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CONSTANȚA-LA ORA UNUI MARE EVENIMENT SPORTIV ÎNTREPRINDERI tulcene cu planul ANUAL ÎNDEPLINIT

MECIUL DE RUGBY ROMÂNIA - FRANȚA, 
0 ÎNTRECERE ATRACTIVĂ, PASIONANTĂ

CONSTANȚA, 25 (Prin telefon de 
la trimișii noștri).

Cea de a 21-a întîlnire de rugby 
România — Franța prezintă un ca
dru inedit, în primul rînd prin fap
tul că este găzduită de un alt oraș 
decît capitala țării. Constanța 
a fost centrul care a întrunit su
fragiile. Și nu întîmplător, pentru 
că marele nostru port, la ora ac
tuală, este cîștigat pentru cauza 
rugbyului, atît datorită eforturilor 
nucleului de jucători de aici, cît 
și sprijinului masiv pe care îl ca
pătă sportul cu balonul oval din 
partea organelor locale.

Iată de ce socotim că opțiunea 
F.R.R. — ca orașul Constanța să 
găzduiască acest meci — este bine
venită. Și avem toate motivele să 
sperăm 
tradiție va constitui un spectacol 
sportiv de prim rang, o excelentă 
propagandă pentru balonul oval, 
care să răsplătească eforturile de 
organizare ce s-au făcut aici, la 
Constanța.

Echipa României s-a pregătit pen
tru acest meci cu dorința fermă de 
a avea o comportare la înălțimea 
prestigiosului ei adversar și de a 
șterge din amintire impresia nefa 
vorabilă lăsată în urma recentulu 
eșec (nescontat) din fața „XV‘-o 
R. F. a Germaniei. Deși formația 
noastră națională apare destul de 
eterogenă (jucătorii rămași în lot 
aparțin unui număr de 9 cluburi), 
totuși se pare câ in această săptâ- 
mină s-a realizat o bună pregă
tire, insistindu-se tocmai pe omo
genizare. element atît de impor
tant pentru jocul unei echipe. An
trenorii T. Rădulescu și R. Demian, 
cărora li s-au alăturat o comisie de 
reputați tehnicieni (V. Moraru, 
P. Cosmănescu, D. Ionescu), ne-au 
declarat că s-a lucrat cu multă 
pasiune și o deosebită ambiție, tri
colorii fiind deciși să facă o par
tidă mare. Pentru aceasta, va con
ta foarte mult după părerea noa
stră, maniera în care înaintarea va

câ această- partidă de mare

PRINZ

12,30, venind pe
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Dinamizați de insufletitoarele o- 
biective stabilite de Conferința Na
țională a partidului, muncitorii, in
ginerii, tehnicienii și funcționarii In 
treprinderii de industrie locală Macin 
— județul Tulcea — raportează în
deplinirea planului producției glo
bale și marfă pe primii doi ani din 
actualul cincinal la 26 octombrie 
1972. adică cu două luni și 5 zile tnai 
devreme. Succesul acestui harnic co
lectiv materializează preocuparea 
deosebită manifestată față de bunul 
mers al producției. „Acum întregul 
nostru colectiv — a declarat Florea 
Dincă, directorul întreprinderii ■ — 
pășește cu încredere și entuziasm 
spre realizarea obiectivelor înscrise 
in cel de-al IH-lea an al cincinalului, 
hotârit să acorde întreaga atenție 
inițiativelor în domeniul valorificării 
depline a resurselor locale, calității 
produselor, rentabilității — atribute 
ale progresului tehnic și economic, 
căi sigure spre noi și noi realizări".

Colectivul de muncă de la Exploa
tarea minieră Șomova al cărui anga
jament este de a realiza prevederile 
actualului cincinal în numai 4 ani și 
3 luni, a raportat în aceste zile un 
nou succes. După cum ne 
meazâ ing. Gheorghe Ciontea, 
serviciului tehnic-producție, 
de plan înscrise pe primele 11 luni 
ale anului au fost realizate integral 
cu 20 de zile mai devreme.

Minerii și lucrătorii stației sînt 
hotărîți să obțină producții suplimen
tare de barită și minereuri, complexe, 
care să permită atît îndeplinirea 
înainte de termen a planului anual 
cît și a angajamentului suplimentat.★Printr-o utilizare mai 
loacelor de producție și 
superioară a muncii, 
Șantierului 3 Tulcea al 
lăți, se mobilizează cu toată energia 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate. -
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șeful 

cifrele

bună a mij- 
o organizare 
constructorii 
G.S.L.H.-Ga-

ÎNTRECERILE micilor ÎNOTĂTORI BRĂILENI

■

In cadrul programului de com
petiții sportive dedicate sfertului 
de veac al Republicii, Școala spor
tivă Brăila a organizat un frumos 
concurs de înot, care a marcat, tot
odată, împlinirea unui an de la da
rea în folosință a noii piscine aco
perite din oraș. Au participat 50 
de concurenți de categoriile A, B. 
și C. selecționați în cadrul con
cursurilor desfășurate pe grupe. 
Competiția a constituit și un im
portant test în vederea participării 
la ..Cupa Speranțelor', ce va avea 
lac luna viitoare, la Ploiești.

Iată cîstigătorii Luminița Con- 
standache (50 m liber. 100 m spate. 
50 m delfin si 5C m spate), Llă-

dâlina Ilieși (50 m delfin). Alina 
Antonescu (50 m bras), Fănica Le- 
pădatu (50 m liber, bras și spate), 
Viorica Neacșu (100 m spate), Mi- 
haela Ieremia (100 m bras), Doi
nita Munteanu (100 m spate), Flou- 
rela Stănciuc (100 m delfin). Bă
ieți : Cătălin Lozneanu (50 m liber), 
Ninel Vasile (50 m delfin, liber, 
bras și spate). Tudorel Zmeu <100 m 
bras și delfin), Gabriel Tudorică 
(100 m spate, 50 m bras), Valentin 
Ilieși (100 m 
(50 m delfin 
goiță (100 m

liberi. Florin Mustața 
și spate). Eduard Ne- 
bras).

Traian ENACHE, 
coresp. județean

Tovarășul Costel Ahiei, inginerul șef 
al șantierului, ne-a relatat că planul 
producției globale pe cele 10 luni din 
acest an a fost depășit cu 3 572 000 
lei. Avansul cîștigat în executarea 
unor lucrări, va permite ca majori
tatea obiectivelor aflate în conșțruc- 

-ție (gara fluvială,
etc.i 
de

Oficiul P.T.T.R.
.) "să fie date în folosință înainte 
termenul planificat.
Pavel PEANA-coresp. județean

CONCURS
DE TENIS DE MASA

LA TG. SECUIESC
Consiliul județean Harghita al 

sindicatelor, în colaborare cu Con
siliul județean pentru educație fi
zică și sport și Asociația sportivă 
,.Constructorul1 din Tîrgu Secuiesc, 
a organizat, timp de două zile, un 
reușit concurs de tenis de masă, 
dotat cu „Cupa aniversării Repu
blicii”.

Au participat șase echipe mas
culine (I.L.M.C. Tîrgu Mureș. Casa 
pionierilor Buzău, Avîntul Sîntiorr- 
lunca, Autosport și Voința din Sfin- 
tu Gheorghe și Constructorul Tîrgu 
Secuiesc) și trei echipe feminine 
(Casa pionierilor Buzău, Avîntul 
Sîntionlunca și Constructorul Tîrgu 
Secuiesc).

învingători în întrecerile- de sim
plu au fost Kelemen Attila și Ro- 
dica Gogu (Constructorul) care au 
intrat în posesia trofeului.

Gh. BRIOTA, coresp.

reuși
față ritmului de-a lungul celor 80 
de minute. Este foarte însemnat a- 
cest aspect. De modul cum va răs
punde înaintarea echipei noastre (în 
ciuda unui handicap de greutate 
un minus de circa 50 kg față de 
adversar) jocului percutant, cunos
cut, al francezilor, de decizia ei în
efectuarea placajelor, in stoparea 
acțiunilor adversarilor, de cîstigarea

Dimitrie CALLIMACHI 
Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 3-a)
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TROFEUL CARPAȚI" 
HANDBAL 

FEMININ
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1 ROMÂNIA, IUGOSLAVIA SI U.R.S.S
I CONCUREAZĂ CU ȘANSE IA PRIMUL LOC!

V

i

Simbătă, la ora
calea aerului de Ia Paris, reprezen
tativa de rugby a Franței a sosit pe 
aeroportul Otooeni. De fapt, oaspeții, 
In. rindurile cărora se afla rugbyști, 
conducători, ziariști, suporteri, (în to-

FRUMUSEȚEA Șl UTILITATEA
ALERGĂRILOR DE CROS

0 INTERESANTĂ DEZBATERE ORGANIZATĂ DE
CONSILIUL NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR

O inițiativă frumoasă a Consiliului Național al Organizației Pioiiie- ' 
rilor; o dezbatere despre utilitatea atletismului. în speță a alergărilor de 
cros, cu participarea cravatelor roșii. O inițiativă izvorîtă din dorința 
generoasă de a crește generații sănătoase și puternice și o dezbatere sus
ținută de reprezentanți ai unor instituții cu responsabilități sau cu atri- 
buțiuni in materie.

25COO DE M1NIATLETI INTR-UN SIN
GUR JUDEȚ

o altă realitate : elevii din Podo
leni au reușit să-i întreacă net pe 
cei din Piatra Neamț.

CE SPUN DATELE CERCETĂRII 
ȘTIINȚIFICE ?

tal peste 80 persoane), 
țară cu două avioane speciale.

Lotul rugbyștilor francezi — con
dus de,.dl,r.Marcel. Laure.nL. vicepreșe
dinte ăl Federației. franceze de rugby 
— este compus din următorii jucă- 
țdri : Droitecourt, Lux, Trillo,

Fouroux 
Yachyili. 
Benesis, 
Azartte, 
se poate

Dezbaterea la care ne referim a 
debutat pe filonul unui caz con
cret. L-a oferit un județ despre 
care nu se poate spune că posedă, 
mai ales in perimetrul satului, o 
tradiție sportivă. Este vorba de ju
dețul Neamț. Și totuși, acolo, prin 
capacitatea propagandistică și or
ganizatorică a factorilor locali, s-a 
reușit ca la o întrecere atletică, in 
speță triatlonul șt țetratlonul pio
nierilor, să fie cuprinși aproape 
35 000 de copii. Cifra, chiar la ni
velul etapei pe comună, poate n-ar 
avea o prea mare semnificație, în 
cazul unui județ ca Brașov sau 
Timiș. Dar, repetăm, este vorba de 
Neamț. Prin intermediul acestei

reușite acțiuni sportive de masă 
au fost cîștigați pentru atletism co- 

Gherăiești, 
și Brus- 

așezări mai 
etc. In a-

Podoleni, 
Săbădeni 

unele 
Borca

pii din 
Tămășeni, 
turi, 
izolate 
ceasta 
care își are vatra, undeva, 
două lanțuri de munți — Bistrița și 
Știnișoara — mai bine de 1 000 de 
copii au ajuns să practice atletis
mul în mod organizat, la nivelul 
detașamentelor, al unității de pio
nieri, Dacă profesorul Matei Tătaru 
n-ar fi adus cu sine o serie de 
dovezi concrete ale acestei reali
tăți, sigur am fi avut poate impre
sia că ascultăm o poveste și nimic 
mai mult. Ce înseamnă atletism la 
nivelul satelor și comunelor din a- 
cest județ ne-am dat seama și de

din
ca

ultimă localitate amintită 
între

Pornind de la acest interesant 
experiment dezbaterea — prin cu- 
vîntul autorizat al unor specialiști 
(prof. Victor Mazilu, prof. Nicolae 
Mărășescu, prof. Ion Puică), a rele
vat faptul că atletismul și în ultimă 
instanță alergarea de gros (cum am 
arătat, s~a încercat să se relanseze 
această probă în rîndul celor mai 
mici cetățeni ai țării) are un efect 
pozitiv asupra organismului, nu îl 
dereglează funcțional (cum au a- 
firmat unii, fără o acoperire știin
țifică) firește cu condiția ca în a- 
ceastă activitate să primeze volu
mul și nu intensitatea și în gene
ral întrecerea de cros să nu aibă 
un caracter pur competitiv. Princi
piul de promovare a unei aseme
nea probe, în sfera de activitate 
sportivă a unui copil, trebuie să 
aibă drept finalitate sporirea re

tdrî : Drbifecourt,
Dourthe. Cairipaeș, Komeu, 
Biemouret, W. Spanghero, 
Esteve. Cester, Iracabal, 
Vaquerin. Maso, Bertranne, 
Barrau, Lubrano. (După cum 
vedea, din formația anunțată lipseș
te doar Saisset, locul său în echipă 
urmînd să fie luat de Yachyili).

Imediat după sosire, oaspeții au 
plecat cu autocarul la Hotel Nord, 
unde au luat masa și s-au odihnit 
puțin. Apoi, la ora 17,10, ei au pără
sit Capitala, îndreptîndu-se spre Con
stanța, unde au ajuns în cursul se
rii.

Pe aeroport, dl. Marcel Laurent 
ne-a făcut următoarea declarație : 
„Sintem siguri că vom asista la un 
meci bun. Rivalitatea sportivă din
tre cele două reprezentative și valoa
rea lor constituie o garanție. Noi am 
venit ca ambasadori ai rugbyului Ia... 
continuatorii și iubitorii lui din a- 
ceastă parte a Europei. Categoric,, 
meciul nostru va fi o bună propa
gandă pentru rugby. Dovada intere
sului de care se bucură această în- 
tîlnire în Franța este și faptul câ 
sintem însoțiți de peste 20 de zia
riști".

IAȘI. 25 (prin telefon de la tri
mișii noștri). „Trofeul Carpați" la 
handbal feminin s-a reluat sîmbătă 
în Sala sporturilor din localitate, eu 
meciuri extrem de echilibrate, dîrz 
disputate. In principalele întîlniri, 
Iugoslavia și U.R.S.S. au cîștigat in 
extremis, la nn punct diferență, in 
fata echipelor R. D. Germane și res
pectiv — României. Partidele d.e du-

cu — Ibadula, Furcoi, T. Popa, . Oan
cea. Ilie, Arghir.

U.R.S.S.: Serstiuk — Turcina, 0- 
setinskaia, Bobrusi, Lozbina, Zaha
rova, Sevcenko.

Handbalistele sovietice au reușit să 
înscrie- primul gol In min. 6. prin 
Sevcenko, după ce cu două minute 
mai înainte, Furcoi ratase o arun
care de la 7 m. Echipa României își

•Au arbitrat K. Nilsson și K. Hu- 
seby (Norvegia).

