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a Început o nouă ediție a .cupei tineretului

inițiativă, răspundere, pasiune,
PREMISE ALE SUCCESULUI!

La 3 noiembrie a început 
ediția a doua, de iarnă, a 
marii competiții de masă 

cu caracter republican, „CUPA 
TINERETULUI”. In multe locuri 
din țară s-au și desfășurat pri
mele întreceri, momentul startu
lui fiind marcat prin scurte, dar 
reușite, festivități.

Mișcarea sportivă românească 
se află, așadar. în fața unei noi 
și ample acțiuni, care își propu
ne să atragă. în continuare, spre 
practicarea sistematică a exerciții- 
lor fizice și sportului un număr 
cît mai mare de eetățeni. întregul 
tineret, necesitate de altfel preg
nant subliniată în Hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. din februarie 
— martie 1973 cu privire la dez
voltarea continuă a educației fizi
ce și snortului.

Organizată în mod experimen
tal, ediția inaugurală a „Cupei 
tineretului- ne-a permis să apre
ciem că ea și-a atins în cea mai 
mare măsură scopul, a înfiorat 
considerabil activitatea sportivă a

maselor, justificind atit ideile care 
at> generat-o, cît și speranțele in
vestite in ea. Faptul că peste 3 
milioane de tineri și tinere au fost 
cuprinși în concursuri este grăi
tor prin sine însuși, atestînd in
teresul maselor față de activita
tea sportivă. dorința lor de a 
practica sportul, de a se întrece 
în diverse ramuri sportive. în 
marea majoritate a județelor țării, 
s-a manifestat un spirit de exi
gență și răspundere față de or
ganizarea competiției, au apărut 
inițiative interesante și valoroase, 
s-a acumulat o prețioasă expe
riență pentru viitor. *

Desigur, nu putem ignora nici 
lipsurile care s-au manifestat si 
care au fost scoase la iveală de 
analiza făcută primei ediții a 
„Cupei tineretului1. Fără a face o 
„ierarhie- a acestora, ni se pare 
că principalul neajuns, cu impli
cații serioase pentru buna desfă
șurare a activității, l-a constituit 
organizarea defectuoasă, într-o 
serie de unități, a primelor etape

ale competiției, de altfel cele mai 
importante, pentru că ele se adre
sează. de fapt, maselor celor mai 
largi de practicanți ai exercițiilor 
fizice și sportului.

Ar mai fi de adăugat faptul 
că. pe alocuri, popularizarea ac
țiunii s-a făcut cu mijloace săra
ce si fără eficiență, că unele ju
dețe. care dispun de bune condi
ții materiale și tehnice, au avut
— într-o scrie de ramuri sportive
— doar o prezență simbolică. în 
sfîrșit. că s-au înregistrat cazuri 
cu totul reprobabile de eludare a 
regulamentului competiției.

Ne-am îngăduit această succin
tă retrospectivă critică, cu con
vingerea că ea nu va înnoura cu

MIRON OLTEANU
secretar a! C.N.E.F.S., 

președintele Comisiei de orga
nizare a „Cupei tineretului”

(Continuare in pag. a 2-a)

ECHIPA DINAMO PENTRU A 24-a OARĂ 
CAMPIOANĂ LA LUPTE GRECO-ROMANE

STADIONUL, 0 SCOALĂ A EDUCAȚIEI
1 • 9

• Mișcarea sportivă, tot mai ferm 
angajată in vastul program de intensi
ficare a muncii politico-educative 
elaborat de partid • Contribuția 
sportului la creșterea și formarea 
unor tineri cu înaintate trăsături 

morale și de caracter 

(Pagina a 3-a)

Duel pentru baton intre Sătmăreanu și O. Ionescu, căpitanii echi
pelor Steaua și Sportul studențesc

DIVIZIA A LA FOTBAL, ETAPA A 12 a
Campionatul primei divizii la fotbal continuă cu etapa a XH-a 

care programează, astăzi, partida F.C. Argeș — F.C.M. Reșița, iar 
mline celelalte opt jocuri, multe dintre ele extrem de echilibrate.

PITEȘTI :

SATU MARE : 
TG. MlflkEȘ s ' 
CRAIOVA : 
PETROȘANI » 
BUCUREȘTI 
CLUJ-NAPOCA » 
CONSTANTA 1 
TIMIȘOARA l

ASTAZI
Argeș — F.C.M. Reșița

(partida este televizată în întregime) 
MÎINE

F.C.

Olimpia
A.S.A.
Universitatea 
Jial
Steaua
Universitatea 
F.C. Constanța 
Politehnica

Dinamo
Chimia Rm. Vîlcea 
C.F.R. Cluj-Napoca 
Steagul roșu 
Sportul studențesc 
F.C. Galați 
Politehnica fasi 
U.T.a.

Vineri dimineața, în sala Flo- 
reasca, au început disputele tur
neului final al diviziei de lupte 
greco-romane. După cum se aș
tepta, întrecerile au fost domi
nate de întîlnirea dintre puterni
cele echipe ale cluburilor Dinamo 
și Steaua. Cu o formație mai o- 
.mogenă și mai bine pusă la punct, 

-’"Dinamo a devenit din nou cam
pioană, intrînd în posesia celui

*

Formația campioană Dinamo (rindul de sus, de la stingă)) : I. Cernea 
(antrenor) V. Dolipschi, N. Martinescu, V. Fodorpatachi, I. Enache, 
A. Popa, D. Cuc (antrenor) ; jos (de la stingă) : O. Ștefănoiu, N. Gin- 
gă, N. Mareș, I. Păun, C. Virtosu.

de-al 24-lea titlu. Victoria sa a- 
supra principalei adversare. Steaua 
(clasată pe locul 2), s-a înregis
trat la scorul de î 24—16. După 
meciul din cadrul categoriei 100 
kg, în care Z. Szilak l-a învins, 
în mod surprinzător, prin tuș, 
pe campionul olimpic N. Marti- 
nescu, scorul întîlnirii devenise 
favorabil echipei Dinamo cu 20— 
16 șl, o eventuală înfrîngere a 
dinamovistului V. Dolipschi, In 
disputa cu M. lordache, ar fi fă
cut ca partida să se încheie la 
egalitate. Dar, cea de-a doua sur
priză nu s-a mai produs. Greul 

V. Dolipschi și-a valorificat șan
sele, cîștigînd prin descalificarea 
adversarului. în ciuda acestui e- 
chilibru de forțe, unul singur din
tre cele 10 meciuri s-a terminat 
la sflrșitul celor 9 minute de 
luptă. Și, cel care a terminat vic
torios numai la puncte a fost 
chiar vicecampionul mondial C. 
Alexandru. Tinărul dinamovist 
O. Ștcfănoiu i-a opus o extrem

Foto. S. BAKCSY

de dîrzâ rezistență și chiar dacă 
a fost învins la o diferență mare 
de puncte (27—3), nu s-a lăsat 
fixat cu umerii pe saltea. Cele
lalte puncte ale formației mul
tiplu campioane au fost reali
zate de N. Gingă, I. Păun, A. 
Popa (prin tuș) și C. Virtosu, I. 
Enache (prin descalificare). De la 
învinși au terminat victorioși (în 
afară de C. Alexandru și Z. Szi
lak) I. Baciu (tuș asupra lui N, 
Mareș) și N. Neguț (neprezentara 
asupra lui V. Fodorpatachi).

în întrecerea cu celelalte for
mații, dinamoviștii au obținut vic
torii categorice ț 28—8 cu Rapid, 

32—S cu C. S. Pitești, 36— 4 cu 
A.S.A. Cluj-Napoca. A fost un 
succes categoric ai echipei clu
bului Dir.axna pentru care merită 
felicitări toți sportivii, ca și an
trenorii 1. Cernea și D. Coc, care 
i-au pregătit.

Dintre celelalte formații parti
cipante la turneul final se cu
vine să evidențiem comportarea 
meritorie a C. S. Pitești (antre
nori E. Balăaeseu si C. Petresea),

Mihai TRANCA

(Continuare tn pag. a 7-a)

PERMANENTĂ PREOCUPARE PENTRU 
ECHIPA REPREZENTATIVĂ DE FOTBAL!
După comentariile privinc! com

portarea echipelor noastre în cu
pele europene intercluburi (publi
cate sîmbăta trecută), în paginile 
de mijloc ale ziarului nostru de azi 
ne ocupăm de unele probleme 
ale echipei reprezentative de fot
bal. Problemă complexă — pe 
care n-o putem privi niciodată 
separat, ci în legătură cauzală, 
nemijlocită cu situația generală 
a fotbalului nostru — echipa na
țională s-a bucurat permanent 
de atenția noastră, ea fiind cu 
regularitate subiect de discuție 
în coloanele ziarului, după fie
care etapă mai însemnată din 
activitatea sa.

Este și motivul pentru care-i 
acordăm coloanele de azi, avînd 
în vedere că, sezonul de toamnă 
1974 poate fi considerat, practic, 
încheiat, mai ales în privința 
proiectatului meci din Campio
natul Balcanic, cu Grecia există 
unele incertitudini de dată.

Ducă cum reiese din scurtele 
concluzii ale dezbaterii din pa
ginile 4—5, o discuție asupra 
echipei reprezentative nu se poa
te purta, realist și eficace, ăecît 
corelată strîns cu situația fondu
lui de jucători de valoare pe 
care se poate baza selecția. Din 
acest punct de vedere, constatări 
obiective duc la concluzia că, 
„producția* ultimilor ani este 
destul de redusă, ceea ce a dus 
fie la „rularea" în lot a unui 
mare număr de candidați (din 
care nrea puțini au corespuns 
denlîn). fie la încercări de men
ținere la un randament cores
punzător a unor jucători socotiți.

1. DINAMO 11 9 1 I 23— 7 19 Toate partidele în
2. F.C.M. Reșița 11 7 1 3 16—11 15 cep la ora 14,30.
3. A.S.A. Tg. Mareș 11 7 1 3 B—15 t5
4. U.T.A. 11 6 2 3 14—10 14
5. Steaua 11 5 2 4 lfr-12 12
6. Jiul ii 4 3 4 17—12 11
7. Univ. Craiova ii 4 3 4 15—13 11
3. Politehnica Tim. ii 5 1 5 9— 8 11 {In paginile 4-5.
9. Olimpia Satu Mare n 5 1 5 11—11 11 o 11 e informațiiISl. C.F.R. Cfa|-Napoca 11 4 3 t W—12 11

11. F.C. Argeș
12. Steagul roșu
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17—13
15—11
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despre campionat
IX _U“ Cluj-Napoca ii 3 4 4 9—14 10 precum ți o largă
14. F.C. Constanța n 3 3 5 11—15 9
15. Politehnica Iași n 4 • 7 13—17 8 dezbatere asupra
16. Sportul studențesc 11 3 2 « 10—ÎS 8 problemei echipei17. Chimia Rna. Vîlcea n 2 4 5 0—18 8
IS. F.C. Galați ii 2 1 • 4—17 5 naționale).

