERLIN, 27 (prin telex).
noua sală a sporturilor din Pots
dam s-a disputat întîlnirea inter
națională de box dintre echipele 
R. D. Germane și Poloniei. După 
un meci strîns, oaspeții au cîștigat 
întîlnirea cu 6—5. Rezultate teh
nice (primii notați sînt boxerii 

î țării gazdă) i Rocke p.p. Rozek,
Blum înv. dese. 3 Witek, Forster, 

■ b.p. Kokoszka, Urban p.k.o. 2 Tom- 
i czyk, Radowski p.p.
Fambach b.p. Osztab, 
Stawski, Tiepold înv.

► walski, Donath b.p.
Fischer p.ab. 1 Gortat,

I Treia. Deși

Szczepanski, 
Spilski p.p. 

dese. 2 Ko- 
Sitkowski, 

Anders p.p. 
I Txda. Deși învingători, boxerii 
^polonezi nu au convins, manifestînd 
unele scăderi.

PROBLEME DE ARBITRAJ
iI O NOUA VICTORIE

PENTRU GASTON ROELANTS
în prima zi a concursului atletic Inter

național de la Cape Town, cunoscutul 
fondist belgian Gaston Roelants a cîști
gat cursa de 10 000 m cu timpul de 
13:57,4. Proba feminină de 100 m s-a 
Încheiat cu victoria sprinterei sud-afri- 
cane S. Viljoen cronometrată în 12.2. Ea 
a întrecut-o pe recordmana vest-germa- 
nă Heide Rosendahl — 12,3. Finlandezul 
Kinnunen a terminat Învingător in pro
ba de aruncarea suliței cu rezultatul da 
77.74 m, tar englezul Lerwill a ocupat 
primul loc la săritura in lungime cu 
7.71 m.

Presa sportivă britanică pune ade
sea cititorilor ei o seamă de proble
me de arbitraj, derivate din fapte 
reale și avînd drept scop o mai bună 
cunoaștere și interpretare a regula
mentului.

Iată o „mostră** edificatoare: la 
un meci dintre echipele Crew și Hart- 
pool, arbitrul Rocwood este lovit în 
față de o minge respinsă de apără
tori și... rămîne k.o. Cițiva jucători 
se reped să-I ajute, dar un atacant 
de la Hartpool profită de învălmă
șeală și marchează, un gol. Arbitrul 
își revine și anulează punctul mar
cat. Contestație.

„Trofeul „Kitzsteinhorn", primul 
curs internațional al sezonului de 
desfășurat la Salzburg (Austria), . 
gramînd cursa de slalom uriaș (femei), 
a fost dominat de sportivele scandinave. 
Primul loc a fost ocupat de norvegiana 
Karin Christiansen — 1:13,61 (1100 tn, 
46 porți) Invlngătoarea a fost urmată 
de Lotta' Solander (Suedia) 1:15,19, Va
lentina Iliffe (Anglia) 1:15,26, 
ter (Austria) 1:15,39.

Edith PC’

medul d« 
Alia Kuș- 

____________ _ . două pre
tendente la titlul mondial deținut de 
Nona Gaprindașvili. După primele două 
partide scorul este de 2—0 în favoarea 
Allei Kușnir. Cea de-a treia partidă s-a 
Întrerupt cu avantaj material pentru 
Nana Aleksandria.

Orașul Kislovodsk găzduiește 
șah dintre maestrele sovietice 
nir șl Nana Aleksandria, cele

tatea competițională și să 
antrenor în cadrul aceluiași

„Fenomenalul” Howe, „Cavalerul” 
Howe, modestul și simpaticul Howe, 
„cel mai mare jucător din istoria ho
cheiului” — iată citeva din superla
tivele legate de numele acestui ju 
cător si lista nu este completă. Ci
teva din recordurile lui Gordie 
Howe sînt .uimitoare: recordul lon
gevității — 25 de sezoane în lisa 
națională în cadrul aceluiași Club;. 
789 goluri înscrise: de 6 ori inclus 
în prima selecționată (profesionistă) 
a lumii; de 8 ori în selecționata 
secundă : 22 de sezoane în care a 
înscris cîte 25 de goluri si mai mull.: 
absent numai de la 20 de partide 
în lunga sa carieră și aceasta 
torită accidentărilor.

Cel mai frumos omagiu pe 
un jucător poate să-l primească 
fără îndoială cel al adversarului

tă : „Din 
canadian 
prodigios 
Howe — 
și iubit 
vărsării, 
și să eclipseze prin prezența Sa pc 
toți partenerii și adversarii, fiind 
în același timp un superb exemplu 
de jucător de echipă. Acum, lată-1 
decis, în plină glorie, să-și ia rămas 
bun de la sportul lui mult iubit, de 
Ia pasiunea vieții sale. Prin retra
gerea Iui Howe, exemplu de dăruire, 
conștiinciozitate și modestie, lumea 
hocheiului mondial a pierdut o mare 
stea”.