IUGOSLAVIA — R.D.G.
12—11 (6—4)

Partida a început sub semnul u- 
nui accentuat echilibru, ambele for
mații încercând să păstreze cît mai

CLASAMENT

1. ROMANIA
2. Iugoslavia
3. U.R.S.S.
4. Ungaria
5. R. D. Germană
ti. România-tineret

4
4
4
4
4
4

3
3
2
9

1
1
1
2

18-32
54-53
43-10
53-38

6

5
4

o

Modeste FERRARINI

T. BRĂDAȚEANU

(Continuare In pag a 3-a)

minicâ (n. r. astăzi)

PROGRAM

Foto :
Dragoș NEAGU

Astăzi sint progra
mate următoarele par
tide :. ora 1S.30 : URSS 
— România-tineret ; 
ora 17.40 : Iugoslavia — 
Ungaria ; ora 18.50 : 
România 
mană.

vor decide în- 
vingătoarea ceiei de-a 13-a ediții a 
„Trofeului Carpați". La locul I can
didează nu mai puțin de trei echipe : 
România, Iugoslavia și U.R.S.S.

ROMÂNIA — U.R.S.S.
8—9 (4—3)

O partidă de mare luptă, în care 
victoria putea aparține reprezentati
vei României, dacă handbalistele 
noastre ar fi acționat mai clar și ar 
fi profitat de numeroasele ocazii fa
vorabile pe care le-a avut.

Formații : ROMANIA : Elena Iones-

Moment de tensi
une chiar și pe 
banca de rezerve 
a echipei noastre. 
„Trofeul Carpați“ 
solicită la maxi
mum nervii jucă
toarelor nu numai 

în teren...

8, Po|xi și Oan-

Astăzi, pe stadionul Ciulești.

START AL REPREZENTATIVEI 
NOASTRE DE JUNIORI

ÎN PRELIMINARIILE U. E. F. A.
Reprezentativa noastră de juniori 

la fotbal debutează astăzi, la ora 
10,30 în „potcoava Giuleștiului" în 
preliminariile Turneului U.E.F.A., 
avînd ca adversară pe selecționata

a Iugoslaviei. Este, desi- 
eveniment important pen-

revine și în min. 7 și 
cea înscriu doua goluri, iar 4 minute 
mai tirziu, Lozbina egalează. Hand
balistele noastre reușesc să străpun
gă din nou apărarea ermetică a for
mației sovietice înscriind prin Ar
ghir și Oancea. In min. 23, Turcina 
ratează o aruncare de la 7 m, iar în 
min. 25, Zaharova, singură pe semi
cerc (!) reduce din handicap. In re
priza a Il-a, oaspetele forțează ega
larea și o obțin prin Turcina. Apoi,

mult mingea. Scorul evoluează și 
el foarte strîns, menținîndu-se a- 
proape în permanență, în primul 
sfert de oră, egal (min. 5 : 1—1, 
min. 6 : 2—2, min. 13 : 3—3). Din 
min. 18 însă, jucătoarele iugoslave, 
dirijate impecabil de aceeași plir.ă 
de vervă Mara Torti, înscriu trei 
goluri consecutive, distanțîndu-ss 
de adversarele lor. în ultimul mi
nut al primei reprize, echipa R. D. 
Germane reduce din handicap 4—6.

La ’ ' ‘
diale 
lecție 
ca în 
de pe 
acest 
mai dîrză,

ele conduc cu 6—4 și 7—5, iar reve
nirea echipei române (între min. 
34—36), cînd reușește egalarea prin 
cele două goluri realizate de Mun
teanu și Frîncu, nu poate contra
balansa volumul mare de ratări fa
vorabile irosite. Să sperăm că în ul
tima partidă, cea cu formația R. D. 
Germane (n, r. azi) echipa lui Ga
briel Zugărăvescu și Pompiliu Simi- 
on își va reveni.

Au înscris : Oancea 3, Ibadula 1, 
Arghir 1, Popa 1, Munteanu 1, Frîncu 
1 — pentru România. Turcina 3, Loz- 
bina 2, Sevcenko 2. Bobrusi 1, Zaha
rova 1 — pentru U.R.S.S.

reluare, campioanele mon- 
atacă mai decis, cu predi- 
pe extrema dreaptă, reușind 
min. 32 să egaleze situația 
tabela de 
moment, 

mai

similară 
gur, un 
tru elevii antrenorilor Constantin 
Ardeleanu și Ion Voinescu în ve
derea căruia Șumulanschi, Răduca- 
nu et co. s-au pregătit, în cursul 
săptămînti, cu toată atenția.

(Citiți amănunte despre această 
partidă în pagina a 3-a, la rubrica 
noastră de fotbal.)

marcai '• 8—8. Din 
lupta devine tot 
ales în apărare,

Hristcche NAUM
ALEXANDRESCU

I.E.F.S. — CONSTRUCTORUL 
BUCUREȘTI (f) 81—33 (45—14)

în cadrul campionatelor 
naționale de baschet, s-au 
disputat ieri, după-amiază, 
următoarele meciuri :

scorul de 76-

ACADEMIA MILI-
76—54 (36—20)

RAPID —
TARA (m)

determinanți 
rapidist au

au realizat 
din actualama

ție 
un 
s-a
se

pri- 
edi- 
fost 
care 
decît

Au
10,

6,
2,

IERI, IN CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BASCHET

LA PRIMA LOR VICTORIE IN ACTUALA EDIȚIE
atacurilor. Formația Construc
torul — surprinzător de mo
destă mai ales, dacă ne a- 
mintim de frumoasele evolu
ții de anul trecut. Au arbi
trat M. Ilizea (bine) și M. 
Cunicer
marcat Pantea 
Salcu 13, Szabo 
Petrie 3, Popov 
Tita 13 pentru 
pectiv Ivanovici
Godeanu 1, Petreanu 1, Sei
fert 4, Gheorghe 2, Guranda 
5.

Horio

(Continuare tn pag. a 4-a)

Divizia A de Po.bal SIMM DE ÎNTREBARE

Poate că dacă ar fi 
considerat meciul doar o în
trecere pentru cele două 
puncte în clasament, studen
tele nu ar fi înregistrat un 
scor atît de categoric. Dar, 
av’înd într-un viitor apropiat 
un
tant cum 
al „Cupei 
balistele 
căutat să 
structorul,

obiectiv atît de impor- 
este al doilea tur 
cupelor", baschet-

de la I.E.F.S. au 
facă, în sala Con- 
o utilă verificare

în vederea meciului cu Sla
via Praga. în consecință, ele 
s-au apărat cu multă agresi
vitate, ău interceptat deseori, 
înscriind cu regularitate de 
la semidistanță, de sub coș 
sau ca finalizări ale contra-

(cu scăpări).
13, Giurea

11, Deak
10, Nanu
I.E.F.S., res-
14, Gugu 6,

Feroviarii 
victorie 
a campionatului. A 
succes meritat, dar 
conturat mai greu

prevedea. Pe de o parte, 
fiindcă baschetbaliștii de la 
Academia Militară nu s-au 
considerat învinși în nici un

moment, iar pe de altă parte 
deoarece giuleștenii nu au 
fost într-o zi prea bună. Tn 
această situație, antrenorul 
Al. Fodor a efectuat dese 
schimbări, care spre sfîrși- 
tul meciului s-au dovedit 
foarte inspirate și au făcut 
ca balanța victoriei să încli
ne în favoarea formației ra- 
pidiste, cu 
(36—20).

Factorii 
succesului 
Cr. Popescu — în vervă per
manentă (28 p) și T. Vintilă 
— care de Ia un meci la al
tul demonstrează o valoare 
tot mai ridicată Ț7). De Ia în
vinși, o impresie bună au lă
sat C. Teodorescu (10) si C. 
Mărgineanu (6). Au arbitrai 
foarte bine I. Petruțiu și A. 
Atanasescu.

STEAUA —
82—42

VOINȚA (m) 
(38—20)

Fază de la iptilnirea divizionarei de baschet dintre 
LE F.S. și Constructorul

Foto i M. THEO

Turul campionatului a intrat în 
linie dreaptă 1 Se apropie finișul și 
fiecare echipă caută un Ioc cit mai 
avantajos în clasamentul de toamnă. 
Așa că, etapa de astăzi, a 13-a, vine , 
să agite și mai mult acest final deve
nit fierbinte după ce duminica tre
cută liderul a fost învins de Dinamo 
(plasată acum pe poziția a doua ia 
egalitate de puncte, dar nu și de gol
averaj cu Steaua), iar ultimele două 
clasate au obținut remize prețioase 
in fața Rapidului și a studenților 
clujeni. Astăzi, deci, etapa intere
sează, în primul rînd, prin meciurile 
ce vizează cei doi... antipozi ai cla
samentului.

Derbyul duminicii se joacă la Arad,, 
unde liderul, Steaua — neuitînd că 
în campionatul trecut a condus cu 
2—0 pînă în ultimele minute, fiind 
egalată, in extremis —• va încerca să 
nu piardă, pentru a nu-și periclita 
poziția și iluziile. Teoretic, toate cal
culele duc spre o remiză. Un con
traatac sau o gafă de apărare pot 
naște, însă, și un învingător. Cu gîn- 
dul la Arad va juca și „urmăritorul 
din umbră". Dinamo, la .București, 
un meci destul de greu, pentru că 
adversara sa, „U" Cluj, a intrat în 
hora retrogradării și are neapărată 
nevoie de puncte. Normal, echipa lui 
Nunweiller, ar putea forța astăzi „în
coronarea de toamnă". Dar tocmai

gîndul acesta ar putea constitui un 
handicap pentru gazde. Cu condiția 
— totodată — ca „U“ să fie echipa 
de elan de altădată. Altfel, dinamo- 
viștii pornesc favoriți...

In „depresiunea lanternei". Sportul 
studențesc va încerca să repete și ia 
Ploiești joctil său vizibil îmbunătățit 
din ultimele etape si să obțină un 
punct (de aur pentru... retur), iar 
reșițenii, stimulați de primul punct 
adus din deplasări, să dobîndească c 
atît de necesară victorie în fața cra- 
iovenilor. Dar ploie'ștenii au un om 
(Ion Constantin) capabil să cuce
rească- singur o redută, iar studenții 
din Craiova mînuiesc foarte bine con
traatacul în deplasare. Așa îneît, cele 
mai încercate echipe ale campiona
tului nu pot spune astăzi că au 
ranția izbinzii.

Dintre celelalte patru jocuri

*

ga-

Dmtre celelalte patru jocuri ale 
zilei, mai echilibrate apar cele de la 
Cluj (C.F.R.—F.C. Argeș) șl Bucu
rești (Rapid—A.S.A.) și aceasta dato
rită ultimelor evoluții ale piteșteniior 
și tîrgmureșenilor în deplasare. Vă’ 
amintiți că argeșenii au trecut ia 
București pe lingă o remiză în jocul 
cu Steaua, iar elevii lui Bone au 
realizat-o, chiar, în fieful U.T.A.-ei. 
Și poate că astăzi...

Etapa are și doi favoriți — Steagul 
roșu și, Jiul — în partidele pe care 
aceste echipe le susțin acasă cu S.C. 
Bacău și, respectiv, Farul. Dar, cine 
știe?... Spuneam, doar, că, acum. în 
preajma finișului, fiecare echipă în
cearcă să-și asigure un loc cît mai 
bun în clasamentul de toamnă 1...

Cluj (C.F.R.—F.C. Argeș) și

Mircea M. IONESCU

U.T.A. 
Dinamo 
Petrolul 
C.S.M. Reșița 
C.F.R. Cluj 
Rapid 
Steagul roșu 
Jiul

— Steaua
— „U" Cluj (Stadion Dinamo)
— Sportul studențesc
— Univ. Craiova
— F. C. Argeș
— A S.A. (Stadion Republicii)
— S. C. Bacău 
— Farul

foate partidele vor incepe la ora 14,00.

Laure.nL
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per

lire rațele In căutarea rațelor..

BALCANIC
nu

falsă.

CIOTLOS

re 
că

ia LXiS-u
•esc c

In 
cai

Șl BECKENBAUER,

vor putea fl 
mai mare

analiza acestei gre- 
Colegiul central al 

avea la rindul lui,

SALARIATl DE LA
CĂRBUNELUI. PETRO- . 

văzut la televizor meciul 
Argeș. Te rog să re 

, cind este eli-

cu încetul, 
sport atît de 
deschise unui 

de tineri Bă-

că uneori, și gțe- 
sint 

hazlii. Dar. să 
pe a’o dv. :

că 
împotrivă, dacgl ar

cum să 
voi transmite 
preferat, ură-

NU CĂUTAȚI TALENTELE DOAR PE MARILE STADIOANE!
- -.*■ ---------------- ------------------------------- -------------------------------------------—

FETIȚA ACEEA MERITA MAI MULT
Se petrecea cu cîtva timp în ur

mă, la „Crosul fetelor" din Suceava. .
Era un frig pătrunzător și ceru’, 

amenința a pk^aie cînd. prtnW tufi
șurile ce mărgineau traseul au apă
rut concurentele de 12—13 ani. In 
frunte se afla o fetiță în trening. A- 
tunci, în grupul masiv care urma, 
n-am văzut bâsmâiuța aceea de bum
bac alb. Am zărit-o d ar cind mai 
erau 300 de metri pînă la s.sire. A 
întrecut, una după alta, vreo zece 
siluete și nu-i mai râminea înainte 
decît treningul alergător. Se părea 
că nu-1 va mai ajunge. Și totuși...

Fetița cu basmaua alba de bumbac 
a reușit. A cîștigat pentru câ a 
dorit imens acest . ucr- ' Cei ma; 
mulți nu știau apr ipe d<>rre
ea, dar cred câ in satul ei. ac o. 
în Mitocul Dragomirnei, pierdut 
deva, între obcinele sucevene, o 
noțteau toți. O cunoșteau si o 
mirau. N-aș n putut să spun de 
dar — paradoxal pentru vin 
impunea respect Am fost co 
asta atunci cînd am văzuî- 
aproape de sosire cu dinții încleș
tați și pumnii strînșL, coceetitratâ fn- 
tr-un suprem e<ort de voință. A 
cut pe lîr.gâ adversara ei si. 
tot ce era crispare a «Cspârî 
ea. S-a îndreptat, eu btanfaat 
pe cap spre linia albă. S-a uSM 
clipă în urmă și a d>z4r re - 
în 
pe 
pe 
se 
de 
nu 
Era doar stînjenitâ 
și fote, In fața a au 
de copii și de oai 
înălțimea locului î:

...Fetița aceea m 
știu de ce, dar mi-a 
cei cîțiva profesori și țrataoare de 
educați? fizica tare, d jpâ 
seră cîtva timp pe plat.

mulțime. N-am mai 
podium. Era tot cu basmaua albă 
cap. își pusese si car'.cfa ie rare 
descotorosise. înainte de tasi, ca 
o mare greutate— Nu iHtoea. cm 
o făcuse nici atuiv:; drd risiigase.

la ie

O REPUTATA
EXPERIENȚA

FOTBALISTICA
ÎN PAGINILE
UNEI CĂRȚI

Se știe cită imporrsn 
comandarea unor a-t 
activității lor, extra 
dacă ne permiteți să ne e, 
așa. O carte despre 
cern, cu respectam 
Gheorghe Calborea 
are din pornire au 
tenței, garanția deee' 
pe scenă de reputaiZ 
Ne întîlnim, iată, cu 
milară în domeniu 
unde Angelo Niculescu. 
re — oricît de discutai 
mine o figură centrală 
cestui sport în ultimii 
pentru prima oară în 
autor, alături de mai 
coleg din Timișoara, 1 
al 
crări, „FOTBAL 
MIJLOACE” •, apărută 
„Stadion".