în general, a-și fi lichidat contul 
obligațiilor lor față de iotul na
țional.

Decurge de alei concluzia eâ 
muuca c tuburi lor, a tehnicieni
lor (selecție, promovare, instrui
re) a prezentat în ultima vreme 
unele carențe, unitățile de bază 
aie fotbalului nostru nefiind tn 
măsură să furnizeze echipei re
prezentative „sîngcle nou* solici
tat de creșterea continuă, ver
tiginoasă a cerințelor pe plan 
competițional mondial, de impe
rativele complexe ale așa-numi- 
tului „fotbal total*.

Problemele de pregătire, în 
ceea ce privește jucătorii selec- 
tionabili, nu trebuie deci reduse 
la ceea ce fac ei în scurtele 
convocări la lot ci trebuie privi
te în legătură cu felul cum se 
muncește, cum se face pregăti
rea în ansamblu la eșalonul su
perior de performanță din fot
bal, Divizia A.

Obligațiile de reprezentare in
ternațională nu cunosc însă... 
pauze ț competițiile se succed 
una după alta și abandonul, la 
un moment dat. al uneia sau al
teia, ar putea crea decalaje care 
ar deveni și mai greu de recu
perat. De aceea, indiferent de o 
situație valorică conjuncturală 
mai puțin favorabilă, de mal 
lungă sau mal scurtă durată, pe 
planul fotbalului intern, eehipa 
națională trebuie să reprezinte 
continuu o preocupare de căpe
tenie.

Se impune, de aceea existența 
unei „politici a echipe naționale", 
a unor eforturi speciale pentru 

ea, la care — sub conducerea 
federației — să concure, alături 
de antrenorii direct răspunzători, 
întregul Colegiu de autrenori al 
F.R.F., alți tehnicieni pricepuți, 
cluburile divizionare. Se pot re
zolva în acest mod atît probleme 
de selecție, de antrenament al 
seîecționabililor, de planificare a 
pregătirilor, cît și de alcătuire a 
echipei, de găsire a concepției 
de joc în care ea să se poată ex
prima optimal în teren. Evident, 
această concepție trebuie să țină 
seamă de calitățile componenți- 
lor echipei. dar — în același 
timn — să nu ignore preceptele 
fotbalului modern, orientarea 
generală actuală, calea pe care 
merg echipele de vîrf ale socce- 
rului mondial, de care dorim să 
ne apropiem.

Tratarea de azi a unor as
pecte legate de echipa națională, 
în coloanele noastre, nu se do
rește o dezbatere „în abstract". 
Dimpotrivă, avînd în vedere re
centul debut de la Copenhaga în 
preliminariile Campionatului Eu
ropei, precum șt lunga distanță 
pînă la meciul următor, interval 
în care se pot face încă multe 
lucruri bune pentru o optimă 
prezentare a team-ului „tricolor", 
am dorit să oferim tehnicienilor 
direct angajați în munca de pre
gătire a echipei, responsabililor 
cu activitatea „unsDrezeceu-uîvi 
reprezentativ, o suită de teme 
de reflecție care-i pot duce — 
sperăm, și ne-am bucura să fie 
așa — la măsuri si rezultate ne 
care toți iubitorii fotbalului nos
tru să le aplaude.



„CUPA TINERETULUI"
(Urmare din pag. 1)

nimic momentul festiv al noului 
start, ci — dimpotrivă — va con
stitui un prilej de analiză, de,re
flecție și de mobilizare colectivă 
pentru desfășurarea ediției care a 
început la parametri superiori de 
calitate și eficiență. Cu atît mai 
mult cu cit organizațiile sporti
ve și cele cu atribuții în acest 
domeniu dispun de capacitatea, 
experiența și maturitatea necesare 
succesului unei asemenea acțiuni.

După cum se știe, conform re
gulamentului, această ediție a 
„Cupei tineretului" va cuprinde 
doar primele două etape, avan- 
sînd pînă la nivelul localităților, 
finale pe țară, așa cum s-a sta
bilit, urmînd să se desfășoare din 
2 în 2 ani. în acest context, fa
zele de masă ale competiției ca
pătă o mare importanță și densi
tate. Ele vor trebui valorificate la 
maximum pentru a se asigura 
participarea la concursuri a unui 
număr cit mai marc de cetățeni, 
a întregului tineret. în forma sa 
actuală, regulamentul lasă cale și 
mai liberă inițiativelor locale, 
imaginației, dă posibilitatea orga
nizării de întreceri și în alte _ ra
muri de sport, potrivit condițiilor

MECI INTERNATIONAL DE
Aseară, la Iași, în Sala spor

turilor, peste 1500 de spectatori 
au urmărit partida amicală de 
box dintre reprezentativele de 
juniori ale României și R. D. Ger
mane. După meciuri de bun nivel 
tehnic, scorul a fost favorabil cu 
6—5 oaspeților. Punctele repre
zentativei noastre le-au obținut 

existente, tradiției și — bineînțe
les — preferințelor oamenilor. 
Foarte important ni se pare ca, 
pentru un tînăr, participarea ia 
această ediție a „Cupei" să nu se 
rezume LA UN SINGUR START, 
după care să urmeze o lungă pe
rioadă de inactivitate. Pentru a 
se evita o asemenea situație ne
dorită, dar — din păcate — încă 
destul de des întîlnită, se pot or
ganiza suite de concursuri, cu ca
racter de regularitate, sistem tur
neu, pentru desemnarea celor mai 
buni.

Dar, indiscutabil, se pot găsi și 
nenumărate alte idei, dacă vor 
exista interes și pasiune.

Pentru aceasta așteptăm o pre
zență mai activă, în mijlocul con- 
curenților, a tehnicienilor noștri, 
a profesorilor de educație fizică 
și a antrenorilor cu înaltă califi
care, a sportivilor fruntași, ceea 
ce va constitui nu numai un pu
ternic stimulent pentru partici
pant! dar și o posibilitate de a 
depista și alege, din rîndurile lor, 
Pe cei mai talentați, cei mai do
tați, cei apți să facă pasul spre 
marea performanță.

Iată atîtea și atîtea premise care 
ne arată că se poate asigura marii 
competiții de masă cu caracter 
republican un succes deplin.

BOX (juniori) LA IAȘI
I. Lungu (cat. 54 kg), C. Chingaru 
(57 kg), V. Cicu (60 kg), A. Pod- 
goreanu (63,5 kg) — b.k.o.l. pe 
Schrotter și. M. Cercan (71 kg). Cel 
mai frumos meci al reuniunii a 
fost cel dintre Cercan și Dolge, în 
care a învins primul la puncte.

D. DIACONESCU—coresp. jud.

CĂRȚI NOI
• LUPTĂTORII

• ș DIN CARP AȚI
De mulți ani, luptătorii 

ne-au obișnuit cu evoluții din
tre cele mai bune la competi
țiile de anvergură, Jocuri 
Olimpice, campionate mondia
le și europene, ei urcînd cu 
regularitate pe podiumul de 
premiere. Dezvoltarea acestui

sport al „voinicilor" și afir
marea sportivilor români în 
arena internațională, constituie 
subiectul noului volum apă
rut în Editura Stadion, inti
tulat „Medaliile voinicilor din 
Carpați". Autorul, ziaristul 
sportiv Gheorghe Cioranu, 
martor ocular al multora din
tre succesele dobîndite de lup
tători pe saltele de concurs, 
al „trudei depuse pentru obți
nerea rezultatelor înalte și 
eforturilor investite de acești 
sportivi înainte de a intra în 
arenă", dispune de un bogat 
material faptic. După o scurtă, 
dar necesară introducere, în

ÎN EDITURA STADION
care este prezentată, istoria 
acestui sport în țara noastră, 
autorul și-a structurat lucra
rea pe cele trei mari între
ceri (Olimpiadă, ^mondiale" 
și „europene") prezentînd, cu 
o bogăție de date statistice și 
de „culise" evoluția luptători
lor români. Revin, așadar, în 
prim-plan. Valeriu Bularca, 
I. Pîrvulescu, Ion Cernea, Ion 
Baciu, Gheorghe Berceanu, Ni- 
colae Martinescu — ca să 
amintim doar pe cîțiva. Adău
gind că volumul dispune de 
un interesant capitol ilustrativ 
și de un „bilanț" statistic de 
larg interes, ne exprimăm pă
rerea că volumul lui Gheorghe 
Cioranu se va bucura de o 
binemeritată apreciere din 
partea iubitorilor acestui sport.

GIMNASTICA 
ÎN PRIM PLAN

Bibliografia lucrărilor de 
gimnastică s-a îmbogățit în 
aceste zile cu trei titluri, ofe
rite specialiștilor de către Edi
tura Stadion.

Primul, „Terminologia gim
nasticii" redactat de Adina 
Stroescu și Roberț Podlaha, 
se înscrie pe linia „Dicționa
rului sportiv poliglot" și a 
„Terminologiei educației fizi
ce", fiind o lucrare ce se re
comandă prin utilitatea ei 
practică și teoretică, ea mate- 
rializînd noile cercetări ale 
specialiștilor români în dome
niul terminologiei educației fi
zice și sportului.

Cel' de al doilea, „Programe 
de gimnastică medicală" de 
conf. Clement Baciu, în cola

borare cu Un colectiv dc spe
cialiști (dr. Zorea Giurculcscu, 
prof. Dumitru Cristea, asist, 
med. Constanța Constantines- 
cu, recuperator medical Ște
fan Costea) are ca principală 
temă de tratare, prezentarea

unor programe de gimnastică 
medicală, adoptate progresiv 
diverselor etape evolutive 
postoperatorii, pînă la reînca
drarea completă în activitatea 
de educație fizică și sport și în 
cea socială.

Ultimul, „Gimnastica zilnică 
pentru femei" alcătuit de Gi- 
neta Stoenescu, ajuns la a 
IlI-a ediție, ilustrează intere
sul de care s-a bucurat pînă 
acum și pe care, sperăm, îl 
va avea în continuare.

ÎN TENTATIVA PENTRU CUCERIREA UNOR NOI MEDALII,

BIATLONIȘTII, SÎRGUINCIOȘI ÎN PREGĂTIRE
APARIȚII IN LITERATURA MONTANĂ

Munții încă nu s-au îmbrăcat 
<n poleiala albă a iernii și, to
tuși, într-un fapt de zi am în- 
tîlnit pe creste cîțiva dintre cei 
mai cunoscuți biatloniști ai țării, 
echipați cu bocanci grei cu ținte, 
cu bastoane de schi în mîini. 
Executau unpl din antrenamen- 
tele-maraton (de 35—40 km) de 
alergare și marș pe teren variat, 
temelia rezistenței pentru cursele 
de schi. Erau veseli, strălucitori 
de sănătate, hotărîți să transpire 
de pe acum din greu, în contul 
viitoarelor alergări pe schiuri.