Asistăm, deci, Ia sfîrșitul unei 
cariere de sportiv celebru, venit să 
se adauge la loc de cinste alături 
de cea a unui Iașin, Mathews, Killy, 
Manuel Santana și alții. Factorul 
comun al acestor adevărați super- 
campioni: dragostea și dăruirea 
pentru sportul lor preferat !

Să .sperăm ca amintirea străluci
telor evoluții . pe gheață ale lui 
Gordie Howe să constituie un impuls 
și pentru tinerii jucători canadieni, 
care să le permită o prezență mai 
activă și în arena mondială a ho
cheiului amator, unde echipa „frun
zei de arțar" nu se mai \ bucură de 
prestigiul avut altădată.

DEREK FABIAN
Montreal, noiembrie

Proba feminină pe echipe, din cadrul 
campionatelor internaționale de tenis da 
masă ale Scandlnaviel, a fost cîștlgată 
de reprezentativa R.P. Chineze, care a 
întrecut in finală cu 3—0 selecționata 
Ungariei. In competiția masculină, pe 
primul loc s-a clasat *-
■cingătoare cu 3—0 în 
Chineze.
■
Proba de perechi din
Internațional de patinaj artistic de la 
Moscova s-a încheiat cu victoria cam
pionilor olimpici Ludmila Belousova —, 
Oleg Protopopov. El au totalizat 320,7 p, 
fiind urmați In clasament de compatrio- 
țil lor Ludmila Smirnova — Andrei Su- 
raikln cu 320,2 p și Galina Karelina — 
Gheorghl Proskurin cu 315,8 p. Din cau
za Îmbolnăvirii lui Aleksei Ulanov, cu
plul Rodnina — Ulanov nu a luat parts 
la ultima fază a concursului. în proba 
masculină, după executarea a 5 figuri 
obligatorii, continuă să conducă patina
torul sovietic Serghei Cetveruhin cu 
510.8 p.

echlpa Suediei, In- 
fața formației R.P.

cadrul concursului

Peste 7 000 de spectatori au urmărit Pa 
„Memorialul Auditorium" din Dallas 
(Texas) finala primului campionat mon
dial de tenis al jucătorilor profesioniști, 
disputată între celebrii jucători austra
lieni Ken Rosewall și Rod Laver. înfir- 
mînd toate pronosticurile, care-1 Indicau 
pe Laver mare favorit, Bosewall a ciștt- 
gat în patru seturi cu 6—4, 1—6, 7—6, 
7—6. In vîrstă de 37 de ani, Ken Rosc- 
wali este cei mal vechi jucător profe
sionist de tenis sub contract.

La Havana au continuat întrecerile cam
pionatului mondial de baseball rezervat 
echipelor de amatori. Formația Cubei a 
obținut o nouă victorie, de data aceasta 
In fața selecționatei Porto Rlco pe care 
a învlns-o cu scorul de 7—0. Alte re
zultate : Columbia — Insulele Antile 
3—1 ; Nicaragua — Mexic 3—0; Canada 
— Italia 3—2 ; Republica Dominicană — 
Panama 12—8.
■
Fostul campion mondial de box ia ca
tegoria grea, americanul de culoare 
Floyd Patterson, l-a învins prin k.o. In 
repriza a 6-a pe Charles Harris (S.U.A.), 
în meciul disputat la New York,

Astfel l-a numit presa 
italiană pe celebrul ar
bitru Concetto Lo Bello 
(în imaginea alăturată), 
care în maniera sa de 
„mină forte” a rezolvat 
un penibil incident 
trecut pe stadionul 
Florența, la finele 
ciului dintre Fiorentina 
șl Napoli, condus de alt
fel fără greșeală. Doi ti
neri napolitani l-au ata
cat pe Lo Bello la ieși
rea dg pe 
calmul șl 
proverbială, arbitrul 
rezolvat incidentul 
mijloace personale, 
inte chiar de interven
ția politiei, care nu a a- 
vut altceva de făcut de
cît să-i culeagă pe agre
sori de pe jos...