Aici, vă întilniți doar 
nalare a evenimentului, 
mai largi, discuții sub toate fc-rr 
le vor veni mai încolo. Noi ne vom 
permite, din postura unui r
de rînd, să vă menționăm, pe ceie 
cîteva rînduri care ne mai răr 
la dispoziție, cîteva subiecte 
cuprinsul acestei lucrări de de 
în literatura de specialitate a an
trenorului echipei- reprezentative

Cum obligă șl titlul, 
două mari capitole — 
„Mijloace". Dintre 
subcapitole, amintim : 
obiectivele metodicii 
jocului, Metodele de antrenament

i libri 
tinăm

Ion looesm- 
unei interesante și actuale 

METODE 
în Edi

cu o se'v-
Rece

lucrarea are 
„Metode* 
principale 
Scopul 

de predare a

* A
* U* ?
■*

INVIT AI It IN DELTA DENARII
ca.e se

EEți de la 
i : locul în 
direcțiile in 
lerico! de

e să vă 
rător ;
d: câ mai 

răspîn- 
bun 
care 
care 

acci-
"ivește latura 
ia ca .rațele 
du intre în

competiția zi’ei. Prin „rațe bătute 
in cizmă- se înțelege șiretlicul prin 
care, mediocrii trăgători la zbor, 
după ce aruncă două focuri în vînt, 
bat cu palma în cizmă j— zgomot 
identic sau aproape identic cu cel al 
raței căzute pe apă. Apoi urmează 
explicațiile de rigoare : 
stuf, a dus-o vîntul, n-a i 
și altele;

în ceea ce privește 
care aveți posibilitatea 
rațe sau gîște sălbatice,

a căzut în 
mai gâsit-o

locurile în 
să vînați 

•» vă reco-

fotbal

MlJLOACr
234 -

CULESE DIN RALIUL
cu somnul, dar am învins, „Monstrul" 
(R 12 Gordini) s-a comportat excelent".

• Nu departe de podiumul 
gătorilor, un mare învins. Cu 
in buzunare, abătut. Ciubrikov. 
pionul bulgar de motociclism, 
tomobilism. pornit în cursă

mandăm toate cale trei brațe de 
vărsare ale Dunării în mare : Chilia, 
Sulina, Sf. Gheorghe. Peste tot sînt 
milioane de păsări. Și, probabil, 
ceva mai precis, ghioluri sau japșe 
cum ar fi Bijanu, Lumina, Roșu, 
Roșuleț, Puiu, Puiuleț, Belciugul, 
Căzănel, Triozere, Obretinul Mare 
și Obretinul Mic și încă multe al
tele, locuri în care vă vor conduce 
oameni ospitalieri ai satelor deltei. 
Aceștia, în loc de căruțe cu cai, 
au bărci cu vîsle și vă pot purta 
pe unde nici n-ați visat vreodată.

Alte recomandări nu vă mai fa
cem ; după o excursie vînătorească 
în Delta Dunării, dumneavoastră 
veți ști mai multe decît ne-a 
găduit spațiul să vă spunem noi...

Ilie CARCIU

scoate

învin- 
mîinile 

Cam- 
si au

la vo
lanul unui Renault Alpin, a abando
na*,. ,.O defecțiune tehnică, ne explică, 
caiiutâ de o piatră. Am aflat despre 
un proverb românesc privind buturu
ga micâ. S-a dovedit a fi real. In 
sport, insă, trebuie să știi să și pierzi. 
H felicit pe prietenul meu Eugen pen
tru reușită, pentru modul in care a 
pilotat. Tn ceea ce mă privește, poate 
la anul...*» Și zimbind trist, se înde
părtează.

• In miez de noapte, undeva pe 
traseu, o mașină superbă, roșie, în 
pană. Alături, doi tineri, în combine
zoane verzi, fumează resemnați. „M-am 
apropiat de ei — declară ing. I. Leonte, 
de la asistența tehnică, întrebîndu-î 
ce a-a intimplat. Și ce credeți că a- 
veau ? Nici mai mult nici mai puțin 
decit_ pană de benzină. Păcat, era un 
echipaj favorit pe o mașină excelen
tă : Porsche 911 S“. Cu siguranță, pe 
viitor. Faruk Suren (Turcia) va fi mult 
mal atent. Chiar la „mărunțișuri".

• Succes — mare, putem spune —
i Dacia 13W. In marea
competiție cu mărci de renume : 
R 12 Gordini. Porsche, B.M.W. și al- 
teie, ce£e două mașini trimise de U- 
dna de autoturisme Pitești au ocupat 
locuri mariInrlj între primele 10 cla-

Ia-.â și o părere autorizată, a 
Melot, reprezentant 
asupra comportării 

(R 12 Gordini) și 
3 celcr .Er-.s* (Dacia 1 300) : „Atit ma- 
ftaBe noastre — R. 12 Gordini — cit 
și ale <v. — Dacia 1300 — s-au com
portat excelent In această cursă. Intr-n 
eoafrastare cu mărci de prestigiu, e- 
xunetrai > fost trecut cu bine. Aveți 
pdoci foar-.e buni, veți putea obține 
și ia continuare rezultate frumoase, 
eu condiția ca mașinile să fie pregă
tite dia timo și bine întreținute",

Za cursă au fost prezente și... 
opHe românești Victoria Florești 
Părerea unanimă : foarte bune, 
ș: declarații a’.e unor pilnți

oe ie-OB IMosIt : ^Reușita multora din
tre ponicipaati. posiMIâ datorită cau- 
cteeariler românești — foarte bune". 
(S Ko’.ev — 3T.garia) : -.Foarte mul
țumit de eau rin rari Te Victoria Flore'ti 
Mt. Felicitâri" (N. Toplodolski 
gana).

și o părere 
Hubert ' 

Recîe». Renault 
„bolizilor albaștri-

LILIANA-CLAUDIA DINULESCU. IAȘL 
Nu mi-aș fi putut închipui câ o ini
mă ieșeană poate ba e atit de puter
nic pentru Dinamo ! Am reținut acest 
fragment privitor, ia meciul Dinamo 
Steaua : „Un meci în care crezi și, 
în aceeași clipă, nu mai crezi în vic
torie, un meci în care rțzl și totodată 
plîngi, un meci după care emoția ă- 
dunată în cele 9!) de minute se revarsă 
într-o bucurie fără rnargini, ‘ 
nu te copleșească ?“ Ii 
lui Dinu, jucătorul dv. _ 
rile dv. de succes în lup:a pentru . 
note pe care o duce cu Boc, în cro
nicile " ’ *din revista „Fotbal**. Deocatn- 

conduce Boc. Dar, vorba dv. : 
sînt trei etape ! Cred., insâ. 
avea nimic I-.:::.'-', 

amîndoi în echipa națională, 
altfel, cam ar fî cazul. .

MIRCEX VIOREL RUSU. BREAZA. 
Ați pierdut 1 Era mai bine întîi să 
mă întrebați, și pe urmă să puneți pa
riu ! In ultimele patrii ediții ale cam-

pionatului diviziei A la fotbal, adică 
începînd cu anul 1968-69, Rapid s-a 
clasat de trei ori înaintea echipei d . 
favorite, Steaua. Intr-o singură ediție, 
o&a de anul trecut. Steaua a terminat 
pe locul 9 și Rapid pe locul 10.

V. ȚEPELUS. Aveți talent. Dar per
soana mea nu vă oferă o tematică 
prea bogată. Ignorați-mă și căutați alte 
subiecte mai interesante pentru • citi
tori.

UN GRUP DE
CENTRALA 
ȘANI. „Am
Steaua — F.C 
spui, nene Poștașule. ___
minat un jucător, care își lovește ad
versarul ? Numai fcînd acesta di a urmă 
a căzut Ia 
Pantea n-a

pămînt. Nu știm de 
eliminat ? Pentru

MULLER

SUB PAZA POLITIEI
O 

din 
F.C.

cîe necrezut pe stadionul 
unde formația

scenă
Ludwigshafen,
Kaiserlautern urma să primească 

replica lui Bayern Miinchen. Specta
torilor nu le-a venit să-și 
ochilor, văzînd că echipa 
Miinchen își face apariția pe teren, 
încadrată de 20 de polițiști, cu mina 
pe trăgaciul puștilor mitraliere..

Motivul ? Se primise 
nonim, care anunța că 
Muller și Beckenbauer 
piti IDar fusese o alarmă .

— Cu cîțiva ani înainte — a glu
mit Beckenbauer — poate că m-ar 
fi răpit, cel mult, o... admiratoare.

creadă 
Bayern

un telefon a- 
internationalii 
vor fi... ră-

PICATURI
Ca să nu alunece pe tobogan, o echipă 

de fotbal trebuie să acționeze în carusel, 
să aibă buni țintași la poartă, iar apă
rarea ei să reziste oricăror încercări ale 
puterii... adversarului. Numai așa rezul
tatele ei nu vor fi obținute la roata 
norocului. S-ar părea deci că fotbalul 
este un mare parc de distracții. Ceea ce 
nu e prea adevărat.

★
S-a spus : „o echipă se află mai mult 

în posesia mingii, cu cît fiecare jucător 
al ei o ține mai puțin". Dar dacă Ju
cătorul n-o poate ține de loc ?

D. MORARU-SMVNA

n-a lovit mai bine ironia dv. 
este fără temei * 
Mircea Rotaru, i 
condus rău 
ment de 
Presupun 
șeii de 
arbitrilor 
un moment de slăbiciune. . .

ANTON SCUTARU, IAȘI. Evident, 
tenisul va avea din ce în ce mai mulți 
practicanți. Asta înseamnă, așa cum 
spuneți și dv., mai multă preocupare 
pentru amenajarea de terenuri și cen
tru producerea și difuzarea materiale
lor necesare : rachete, mingi, fileuri.
O asemenea trebă nu se face bătind
din palme. Dar, încetul
porțile tenisului, acest 
frumos, 
număr tot ... __________  __
nuiesc că vă veți număra printre e’. !

AUREDL TRAIAN FURNEA, LUDUȘ. 
Ne-au amuzat unele dintre ..greșelile 
de tipar" meșterite de dv. Trebuie să 
recunoașteți, însă 
șelile noastre de tipar, autentice, 
cel puțin la fel de.. * 
le prezentări cititorilor. .
• Pe șosea erau multe dopuri
• Pescarul își aruncă undița in haită.
• Douăzeci de echipe s-au întrecut 

pentru supă.
• Fotbalistul cutreerase pămîutul în 

lung și în pat.
• Preluă mingea și trase în soarta 

adversarului.
dan CRETAN, TÎRGU JIU. De 

și pînă unde această discuție în 
cu Doru Popescu ? Nici un

. _ . nu
Intr-adevăr. arbitrul 

care, in general, n-a 
meciul, a avut un mo- 

slâbiciune la această scenă, 
că, la 

arbitraj.
nu va

DUMIIRtSCU
11
0R\

ADUCERILOR
AMINIL.

rămas
cu
amintirile /. .*

Foto 1
Paul
ROMOȘAN

acje
s«-

a.

Si

și bunic !

'■CA.

— M m căsătorit de tfnăr și băiatul 
cel mare. Anton, are S» de ani. H 
m-a făcut tată mare 1 Mariana are 
2S de ani Mai am un băiat. Petre, de 
20 de ani. student in anul IT la A- 
gronomie. Piuă acum. preocupările 
mele erau familia, serviciu! și fotba- - - - - — - arbitrajul,

fost RA-

M IC RO MOTIVE SPORTIVE
• Toamna se numără bobocii. Boxerii, tot anul.
• Careu: cuvinte încrucișate între jucători și arbitru.
• Există maraton redus? Da. Dacă abandonezi la jumătatea dru

mului.
• Mingea medicinală nu este decît o minge de baschet... obeză.

Titi GHEORGHIU — Vaslui

lui. Aram, fotbalul, adică 
a dispărut. Parcă nici n-a 
mln doar albumul acesta și tăieturile 
din ziare

îmi dau seama că gazda mea e in
tens preocupată de a?eastâ renunțare.

— Prea a fost bruscă, continuă Va
sile Dumitrescu.-------- - -
fir. Duminica stau acasă ca pe ghimpi. 
Treningul e in dulap și el. Altădată, 
cit de tîrziu veneam seara acasă de 
la lucru (sînt maistru marochiner la 
cooperativa «Arta aplicată-), 11 puneam 
pe mine Și plecam pe coclaurile de 
pe aici, la antrenament Odată, 
paznic a asmuțit niște clini pe 
credea că am intenții necurate.

Zîmbește. Un zîmbet amar, 
tinuă :

— Am mulțumirea că ml-am I 
iat activitatea internațională pe 
bley, „templul fotbalului". Am 
tușier la meciul Anglia — Elveția din 
toamna trecută, din preliminariile cam
pionatului european. A ' 
neuitat pentru mine. 
Constantin Bărbulescu, 
la cealaltă tușă, Otto

— Spune-mi Vasile 
cumva cîte meciuri ai 
riera du mit ale ?

— Desigur.
Șl din dulapul plin cu ziare, fanioa-

— Aici am trecut toaie meciurile 
melc, luxerae șt internaționale.

L-am răsfoit Împreună. Nr. 1 este 
Stea_a r>? e — Proletarul, arbitrat la 4 

1X9. in campionatul qrâșenes?. 
Drumul spre afirmare începe in U52 
cînd este tușier Ia Jocul DocomotH a 
Burvrest* — Flamura roșie Bacău (3—1) 
din Drvtna B. Debutează la -A* un an 
mai tirziu : tușier. la Flacăra Ploiești 
— Locorr.ctv. a Timișoara (2—1). Ultimul 
joc, in primăvară, la Arad: U.T.A. — 
S C. Bacău (2—0). la 25 iunie. Pe spațiul 
a 24 de ar.i. €31 de meciuri conduse.

— Ati jucat șT fotbal ?
— Deși nu e o regulă pentru un ar

bitra, am jucat fotbal. Mai intii la o 
echipă de cartier, pe nume Colț ea, 
apoi la Zburătorii și din 1914 la U- 
nîrea Tricolor. Sint oborean și am 
jucat împreună cn Johny Dumitrescu, 
RuțiubeL Sandu Frățilâ, Petrirâ Râdu- 
lescu. Ghermelie. Steinbach și Cirjan 
erau mai mari Jucam fundaș sau mij
locaș

— Si
— Un

scris împreună cu I. Comșa. Fr. Ma
te eseu. I. Piccarac. Dumitru Rpsu. Lulu 
MihăilescUy Eram cu toții prieteni șl 
am făcut școala în 1948-49. Concomi
tent arbitram 2-3 meciuri pe zi. Cău
tam să pun în practică sî ceea ce În
vățam la cursuri, dar și ceea ce ve
deam la marii noștri arbitri.