Biatloniștii au încheiat o pe
rioadă grea de pregătire, cea mai 
dificilă și epuizantă din antrena^ 
mentul acestei discipline, pregăti
rea pe uscat. Au rămas în urmă 
sute și sute de kilometri de aler
gare, de marșuri și de mers pe 
bicicletă, zeci de ore de fortifi
care prestate de la 1 iunie, dată 
de la care, conform unei practici 
tradiționale, cei mai buni biatlo
niști au început să se pregătească 
pentru medaliile la care aspiră. 
Succesul obținut de Gîrniță la 
C.M. de la Minsk a fost de bun 
augur pentru toți biatloniștii, am- 
biționîndu-i între ei și în raport 
cu performanța internațională, 
sporindu-le responsabilitatea și 
participarea atît în definirea, cit 
și în realizarea planului de pre

GABRIEL COADA, PLOIEȘTI. Nu mol 
țineți minte dacă Domide a fâcut parte 
din lotul tricolorilor, la C.M. din Mexic 
din 1970 ? Ar fi păcat să nu puteți 
dormi din cauza aceasta. Eu, în orice 
caz, vă informez că Domide a făcut și 
el traversarea Atlanticului, dar câ n-a 
jucat în nici un meci.

D. P. LAURENȚIU, BUCUREȘTI. 1. Vom 
tncerca. 2. De-a lungul anilor, 6 tehni
cieni ai fotbalului au fost distinși cu 
titlul de antrenori emeriți : Em. Vogi, 
Coloman Braun-Bogdan, Angelo Nicules- 
cu, llie Oanâ, N. Dumitrescu și Ion 
Costea,

PAUL HOSSZU, ȘIMLEUL SILVANIEI. 
»,En passant** este o... afacere care se 
rezolvă numai între pioni, poziția regelui 
sau a altei piese neavind nici o impor
tanță. Trebuie să consultați și un ma
nual de șah. In limita spațiului, eu nu 
Mm putut răspunde decit... ,,en pas
sant**.

PETRE MARGHITA, ZALĂU. Crișan (Uni
versitatea Craiova) s-a născut la Oradea, 
la 3 mai 1955. De pe acum, el se bucură 
de bune aprecieri. Este prea devreme 
însă sâ ne entuziasmam, așa cum faceți 
dv. Cu un an în urmă, mulți erau en
tuziasmați de coechipierul său, Bălăci. 
Acum, Bălăci nu prea mai e... Bălăci. 
Fotbalul cere nu numai talent, ci, mai 
oles, multă muncă și putere de sacri
ficiu.

SILVIA MARGINEANU, COPȘA MICA. 
Nimeni nu v-ar putea răspunde de ce, 
la tenis, se numără așa cum se numără:
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gătire. Fontana, Voicu, Vestea, 
Duca sau tinerii Foriko, Drăghici, 
Cristoloveanu și alții simt că și 
ei l-ar putea învinge pe Gîrniță 
(cum au mai făcut-o la diferite 
concursuri interne) și că prin a- 
ceasta ar putea urca pe podiu
mul medaliaților. S-au făcut in
tense trageri cu arme de calibru 
mic și mare, corecții de poziții, 
adaptări individuale ale crosei 
sau patului de armă pentru fie
care biatlonist, grație stadiului și 
colaborării dintre antrenorii lotu
lui prof. C. Tiron și M. Stuparu 
și armurierul G. Gabrian. „în di
feritele mijloace alese și folosite 
pentru antrenament a fost o co
laborare deplină cu fiecare spor
tiv", ne mărturiseau antrenorii a- 
mintiți. „Componenții lotului au 
realizat un număr mare de ore 
de antrenament, iar testările pe
riodice indică o ameliorare a re
zultatelor (pe distanțele clasice 
de control) cuprinsă intre două 
și patru minute. Volumul dc pre
gătire a crescut în raport cu anul 
trecut cu circa 25 la sută, fiind 
acum apropiat sau similar cu al 
biatloniștilor finlandezi. Această 
solicitare a dus la o oarecare in
stabilitate a preciziei la tir, dar 
ea este trecătoare, fiind doar un 
efect al oboselii acumulate și al 
modificărilor de la arme, care ne

15, 30, 40, ghem. Englezii, care au in
ventat acest joc. așa au numărat și ni
meni n-a ridicat problema schimbării 
acestei numărări ciudate, dar tot atit de 
simple, ca și atunci cînd s-ar spune : 
1, 2, 3, ghem. Este, de fapt același 
lucru.

VASILE GEAMANU, TG. JIU. Este foarte 
greu de stabilit primii 10 sportivi ai unui 
an. Cu otît mai dificil, deci, poate fi 
alcătuit un asemenea clasament pe o 
perioadă mai lungă. Nu contest pe nici 
unul dintre cei 10 sportivi indicați de 
dv. Dar ar putea fi amintiți — știu și eu 
— încă 20 de sportivi ol căror nume or 
merita să figureze pe acest panou de 
onoare.

ION PURNICHESCU, CIMPULUNG-AR- 
GEȘ. Unii portari apără mingi... impara- 
bile, dar, în schimb, primesc goluri pa- 
rabile. Unui bun portar, nu i se cere

sâ apere șuturi imparabile, dar el tre
buie sâ le apere în orice moment pe 
cele parabile.

SABIN DROBREANU, SUBCETATE, nr. 
<36, județul Harghita. Așteptați, pe a- 
ceastă adresă, scrisori de la iubitorii 
canotajului. Vă doresc stroc ridicat I

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Ultimul 
turneu cîștigat de llie Nâstase a fost 
organizat de televiziunea americană ; 

cesită o perioadă de acomodare".
Intr-adevăr, schiorii biatloniști 

ar putea constitui modele de 
comportament. Severi cu el, me- 
ticuloși, preocupați de o evoluție 
a performanței, concentrați asu
pra obiectivelor sezonului care se 
apropie, biatloniștii, încheind o 
lungă și grea perioadă de pregă
tire, au ajuns la momentul fini
sărilor tehnico-tactice pe zăpadă. 
De aceea, este recomandabil ca 
— în continuare — să fie folo
site din plin straturile subțiri de 
zăpadă căzute (și care vor mai 
veni) la altitudine. E adevărat că 
pregătirea fizică pe uscat este o 
componentă de bază, esențială, dar 
în nici un caz ea nu se poate 
substitui antrenamentului efectiv 
pe zăpadă. Pentru rezultate înalte, 
este neapărat necesar un volum 
minimal de ore sau de kilometri 
pe zăpadă, care nu poate fi con
densat intr-o perioadă scurtă de 
timp. Iată de ce credem că tre
buie să se treacă neîntîrziat de 
către cluburi și mai ales la ni
velul loturilor naționale (în pers
pectiva calendarului internațional) 
la antrenamente specifice, pe ză
padă, oriunde stratul alb sosește 
mai curînd. Orice întîrziere va fi 
socotită mai tîrziu în secunde și 
minute.

Mihai BÂRA

Cu, sou fără supărare, 
O declar satisfăcut ; 
In afară de llie
Ceilalți, nu prea s-au... văzut.

FULLOP CSABA, CLUJ-NAPOCA. Există 
un campionat mondial profesionist de te
nis. Anul acesta, el a fost cîștigat de 
Newcombe. Ținînd seama însă că între
cerea a fost marcată de absența unor 
rachete redutabile, poate că un aseme
nea campionat, fie el și neoficial. ar 
trebui considerat mai degrabă „Turneul 
campionilor".

SIMON GABRIEL, ROMAN. 1. Luptăto
rul Gh. Berceanu și-a reluat antrena
mentele. 2. Virsta minimă pentru a fi 
primit la un curs de arbitri de fotbal : 
18 ani.

S. PORSENA, CLUJ-NAPOCA. Ne atra- 
geți atenția că ocesta este un pseudo
nim. V-om citit epigramele. Ați procedat 
foarte bine, nedîndu-vâ numele adevă
rat I

LENUȚA CHIFAN, COMUNA BOBDA. 
Vreți să corespondați cu gimnasta Alina 
Goreac, pentru a afla cum e viața de 
sportivă. Nu e otît de ușoară, cyjn pare 
din tribună. Scrieți-i pe adresa clubului 
Dinamo : București, Șoseaua Ștefan cel 
Mare 7. sectorul 3.

DORU GEORGESCU, BOTOȘANI, VIC
TOR PREDA, BRĂILA și ANTON POP, 
BUCUREȘTI. Ne întrebați dacă anul a- 
cesta apare Almanahul „Sportul**. Răs
punsul este afirmativ. Căutați-I, deci, 
peste cîtva timp, la chioșcurile de difu
zare a presei sau la... prietenii care au 
avut grijă să-l cumpere înaintea dv.

Ilustrații : N. CLAUDIU

E vremea muntelui, a zăpezilor, 
în curînd a schiului. Ninge peste 
noi cu literatură montană. Revis
ta „România literară" publică un 
substanțial fragment din celebrul 
roman „La puroi" (Peretele de 
stîncă) al lui Pierre Moustiers, 
care a obținut Marele premiu pen
tru roman al Academiei Franceze 
și Marele premiu pentru literatu
ră sportivă din Franța. Editura 
Eminescu retipărește singurul ro
man românesc închinat schiului, 
datorat — nu vă va veni să cre
deți ! — delicatului dramaturg Mi
hail Sebastian. Romanul său „Ac
cidentul" este o romanță închina
tă sportului, într-un popas de iar
nă, in jurul cabanei. Nu-i de mi
rare că în finalul cărții, eroina.

BOGAT PROGRAM COMPETIȚIONAL IN PARCUL „23 AUGUST" DIN CAPITALA
In Parcul „23 August** din Capitală, 

în perimetrul în care se înalță impu
nătorul turn de parașutism, se va 
desfășura, mîjne, începind de la ora 
9, un bogat program competițional 
închinat celui de al XI-lea Congres 
al partidului.

El va cuprinde probe de motoci- 
clism, îndemînare și viteză, tir cu 
armă cu aer comprimat» demonstra

SIMBĂTA

BASCHET : Sala Arhitectura, de la 
ora 15.30: Arhitectura — A.S.E. (f. 
B), Arhitectura — UREM (m. B), Me
dicina — P.T.T. (f. B), Automatica — 
Universitatea (m. B); sala Construc
torul, de la ora 16: P.T.T. — Mine 
— Energie (m. B), Constructorul —
Progresul (f. B); sala M.I.U., ora 
19.45: Olimpia — Universitatea (f. 
B), sala Steaua, ora 17 : A.S.A. — 
Voința (m. B).