Cariera extraordinară

a lui Lo Bello a 
marcată de peripeții 
chiar de la primul meci 
arbitrat. în 1944. cind 
el însuși a înscris un 
gol în poarta echipei 
Caltagirone. Mingea l-a 
lovit în cap și a intrat 
în plasă. Lo Bello a a- 
cordat gol, după care vă 
închipuiți ce a urmat. 
Foarte criticat pentru 
maniera sa autoritară de 
a conduce jocul, a ajuns 
să fie admonestat chiar 
în parlamentul italian. 
Dar el și-a văzut de 
treabă și a ajuns, la 47 
de ani. unul dintre cei 
mai solicitați arbitri pen
tru meciurile-cheie, 
terne 
tionale

„Cluburile noastre 
se află în mîinile u- 
nor magnați ai finan
țelor. care nu aji nici 
un interes să îmbună
tățească condițiile de 
viață ale jucătorilor. 
Singura lor grijă este 
aceea de a face re
clamă mărfii pe care 
doresc să o vindă, 
utilizînd imensele po
sibilități publicitare 
pe care le oferă fot
balul. Acești patroni 
nu întreprind 
pentru a 
calitatea 
din țara 
astfel a ■ 
dintele 
jucătorilor de 
din Mexic, la ședin-

nimic 
[ îmbunătăți 

fotbalului 
noastră” - 

vorbit preșe- 
sindicatului

fotbal

arbitrul a procedat bine.Cor.cluzia :
Jocul devenise neregulamentar și ni
meni nu avea dreptul să profite de 
situație.

Alț caz, altă soluție. în cursul me
ciului dintre West Ham și Manchester 
United, Bobby Moore șutează puter
nic. arbitrul se interpune și cade le
șinat. Moore se repede, ridică fluie
rul și semnalează 
lui, care se reia 
printr-o obișnuită

Decizie greșită 
trebuia să acorde 
contra lui Bobby, pentru atitudine 
ireverențioasă. Meciul trebuia oprit 
ds către un arbitru de linie.

întreruperea jocu- 
peste cîtva timp, 

minge de arbitru.
a arbitrului, care 
lovitură indirectă

ta în care s-a hotărît 
declararea recentei 
greve, anunțată și de 
ziarul nostru. El a 
cerut. in numele 
membrilor sindicatu
lui, încheierea unui 
contract colectiv, a- 
cordarea de pensii și 
asigurarea 
medicale.

Patronii
— ostili la 
nor asemenea reven
dicări au fost ne- 
voiti să cedeze. A- 
menințarea cu greva 
și-a făcut efectul și 
astfel fotbaliștii me
xicani au repurtat o 
mare victorie în sfe
ra terenului de joc.

In runda a il-a a turneului Internațio
nal de șah de la Skoplje, marele maes
tru sovietic Lev Polugaevski (cu piesei o 
albe) l-a învins în 21 de mutări pe Bilele. 
Velimirovici a cîștigat la Nlcevski și 
Pianinei la Janosevici. Partida Ostoici — 

‘Bukici s-a încheiat remiză In clasament 
continuă să conducă Polugaevski (URSS) 
cu 10 p, secundat de Pianinei și Veli
mirovici (ambii Iugoslavia) cu cîte 8 p 
etc.

In ultimul meci al turneului Întreprins 
In Franța, selecționata de rugby XV a 
Australiei a fost învinsă la Paris. Pe 
stadionul Colombes. naționala Franței 
a terminat Învingătoare cu 18—» (12—fi) 
In fața australienilor, luîndu-șl astfel 
revanșa pentru înfrîngerea suferită în 
primul test-meci.

Hocheiștii noștri juniori
învingători la Sofia

FINALĂ INTERCONTINENTALĂ

„DE REZERVĂ"

Forurile de specialitate din Uruguay au anunțat 
că primul meci al finalei ■„Cupei Intercontinen
tale", dintre echipele Nacional Montevideo șl Pa- 
nathinaikos Atena, se va disputa la 15 decembrie 
Ia Atena. In ceea ce privește data partidei retur, 
federația de fotbal din Grecia a propus ziua de 
29 decembrie, iar cea Uruguayans 28 decembrie. 
In cazul cind cele două jocuri nu vor putea decide 
pe cîștigătoarea trofeului, se va juca un al treilea 
meci pe teren neutru.

După cum se știe, formația Panathlnaikos În
locuiește In această finală echipa Ajax Amsterdam, 
cîștigătoarea „Cupei campionilor europeni”. Clubul 
olandez a refuzat (din motive de calendar) să 
susțină acest tradițional meci.

SOFIA, 27 (prin telefon, de Ia 
corespondentul nostru). Pe patinoa
rul artificial al stadionului Drajba, 
astă seară s-a disputat prima în- 
tîlnire de hochei dintre reprezen
tativele de juniori ale Bulgariei și 
României, 
echilibrat, 
victoria la 
mâni, cu 
Oaspeții au cîștigat datorită expe
rienței mai mari, care s-a dovedit 
decisivă. Ambele formații au ma
nifestat lipsă de eficacitate, ratînd 
cîteva situații foarte clare.

Au marcat Malîhin, Leonte, IIu- 
țanu și Ștefanov, pentru învingă
tori, respectiv, Traikov, Stoilov și 
Petrov.

După un joc în general 
partida a luat sfirșit cu 
limită a hocheiștilor ro- 
4-3 (2—2, 2-1, 0-0).

TOMA HRISTOV