— Desigur, ati avut satisfacții...
— Firește ! Dar șl destule neplăceri,

făcut și greșeli. Destule. De
cred câ nit există arbitru care

mult, locuiam 
veneam acasă 
cu gîndul să 
foc. Mă oprea 
la toate bu- 

Chiar chid 
flateze, dacă

are

eum ați ajus în arbitraj ? 
avînt ai tinereții- M-am în-

Parcă s-a tăiat un

un 
mine,

Con-

înche- 
Wem- 

fost

fost o seară de 
La centru — 
vizavi-ul meu.

Anderco.
Dumitrescu, știi 
arbitrat în ca-

Am 
altfel, 
să nu greșească. Mai de 
în altă parte și cind 
deschideam usa sobei 
arunc echipamentul pe 
soția. Ea a luat parte 
curiile și necazurile mele 
prietenii căutau să mă 
eu îmi dădeam seama că am greșit, 
sufletul mi-era amar. Dar întotdeauna 
critica și deznădejdea momentană mă 
înarmau să demonstrez că, totuși, am 
calitate: Am fost -r și sînt. — un 
ambițios. Tn anii din urmă soția și 
copiii Imprimau pe bandă de magne
tofon transmisiile radiofonice sau de 
la televiziune ale meciurilor. Le 
cultam cînd veneam acasă. Dacă gre
șeam; re judecam faza. Uneori, împo
triva aparențelor. îmi dădeam seama 
că nu am greșit și eram liniștit, chiar 
dacă a doua zi, ziarele... Nu vreau să fiți 
în pielea unui arbitru care a dat 
într-un meci. Sufetul lui e negru, 
mai vine 
presia că 
degetul, 
vorbesc .

Am niaî 
Vasile Dumitrescu, 
unui bun arbitru. 
România în care i-a plăcut să 
că. desnre arbitrii care-i plac 
pre multe altele. Dar spațiul, 
inamic al gazetarilor, mă face 
punct. Poate că altă dată...

să lasă din casă. Are 
pe stradă este arătat 
Iar fa serviciu, ce să

as-

chix 
Nu-i 
im-

C11 
mai

stat un timp de vorbă cu
Despre calitățile 

despre orașele din 
condu

și des- 
acest... 

s?l pun

Mircea TUDORAN

Ileana ILIESCU

Apropo de ineficacitatea 
înaintașilor din Divizia A.

IN 4 RINDURI
)
Daci in continuare 
Nu survine o schimbare, 
Nu voi fi mirat de Ioc
Să-l văd golgeter pe... Boc !

I. GHINESCU—comuna Botenl

ȘTIAȚI CA...
_ twhtfp» ultimei etape din divizia B, numărul golurilor înscrise este același 

in cele două serii : 252? Să se fi vorbit între ei înaintașii dintr-o serie cu cei din 
sena cealaltă ?

_doi foști campioni olimpici au fost aleși în Camera Reprezentanților, cu prile
jul recenteiar alegeri din S.L\A. ? Este vorba de Bob Mathias, cîștigătorul probei 
de decatlon, la J.O. de La Londra <1MS) și Helsinki (1952) și de Ralph Metcalfe, care 
a făcut parte la J.O. de la Berlin (193G) din echipa de ștafetă a ’
Olimpiadă, ei s-a clasat pe locul al doilea, in proba de 100 m,

_ alpiniste franceză Yvette Buttin se poate lăuda că este cea 
din lume ? Nu de mult. în compania soțului ei, ea a cucerit 
munții Himalaia, aflat la o Înălțime de 7193 metri.

...In ouă io are a suedeză Greta Anderson, care a traversat de 
Mlaf i II, a anunțat că va încerca să realizeze pentru a șasea oară această pertor 
manță. De reținut că Greta Anderson are acum 45 de ani.

S.U.A. La aceeași 
după Ovens.
mai înaltă femeie 
vîrful Gurja, din

cinci ori Canalul

PROMOȚIILE
LUI CARALULIS

orie a tenisului 
va putea să lipsească, 

numele tui Tache Caraîulis. 
multiplu campion național, 
ori selecționat în reprezenta! 
pentru „Cupa Davis- 
s-a arătat a fi, cu 
retragerea sa din activitatea

Si

Dintr-o viitoare 
românesc nu 
desigu r. 
Fost 
patru 
țării 
Iuti* 
după __
peti'.ionalfi, un descoperitor 
șlefuitor de talente

La această filă a carierei sale 
să ne referim în rindurile de fală. Cu 
aproape 22 de ani tn urmă, mai exact 
în 1951, Tache Caraîulis era chemat 
să preia cîrma secției de tenis a clu
bului bucureștean Progresul. După cum 
chiar el ne mărturisește, a fost n 
muncă de adevărat pionierat dar toc
mai de aceea foarte pasionantă.

Am Încercat, Intr-una din zile. îm
preună cu Tache Caraîulis. să așter- 
nem pe htrtie numele jucătorilor oare, 
pînfl să-și desăvirșească prooria per
sonalitate ca tenismeni. au „furat” 
cite ceva — cum foarte plastic se ex
prima Tiriac — din 
maestrului. Țiriac însuși recunoaște că 
ti datorează foarte mult lui Caraîulis 
în desăvîrșirea loviturii sale de rever, 
iar Cornel Zacopceanu — fost campion 
al tării în proba de simplu — acceptă 
că n-ar fi reușit suprema înnobilare 
în competițiile interne, dacă nu s-ar 
fi bucurat de privilegiul de a-1 fi avut 
pe Caraîulis ca antrenor...

Din aceeași „promoție", formată la 
școala lui Caraîulis, să-l mal amintim

deosebire 
com- 

abU

t»

ment, acest jucător, n-a intenționat să 
vină la Progresul. Vă asigur că nici 
n-a trecut în viața lui pe strada dr. 
Staicovici ! înainte de a veni * *
în martie 1968, el a Jucat 
— Drobeta Turnu Severin.

HUNEDOARA. V&

la Dinarro, 
la Metalul

VIRGIL ALEXA,
proclam învingător în disputa cu prie
tenul dv. Minerul Baia Mare a jucat în 
divizia A. ‘ ......................“
trogradat. S-a 
cu făptui că s-a clasat 
înaintea Progresului 1

în ediția 1964-65. și a re- 
Insâ. măcar 
pe locul 15,

consolat,

Ilustrații: N. CLAUDIU

vrem Toți sint numai ochi și urechi. Fiecare explicație a maestrului Caraîulis 
este deosebit de prețioasă. Foto i Theo MACARSChT

personalitatea

pe Ștefan Anghelescu. apoi pe 
Andreescu și Eva Stăncescu. A 
o a doua generație de jucători 
cătoare cărora Tache Caraîulis 
pus. pentru prima oarâ. racheta 
mină, ori ' 
pe care, cu 
considera de mare eficacitate în carie
ra viitoare a elevilor săi. Să ne a- 
m intim că acestei generații i-au dat 
strălucire Julieta Namian, mulți ani 
campioană a țării la simplu și la du
blu și, mai tîrziu. Ilie Năstase. plecat 
de la Progresul — 
copii aî lui Tache 
spre consacrarea 
au mai fost • 
cum nici el 
Bosch,
mureaiMh
Cristescu, 
gureanu,

Rodica 
urmat 
șl ju- 

le-a 
i prima oarâi. racheta în 
le-a șlefuit acele lovituri 

ochiul său de expert, le

adică din grupa de 
— în drumul său 

pe plan mondial. Și 
Caraîulis nu-i ui>ă pre- 

pe maestru — Giinther 
Gheorghe Boaghe. Petre Măr- 

aooi Iulian Kiselef, Nicolae
Dan Țereanu, Andrei Un- 

Nicolae Fătu.,

Din 1967 Tache Caraîulis a încetat 
a mai fi antrenor la un club de per
formanță1-, luîndu-și răspunderea for
mării . unui nucleu de tenis pentru a- 

de 
De

matori. Așa s-a născut Centrul 
Inițiere de la Ștrandul Tineretului 
atunci — ca și pină atunci — ei con
tinuă să fie cite 8—10 ore pe zi.'pe 
terenul de tenis, și fiecare dintre, .cei 
aproape 400 de copii — clți se perindă 
de-a lungul unui sezon 
lăuda, dar mai ales 
că s-a aflat, la un 
în fală la fileu cu 
Tache Caraîulis.

Vă mirați, poate.
I sya dat s-a oprit _ . __
Iul de maestru emerit al sportului sau 
de antrenor emerit i s-ar fi potrivit 
mai bine lui Tache Caraîulis. Dar 
timpul încă nu e pierdut:.

Ion GAVRILESCU

se- peste 
se va putea lăuțla, 
moment dat. * 7râ ț â 
maestrul sportului

că aprecierea care 
aici ? Și noi.! Tit
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ÎNSEMNĂRI din sala FINALEI
• Cit valorează „ua

Spectatorii prezenți în aula 
Î.P.G.G.,. la runda a 7-a a campio
natului național de șah, au asistat, 
în partida Vaisman — Stanciu, la o 
situație, probabil, unică în istoria în- 
tîjnirilor dintre.doi maeștri ai aces
tui joc : după 12 mutări notate pe 
fișă, pentru care consumase aproape 
o oră și Jumătate de, gândire, albul 
(Vaistnan) avea făcute efectiv doar... 
două ! îi sfătuim pe cititori să aibă 
un mihut de răbdare, punînd pe 
tablă poziția.:

Alb; Vaisman, Negru: Stanciu.
1. dl Cf6, ?. ci c5, 3. Cf3 c:d4, 

4. C:dl c6, 5. Gc3 d5, 6. c:d5 C;d5, 
7. Cdb5 â6, 8. C:d5 a:b5, 9. Cc3 Da5, 
10. e3 Nd7, 11. Dg4 b4, 12. Cbl.

Aceasța'.este poziția „de pomină". 
Albul a:-efectuai, de fapt, două mu
tări. : efi și Dg4 ; negrul șase : Da5, 
Nd7, e6, a6, â:b5 și b4, avînd un 
avans de dezvoltare copleșitor, care 
îi va aduce victoria. Foarte1 instruc
tiv !

Merită, de. asemenea, un comen
tariu partida Ghițescu — Grunberg, 
in Care maestrul internațional a 
sancționat exemplar jocul hazardat 
în deschidere al adversarului său, 
dar—-din păcate-'— nu a văzut o 
continuare-prin care obținea o po
ziție netă de . cîștig.

Alb-: Ghițescu, Negru : Grtinberg. 
1. Cf3 f5 7 (O greșeală de la pri-

tempo“!
ma mutare, cu totul de neînțeles la 
un maestru participant în finala 
campionatului țării) 2. e4 ! (Primul 
cîștig de tempo, care se adaugă a- 
celuia obținut regulamentar prin 
efectuarea primei mutărj) 2... f:e4, 
3. Cg5 e5, 4. <13 e3. 5. N:e3 (Albul 
are trei mutări efective pe tablă, 
negrul — una singură. Atacul se va 
dezvolta de la sine) 5... Cf6, 6. d4 ! 
e:d4, 7. D:d4 (Avansul de dezvol
tare a crescut acum Ia patru timpi 
în favoarea albului, în loc de unul 
singur, cît ar fi trebuit să fie nor
mal în acest stadiu timpuriu a! 
partidei). 7... Cc6, 8. Dh4 dă, 9. Cc3 
Ce7, 10. Nd3 Cf5, 11. N:f5 N:f5, 12. 
0—0—0 ! (Toate piesele albului, cu 
excepția turnului din h8, sînt în 
joc !) 12... Ne7, 13. Df4 Dd7, 14. g4 77 
(O scăpare regretabilă a lui Ghițes- 
cu. Albul a calculat numai 14... 
N:g4? 15. T:d5 !! C:d5, 16. Df7x 
Rd8, 17. C:d5 cu atac cîștigător. 
dar a omis continuarea din partidă 
a negrului. 
De5 ! ! și negrul 
fiind în poziție 
0—0, 15. C :do ;
Cf7 ; 14... c6. 15. 
De5 0—0—0 ! și 
regele la adăpost, a egalat poziția. 
Remiză.

O „miniatură" plină de învăță
minte nu numai pentru autorii ei—

Cîștiga imediat 14. 
este complet legat, 
de zugzvang : 14— 

14... 0—0—0. 15.
Nc5) 15... Ng6, 16. 
negrul, punîndu-și

Patru din cele cinci partide im
portante ale rundei a 8-a s-au în
cheiat cu un rezultat de egalitate. 
După variante teoretice, remiza a 
fost consemnată în întîlnirile Par- 
tos — Neamțu, Ciocâltea — Ghiz- 
davu, Stanciu — Ungureanu și 
Ghițescu — Mitifelu, ultima, însă, 
după o luptă acerbă, care a du
rat aproape 50 de mutări.

Ghinda, voind să profite de pe 
urma acestei conjuncturi de tur
neu și să-l ajungă pe Partos. a 
forțat (cu negrele) la Șubă. a sa
crificat un pion dar — se pare — 
nu a condus în modul cel mai in
spirat atacul (care părea decisiv) 
și adversarul său. după ce a gă
sit tot timpul mutări de apărare, 
a aplicat, în criză de timp, o con- 
tralovitură prin care a mai ciști- 
gat o calitate. La întrerupere, si
tuația lui Ghinda nu este de in
vidiat. Nacht a ciștigaf la Follert, 
jucător evident depășit de forța 
unei finale. Mozeș Ia Rotariu, iar 
Gfdnberg a remizat cu Stoica.

In clasament: Partos 61-. Ghinda 
(1), Ghițescu si Ciocâltea 5' -.Ghiz- 
davu și Nacbț 5. N’eamțu (1), Mi- 
titela. Stanciu 4Vi etc.

Astăzi dimineața se reiau între
ruptele ; după-amiază. de la ora 
16. runda a 9-a. cu partida cen
trală Ghinda — Partos.

SELECȚIONATA
DE TINlRET

TURNEU

în dimineața aceasta, la ora 10,30, 
pe stadionul Giulești, juniorii noștri 
debutează în noua ediție a prelimi
nariilor Turneului U.E.F.A. Echipa 
antrenată de C. Ardeleanu și I. Voi- 
nescu s-a pregătit serios pentru a- 
cest debut pe care îl dorim cu toții 
încununat cu succes, chiar dacă 
primul adversar, echipa Iugoslaviei, 
este un team valoros și întărit cu 
jucători care evoluaseră săptămîna 
aceasta in reprezentativa de tineret, 
într-un tameu în Franța pe care 
l-a și cîștigat de altfel. Antrenorii 
formației iugoslave A. Mladinici și 
M. Mihici, afectați de eșecul suferit 
acasă acum citeva zile in fata ce
lei de a treia participante în grupa 
preliminară (Grecia), vor încerca o 
primă reabilitare, aici, la București. 
Antrenorii echipei noastre reprezen
tative de juniori și. în primul rînd. 
jucătorii, sînt conștienți de replica 
ambițioasă care le va fi opusă, și 
tocmai de aceea vor face totul — 
după cum au declarat — pentru a 
obține victoria. în numele ofensivei 
(care o vrem lucidă și incisivă) atît 
de necesară, antrenorul C. Ardelea
nu și-a luat măsuri speciale și pen
tru defensivă. în eventualitatea 
unor contraatacuri periculoase din 
partea jucătorilor adverși.