BOX : Sala Progresul, ora 18: pri
ma gală din cadrul „Memorialului 
Puiu Nicolae’.

FOTBAL : Teren Sirena, de la ora 
14,X: Sirena — I.O.R. (Divizia C).

JUDO : Sola Dinamo, de la ora 
13: Dinamo — Universitatea Cluj-Na- 
poca — A.S.A. Tg. Mureș (triunghiu
lar în cadrul Div. A).

LUPTE : Sala Floreasca, de la orele 
9,30 și 16: turneul final al Diviziei 
A de libere.

POLO : Bazinul Floreasca. de la 
ora 18: Voința —. Rapid, Dinamo — 
Progresul, meciuri in cadrul turneului 
final al Diviziei A.

POPICE : Arena Laromet, de la ora 
16: Laromet București — Voința Plo
iești, partida în campionatul feminin. 
Divizia A; arena Giulești, de la ora 
16: Rapid București — Constructorul 
Galați, meci în campionatul mascu
lin. Divizia A (joacă primele trei 
schimburi).

SCRIMĂ : Sala Floreasca II, de la 
ora 8: finalele „Cupei României" 
(proba de floretă femei).

VOLEI : Sala Giulești, de la ora 
17 : Rapid — Spartac (f — Cupa
FRV), Rapid — IEFS (m — Cupa FRV).

DUMINICA

AUTOMOBILISM : Circuitul din bd. 
Maior Coravu, ora 9: faza municipală 
a concursului republican de înde
mînare.

Nora, poate spune ; „Cred că via
ța noastră e plină de obiceiuri 
proaste, de manii și de idei fixe. 
Schiul ne scoate din ele...".

Reținem în mod special a- 
pariția (în editura Cartea Ro
mânească, 208 pag., lei 9,25) a 
unui neașteptat roman intitulat 
„Competiția", datorat Ioanei Orlea, 
care ne povestește, cu meșteșug 
literar, într-o manieră foarte mo
dernă, cele trei zile încordate ale 
unei Alpiniade de iarnă. Pentru 
alpiniști și iubitorii de munte, at
mosfera cărții va fi foarte fami
liară, chiar dacă tenta moraliza
toare este izbitoare, iar micul grup 
al băieților simpli și buni nu se 
bucură de atenția acordată prea 
multor „eroi negativi", (vib)

ții de aeromodele conduse prin radio 
și spectaculoase lansări cu parașuta, 
lansări ghidate, libere și cu aterizare 
la punct fix. Acest spectacol, cuprin- 
zind sporturi tehnico-aplicative com
binate, la care vor participa, alături 
de tineret, maeștri și maeștri emerîțl- 
ai sportului, este organizat de. către 
C.M.B.E.F.s,, care va acorda cîștigă- 
torilor diplome și premii.

BASCHET : Sala M.Î.U., de la ora 
10,15: Politehnica — C.S.U. Galați 
(f. A), Olimpia — Constructorul (f. 
A).

CICLISM : Stadionul Metalul, ora
10: întreceri în cadrul campionatului 
municipal de ciclocros.

FOTBAL : Stadionul Steaua, ora 
12.30: Steaua — Sportul studențesc 
(tineret-speranțe) ; ora 14.30: Steaua
— Sportul studențesc (Divizia A) ; sta
dionul Progresul, ora 11: Progresjl
— Electroputere (Div. B) ; teren Auto
buzul, ora 11 : Autobuzul — Dinamo 
Slatina (Div. B); stadion Giulești, 
ora 11: Rapid — Automatica Alexan
dria (Div. B); teren Laromet, ora 11: 
Tehnometal — Dunărea Giurgiu; teren 
Flacăra, ora 11 : Flacăra Roșie - 
Voința Slobozia ; stadionul Steaua 
(teren II), ora if; Șoimii TAROM
— T.M.B.; teren Electromagnetica, ora 
11: Unirea Tricolor - IPRECA Călă
rași; teren B. Văcărescu, ora 11 : 
Automatica — Electronica (meciuri în 
cadrul Div. C).

POLO : Bazinul Floreasca, de la 
ora 10: Voința — Progresul, Rapid — 
Dinamo, meciuri în cadrul Diviziei A.

POPICE : Arena Laromet, de la ora 
8: Laromet București — Rafinorul
Ploiești; arena Giulești, de la ora 8: 
Rapid București — Constructorul Ga
lați (Divizia A, masculin).

RUGBY : Teren Gloria, ora 10: 
Gloria — Constructorul Buzău ; sta
dion Giulești, ora 13.15: Rapid - 
Politehnica lași (meciuri in „Cupa 
Federației").

SCRIMĂ : Sala Floreasca II, de la 
ora 8: finalele ,,Cupei României"
(proba de sabie).

VOLEI : Sala Giulești, de la ora 
9 : Locomotiva — Delta Tulcea (B. 
m). Medicina — C.S.U. Galați (f — 
Cupa F.R.V.), Steaua — Viitorul Ba
cău (m — Cupa F.R.V.) ; sala Con
structorul, ora 9: Dinamo - Farul 
(f. Cupa F.R.V).



„Desfășurarea unei permanente activități politico-ideologice și de educație socialistă reprezintă o necesitate obiectivă in întreaga perioadă 
de coriștryire g socialismului și comunismului, o componentă esențială,, a procesului de făurire a noii societăți. Noi considerăm și am 
întotdeauna că menirea istorică a socialismului este nu numai de a elibera omul de asuprire și exploatare, de a asigura bunăstarea lui materială, ci 
de a fijuri o civilizație spirituală superioară, care nu se poate realiza qecit prin formarea unui om nou, cu o înaltă conștiință și pregătire culturală 
și profesională,'cu un profil social-politic înaintat”.

lj<j procesului ae tauri re a non societăți. Noi considerăm și om considerat 
libera omul de asuprire și exploatare, de a asigura bunăstarea lui materială, ci 
qecit prin formarea unui om nou, cu o înaltă cpnștiințâ și pregătire culturală

NICOLAE CEAUSESCU
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ȘCOALĂ A EDUCAȚIEI

S-au împlinit, cu cîteva zile în urmă, 3 ani de la 
istorica Plenară a C.C. al P.C.R., din noiembrie 
1971, care a adoptat un vast ansamblu de mă

suri pentru îmbunătățirea activității ideologice, privită 
de partidul nostru ca o forță de prim ordin în trans
formarea revoluționară a societății, în edificarea so
cialismului și comunismului.

Ideile nobile și generoase cuprinse în documentele 
Plenarei, au găsit o strălucită sintetizare în Proiectul de 
Program al Partidului, care va fi supus dezbaterii și 
aprobării celui de al Xl-lea Congres. Sînt acreditate 
și ridicate la o înaltă putere principiile eticii și echi
tății socialiste, menite să devină un veritabil cod al 
muncii și vieții comuniștilor, al întregului popor.

In concepția partidului nostru, omul nou, al socie
tății noi, trebuie să se caracterizeze nu numai prin- 
tr-o temeinică pregătire politico-ideologică și profesio
nală ci și printr-o morală superioară. Așadar, paralel 
cu înfăptuirea societății socialiste multilateral dezvol
tate și trecerea treptată spre comunism, documentele 
Congresului al Xl-lea preconizează o uriașă operă 
care vizează arhitectura spirituală a societății, mode
larea conștiinței omului.

Prin trăsăturile sale, prin mijloacele de care dis
pune și — mai ales — prin comandamentele care-i 
stau în față, mișcarea sportivă se socotește implicată 
direct în această acțiune de o anvergură unică. Pen
tru că, în vastul arsenal educațional, sportul ocupă 
un loc însemnat, are capacitatea de a contribui la 
creșterea unor generații nu numai puternice și vi
guroase din punct de vedere fizic, dar și posesoare 
ale unor înalte virtuți de caracter. Dragostea de pa
trie, stima față de muncă, cinstea, curajul, abnegația, 
fac parte integrantă din sport, din actul dificil dor 
responsabil al pregătirii și perfecționării sportive, din 
întrecerea sportivă însăși.

Angajată ferm pe acest drum, condusă și îndru
mată de partid, mișcarea noastră sportivă ișl propune 
să-și intensifice eforturile, să transforme tot mai mult 
stadionul într-o mare școală a educației I

PRIN MUNCĂ, PENTRU VIAȚĂ
Alături de marea contri

buție pe care o aduc la for
tificarea organismului pen
tru a face față solicitărilor 
mereu crescînde — pe toate 
planurile — ale vieții mo
derne, educația fizică și 
sportul pun un deosebit ac
cent șl pe cultivarea unor 
înalte trăsături de caracter
— dragoste față de patrie 
și popor, devotament, vo
ință, curaj, perseverență, 
stăpînire de sine. loialitate, 
disciplină — trăsături ce 
trebuie să caracterizeze pe 
toți cetățenii patriei noastre.

Un rol de seamă în ma
terializarea acestor princi
pii pedagogice revine în 
școală profesorului de edu
cație fizică. în colaborare 
cu celelalte cadre didactice, 
el trebuie să-1 pregătească 
pe tînărul sportiv nu nu
mai pentru performanță si 
concurs, ci șl pentru viață, 
pentru a deveni un om util 
societății, bine pregătit pro
fesional. cu o conduită ce
tățenească ireproșabilă.

„Acesta este, de altfel, 
țelul nostru, al tuturor ce
lor care lucrăm la catedră
— ne spunea praf. Marinei 
(lancea, directorul Școlii 
sportive nr. i din Capitală. 
Dear transpunerea meca

nică a unor principii pe
dagogice nu poate da re
zultate. Numai o muncă 
neobosită, o permanentă 
colaborare cu organizația 
U.T.C. și cu școala căreia 
îi aparține sportivul, cu fa
milia, pentru a avea un 
control continuu și eficient, 
oferă garanția succesului 
pedagogic".

O confirmare a celor a- 
firmate mai sus ne-o oferă 
cicliștii Romică Sitnion, A- 
drian Bumbac și Sorin Du
mitrescu, judoka Daniel Lu- 
pu, Ionel Calotă și George 
Marinescu, jucătorii de te
nis de masă Virginia Popa, 
Veronica Petrin! și voleiba
listul Dan Radu, canotorii 
Costin Chelaru. Ion Popa șl 
Dragoș Buricescu, scrimerii 
Luminița Popa. Georgeta 
Popa, Nicușor Alexe șl Pe- 
trică Buricea — ca să nu
mim doar pe cîțiva dintre 
elevii acestei școli. Ei stat 
nu numai fruntași la învă
țătură, dar și în sport, lu
cru confirmat de include
rea lor in loturile naționale 
de juniori și tineret.