Astăzi, pe stadionul Giulești, mi
siunea atacanților noștri, primii de 
la care se așteaptă victoria, va fi 
foarte dificilă, pentru că în solida 
apărare a jucătorilor iugoslavi se 
află fundașul Primorac care acti
vează în prima divizie a țării veci
ne și prietene, la Dinamo Zagreb, 
iar la mijlocul terenului va mane
vra cu anticipate sarcini defensive, 
Petrovici, titular în cunoscuta for
mație Steaua roșie Belgrad. Să spe
răm că, în replică, cele două vîr- 
furi. Răducanu și Șumulanschî, vor 
fi tenace și inspirați, că extremele 
Petrișor și Vrînceanu își vor valo-

varifica viteza, iar la mijloc, Iuga 
fi acel creator activ cum s-a do
vedit în ultimele meciuri de pregă
tire. La fluierul arbitrului' ceho
slovac Jean Poucek se vor alinia, 
după toate probabilitățile, următoa
rele formații :

ROMANIA :
Naghi (Hurloi), 
Stoica, Iuga — 
lanschi, Răducanu, Vrînceanu.

IUGOSLAVIA : Suica — Devcîci, 
Hazabend, Car, Primorac — Petro
vici, Krancear — Radosavlevici, 
Bingulac, Giurici, Lukici.

Ciurea — Cotigă, 
Negruțiu, Chivu — 

Petrișor, Șumu-

IN GRECIA
Sosit la București pentru a asista 

Ia partida de juniori România — 
Iugoslavia din preliminariile Tur
neului U.E.F.A., antrenorul Jean 
Collis — care în cadrul federației 
elene se ocupă de problemele echi
pelor naționale de juniori și 'tineret 
— a adus și confirmarea forului 
său privind organizarea unui tur
neu al selecționatei noastre de tine
ret în Grecia.

între cele două federații a inter
venit acest acord, potrivit căruia 
reprezentativa de tineret a Români
ei va întreprinde un turneu înce- 
pînd de 
ganizate 
unul cu
Greciei, la Atena. în rest, echipa 
noastră va întîlni formații de club, 
la Voios și Kavala.

la 18 decembrie. Vor fi or-
3—4 meciuri, dintre care 
selecționata similară a

■dt

PE STADIONUL REPUBLICII

Valeria CHIOSE

din Ccnstanța — la cel de-a!

(Vrmare din pag l) par
Ic.

MECIUL ROMANIA - FRANȚA
DîNU (Știința Petmsi 
Iorguiescu (Sp st’jdt 
Iman (Universitatea 
Bărgăunaș (Știința Pi 
(Gri vița Roșie1, Mo 
tehnica Iași), L Co 
namo)

PARTIDA RAPID
SE DISPUTĂ

Vremea nefavorabilă a făcut im- 
cticabil terenul de joc Je la 
Looul _23 August*4, astfel incit 
tâda Rapid — A.S.A. Tg. Mureș 
se na mai desfășura pe acest 

m. t: pe cel de la stadionul 
Republicii*. tot de la ora 14. 

:da echipelor de tineret-rezer- 
■a avea loc pe terenul Giulești 

la ora 12.15.

A. S. A

Secvență de la unul din antrenamentele efectuate de juniorii noștri înaintea meciului lor cu reprezentativa 
Iugoslaviei Foto > Th. MACARSCH1

METAMORFOZE FOTBALISTICE
Extrema NAIDIN ne povestește cum a ajuns

Pe stadionul 
tentativa Farului.

ă in stadiul actu- 
fotbal treouie să 
și sarcinilor altor 
obișnuit, pe care 

Universalismul' in 
să se contureze. în 
lucru este absolut 
r.testat: un fxba- 
râspundâ dublei 
Arare și apărare-

Cera- 
acti-

sau recuperarea ba'.oa-.e’.cr -. 
grămezi și margini, va depinde În
suși rezultatul partidei Fiindcă trei- 
sferturile noastre, in general ruti
nate. dacă vor fi bine alimentate 
cu baloane, vor fi capabile, r.idăj- 
duim să finalizeze unele acțiuni.

In orice caz; indiferent de re
zultat, sperăm — și alături de r.oi 
publicul constănțean pe care l-am 
dori cît mai numeros — într-un 
spectacol rugbvstie care să se r - ne 
la nivelul pretențiilor unui tned de 
o asemenea importanță.

Partida ta începe la ora 14.00 
și va fi transmisă fn întregime de

FRANTA

ROMANIA : DURBAC (Steaua) 
— K1CA (Dinamo». DBAGOMI- 
KESCU (Dinamo). MARICA (Poli
tehnica Iași). SUCIU (Universita
tea Timișoara) — NICOLESCU 
(Dinamo). D RXSCANU (CS.M. 
Sibiu) — FUG1GI (Sp. studențesc), 
POSTOLACHE (Steaua). GH. RÂ$- 
CANU (Universitatea Timisoara) — 
DARABAN (Farul), 
(Steaua) — CIORNEI 
ORTELECAN (Știința

ȘF.RBAN 
(Steaua). 

Petroșani),

DROITECOURT 
(Montferrand) — LUX (Dax). 
TRILLO (Begles). DOURTHE (Dax), 
CAMPAES (Lourdes) — ROMEU 
(Montferrand). FOUROUX (La Vo- 
ulte) — BfEMOURET (Agen). W. 
SPANG HERO (Narbonne), YA- 
CHYILI (Brive). 
ziers). CESTER 
IRACABAL (Bavonne), 
(Agen). VAQUERIN 
Rezerve : Maso (Narbonne), 
ranne (Toulon). Azarete (St. Jcan 
de Luz). Barrau (Toulouse). Lubra- 
no (Beziers).

(Narbonne),
ESTEVE (Be- 

(Vatenre) — 
BENESIS 
(Bez>ers) 

Bert-

PUGILIȘTII ROMÂN
VOR EVOLUA ÎM CUPA CARPWI“

IUGOSLAVIA Șl SUEDIA
Intre 27 și 29 noiembrie, se va des

fășura la Belgrad tradiționalul tur
neu internațional de box dotat cu 
„Mănușa Federația -d. spe
cialitate din Iugoslavia a invitat la 
această cotnpetiție sportivi din mai 
multe țări ale bătrfnului conțin ni. 
printre care și România La aceste 
întreceri țara noastră va fi repre
zentată de următorii pugiliști : Re
mus Cozma (semimuscă), Ștefan Bo
boc (muscă), Eugen Gorea (pană) și 
Dumitru Mihalcea (mijlocie-mică) Ca 
antrenor va funcționa Titi Dumitres
cu, iar ca arbitru Marin Zamfircscu. 
Delegația sportivilor noștri a pără
sit aseară Capitala.

★ . _
Reprezentativa secundă de box a 

României va susține două partide cu 
selecționata Suediei la 29 noiembrie 
și 2 decembrie.. In vederea acestei 
duble confruntări vdr face deplasa
rea următorii -pugilișt! 4 Adrian Mo
rarii, Marian Lazăr, Octavian Amă- 
zăroaie, Costică Bumb, Paul Dobres- 
cu. Marcel tupu. Ion Vornicescu, 
Constantin Cojocaru, Vasile Croitoru 
și Ion Alexe. Antrenorul echipei. 
Petre Mihai. Ca arbitru a făcut de
plasarea Vasie Cazacu.

Pe*te cîteva zile, arena Voința din 
Capitală va găzdui cea mai mare 
competiție internațională de popice a 
ar.ului. ediția a Vl-a a ..Cupei Car- 
paji“. Ca și în anii precedent! și 
acum vor fi prezente la această mare 
confruntare cele măj. bune perechi 
mixte din toate țările europene unde 
se practică la nivel de performantă 
sportul popicelor pe piste de bitum. 
Pină acum și-au anunțat participarea 
sportivii din R D Germană. R F a 
Germaniei, Cehoslovacia, Iugoslavia, 
Ungaria. Franța, Polonia și Bulgaria.

FRUMUSEȚEA
(Vrmare din pag l)

zistenței. Datele cercetărilor știin
țifice efectuate mai mulți ani la 
rînd demonstrează că perfecționarea 
rezistenței la copii se poate reali
za prin parcurgerea unor trasee 
care să însumeze pînă la 14 km

POPICE s Arena Gloria > Gtorta 
București — Rapid București ; arsna 
Voința : Voința București — Victoria 
Bod ; arena Laromet: Laromet Bucu
rești — Rulmentul Brașov, meciuri In 
cadrul campionatului masculin divi
zia A, de la ora 8.

BASCHET 5 Sala Dinamo, de la ora 
10; Voința — Rapid (f.A), I.C.H.F. — 
Dlnamo («n.A>; sala Constructor'll, 
de la ora 10: I E F.S. — Politehnica 
Cluj (m A), Politehnica — Voința Tg. 
Mureș (f.A).-

FOTBAI, s 8tadionul Giulești, ora 
10 30 : România — iugoslavia (preli
minariile U.E-F.A.); stadionul oina- 
mo, ora 1215: Dinamo Buc. — »U’ 
Cluj? (tineret), ora 14 : Dlnamo Kne. 
— Cluj (dlv. A): stadionul ..Re
publicii”, ora 14: Rapid — A.S A. Tg. 
Mflfies (dlv A): terenul Giulești II, 
oraTlZ.rs:' Rapid — A S A. Tg. Mureș 
(tineret)';"teren Metalul, ora 11 : Me- 
talur’Bac. — s N. Oltenița (div. B).

JUDO ; Sala de sport a Institutului 
Polltehiilc ȚcâriUnul 303 din str. ște
fan Furtusă)- de la ora 14: meciuri 
în cadrul etapei de zonă pentru cali
ficarea In divizia A.

TENIS DE MASA : Sala Progresul, 
de Ia ora 9 : Progresul — Voința 
Cluj (campionatul republican pe echi
pe, masculin).

VOLEI ! Sala Giulești, ora 8 : Me
dicina — Delta Tuicea (B.m); I E F.S. 
- Penicilina (A.f); Rapid - Medicina 
(Ah. Electra — Tractorul (Am); 
sala Progresul, ora 8 30 : l.T B — 
Flacăra roșie (B f): Progresul — Po
litehnica Galați iB f> Progresul — 
Voința Arad (A m): sala Construc
torul. ora 9 : Constructorul — Cea- 
blâtil P. Neamț (A t).

laȚara noastră va fi reprezentată 
întrecerile pentru valorosul trofeu 
de loturile naționale echipele repre
zentative de juniori și junioare (care 
se pregătesc pentru .campionatele eu
ropene din primăvara anului viitor), 
precum și de O serie de jucători și 
jucătoare evidențiați Ia ultimele con
cursuri interne. <

Competiția este programată 
zilele de 2 și 3 decembrie și 
disputa la probele individuale 
și bărbați) și perechi mixte.

pentru 
se va 
(femei

-a P< 
me. Dar. transform 

in apărător per- 
ru?_ă mirare. A- 
oze insă, tu lip
im rarități, de

sigur. dar există. Unele se pro
duc. de recu'.ă. spre sfirșitul ca
rierei jucătorilor si întotdeauna 
cu direcția din fatâ-inapoi Dobav. 
Bindea (Ripens a’. Cociș (C A.O.)și 
Cri cit oi u (Unirea Tricolor) ți-au
încheiat activitatea ca 'undași. 
Ambru (Dinamo București), ca și 
Boitoș (UTAJ, la fel. Alții au 
efectuat „retragerea* din_ voca
ție, descoperită mai tîrziu. Ex
trema stingă — reluată în seamă 
— Morano a ajuns internațional 
ca fundaș.

în generat asemenea metamor
foze au ca subiecți înaintașii și de 
cele mai multe ori extremele

Un 
tualul campionat: Naidin 
JiuL Viguroasa și rapida 
mă a devenit fundaș de la 
tul sezonului! Nu-i vorba 
jucător ajuns la sfirșitul 
Studentul 
de Mine 
Petroșani 
a împlinit 
fie vorba, 
de o vocație 
rită 
pei?

răspuns. Și Ia Jimbolia, Ia 
mica unde mi-am început 
vitatea ca fotbalist sub îndruma
rea antrenorului Hocksary, fostul 
internațional de la Chinezul 
tnișoara.
(antrenor 
inter Ia Ripensia). unde 
transferat, apoi Ia Pandurii 
Tg. Jiu. avînd ca antrenor o altă 
fostă extremă. Tudor Paraschiva, 
la Minerul Anina — cu fostul ri- 
pensist Al Schwartz ca antrenor, 
si in Cine, la Jiul.

— Cum se vede, ai avut de la 
cine învăța ca extremă...

— De la toți m-am ales cu mul
te lucruri bune care m-au aju
tat in activitatea mea ca sportiv.

— Dacă așa stau lucrurile, cum 
ai ajuns să abandonezi vechiul 
post pentru acela de fundaș?

— Totul mi se trage de la— an
trenorul Ștefan Coidum. El s-a 
gindit la această transformare a 
mea pe cind nu mai era antre
nor la Jiul. In ce împrejurări, vă 
poale explica chiar dinsul.

Si 
afla 
el:

Ti-
Și la C.F.R. Timișoara 
Beke, fost extremă și 

m-am 
din

pentru că Ștefan Coidura se 
in apropiere, l-am întrebat pe

într-o duminică din primi- 
acestuj an. pe cind nu an- 

aflia 
I la
După

asemenea caz ne oferă și ac- 
de la 

extre- 
începu- 
de un 
carierei, 

in anul Ill Ia l osii lutul 
(secția exploatări) din 
Șî Vfttor inginer abia 
26 de ani. Și totuși... Să 
cum spuneam mai sus, 

abia acum desccpe- 
o necesitate a gchi-sau de

NAIDIN

Văzut de
Al. CLENCIU

plasament, Ia întoarcerile impo-dare, la 
bruște.

L-am
— Nu 

mișcări, 
deri

— Prea mult nu. E drept că la 
început mă cam fura jocul și mă 
trezeam atacant. Acționa mînti- 
rea vechiului post. Așa am pă
țit in meciul cu Steaua, in care 
am intilnit și cea mai periculoa
să— extremă, pe Panlea. Cu 
cetul insă, m-am acomodat, 
început să mă simt fundaș, 
știți că la asta m-a ajutat si 
tul că. fiind extremă, am cunos
cut armele apărătorilor. Mi le-am

întrebat, apoi, pe Naidin: 
te-ai simțit stingherit în 

fiind obișnuit cu deprin- 
„bune pentru o extremă*?