Serin Dumitrescu, elev la 
Liceul de electronică, ne 
mărturisea că : „Prin sport 
am învățat să nu dau îna
poi in fața greutăților, să

0 ADEVĂRATĂ 
FAMILIE...

15—10 Ia seniori, 13—3 
la tineret Ce frumos „sună“ 
aceste victorii ale echipe
lor României, înregistrate 
în fața unor adversari din
tre cei mai redutabili, cum 
sînt rugbyștii francezi I 
Semnificația acestor fru
moase succese nu trebuie 
căutată numai în pregăti
rea fizică sau cea tehnico- 
tactică. Ea ține șl de un 
alt resort, la fel de impor
tant ca procesul de in
struire propriu-zis.

în activitatea sa, condu
cerea tehnică a lotului a 
avut în vedere, ca un o- 
biectiv central, crearea u- 
nui climat de muncă asi
duă, de seriozitate, dar și 
de încredere.

Noul climat asigurat lo
tului reprezentativ de 
rugby, încă din anul tre
cut, înaintea meciului de 
la Valence, a avut in ve
dere apropierea dintre ge
nerații. omogenizarea aces
tora, In primul rind pe plan 
sufletesc. Antrenorul federal 
V. Irimescu a fost perseve
rent in materializarea acestui 
deziderat. procedînd cu 
răbdare și tact, mai mult 
decît un tehnician, ca un 
autentic pedagog. Numai 
așa Dumitru sau Munteanu 
nu s-au simțit în nici o 

muncesc cu perseverență 
pentru continua perfecțio
nare. O dată cu terminarea 
școlii, voi duce la locul de 
muncă deprinderi care, cu 
siguranță, imi vor fi de 
mare folos, ele fiind căpă
tate în timpul pregătirii 
sportive".

„în plus — a adăugat 
prof. Cristian Ciobanu — 
în cadrul activității spor
tive se face educație prin 
și pentru colectiv. O Indi
vidualitate. oricit ar fi ea 
de puternică, trebuie să se 
subordoneze celorlalți co
echipieri pentru a-și pune 
rit mai bine în valoare ca
litățile. A învăța de tînăr 
să muncești in colectiv are 
drept urmare un anume 
comportament, ce te ajută 
pe tot parcursul vieții".

Sportul se înscrie, așa
dar, printre sectoarele de 
activitate socială care mo
delează caracterul tinerilor, 
contribuind efectiv și efi
cient la formarea unor oa
meni de nădejde, capabili 
tă răspundă cu succes sar
cinilor profesionale, să aibă 
s comportare și o ținută 
moral-cetățenească exem
plară.

Emanuel FANTÂNEANU

Un moment specific marii încleștări sportive dintre rugbyștii români și cei francezi, în 
care victoria a fost decisa de spiritul colectiv al echipei noastre

clipă stingheri, atunci dnd 
acționau în grămezi sau în 
margine, alături de Posto- 
lache sau Pop, Dinu sau 
Ciornei.

„Experiența Valence”, e- 
chivalentă aproape cu o 
victorie (6—7) a fost repe
tată, amplificată anul acest3 
în fața aceluiași adversar, 
totdeauna decis să-și eta
leze virtuțile, marile sale 
calități, cum este XV-le 
Franței. O experiență în
drăzneață, privită din a- 
fară nu de puțini cu neîn
credere, cu teamă. în lot. 
Insă, apropierea dintre ge
nerații a condus la o su
dură puternică. „Bătrînul” 
Ciornei ne spunea înainte 
de meciul de Ia 13 octom
brie : „Ceea ce va contri
bui decisiv la victoria noas
tră asupra francezilor va fi 
vigoarea noastră fizică și 
spirituală, realizată prin a-

„SECJIA SE MÎNDREȘTE
CU COMUNISTUL CONSTANTIN POPOVICb*

Douăzeci de ani din cariera 
unui sportiv... Iată un eie- 
ment care, orieznd, trezește 
Interesul celui ce ar vrea sd 
pătrunid tn intimitatea celor 
pesta 7 ZOO de zile dintr-o via
ță. Constantin Popovid — un 
nume care în lumea tenisului 
de la noi este privit cu res
pect șl admirație — va im- 
plini tn curtnl două decenii 
de etnd activează la clubul 
Steaua. General lt. Cor.stantLi 
Popa, președintele secției de 
tenis a clubului militar, făcea 
o remarcă. ..Comportare dem
nă. dâmîre pentru culorile 
clubului, atitudine combațiră 
— lată pe scurt caliUțile Tui 
Constantin Popovid. Dar nu 
este totul. Cerința formulată 
de noi. anume respectarea cu 
strictețe • celor trei D: Dis
ciplină, Mrzenie. Dăruire. șt-a 
răsit ecoul ce! mai favorabil 
in structura acestui sportiv-. 

ceastă familie alcătuită din 
jucători foarte tineri, ti
neri și vîrstnici. O familie 
unită și puternică !“

Dinu, Postolache, Nica, 
Durbac, Pop, Nicolescu, cei
lalți rugbyștî cu un sta
giu mai îndelungat în lo
tul reprezentativ au gîndit 
si s-au exprimat la fel. O- 
MOGENITATEA SUFLE
TEASCA a echipei era o 
realitate, ea se crease prin 
muncă și prin încredere. 
„N-a existat în nici un mo
ment, la pregătire sau in 
timpul meciului — ne măr
turisea Munteanu. jucător 
Promovat de curînd de la 
.cădeți" — senzația că ci
neva este de prisos, că este 
inutil. Chiar și atunci cînd 
vreunul dintre noi, dintre 
cei mai tineri a greșit, am 
putut auzi astfel de îndem
nuri : „Nu-i nimic, puștiule, 
gata, mergem înainte, și

Nu știm dacă aceste frumoa
se cuvinte au fost incluse rn 
caracterizarea pe care Biroul 
organizației de partid a clu
bului a făcut-o lui Constantin 
Popovid, atunci cînd a pus 
tn discuția comuniștilor cere
rea acestuia de primire în 
rindurile partidului. Știm insă 
precis că tovarășii săi de or
ganizație, ceilalți, jucători de 
tenis, comuniștii Hie Năstasc. 
Petre Mărmureanu, Eleonora 
Dumitrescu H cunosc și fi a- 
preciază aceste trăsături de 
caracter. Cel car» l-a învățat 
sd joace tenis, antrenorul 
Constantin Chfvaru. ne spu
ne: ..In secția de tenis a clu
bului nostru Constantin Po
povic! este totdeauna un ele
ment de comparație atunci 
cînd dorim să oferim mal ti
nerilor sportivi exemp’e de 
atitudine cinstită, corectă, to
vărășească*. 

mai atenți, cu mai mult 
curaj !" Nu vă dați seama 
ce efect moral pot avea a- 
ceste cuvinte acolo, în te
ren, în toiul încleștării 
sportive...”.

Antrenorul federal. Va- 
leriu Irimescu șî alături 
de el, antrenorul Petro 
Cosmănescu, au nu nu
mai marele merit de a 
fi condus la victorie echi
pele noastre, într-o dublă 
dispută cu tot ce are mal 
valoros rugbyul francez, ci 
și pe acela de a fi creat în 
eșalonul fruntaș al sportu
lui cu balonul oval de la 
noi O ADEVABATA FAMI
LIE, în care sportivii, in
diferent de vîrstă, muncesc 
cu conștiinciozitate, cu spi
rit de răspundere, acordîn- 
du-și reciproc respectul, 
prețuirea și încrederea I

Tiberiu STAMA

Campion de juniori al Româ
niei în două rinduri, compo
nent al echipei de Cupa Ga
lea, participant, la numeroase 
turnee în trei continente ale 
lumii. Constantin Popovid — 
în ciuda timpului mult pe 
care i l-a răpit și i-l ia per
formanta — urmând exemplul 
părinților săi, și-a zidit el în
suși o familie trainică. „Cînd 
mă întorc acasă după un 
meci mai greu — avea el să 
ne spună — ^oția mea Rodi- 
ca. copiii mei. Ileana și An
drei, îmi oferă cel mai îndră
git cadru de reconfortare și 
reîmprospătare a forțelbr*.

Un sportiv care întrunește 
atîtea calități, apreciat una
nim de colegii de echipă, de 
antrenori și de comandanții 
Clubului, face cinste organiza
ției de partid în care acttvea-

Ion GAWI11SCU

“Există în sbort. ca și In atte 
domenii de activitate, exemple 
de tineri care dau dovadă de 
un admirabil curaj de stăpî- 
nire cje sine în îndeplinirea 
misiunii, pentru atingerea sco
pului propus. Despre un ase-

MISIUNEA A FOST ÎNDEPLINITĂ!
menea act este vorba in rin
ei urile de mai jos.

Tînăra Maria Milian, tehni
ciană la întreprinderea de Au
tocamioane din Brașov, urmea
ză în prezent, cursurile de pre
gătire în cadrul Aeroclubului 
„Gheorghe Bănciutescu* din 
Ploiești, fâcînd parte din cri
ma grupă de fete candidate 
la brevetul de pilot de avion.

Era o zi obișnuită de zbor. 
Maria Milian se afla In văz
duh. singură la bordul „Zlin*- 
ului ; se pregătea pentru ve
nirea la aterizare. O temă o- 
bișnuită. dar deodată în difu
zorul stației de radio de pe 
sol, de unde Instructorul, ma
estrul emerit al sportului Ște
fan Calotă, dirija activitatea, 
răsună apelul : „Sînt Bînduni- 
ca 05. Fraga! Fraga!... nu iese 
trenul de aterizare!« Vocea 
suna ca un alarmant S.O.S. 
Instructorul, surprins și el, știa 
că în asemenea cazuri cel mai 
Important lucru este calmul. 
Așadar : „Atenție, Rîndunica 
05. Aici Fraga. Fii calmă. Ră- 
mîi ia 600 m. Verifică din nou 
contactele după indicațiile 
mele • generator curent, ma
nevră tren, rezervă tren...**

„Fraga, totul este pus pe 
„tren scos". Dar nu vrea să 
iasă, tovarășe instructor".

„Rîndunica, rămH La 600 m!* 
Instructorul a decolat preci

pitat, cu un alt avion, $1 la
tă-!. aripă la aripă. „Maria, 
încercăm încă o dată : contact 
generator. contact tren...”* 
Dar trenul se încăpățîna. In
structorul a aterizat pentru 
un consult cu ceilalți specia
liști. Milian a rămas în zonă, 
patrulînd calm — un calm pe 
care numai o serioasă pregă
tire i-l pubea da. Jos, s-a luat 
hotărîrea să se încerce coman
da de avarie, iar dacă nu va 
ieși trenul să se aterizeze „pe 
burtă*.