însușit și acum le întorc 
triva extremelor. Cu timpul, o voi 
face tot mai bine, pentru că nu 
am de gind să revin pe postul 
de aripi. Cu atîtjmai puțin cu 
cit avem una tînără, pe Szabados, 
care are tot viitorul în față. I.ui 
i-am predat tricoul cu nr.

L-am urmărit pe fundașul 
din și n-am rămas nici un 
ment cu impresia că este o 
provizație. Intr-adevăr, s-a 
modat cu noul post (media note
lor 7 față de 6,42 ca extremă), 
oferind un caz reușit de meta
morfoză fotbalistică.

11.
Nai- 
mo- 
im- 

aco-vara 
trenam nici • echipă, mi 
la Craiova. unde am asistai 
Jocul Universitatea—Jiul. 1 
meci, conducătorii echipei din Pe
troșani mi s-au pi ins că nu au cn 
jucător potrivit pentru postul de 
fundaș stingă. Ba ii aveți, le-am 
răspuns, dar nu-l observați. 
Naidin.
mirați 
schimb.
o să 
echipa Jiului.
Naidin fundaș.

— Este adev 
eu calități 
fundaș 
șuturi puternice. Crezi eă 
s-a acomodat, totuși ?

— Da și sînt mulțumit de el. 
Mai are nevoie de perfecționări, 
de pildă Ia atacul pentru depose-

in- 
am
Să 

fap-

E<te 
privit 

spus nimic. In 
spus ea că. dacă 
antrenez vreodată 

ii voi face m 
Și l-am 

rărat că 
și pentru 
vî’ez 

lies. 4 
acomodat, tntu

Conducătorii m-an 
și n-au 
le-am 
mai

făcut, 
extremi 

postul 
'exploznita*e, 

Naidin

Petre GAȚU

tot timpul extremă? 
ocazie 
- ne-a

Ai jucat 
întrebat Ia prima 

tot timpul
l-am

— Absolut

Șl UTILITATEA ALERGĂRILOR DE CROS
săptămînal. Evident, distanțele tre
buie să fie temeinic stabilite, pro
gresive și în concordanță cu vîrsta, 
cu bagajul motric, de kilometri 
parcurși anterior de fiecare corpii. 
Apare interesant experimentul cu 
o clasă (a II-a) din Orașul Gheor- 
ghe Gheorghiu Dej : toți copiii au 
reușit să alerge 12 km în sala de 
gimnastică.

ATLETISMUL — iN CUPRINSUL 
FIECĂREI LECȚII

este numai ca noțiunea de aler
gare să-și recapete valoarea pe 
care o merită, ca profesorii de e- 
ducație fizică și sport să fie preo
cupați în a o promova Ctșțigul 
fa fi imens, chiar dacă ulterior co
pii nu vor îmbrățișa atletismul, ci 
se vor dedica unei alte discipline 
sportive. Se știe doar : tinerii care 
au practicat în copilărie atletismul 
prezintă o forță, o dezvoltare fi
zică superioară celorlalți colegi din 
secția, de pildă, de volei, baschet 
sau handbal.

aceea ca 
lecției, 
firește, 
specia- 
recon-

DE LA DISCUȚII LA MODAUTATI 
PRACTICE

S-a recunoscut în același timp că 
în cadrul lecției de educație fizică 
noțiunea de alergare aproape că nu 
există, S-a sugerat de 
primele 20 de minute ale
de dezvoltare generală — 
sarcină a învățământului de 
litate — să fie, într-un fel, 
siderate. 10—15 minute de alergare 
în interiorul fiecărei ore-lecție, 
iată o primă modalitate de ad a- 
propia pe copil de cros de a i spori 
rezistența. S-a dat și o soluție : 
divizarea celor 10—15 minute în 
două intervale de lucru, care 
alterneze cu jocuri sportive

să 
etc. 

Precizăm, însă : dezbaterea nu și-a 
propus să vină cu rețete definitive, 
a abordat doar ideea de alergare, 
de cros, absolut necesară în eco
nomia unei lecții. Firește». opiniile 
exprimate pot constitui un punct 
de plecare, o bază de discuție între 
specialiștii interesați. Important

Dezbaterea la care am fost mar
tori a relevat totodată bunele in
tenții ale Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor (prin re
sortul de specialitate) de a sprijini 
ideea de relansare a alergării de 
cros. In acest sens, paralel cu in
signa de „Pionier sportiv", care 
este decernată cravatelor roșii ce 
vor participa la CEL PUȚIN două 
crosuri pe an. primăvara și toamna 
(iar în perioada iernii, pe schiuri), 
s-a inițiat, din această toamnă, o 
cupă „Tot înainte". Este un fel 
de campionat al fiecărei unități de 
pionieri în care 
condiționat de 
minimum
Demn de subliniat și alt fapt : nu 
interesează, în acordarea puntaju- 
lui, timpul realizat ci dacă membrii

punctajul este 
pârtiei < trea la 

două crosuri de masă.

colectivului respectiv au terminat 
proba.

In general activul sportiv al 
C.N.O.P., care a pledat și cu alte 
ocazii, pentru relansarea probelor 
de alergare în cadrul detașamente
lor sau unităților de pionieri, cre
ditează ideea de a fi organizate 
întreceri de cros nu după criterii 
pur competitive, ci avînd drept e- 
lement esențial atractivitatea. Cu 
alte cuvinte, nu într-o curte, pe un 
stadion, ci într-un parc natural, cu 
prilejul unei excursii sau drumeții, 
în mod spontan, fără foi de 
concurs, fără cronometru. Evident 
în reușita unor asemenea acțiuni 
cu caracter utilitar se va ține sea
ma și de aspectul stimulării copii
lor. fie prin diplome, prin fluturași 
(cum s-a și înfăptuit în unele con
silii pionierești), fie prin alte mij
loace 
resul

De 
scrie 
ce intenționează Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor să rea
lizeze pe planul relansării alergării 
de cros. Deocamdată ne oprim aici, 
salutind inițiativa organizării a- 
cestei dezbateri care credem că va 
găsi un 
în masa 
proape 
aflați la 
menea a 
de unități și imnlicit a profesori
lor de specialitate.

destinate să sporească inte- 
participanților.
bună seamă că s-ar putea 
mult mai mult despre ceea

larg ecou, în primul rînd 
beneficiarilor, a celor a- 

trei milioane de copii 
vîrsta pionieriei. De ase- 
comandantilor instructori



/.

a.

DEȘI VICTORIOȘI IN CINCI MECIURI
AM AVUT MULTE DE INVAȚAT

Antrenorul G. Eremia despre turneul echipei de volei Dinamo București in R.P. Chineză
Echipa masculină de volei DINA

MO București, campioana tării, s-a 
înapoiat din turneul efectuat in 
R. P. Chineză, unde a evoluat timp 
de două săptămîni. Imediat după 
înapoiere, am stat de vorbă cu prdf.

lecționata orașului Pekin 3—0. re
vanșa cu reprezentativa R. P. Chi
neze (3—2). cu selecționata orașului 
Wuhan (3—0), cu selecționata orașu
lui Șanhai (3—2) și din nou cu repre
zentativa țării, la Pekin (3—2). După

ÎNAINTEA
ULTIMULUI

START

ort

mult, la 
meciului, 
fost nu- 
televizat. 
jucătorii

ASIInanio este, de fapt, coloana verte
brală a echipei României, așa că încă 
de la sosire ne-am bucurat de apre
cieri elogioase. ’ * '
noastre 
ceea că 
a u fost 
Wuhan, 
am mai 
mit „setul prieteniei",

— Ce impresie v-au făcut 
chinezi ?

— Dacă spun excelentă, nu o fac 
pentru a răspunde cu aceeași monedă 
la superlativele pe care ei ni le-au 
adresat nouă, ci pentru că asta este 
convingerea mea și. în ultimă ana
liză, adevărul. Ne depășesc în pre
cizia execuțiilor, în exactitatea com
binațiilor și în viteza de joc. De alt
fel. ei au făcut și un turneu în Ja
ponia. unde au perfecționat diverse 
scheme tactice. Acum joacă în același 
stil ca japonezii. După părerea mea. 
voleibaliștii chinezi vor deveni re
dutabili cind iși vor spori gradul de 
rezistentă Fizică. La acest capitol 
sper să fi avut de învățat de la nou 
așa cum noi am învățat de la ei la 
altele, in acest util schimb de expe
riență.

Interesul gazdelor 
poate fi exprimat și prin a- 
patru din cele șase partide 
televizate. Ba, mai 
după încheierea 
jucat un set care a 

și ei

TELEX 9 TELEX
Echipa de hochei pe gheață Dynamd 
Berlin s-a calificat pentru turul trei al 
„Cupei campionilor europeni". în me
ciul retur, disputat la Berlin, hocheișțit 
din R.D. Germană au terminat învingă
tori cu scorul de 9—0 în fața formației 
poloneze Podhale 
mul meci, echipa 
4—3.

Nowy Târg. în pri- 
poloneză cîștigase cu

PEKIN, 11 noiembrie. Aproape 20 000 de spectatori aflați în Palatul spor
turilor, aplaudă intrarea pe teren a celor două echipe, selecționata R.

București, campioana României.
p.

Chineze și Dinamo

cam-

spun 
cu

George EREMIA, antrenorul 
pioanei noastre.

— Cîte partide ați susținut ?
— In primul rind, vreau să 

că am dorit ca prin întîlnirile
voleibaliștii chinezi să sporim capa
citatea de joc a echipei, dat fiind că 
în campionatul intern nu găsim ad
versari care să ne solicite la maxi
mum. Și acum, să vă răspund la în
trebarea propriu-zisă : 
în R. P. Chineză șase 
asemenea, am efectuat 
trenamente comune.

— Care este bilanțul
— Am pierdut primul joc 

susținut în fata reprezentativei R. P. 
Chineze, la Pekin. Deși toate întîlni
rile noastre au avut un caracter prie
tenesc și instructiv, iar noi știam 
acest lucru, am fost pur și simplu 
emoționați de atmosfera din „Palatul 
sporturilor**. Nu-mi amintesc să fi ju
cat vreodată în fața a aproape 20 000 
de spectatori. Echipa a evoluat des
tul de bine, dar partenerii noștri au 
fost de-a dreptul uluitori : ne-au sur
prins cu viteza acțiunilor, cu precizia 
execuțiilor, cu atacurile, îndeosebi 
din pase în urcare. Acest meci-lecție 
ne-a slujit pentru întîlnirile urmă
toare pe care lc-am cîștigat : cu Sc-

am susținut 
partide. De 
și cîteva an-

turneului ?
(1—3)

RACHETEI
A

• „Turneul campionilor" în
cheie sezonul de tenis '72 • 
Năstase și Smith din nou față 
in față, dar in roluri inver
sate • Americanul s-a antre
nat la Barcelona... • Un nou 
sistem de disputare

cum am mai spus, am efectuat 
antrenamente comune sub formă 
joc...

— Cum 
română în

— Sălile 
ar fi una 
care ne-a

Și 
de

a fost apreciată echipa 
cursul acestui turneu ?
arhipline la fiecare meci 
dintre dovezile interesului 
înconjurat pretutindeni. 

De altminteri, prietenii noștri chi
nezi cunoșteau încă din decembrie 
trecut, cind naționala lor de volei a 
făcut un turneu în România, că Di-

— Pentru noi a fost o experiență 
utilă in ajunul C.C.E. prin faptul că 
Dinamo a dat. intr-adevăr, de greu 
intilnind echipe valoroase și a tre
buit să caute multe soluții de joc. 
Cistigurile cele mai importante sint 
îmbunătățirea recepționârii serviciu
lui. in condițiile in care acesta a fost 
deosebit de dificil, viteza și mobili
tatea blocajului. Atit preluarea, 
și blocajul s-au efectuat din ce in 
mai bine pe parcursul turneului.

— Sînteți mulțumit de felul 
care se prezintă, acum, echipa ?

— Da, dar am și destule temeiuri 
de îngrijorare. Trei dintre jucătorii 
de bază s-au accidentat : lui Schrei
ber i s-au accentuat durerile la ge
nunchi, Oros s-a accidentat la mina 
dreaptă, iar Dumănoiu s-a ales cu o 
întindere. Să vedem în ce măsură 
îi vom putea recupera (mai greu c 
cu Schreiber) pînă la 10 decembrie...

— Ce program are Dinamo pînă la 
marea confruntare de la Moscova?

— Mai participăm în curînd la un 
turneu în R.D.G. (Erfurt și Leipzig), 
între 29 noiembrie și 3 decembrie, 
unde întilnim multe echipe puternice, 
printre care și pe... Ț.S.K.A. Mosco
va, adversara noastră din C.C.E. Fi
rește, cu indisponibilitățile pe care 
le avem și cu interesul de a nu ne 
obosi prea tare, nu ne propunem 
nici un fel dc obiectiv. Vom face mai 
mult jocuri 
apoi, citeva 
care plecăm

cit
ce
în

de studiu— Ne oprim 
zile in București, după 
la Moscova.

Aurelian BREBEANU

ECHIPELE IUGOSLAVIEI Șl R.P. CHINEZE AU CÎȘTIGAT 
CAMPIONATELE DE TENIS DE MASĂ ALE SCANDINAVIEI
S-au încheiat probele pe echipe din 

cadrul Campionatelor internaționa
le de tenis de masă ale Scandina
vici, care au loc în orașul suedez 
Boras. In proba masculină, victo
ria a revenit echipei Iugoslaviei, 
care, în finală, a dispus cu scorul 
de 3—1 de echipa Cehoslovaciei.

în semifinale, echipa Iugoslaviei 
întrecuse cu 3—1 selecționata R P. 
Chineze, iar Cehoslovacia învinsese

Japoniei, 
cîștigatâ 
învingâ- 
fața Ce-

cu 3—1 reprezentativa
Proba feminină a fost 

de echipa R. P. Chineze, 
toace în finală cu 3—1 in 
hoslovacieL

In cursul zilei de ieri au tnceput șt 
întrecerile individuale, lată citeva re
zultate din competiția masculină : selez- 
nai (Ungaria) — Korpa “ - - •
Strokatov (L’.R.S.S.) — 
3—1 ; Secretin (Franța) 
dia) 3—0 ; Bengston 
sinski (Polonia) 3—0.

(Iugoslavia) 3—0; 
Persson (Suedia) 
— Neider (Sue- 
(Suedia) — Ku-

Barceio- 
roguratâna. „Pa.au B.a 

luna trecută, v 
apariții in concurs a supereampio- 
nilor rachetei. Se dispută „Turneul 
campionilor". întrecere de sfîrșit de 
an care tinde să devină tradiționa
lă. Este concursul de lăsare a corti
nei, cind așii tenisului își iau rămas 
bun de Ia toți cei care i-au urmă
rit în lungul maraton al turneelor 
diseminate pe parcursul unui întreg 
sezon.