Si din nou pilotul Calotă s-a 
ridicat în aer. „Rîndunica, fii 
atentă la mine : trage maneta 
de avarie", o văzu ne fată a- 
plecîndu-se sub tabloul de 
bord și avionul a început să 
cadă. „Rîndunica 05, ce faci? 
Redresează și vino Ia 600“. 
Z.L.K.-ul redresă și manevra 
a început din nou. Dar trenul 
refuza să iasă. Aterizarea „pe 
burtă* ar fi însemnat, poate, 
avarierea avionului. Calotă e- 
zlta să ia o asemenea hotârî- 
re. Trebuia să mai încerce. 
,Rîndunica, încearcă mane
vre brutale. Cit se poate. Ac- 
Honează brusc pe comenzi". 
Avionul se zbătea acum î.n 
aer ca o jucărie zgîlțîită de

un copil rău. Au urmat clipe 
lungi, de încordare. S-. deoda
tă. în căștile instructorului a 
răsunat apelul : „A ieșit, tova
rășe instructor ! A ieșit--*.

A urmat o aterizare perfec
tă și eleva-pilot Maria Milian 
s-a prezentat la raport : „To
varășe instructor, misiunea a 
fost îndeplinită cu bine !• 
Au urmat îmbrățișări, citarea 
prin „Ordin de Zi“ pe aero
club.

Ce se fntîmplase ? Sursa de 
curent a bateriilor a scăzut 
brusc, trenul s-a blocat și n-a 
putut fi scos nic( măcar cu 
avaria. S-a Ivit, cu toată asis
tența tehnică perfectă, nepre
văzutul. Dar curajul tinerei 
fete, stâpînirea de sine, pre
cum și experiența instructo
rului, au reupit să rezolve ca
zul cu bine. Tînăra Maria Mi
lian, posesoare și a brevetului 
de nilot nlanorist. educată la 
școala aerodromului și a orga
nizației U.T.C. din întreprinde
rea de Autocamioane din Bra
șov, întreprindere în care lu
crează si părinți* ei. face parte 
din generația de elevi care 
promit a trilo+f de nădejde 
în aviația noastră.

Viorel TONCEANU

SI AU FĂCUT DATORIA...a
De la Baia Mare am străbătut un drum de peste 

33 km pină In comuna Somcuța Mare. Am re
văzut complexul sportiv al Liceului din această lo
calitate. bituminizat anul trecut. Am aflat că peste 
terenurile de handbal, baschet, volei și tenis, pre
cum și peste pista de atletism și băncile vopsite 
In culori vii. care străjuiau fiecare spațiu de sport, 
au trecut apele revărsate de inundațiile provocate 
de ploile torențiale de astă primăvară. Apele s-au 
retras, dar după puțină vreme au revenit și 
mai furioase de pe dealurile Berchez si Cioltului, 
deteriorind grav zestrea sportivă a școlii.

Tn fața aceste! situații, profesorii și elevii au 
hotărît, ca pe o datorie a lor, să readucă pe chipul 
școlii zîmbetul, de neînlocuit, al sportului. Și, cu 
mir. cu mare, elevii și profesorii, înarmați cu lopeți 
și tîrnăcoape, au săpat, două lungi canale, apărînd 
astfel baza sportivă și clădirea liceului de mîlul 
adus de revărsarea apelor. Pină la începerea actua
lului an de învățămînt, terenurile de handbal, volei, 
baschet și tenis au fost redate activității. In aceste 
zile, se recondiționează pista de atletism.

— Am adus borduri, ne explică directorul adjunct 
al liceului Vasile Albu, pentru a delimita fiecare 
teren de sport. Alături de pista de atletism trasăm 
și o pistă aplicativă pentru pionieri, iar cu banii 
proveniți .de pe urma muncii depuse de elevi, în 
orele lor de răgaz. Ia strîngerea fructelor de la 
I.A.S., vom cumpăra materialele necesare înfrumu
sețării bazei sportive, pentru ca aceasta să-și pri
mească oaspeții în haine noi.

C. PADUREANU
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® Palmaresul, comentatorul cel mai avizat • Succesele de răsunet, flori rare în fotbalul
nostru © Dinamism, moderație și...

Benfica
compromis • Să preîntîmpinăm paralela

Dinamo.-.
trecută, cînd am 

să punem „sub 
itinerariul echipelor 

1 ' * arena
Internațională a ultimului dece
niu, ajungeam la concluzia — ar
gumentată prin cifre — că poten
țialul lor se situează în zona lui 
45%, adică sub nivelul mediu. 
In același timp, se avansa ideea că 
echipa națională este avantajată 
în disputa cu celelalte echipe na
ționale, din motive la fel de obi
ective. Dacă punem In fața citi
torilor noștri palmaresul celor 52 
de ani de activitate a echipei na
ționale, 
rul :

260

S îmbăta
încercat 
lupă” 
noastre de club în

rezultatul este • următo-

109 57 94 452—437 275

palmares lapidar plasea- 
echipa noastră națională 

cu puțin deasupra mediei, reali
tate care, coroborată cu media e-

Acest 
să, deci

cesele reale sînt doar două : ca
lificarea în turneul final din 1970, 
prin eliminarea a doi participanți 
la turneul final anterior (Portu
galia și Elveția) și calificarea în 
turneul de opt al campionatului 
european 1972, în dauna Ceho
slovaciei, echipă al cărei palma
res în compania „tricolorilor” este 
net superior :

23 12 4 7 51—33 28

Desigur că iubitorii fotbalului 
nostru au cerut întotdeau
na echipei naționale per
formanțe superioare. Aceas

tă dorință s-a accentuat mai ales 
în ultimul timp, datorită intensi
ficării sistemului competițional 
mondial. Se pare, insă, că dorința 
singură nu este capabilă să dina
mizeze un potențial plasat deo
camdată la jumătatea clasamentu
lui european. Deseori s-a creat

Guadalajara, 1970. Mircea Lucescu ft Carlos Alberto schimbă fa
nioanele înaintea meciului Brazilia — România, care avea să se 
încheie cu victoria la limită a echipei Iui Pele, după un joc foarte 

apreciat

fchipelor de club, situează potenția
lul fotbalului nostru într-o zonă 
care oscilează peste și sub medie 
pe un registru foarte mic. Este 
momentul să mai subliniem, pen
tru a elucida și mult dezbătută 
problemă a valorii superioare 
marcate de echipele noastre na
ționale antebelice, că .tricolorii* 
din ultimele trei decenii au punc- 

în arena internațio-tat mai mult 
nală.

Palmaresul 
gestiv • 

93 38 18

antebelic este su-

37 197—206 94

In 
îor“ 
oară

schimb producția „tricolori- 
de după război este superi-

167 71 39 57 255—231 181

Cercetînd nenumăratele file ale 
palmaresului semicentenar, con
statăm că echipa noastră a depă
șit foarte rar condiția mijlocie. 
In acest palmares se vede clar 
că ea nu a putut depăși un grup 
de 8—10 echipe europene. Este 
Vorba de Italia, Cehoslovacia, 
Germania (R. F. Germania și 
R. D. Germană după război), 6- 
ianda, Suedia, Ungaria, U.R.S.S. 
Palmaresele cu aceste țări sînt 
întotdeauna negative. Iar dacă ne 
gîndim la faptul că în competiți
ile mari (campionatul mondial si 
Campionatul european) aceste țări 
lint aproape întotdeauna capii de 
terie, rezultă că echipa noastră 
națională s-a aliniat de cele mai 
fnulte ori la start cu șansa a doua, 
ta înccrcind să producă surpriza 
eliminării favoritului. Așa se și 
txplică faptul că în întreaga is
torie a fotbalului românesc suc-

iluzia că oamenii chemați să con
ducă destinele echipei naționale 
sînt cei care diminuează acest po
tențial. Din păcate, potențialul se 
dovedește nepăsător la fluctuați
ile de oameni.

în anul 1964, Silviu Ploeșteanu 
a fost nevoit să părăsească echipa 
națională pentru faptul că, la Yo
kohama. Constantin a ratat un 
11 m. Vechiul antrenor se despăr
țea de o echipă cu care reușise 
să ajungă in turneul olimpic și 
să Învingă, printre altele, cu 3—0, 
Iugoslavia lui Geaici, sau să re
mizeze (1—1) cu echipa lui Peter 
Ducke, rezultat care ne-ar fi 
prins tare bine In următoarele 
confruntări cu echipa R. D. Ger
mane.

După Silviu Ploeșteanu, la con
ducerea echipei naționale se in
stalează tandemul llie Oană — 
Ștefan Covaci. Iată palmaresul 
acestor doi antrenori :

20 11 0 9 38—31 22

să 
lui

rich. Iată palmaresul „tricolori
lor” lui Angelo Niculescu :

40 13 17 10 47—38 43

Reorientarea de stil este vizibilă 
chiar diii jocul cifrelor. Dacă 
Oană și Covaci nu obțin nici un 
rezultat de egalitate, Angelo Ni
culescu înscrie în palmaresul său 
17 „remize”. Perioada sa stă sub 
semnul unei consecvențe de spirit. 
Dacă tandemul Oană—Covaci a 
fost o îmbinare între prudența 
primului și dinamismul celui de 
al doilea, Angelo Niculescu iși 
bazează sistemul pe eliminarea 
riscului din jocul unei echipe care 
reprezintă 
medie. Să 
moderație 
pentru că a lăsat întotdeauna im
presia că nu declanșează toate 
forțele, lucru greu de probat — 
a dus, pînă la urmă, la obținerea 
celor mai autentice performanțe 
ale fotbalului românesc. Este vor
ba despre acel 2—1 cu Ceho
slovacia, într-un meci oficial, la 
Guadalajara, este vorba despre 
acel 1—1 cu Ungaria (primul 
punct obținut de „tricolori” la 
Budapesta, în 52 de ani), și, în 
sfirșit, este vorba de acel 1—0 de 
la Lausanne, care a făcut posibile 
ambele rezultate mai sus mențio
nate.

Perioada lui Angelo Niculescu 
s-a încheiat la începutul anului 
1973, pornind tot de la impresia 
că fotbalul nostru poate mai mult 
decît a demonstrat. La cîrma e- 
chipei naționale a venit Valentin 
Stănescu. secondat de Robert Cos
moc. Palmaresul acestei perioade 
este următorul :

13 5 3 5 22—11 13

înscrise în partidele cu Finlanda 
și Japonia.

Dacă Oană—Covaci au repre
zentat dinamismul temperat, iar 
Angelo Niculescu a fost modera
ția absolută, Valentin Stănescu 
sugerează sinteza tuturor acestor 
atribute, 
dinamic, 
mismul, 
urmă, să 
cesorului

un fotbal de valoare 
mai notăm că această 

— condamnată deseori,

nu declanșează toate

Acest palmares poate fi simpli
ficat, el fiind de fapt, extensia 
unui raport cifric edificator : 1—0 
cu R. D. Germană la București și 
0—2 4a Leipzig. El demonstrează 
că fotbalul nostru nu a putut nici 
de data asta mai mult. Golavera
jul spectaculosj_2___ ’ j nu confirmă o
nouă orientare de stil, deoarece 
13 din cele 22 de goluri au. fost

El a început prin a fi 
și-a temperat apoi dina- 
pentru ca, în cele din 
adopte moderația prede- 
său.

★
Acest scurt examen, fără pre

tenții, demonstrează că, pînă la 
urmă, toți cei trei „cîrmaci” au 
fost nevoiți să țină seama de po
tențialul real al fotbalului nostru. 
Obsedați de acel 1—7 de la Zu
rich, Angelo Niculescu și, apoi, 
Valentin Stănescu au evitat întot
deauna catastrofa, reușind să nu 
piardă niciodată cu mai mult de 
două goluri diferență. Bineînțeles 
că această „performanță” reaprin
de dorul riscului imaginat de Co
vaci !

Ce perspectivă are, în momen
tul de față, echipa națională ? Ea 
se află în competiție cu două e- 
chipe puternice, Spania și Scoția, 
care, chiar dacă nu figurează în 
„octetul” mai sus pomenit al ca
pilor de serie, au o valoare re
cunoscută.

Echipa noastră națională are 
nevoie de o politică specială în 
vederea fortificării ei. în perioa
da de vîrf a anilor 1970—1972, ea 
s-a bazat în principal pe forța a 
două cluburi : Dinamo și Rapid, 
care au dat nouă titulari. în ul
timul timp, însă, cei doi furnizori 
au devenit... unul singur. Am a- 
juns, din păcate, în situația ca 
Dinamo să fie singurul furnizor 
real, astăzi, un fel de Benfica a 
Portugaliei 1966. Dar Portugalia 
s-a retras din arenă odată cu de
clinul obiectiv al echipei lui Eu
sebio. Este momentul ca două sau 
trei cluburi, dintre cele mai pro
eminente, să se gîndească serios la 
faptul că echipa noastră națională 
merită o mai marc investiție de 
efort și elan.

Elementul primordial al opera
țiunii de alcătuire a unei echipe 
reprezentative rămîne valoarea 
fondului de jucători. Nimeni nu 
poate nega importanța ideii de 
joc sau a modului cum se efec
tuează selecționarea. Dar, fără 
jucători de o clasă cît mai ridi
cată nu se vor obține reale și 
constante performanțe. încercînd, 
cu ajutorul cîtorva exemple edi
ficatoare, a demonstra cît contea
ză să ai la dispoziție un grup — 
ideal este să fie și reunit într-un 
număr cît mai mic de cluburi — 
pornim la înșirarea cîtorva obser
vații privind situația lotului nos
tru reprezentativ la acest capitol.

Căutînd cazurile numai la ni
velul cel mai înalt, tocmai pentru 
a le mări forța de exemplificare, 
vom aminti doar de situațiile cam
pioanelor lumii. Și înainte de al 
doilea război mondial, dar mai 
cu seamă după aceea, cîștigătoa- 
rele multor titluri supreme sau 
realizatoarele marilor performan
țe s-au fixat în selecționatele care 
au fructificat Ia maximum poten- 
țele unui grup de jucători cu po
sibilități ieșite din comun, conco
mitent cu realizarea unei osaturi 
a 'otului din 2—3 cluburi de mare 
performanță. Uruguayul, cam
pioana ediției 1950, era o combinată 
a cunoscutelor cluburi din Monte
video, Penarol și Nacional. Cele
bra formație a Ungariei reunea, 
sub tricourile echipei reprezenta
tive, acel grup de fotbaliști de 
excepție (Grosics, Bozsik, Ilideg-
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CUM PREGĂTIM A
Au existat mereu discuții, pro 

și contra, asupra programului de 
pregătire a „tricolorilor”. Trebuie 
s-o spunem din capul locului că 
multe dintre păreri au purtat 
amprenta rezultatelor obținute de 
echipa națională, acceptîndu-se i- 
deea că dacă scorul a fost favo
rabil, atunci și pregătirile s-au 
efectuat în mod 
cum o înfrîngere a 
că programul de 
avut... lipsurile lui. 
adeseori forma și, 
loarea adversarului 
evoluției echipei.

emanat 
de ved

loan CHIRILA

judicios, după 
lăsat impresia 

instruire a 
S-au neglijat 

mai ales, va
in aprecierea 

____ ¥___ ___ De asemenea, 
au existat de’ atîtea ori discuții 
pe mult comentatul aspect. E mai 
bine să se facă pregătirea „tri
colorilor" la cluburi sau în mod 
centralizat. la lotul național ? 
Cile zile sau săptămîni ? Unde și 
cum ? Nu de puține ori, progra-

mul a 
punctul 
de la lot și al 
cluburi.

In caseta al 
programul (de 
ni l-a făcut 
Stănescu, prog 
cutat cu antre 
în luna decerni 
bării și îmbun 
cazul, Biroului 
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vea loc, în c< 
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licitat și ; ttfci 
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pînă la capăt).

0 revenire, după doi ani, la fosta idee de joc ?
Pentru si 

principiu, uri 
10.XII—5.1.
5.1— 25.1 :
26.1— 1.II :

2.11—9.11 :

Perioada Oană—Covaci vrea 
fie mai tranșantă decît cea a 
Ploeșteanu, care a fost plasată 
sub semnul moderației. De altfel, 
absența rezultatelor de egalitate 
e un început de dovadă. Din pă
cate, cuplul Oană—Covaci trăiește 
catastrofa de la Zurich (1—7) și 
iși încheie activitatea. (Să nu ui
tăm, totuși, că această perioadă 
îndeplinește dificila sarcină a ie
șirii fotbalului nostru „în marea 
arenă”, meciurile cu Portugalia, 
R. F. Germania, Cehoslovacia, Ita
lia etc. fiind un argument).

Urmează perioada Angelo Ni- 
culescu, marcată evident de șocul 
înfrîngerii anterioare, de la Zii-

Peste nici două luni se vor 
împlini doi ani de cind echipa 
noastră națională și-a schimbat 
conducerea tehnică, în locul an
trenorului Angelo Niculescu fiind 
numit, cum se știe, la cîrma „11“- 
lui reprezentativ, un alt tehnician 
de frunte al soccerului românesc, 
Valentin Stănescu. Schimbarea nu 
a surprins. Antrenorul cu perioa
da cea mai lungă de învestitură 
de după război (5 ani neîntre- 
rupți) iși condusese echipa cu 
destul succes, erorile izolate, de 
proporții mai mici sau mai mari 
(temporizarea excesivă în anumi
te partide sau distribuirea unor 
jucători în roluri pentru care nu 
erau fâcuți : Dobrin, la Belgrad, 
în meciul cu Ungaria), pierzîn- 
du-se în ansamblul rezultatelor — 
concluzii realizate după fiecare 
obiectiv important, și totuși spu
neam, renunțarea la serviciile lui 
Angelo Niculescu n-a avut darul 
să surprindă prea mult, ea înre- 
gistrîndu-se la puțin timp ” ’
startul în preliminariile C. 
ediția Weltmeisterschaft, 
1—1 de la Helsinki, egal 
eșec, în compania modestei re
prezentative a Finlandei.

Fără să promită marea cu sa
rea, în ianuarie ’73, V. 
se angajează ferm pe 
drum al recuperării 
pierdut la Helsinki și, 
cu secundul său R. Cosmoc, ela
borează și anunță noua concep
ție pe care intenționează s-o a- 
plice la echipa națională. O con
cepție structural diferită de pre
cedenta din două principale mo
tive : a) punea punct temporiză
rii și ca mijloc de pregătire a 
atacurilor, prescriind traversarea 
rapidă a mijlocului terenului ; b) 
readucerea in actualitate aripile 
clasice lipite de tușă, care luau 
locul extremelor false, cum fuse
seră pînă atunci, mai mult sau 
mai puțin, Dembrovschi, Luces
cu, Iordănescu și Neagu. Și cum 
o altă idee de joc reclama oa
meni noi, V. Stănescu și R, Cos
moc au trecut la necesarele tes
te, renunțînd treptat la jucătorii- 
piloni ai fostei concepții, la Lu
cescu, Dembrovschi și Nunweil- 
ler (pe ultimii doi avea să-i re
cheme înaintea meciului de la

de la 
M. — 
după 

cu un

Stănescu 
dificilul 

punctului 
împreună

Leipzig) și experimentînd în par
tide de verificare, cu Beldeanu, 
la mijlocul terenului, cu Troi, 
Țarălungă și Marcu, la extremită
țile 
tru 
zig" 
din 
(cu
—care nu avea să servească nici 
una dintre cele două opuse idei) 
prea puțini au fost aceia care au 
reproșat „renunțarea la crez”; 
toată lumea aștepta atacarea ur
mătorului obiectiv — prelimina
riile C. E. — cu acei jucători, 
sau măcar cu marea majoritate 
dintre ei, care zdrobiseră Finlan
da la București, la acel scor-flu- 
viu de 9—0 ! Cu un adversar ră
mas de modestă condiție, dar, în 
linii mari, același de la 1—1, an
trenorii încercaseră, și reușiseră 
cît de cît, să testeze, concepția 
lor, prin intermediul echipei pre
văzute cu aripi clasice (Pantea 
și Marcu). Dar anul 1974 n-avea 
să însemne o continuitate în mun
că, nici sub aspectul ideii de joc 
și nici din punctul de vedere al 
selecției. . Antrenorii care propo- 
văduiau mărirea vitezei de joc 
manifestau prea multă răbdare

frontului ofensiv. Cînd pen- 
importantul „obiectiv Leip- 
conducerea tehnică recursese 

nou la elevii lui A. Niculescu 
o mică excepție -— Țarălungă

manifestau prea multă răbdare 
In alcătuirea lotului reprezenta
tiv, amînlnd fără termen omoge
nizarea lui, prin prea multele 
testări în absolut toate liniile. Și 
cu motive (indisponibilitățile unor 
titulari — Dumitru, Iordănescu, 
Marcu, Troi 1 capriciile altora, 
Dumitrache, Dobrin), dar mai a- 
les fără. Și timpul a trecut, a- 
propiindu-ne, zi de zi, de star
tul preliminărilor C. E. La Co
penhaga, recent, formația . îl 
cuprinsese și pe Lucescu 
trodus în lot încă din primă
vară) si pe Nunweiller, che
mat cu 'puțin timp îpainte, adică 
ai vechii idei. Două nume prezen
te în echipă, în locul ambelor a- 
ripi clasice preconizate, sădeau 
în sufletul iubitorilor de fotbal, 
cît de cît avizați, descurajantul 
sentiment al inutilității, provocat 
de pierderea timpului irosit în 
zadar. Căci ș-au scurs aproape 
doi ani pe parcursul cărora ac
tuala conducere tehnică a demons
trat că e in stare să cîștigc doar 
lupta (cum a fost acel 0—0 cu

Olanda, la Rotterdam), dar nici
odată o bătălie.