Asistăm la a treia ediție a acestui 
turneu, al cărui prim siart a fost 
dat în 1970, atunci cind se încheia 
primul Mare Premiu, organizat ex
perimental de federația internațio-

Coubertin 
neîntre

ruptă de încheiată cu cea
obținută în fața marelui său rival, 
Stan Smith.

La actualul „Turneu al -campio
nilor-, rolurile sint inversate. Năs
tase este cîștigătorul circuitului- 
maraton. în timp ce Smith —cla
sat pe lotrul do: — aspiră la victorie 
în turneul final. Sint prezenți pri
mii opt clasați în Marele Premiu- 
F.I.L.T.. cei mai buni tenismani, 
așa cum i-a desemnat suita 
33 de turnee organizate sub 
forului internațional.

zenți toți cei trei cîștigători ai ma
rilor clasice, americanul Stan 
Smith, spaniolul Andres Gitneno și 
românul Ilie Năstase. Victoria ab
ținută la Forest. Hills de supercam- 
pionul nostru, ca și cea din întregul 
circuit, îl recomandă printre favo- 
riții întrecerii care începe marți. 
Dar șanse apreciabile are — ca tot
deauna — 
antrenează 
celona. Un 
propriu, îl

1
2
3
4
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nală de specialitate (F.I.L.T.). Cîști- 
gător a fost campionul american 
Stan Smith, după ce compatriotul 
său, texanul Cliff Richey, îl prece
dase cu o victorie în clasamentul 
circuitului, în care ocupa primul 
loc. Prima ediție oficială a marii 
întreceri, ca și a turneului de în
cheiere, a avut loc anul trecut. Ne 
sînt încă proaspete în amintire, 
ultimele secvențe ale pasionantei 
dispute, în care printre protagoniști 
se afla și primul tenisman al Româ
niei, maestrul emerit al sportului 
Ilie Năstase. Promovat pe locul doi 
al clasamentului în Marele Premiu- 
F.I.L.T. (după ce fusese al zecelea 
în ediția experimentală), Ilie Năst'a- 
se a făcut o splendidă demonstrație 
a posibilităților sale, triumfînd în

1
2
3
4
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Evident, nu trebuie să supraesti
măm anvergura întrecerii pe care 
o va găzdui Barcelona,. în zilele ce 
urmează. Ea nu mai poate afecta 
clasamentul Marelui Premiu-F.I.L.T., 
rămas definitiv după ultimul tur
neu din circuit, indoor-ul englez. 
Totodată, concursurile de Sală, chiar 
cele care înscriu pe afiș asemenea 
nume prestigioase ca acelea anun
țate la „Blau Grana“, nu pot fi 
echivalate cu marile turnee clasice 
în aer liber. Așa cum remarca, pe 
bună dreptate, însuși Ilie Năstase, 
cîștigătorul Marelui Premiu : „...iu
bitorii tenisului apreciază mai mult 
pe campionii de Ia Wimbledon, 
Roland Garros sau Forest Hills". 
Acestea din urmă oferă adevăratul 
criteriu de departajare între marii 
campioni ai rachetei.

Dar la „Blau Grana“ vor fi pre-

și Stan Smith, care se 
de o săptămînă la Bar- 
cuvînt greu, pe teren 
vor avea și spaniolii 

Orantes și Gimeno, ultimul fiind 
considerat un specialist al suprafe
țelor de joc din „uniturf" (material 
sintetic) cu care este prevăzută sala. 

Organizatorii „Turneului campio
nilor" au adoptat o nouă formulă 
de disputare la actuala ediție. Nu 
se va juca într-o singură grupă de 
turneu, ca anul trecut, ci în două 
serii preliminare de cite patru. Pri
mii doi clasați în fiecare grupă își 
dispută apoi semifinale „încruci
șate" (1 cu 2 și 2 cu 1). pentru ca- 
în ultima zi să aibă loc _ finala. 
Acest .sistem reduce durata turneu
lui la cinci zile (28 noiembrie — 2 
decembrie) și îi conferă un plus de 
interes.

Prin intermediul televiziunii, iu
bitorii de sport din țara noastră vor 
putea urmări secvențele principale 
ale turneului de la Barcelona. 
Marți, pe micul ecran, primele 
emoții ne vor fi date de Ilie Năsta
se și Tom Gorman, al căror duel 
inaugurează „Turneul campionilor" 
ediția 1972.

Radu VOIA

LACRIMILE FETELOR NU LOVIȚI ANIMALELE*!

francez Jean-CIaude 
_____  ___ la Gre
noble, a anunțat, în cadrul unei confe
rințe de presă care a avut loc la Denver 
(ColSrado), că-si va relua activitatea 
comoetițională. El își va face reintrarea 
la 26 noiembrie cu ocazia unui concurs, 
rezervat profesioniștilor, programat la 
Aspen (Colorado). Killy este în vîrstă 
de 29 de ani și, după cum remarcă 
specialiștii schiului mondial, se află în 
mare formă.

Cunoscutul schior
Killv, triplu campion olimpic

Campionul mondial de automobilism, 
Emerson Fittipaldi (Brazilia), a inaugu
rat la Sao Paulo expoziția în care sînt 
prezentate automobilele pe care a con
curat celebrul pilot în cursul carierei 
sale. Emerson Fittipaldi va pleca la 27 
noiembrie în Europa. El va inaugura în 
R.F. a Germaniei un „salon automobi
listic", 
prezent 
..Casca 
flecare 
lume.

a Germaniei un
iar cîteva zile mai tîrziu va fi 
la Roma 
de aur", 
an celui

pentru a primi trofeul 
care se decernează în 
mai bun pilot din

Ciclista 
șuat în 
cordului 
anul 1958 de Elsy Jacobs (Luxemburg), 
cu performanta de 41.347 km. în cursa 
desfășurată pe velodromul olimpic din 
Ciudad de Mexico, Maria Cressari a 
parcurs într-o oră distanta de 41,273 
km. în cadrul acestei tentative, spor
tiva italiancă a stabilit un nou record 
mondial pe distanta de 10 km cu tim
pul de 14:19,90, corectînd cu peste 
șapte secunde vechiul record, care 
aparținea lui Elsy Jacobs.
M
Cursa cicHstă de șase zile desfășurată 
pe velodromul acoperit din Mfinster s-a 
încheiat cu victoria sportivilor vest-ger- 
mani Wilfried Peffgen și Albert Fritz. Ei 
au totalizat 404 puncte, fiind urmați în 
clasament de cuplurile Schulze-Tschan 
(R.F. a Germaniei) — 393 puncte, Duyn- 
dam — Pijnen (Olanda) — .237 puncte 
și Pfenninger — Spahn (Elveția) — 193 
puncte.

italiancă 
tentativa

mondial al orei,

Maria Cressarî a e- 
sa de doborîre a re- 

. deținu t din

In localitatea vest-germană Herne s-a 
disputat întîlnireă internațională amica
lă de . hochei pe gheată dintre selecțio
natele R.F. a Germaniei și Elveției. Ho- 
cheiștii vest-germani au obținut victoria 
cu scorul de 7—3 (2—2, 2—1, 3—0). Din 
formația învingătoare s-au evidențiat 
Phillip, Hanig șl Hofherr.

1n cadrul semifinalelor turneului Inter
national de tenis de Ia Melbourne, 
Geoff Masters (Australia) a obținut o 
surprinzătoare victorie cu 7—6, 1—6, T—5, 
6—2, în fata veteranului australian Ken 
Rosewall. Masters, care este în vîrstă 
de 22 ani. a jucat excelent. El îl va 
întîlni în finală pe un alt veteran al te
nisului australian Mal Anderson. în 
vîrstă de 37 de ani. tn finala probei fe
minine se vor întîlni australiencele Go- 
olagong și Coleman.

Echipa braziliană de baschet „Club Si
rio" din Sao Paulo a 1 cîștigat titlul de 
campioană a Americii de Sud. In finala 
turneului, echipa din Sao Paulo a 
cu scorul de 89—70 (44—26) de 
Atletico Olimpia (Uruguay).
S
In etapa a 9-a a campionatului 
dc hochei pe gheață, echipa Brynaes a 
obținut o nouă victorie la scor. Hoche- 
iștii de la Brynaes au surclasat eu 11—1 
formația Bjorloven. Cealaltă pretendentă 
la titlu, echipa Faerjestad, a suferit pri
ma înfrîngere din actuala ediție a com
petiției, fiind învinsă cu 7—5 de A.I.K. 
Stockholm. Alte rezultate : grupa Nord : 
Djurgaarden — Tunabro 9—2; Modo — 
Timraa 3—4; Skellefteaa — Soedertaelje 
5—3: grupa Sud : Mora — Vaestra Fro- 
elunda 2—5; Karlskoga — Vaesteras 8—*7 
Leksand — Tinngsryd 11—5. în clasa
mentele celor două grupe copduc Bry
naes cu 18 puncte (grupa Nord) șl, res
pectiv, Faerjestad cu 16 puncte (grupa 
Sud).

A FOST FIXAT PROGRAMUL

dispus 
echipa

suedez

CAMPIONATELOR MONDIALE DE CICLISM
Reunit 
Adria- 
inter-

1

-Meciurile feminine de fotbal sînt prea 
pasionate pentru a putea fi arbitrate de 
bărbați”. Aceasta este concluzia la care 
au ajuns arbitrii din Bratislava, autorii 
unui larg raport asupra condițiilor grele 
în care își îndeplinesc misiunea pe du
rata unor partide între reprezentantele 
sexului frumos. Extragem cîteva dm 
afirmațiile raportului : „Dificultatea cea 
mai mare este de a putea să convingi 
jucătoarele că au greșit si că trebuie sa 
se supună regulilor jocului. Permanent, 
conducătorul jocului este obiectul coche
tăriilor sub felurite forme. Se Intim- 
plă ca la dictarea unei penalty, ietele 
să înceapă a plinge șt... cine poate re
zista lacrimilor tilcelor Evei 1 Cel mat 
adesea, lovitura fatală este schimbata 
ințr-o pedeapsă mat mică".

Pe de altă part», se afirmă că „ostili- 
tătlle** de pe teren «tnt luate mult mal 
In serios de fete decit de băieți, tar lim
bajul eu care se gratulează jucătoarele 
în cursul partidei nu prea diferă de la 
un sex la altul.

Totuși, presa sportivă a socotit rapor
tul arbitrilor din Bratislava excesiv, de
oarece In cursul sezonului actual nu a 
avut loc decit o singură eliminare în 
cadrul campionatului feminin.

S-a întimplat la Nisa. în cadrul unui 
meci de categorie regională. între o 
echipă din Besancon șl o formație loca
lă. a polițiștilor. La un moment dat. un 
cățeluș scăpat de sub supraveghere a 
intrat în poarta oaspeților, lătrînd cu 
furie Ia portarul respectiv. Acesta a 
avut nefericita idee de a-1 îndepărta cu 
o lovitură de picior. Reacția a fost to
tal neașteptată. Doi clini polițiști care 
alături de instructorul lor șezuseră im
pasibili oină In acel moment, au năvă
lit In ajutorul micului frățior aflat in 
dificultate. Au făcut-o însă cu atîta 
energie. Incit bietul portar din Besan- 
țon a fost fugărit pe tot terenul și. Îm
preună cu ei. restui de jucători, inclusiv 
arbitrul, a! cărui fluier nu mai putea 
siliți, de data aceasta, la nimic...

Cind ordinea a fost restabilită ș! elinii 
tăcuți inofensivi, s-a constatat că por
tarul cu pricina trebuie internat Ia spi
tal. suferind mușcături destul de grave.

PE BANCA REZERVELOR

REFORMA IN CAMERUN

-Leii netmblinziți", astfel se va numi 
de acum înainte reprezentativa de fotbal 
a Camerunului. Un decret de 
bazele reformei care va da o 
ganizare fotbalului din această 
cană, unde sportul cu balonul 
te popular. Decretul cuprinde

stat pune 
nouă or- 
țară aîrl- 
este foar- 

- ---------- —.-------- toate de
taliile privind selecționarea jucătorilor, 
pregătirea lor tehnică și tactică, rezolvă 
problemele de finanțare și administrație. 
Principalul obiectiv al măsurilor luate 
din înalt ordin este de a aduce Came
runul' în arena fotbalului internațional.

Se preconizează, de asemenea, crearea 
unor reprezentative de tineret și juniori 
— „Leii tineri» și „Puii de Iei" — pre
cum și organizarea unor selecționate ale 
celor șapte provincii ale țării.

Una din dramele fotbalului profesionist 
este aceea trăită de Ladislaw Mazurkte- 
vici. eroul campionatului mondial d'.n 
1966 si idolul urueuavenilor. De ori cină 
poloneză, născut însă in rtrueuay. Mazur- 
kieviei a fost unul din jucătorii de bază 
ai echipei fenaroi. fostă campioană mon
dială. Amăgit de mari oferte bănești, 
el s-a transferat tn Brazilia lucind în 
cadrul echipei Atletico din Bello Hori
zonte. Dar. un nefericit accident sufe
rit ia mina dreaptă, l-a făcut să aibă o 
serie de evoluții slabe, culminînd cu 
aceea în care Atletico a pierdut în fata 
lui Flamenco Ghinionul făcea ca ’n 
poarta adversă să Joace Renato, portarul 
pe care II înlocuise cind a intrat în 
noul său club brazilian. Reacția susțină
torilor echipei din Bello Horizonte a fost 
violentă, cu adevărat... sud-americană, 
el ameninttndu-1 pe Mazurkievici cu lin
șarea. Conducerea l-a înlocuit în poartă. 
trecîndu-1 pe banca 
multă 
sfera 
lipsit 
sâ se 
lucru
el trebuind să stea la dispoziția clubului 
pînă la expirarea contractului...

rezervelor pentru 
vreme. O cerere a sa de a se tran- 
a fost respinsă de club, 
de mijloace, Mazurklevici 
reîntoarcă în tara sa de 
care i-a fost de asemenea

Bolnav, 
a vrut 

origine, 
refuzat,

PESTE 15 MILIOANE
fotbal există în lume 7 

„ „„ ______  nu exista un răspuns
precis la această întrebare. Iată însă, 
câ recent. FI.F.A. a făcut cunoscute re
zultatele vastei sale anchete printre fe
derațiile afiliate și. datorită ordinatoa
relor. se poate avea o imagine relativ 
precisă asupra uriașei popularități de 
care se bucură în lume jocul cu balonul 
rotund. Cifra generală depășește cu mult

Cîțî jucători de 
pînă de curînd.

DE JUCĂTORI LEGITIMAT!
15 milioane și. numai cu o singură pri
vire se poate constata că. procentu;d, 
Europa se află departe tn fruntea aces
tei mari răsnîndiri a jocului, detinînd un 
total de 75,87 la sută din numărul fot
baliștilor de pe glob. Urmează America 
Centrală cu 9.78 la sută. America de Sud 
CU 6.68 la sută. Asia cu 3,33 la sută. 
Africa cu 3,20 la sută șl Oceania cu 0.85 
de procente. Iată situația generală a fot
balului mondial :

Africa 
Asia 
America 
Centrală 
Europa 
Oceania 
America 
de Sud
Total 

general s

Totalprof. semiprof. amator! Junior! old-boys

5 312 2 361 331 057 134 891 7 258
90 60 Î90 697 231 041 2 799

3 211 2 684 î 074 195 452 253 612
21 587 114 869 7 309 981 < 387 702 53 246

56 5 000 103 750 5 048

11 954 167 145 626 573 240 574 920

42 220 892 119 9 ?36 253 5 151 512 G4 835

1 049 166

15 586 939

1 532 955
11 887 395

113 *54

480 882
524 687

BANKS SPERĂ SA APERE
DIN NOU POARTA ANGLIEI

-Gordon Banks, portarul echipei de 
fotbal a Angliei, a fost astăzi victima 
unui accident de automobil. Mașina sa 
a intrat in coliziune cu o camionetă Și 
internaționalul englez a trebuit să fie 
de urgență operat ta ochi, pentru a i șe 
extrage cioburile de sticlă provenite din 
parbrizul mașinii sale"...

Numai cu o zi înainte de acest 28 oc
tombrie. în care depeșa agenției United 
Press consterna pe toți iubitorii fotba
lului. Banks apărase buturile echipei 
sale. Stoke City, la Liverpool. In acea 
dimineață mohorită, Banks tocmai iși 
terminase săptămtnaiul său parcurs de 
golf. Se Întorcea spre casă, pentru a-șl 
regăsi soția și cel trei copii ai săi, cind 
s-a produs nefericitul accident. Operat 
de un chirurg, membru al comitetului de 
conducere al clubului. Banks posedă 30 
la sută șanse, spun doctorii, să iși reca
pete folosința ochiului drept rănit. Diag
nostic prudent, sau optimism ? In orice 
caz. Stoke City nu are timp să aștepte 
(ea ocupă de altfel o poziție foarte slabă 
în clasament) revenirea portarului titu
lar. fiind Imediat Întreprinse cercetări 
pentru găsirea unui nou titular. Pînă la 
urmă, Allen Clarke, portarul lui Aber
deen, și al echipei Scoției, a fost con
tractat. 100 000 de lire pentru transfer. 
Un record, pentru un Jucător pe acest 
post.

In lumea fotbalului postul goalkeepe- 
rului a furnizat întotdeauna personalită
țile cele mal conturate. Ca ultim apără
tor, împins de datoria pe care o are 
pînă la spectaculozitate, portarul a fost 
mereu o figură foarte populară. Anul 
trecut. Lev Iașin, -pantera neagră** cum 
fusese denumit, și-a sărbătorit retrage
rea. Cu figura sa, asemănătoare iul Ant
hony Quinn, carura tmpozantă, simțul 
anticipării, detenta și plasamentul său 
— Gordon Banks putea fi cel mai în
dreptățit succesor al celebrului portar 
sovietic. La 33 de ani, părea încă de

neînlocuit in poarta echipei lui Alf 
Ramsey. Se spune că dacă nu iși va re
căpăta integral vederea la ochiul drept, 
Banks nu va mal juca niciodată intr-o 
echipă profesionistă. -

Și totuși, el speră să apere pentru a 
treia oară poarta echipei engleze, la un 
Campionat mondial, cel din 1914. Sa nu 
uităm. Banks a mal avut un accident, 
care ar fi putut să-i facă pe multi să 
rendrfțe. Și astăzi, sub pielea palmei 
drepte, el are. ca urmare a vechiului 
accident suferit, o placă de platină. Să-i 
urăm să nu se lase învins nici de a- 
ceastă „minge" neprevăzută pe care 
soartă a șutat-o spre el. Milioanele de 
iubitori ai fotbalului îl așteaptă din nou 
în poartă...

O fază de antologie, 
plonjonul realizat de 
Banks pe peluza stadi
onului JalisCo din Gua
dalajara pentru a res
pinge o ,:minge-gol“ tri

misă de Pele.

GENEVA, 25 (Agerpres). — 
la Geneva, sub președinția lui 
no Rodoni, congresul Uniunii 
naționale de ciclism (UCI) a atribuit 
federației belgiene organizarea în 
1975 a campionatelor mondiale de 
pistă si șosea (profesioniști și ama
tori). Campionatul mondial de ciclo- 
cros va fi organizat de federația spa
niolă în anul 1974. Primele întreceri 
ale campionatelor europene rezervate 
juniorilor vor avea loc anul viitor 
la Muncheh, iar cele din 1974 vor fi 
organizate la Varșovia.

Campionatele mondiale de ciclism

— pistă 
1973 în „ ... ____ ....
Spania. întrecerile de pistă 'sînt pro
gramate între 22 și 28 august Ia San 
Sebastian, iar cele de șosea se vor 
disputa pe circuitul de la Barcelona.

Cu ocazia acestor lucrări s-a comu
nicat că a fost omologat oficial recor
dul mondial al orei stabilit de ciclis
tul belgian Eddy Merckx la 25 oc
tombrie 1972. Specialiștii forului in
ternațional au anunțat că pe pista 
velodromului olimpic din Ciudad de 
Mexico, Eddy Merckx a parcurs 
49,431 km.

și șosea — vor avea loc în 
organizarea federației din

TROFEUL CARPAȚI“ LA HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. 1)

fapt ce duce la dictarea mai mul
tor aruncări de Ia 7 m, fructifi
cate de ambele formații. în min. 
47, scorul era 11—11 și se părea 
că partida va lua sfîrșit cu un 
echitabil rezultat de egalitate. în 
ultimele secunde, Insă, handbalis
tele iugoslave găsesc o breșă în 
apărarea adversă și înscriu gelul 
victoriei prin Rada Pareza nov ici.

Au marcat: Torti S, P-^rano- 
vici 3, Milosevici 2, Cero 1 ți Vei’ 
novici 1 pentru Iugoslavia, respec
tiv, Helbig 4, Braun 3, Gehlhoff 1, 
Kahnt 1, Starke 1, Richter 1.

Au arbitrat P. Radvany și M. 
Grebenișan (România).

UNGARIA — ROMÂNIA (tineret) 
22-8 (12—4)

Echipa noastră de tineret înce* 
pe să dea semhe de oboseală. In 
meciul cu redutabila formație a 
Ungariei, ea a fost surclasată, ne- 
putînd face față nici un moment 
jocului deosebit de activ, cu ra
pide contraatacuri, ăl excelentelor 
handbaliste maghiare. Ele au rea
lizat în prima ' repriză două serii 
de cîte cinci goluri, consecutive (de 
la 0—0 la 5—0 și de la 6—2 la 
11—2), iar în cea de a doua parte 
a partidei una de opt: de la 13—6 
Ia 21—6 ! A fost un meci'cu „sens 
unic",’ în care echipa lui B.. Td- 
rok și-ă .............
rajul.

A fost un meci'cu „sens

rotunjit frumoș. golave-

Fleck 5, Vadasz 5,
4, Pacsai 2, Ne-
1, Lelkes 1, Stiller

Au marcat : 
Toth—Harsany 
meth 1, Nyari 
1, Tavaszi 1, Laki 1 pentru Ungă-

ria, respectiv, Hobincu 5, Nițu 1, 
Florea 1, și Osman 1.

Au arbitrat 1. Passon și R. He- 
lemejko (Polonia).

NOUL VAL
Construcția unei echipe naționale este — fără doar și poate — un luciu 

deosebit de dificil. Selecționarea valorilor, pregătirea lor pentru o anume 
idee tactică (alegerea acestei Idei, tn funcție do particularitățile jucătoarelor), 
asamblarea echipei — toate acestea solicită antrenorului un ochi format, ex
periență eompetițlonată, simț pedagogic, vaste cunoștințe tehnlco-tactice. $■ 
mal cete un tueru pe care trebuie «ă-1 știe și să-l facă ta timp antrenorul 
unei echipe naționale : să primenească Iotul, să dea cale liberă „noului val**.

La a Xtn-a ediție a „Trofeului Carpați", fiecare dintre cele cinci repre
zentative de senioare cuprind tn loturile lor citeva elemente tinere. Echipa 
României le-a adus tn scenă pe Marla Bosl și Dorina Stamatln. cea a R.D. 
Germane pe Gabriele Soltau, formația Iugoslaviei a promovat-o pe sora 
Măriei Torit, Milka Veinoviei, Ungaria pe Marta Pacsai. Aparent, lor li se 
acordă mal putină Importanță. Totuși, aceste reprezentante ale „noului val" 
tngiobeuă speranțele antrenorilor, stnt pregătite cu atenție pentru a :ua 
locul celor ce due astăzi greul echipelor. O statistică realizată ad-hoc ar 
putea să infirme părerea noastră : Soltau a jucat doar 15 minute în trei me
ciuri. Pacsai. două minute, Stamatln trei ș.a.m.d. Lucrurile nu stau Insă așa 
O promovare forțată ar putea duce la ratarea unui tinăr talent. Cu o 
încărcătură emoționau toarte mare — generată de debut — tinerele hand
baliste ar comite, fără îndoială, nenumărate greșeli și acestea ar duce la 
sentimentul Incapacității, la ratare. De aceea, antrenorii — oameni cu o 
tndelungată experiență — Ie folosesc treptat pe noile componente ale lotu
rilor. Mai întîi ele trebuie să cunoască atmosfera echipei naționale, sistemul 
de nregătire și de exprimare al formației. Intr-un cuvînt să se Integreze lo
tului. Apoi, antrenorul trebuie să găsească meciul de debut cel mai favorabil 
tinerei Jucătoare, astfel ca primul contact cu arena să Însemne un stimulent 
pentru viitoarea sa activitate.

„Trofeul Carpați" — competiție de prim plan tn activitatea handbalistica 
mondială. întrecere care Incumbă antrenorilor și sportivilor mari responsabi
lități — nu putea oferi „noului val" terenul cel mai propice pentru afirmare. 
El a însemnat. însă, și o excelentă posibilitate .pentru a le pune în temă P? 
tinerele talente eu atmosfera unei mari competiții pentru a vedea pe viu 
pe cele mal bune handbaliste șl sistemul lor de joc. chiar pe posturile în 
care vor evolua, pentru, a afla noutățile aduse de handbal în ultimul, timp. 
Acesta a fost un mare ctștig pentru schimbul de mtine al handbalului. Pro
movarea treptată, firească a tinerelor talente va conduce cu siguranță acest 
sport spre un progres continuu. Așteptăm cu plăcere consacrarea tn viitor a 
„noului val" în care avem deplină încredere...

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZU.LTATE»ULTIMELE ȘTIRI ■ULTIMELE REZULTATE»
A LUAT SFiRȘIT TURNEUL ZONAL FEMININ DE ȘAH

învingă pe Vokralova, a intrat și ea in 
plutonul liderelor. In felul acesta. C-er- 
tiude Baumstarck și Alexandra N’icolau 
(ambele România), Suzana VerSczi și 
Eva Karakas (ambele Ungaria) au acu
mulat cite 8’/2 p. iar pentru desemnarea 
celor trei șahiste care vor avea dreptul 
să participe la Turneul interzonal 
va disputa un meci de baraj.

VOLEIBALIȘTII DE LA RAPID, 
DIN NOU ÎNVINȘI I

se

SOFIA, 25 (Agerpres). Cu meciurile 
disputate ieri s-au încheiat întrecerile 
din cadrul Turneului zona! feminin de 
șah de la Pernik. în ultima rundă, li
derele au jucat prudent, pentru a-și .'nen- 
ține pozițiile fruntașe. Astfel, partidele 
Nicolau — Eretova, Baumstarck — 
Gbeorghieva și Hart — Veroczi s-au 
încheiat remize. Karakas, reușind să o

DUNAREA GALATI
6—4 (2—1, 1—1,

Aseară, pe patinoarul din Galați, for
mația locală Dunărea a jucat un meci 
amical cu selecționata R.P.D. Coreene, 
care întreprinde un turneu în țara noas
tră. După un joc foarte disputat (ar
bitrii au dictat ,30 de minute de elimi
nări), dar de slab nivel tehtflc, găPțenii 
au cîștigat cu 6—4 (2—1. 1—1. .3—2).

Au marcat Corduban, Fiorian, Moro- 
șan, Iordan, Curelaru și A. Malîhin pen
tru gazde, respectiv So Cian Pil, “ 
Cielu Un și Hong Ghi Hie (2).

SELECJIONATA R. P. D. COREENE 
3—2), LA HOCHEI

Duminică va avea loc partida 
vanșă.

„CUPA PRIETENIA" 
LA HOCHEI

MOSCOVA, 25 (Agerpres), —- La Oere- 
povet (URSS) au continuat întrecerile 
competiției internaționale de hochei pe 
gheață pentru juniori „Cupa Prietenia". 
Echipa URSS a învins cu scorul de 7—2 
(.3—1, 3—1, 1—0) echipa României.

re-

Zo

Iată că. după ce cu o săptămînă in 
urmă au cedat pe teren propriu în fata 
formației băcăuane Viitorul cu 3—1, Ra
pid București nu a rezistat ieri nici în 
fa*a t.E.FS.. pierzînd cu același scor.

Feroviarii încep bine șl surprind de 
citeva ori blocatul studenților. Combi
națiile voleibaliștilor antrenați de Aurel 
Drăgan. jocul lor variat la fileu, fac 
ca primul set să le revină la diferență 
apreciabilă : 15—S. în continuare, Insă, 
cu toate eforturile lui Penclulescu și 
Tigăeru, singurii care s-au ridicat la 
o valoare apreciabilă, I.E.F.S. joacă tot 
mal bine și punctează necruțători cîș- 
tigînd următoarele trei .seturi fără drept 
de apel : 15—9, 15—3, 15—12.

In general, studenții, pregătiți de prof. 
Șt Stroe, au prezentat o formație solidă, 
închegată. Toată echipa poate fi eviden-

țîată, dar în special Pășteanu, Stancu* șl 
Chiș.

• Ieri s-au disputat în Capitală și 
două meciuri feminine de divizia B : 
C.P.B. — Spartac 2—3 și Viitorul — 
A.S.E. 3—2.

VICTORII LA SCOR IN ULTiMA 
ETAPĂ A CAMPIONATULUI 

DE LUPTE (greco-romane)
Aseară, în sala Dinamo din Capitală, 

șase dintre formațiile diviziei A de 
lupte greeo-romane au încheiat con
fruntările ultimei etape a returului 
campionatului din acest an. Cele două 
triunghiulare au fost dominate de for
mațiile bucureștene Dinamo și 
greșul. Iată. însă, rezultatele 
Dinamo București cu Vulturii 
Lugoj 29—7 și cu Crișul Oradea 
5,5, Progresul București cu Steagul roșu 
Brașov 21—io șl cu Olimpia Satu Mare 
27—9 ; Crișul — Vulturii Textila 32—19 și 
Steagul roșu cu Olimpia 22—16.

Pro- 
finale : 
Tevtila 
34,5 —
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