Lingă acest sentiment, și o ne
dumerire a noastră, amintindu-ne 
că antrenorul posesor al ideii de 
joc cu ambele aripi clasice, res
pectiv V. Stănescu, este una șl 
aceeași persoană cu tehnicianul 
care demonstrase la Rapid, îna
intea C. M. din Anglia, că în 
jocul modern, fără posturi șl ro
luri fixe, important este să joci 
pe aripi, dar nu musai cu aripi 
de meserie. Reprofilarea de ultim 
moment a conducerii tehnice, și 
ca idee de joc și în materie de 
selecție, — după cum a rezultat 
la Copenhaga — o punem pe sea
ma prezenței celor doi antrenori 
la turneul final al C. M„ acolo 
unde, o dată in plus și mai mult 
ca oriunde, a căpătat valabilitate 
teza că — în baza unei pregătiri 
fizice superioare și a unor cunoș
tințe tehnico-tactice avansate, în 
sensul că fiecare jucător în par
te știe, în funcție de fază, ce a- 
nume are de îndeplinit — JOA
CA ABSOLUT TOATA LUMEA, 
în ambele momente fundamenta
le, de apărare si de atac.

Conlucrînd, în viitor, mai în
deaproape cu tehnicienii divizio
narelor A, cel doi antrenori fede
rali V. Stănescu și R. Cosmoc vor 
putea realiza, în această idee a 
JOCULUI COMPLET, multe lu
cruri folositoare în ambele sen
suri. în așa fel îneît să nu se 
mai bîjbîie, pierzîndu-se timp 
prețios.

Gheorghe NICOLAESCU

10.11—2.111

12.111 :
19.111 :

7.IV—17.11

5.V—11.V
26.V—1.VI
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Din examinarea problemelor echipei naționa 
epuiza tema, se impun atenției generale :

1. Intensificarea și aprofundarea acțiunii de i 
unele apariții neașteptate probează existența unor

2. Cristalizarea unei concepții de joc coresi 
dințelor generale din fotbalul modern și orients^ 
premise.

3.
activități

4.
5.
6.

Publicarea periodică a analizelor pe care 
a lotului reprezentativ.
O mai eficientă concentrare a valorilor fa 
Activizarea maximă a calendarului inferat 
Definitivarea neintirziată a programului t

cel mai important obiectiv al primăverii 1975.
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Dar nu e mai puțin adevărat că 
momentul apariției sale s-a coro
borat cu fermitatea și curajul se
lecționării ei. Riscul unor aseme
nea operații nu-i mic dar el tre
buie luat

în momentul de față, din nefe
ricire, nu putem vorbi despre prea 
multe și asigurătoare apariții din 
noul eșalon. Nu se poate afirma 
că nu s-au efectuat încercări. S-a 
amintit, cu cifre și cu situații 
exacte, grupul numeroaselor can
didaturi la echipa națională. Dar 
rezultatele lor nu sînt de măsură 
să asigure o „trecere a puterii" 
în bune și liniștitoare condițiuni. 
Sătmăreanu II, Anghelini, Kun, 
Troi, Beldeanu, Cheran, Marcu, 
iată puținele cazuri de prezențe 
mai îndelungate în prima echipă. 
Dar aceasta e departe de a aco
peri nevoile care se vor ivi în 
viitorul apropiat.

Ce e de făcut ? După noi, se 
impune urgentarea „operațiunii 
tineret" ; atît lotul de 23 de ani 
cit și cel de 21 de ani (care alal
tăieri a avut o comportare destul 
de frumoasă în fața selecționatei 
corespunzătoare a Ungariei) au 
nevoie de o activitate mai intensă, 
de mai dese apariții și verificări. 
Numai așa posibilitatea unei reale 
verificări a potențialului lor va 
exista și numai așa vom aduce 
mai repede vîrfurile noilor gene
rații in prima selecționată.

Eftimie 1ONESCU
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B, care dau jucători lotului), pînă 
la terminarea turului". • V. Stă- 
nescu și N. Petrescu, președintele 
Colegiului Central al antrenori
lor, ne-au informat că intențio
nează să facă această discuție in 
cursul lunii decembrie. „Optez, 
ne-a mai spus C. Cernăianu, pen
tru activitatea la cluburi, unde 
pregătirea de bază se face foarte 
bine. Răspindirea jucătorilor de 
club la lot, această plimbare dău
nează".

I. OANA i „Pregătirea jucăto
rilor să se facă individualizat, la 
cluburi, cu un control riguros din 
partea F.R.F. La două săptămîni, 
în prima etapă, să sc reunească 
pentru un meei-școală și de pre-

VESTI DE
■>

Duminică, etapa a XII-a. A fost 
o săptămînâ de pregătiri în ta
berele divizionarelor A. S-au e- 
fectuat antrenamente, au avut loc 
meciuri amicale. Iată, pe scurt, 
principalele vesti de la diviziona
rele A : * a:s.A. TG. MUREȘ.
Profitînd de vremea favorabilă, 
A.S.A. s-a pregătit în condiții 
bune. Miercuri a jucat cu echipa 
de tineret-speranțe. Formația pro
babilă, în linii mari, aceeași din 
partida cu Sportul studențesc. 
Doar Fazekaș a avut o stare gri
pală si nu e sigură folosirea lui
• F. C. CONSTANȚA. A jucat 
miercuri cu Portul (în meci școa
lă), pe care a învins-o cu 7—L 
Caraman se resimte după acci
dentul mai vechi și folosirea lui 
este în funcție de avizul medicu
lui « „U“ CLUJ-NAPOCA. Pro
bleme deosebite în alcătuirea for
mației. Lăzăreanu a plecat să-și 
satisfacă stagiul militar și în 
poartă va apăra, probabil, Albu, 
de la echipa de tineret-speranțe. 
Mierluț este accidentat și în lo
cul lui va fi folosit Ciocan • 
F. C. GALAȚI. Fundașul C. Ne- 
delcu și Codreanu au efectuat, 
etapa de suspendare și vor fi fo
losiți. înaintașul L. Nedelcu (fost 
la Gloria Buzău) după o lungă 
perioadă de indisponibilitate, se 
pare că va debuta în formația 
gălățeană și în Divizia A. Vineri, 
F. C. Galați a plecat cu autoca
rul la Brașov, de unde, azi, își 
continuă drumul la Cluj-Napoca.
• POLITEHNICA IAȘI. Sofian, 
in continuare, indisponibil. în 
schimb, va reintra Ciocîrlan. E- 
chipa a susținut două meciuri de 
verificare, cu „tineretul" șl Uni
rea Iași • F. C. ARGEȘ, Cîrstea 
și Ivan sînt indisponibili. în lo
cul primului vă juca probabil, 
tinărul Din. Pentru postul de 
fundaș stingă se va alege titula
rul dintre Jercan și juniorul Băr- 
bulescu. Deși echipa a fost în
vinsă la Arad, conducerea acestei 
formații ne-a rugat să consem
năm excelentul arbitraj prestat 
de Gh. Limona. Frumos gest 1 e 
SPORTUL STUDENȚESC. Joi, 
joc amical cu Metalul Plopeni 
(scor : 3—1), în care s-a rulat în
tregul lot. Vor reintra O. Ionescu 
și M. Sandu. Ion Constantin este 
suspendat o etapă, după meciul 
de tineret-speranțe, de la Tg. Mu
reș. La 11 zile după operația de

CLASAMENTE
TINERET - SPERANȚE

LA DIVIZIONARELE A
menise, Suciu a reluat antrena
mentele • STEAGUL ROȘU. Di
ficultăți în formarea echipei, cîți- 
va jucători acuză unele acciden
tări. Cadar, eliminat în meciul cu 
Univ. Craiova, a fost suspendat 
două etape. • U.T.A. Joi, meci- 
școală cu cei de la tineret-sne- 
ranțe (3—1). Colnic a suferit) o 
întindere și va fi, probabil, înlo
cuit cu Trandafilon. în rest, for
mația de duminica trecută, din 
meciul cu F. C. Argeș. Plecarea 
la Timisoara, duminică dimineața.
• OLIMPIA SATU MARE. Bat- 
hori II a fost recuperat după ac
cident. Both I și-a scos ghipsul 
de la picior, dar va fi indisponi
bil încă o lună. în apărare se va 
avea de ales între Agiu și Kno- 
blau • „POLI" TIMIȘOARA. 
Antrenamente de scurtă durată, 
dar de intensitate mare, jocuri 
pe spații reduse. Petrescu este 
incert după entorsa suferită, deși 
i s-a scos ghipsul de la picior • 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA. Va fi fo
losită formația din partida cu 
Politehnica Iași. Lupu și Mihai 
sînt indisponibili, în continuare. 
Feroviarii au plecat vineri la Cra
iova • UNIV. CRAIOVA. Cam
pionii și-au continuat pregătirile 
cu multă ambiție, încurajați și

de punctul cucerit la Brașov. în 
linia de atac va reintra Oblemenco 
• CHIMIA RM. VlLCEA. Antre
namente in fiecare zi, fără jocul 
de la mijlocul săptăminii. C. Ni- 
colae e indisponibil, dar compor
tarea sa a nemulțumit și s-ar pu
tea să nu mai figureze în lotul 
primei echipe. Nu va juca Șutru, 
care a „acumulat" trei cartonașe 
galbene • DINAMO. A revenit 
miercuri seară de la Koln, iar 
vineri și sîmbătă a efectuat an
trenamente. Plecarea la Satu 
Mare, sîmbătă, cu avionul. Toți 
componenții lotului sînt apți de 
joc, cu excepția lui. Dumitrache, 
suferind de lombosciatică • 
F.C.M. REȘIȚA. în această săp
tămînă a susținut antrenamente 
și un meci amical cu formația 
braziliană Operario (reamintim 
scorul i 3—3). La Pitești, antre
norul I. Reinhardt va folosi for
mația obișnuită • JIUL. Antre
namente zilnice ; joi, meci în fa
milie. Duminică nu va juca Mul- 
țescu, care a suferit o entorsă în 
partida cu Dinamo și se află cu 
piciorul în ghips • STEAUA. Pre
gătiri intense. în formație nu se 
anunță nici o indisponibilitate 
față de echipa din meciul prece
dent.

ECHIPA CAMPIONATULUI
lată cum se prezintă echipa campionatului (întocmită prin adițio

narea notelor jucătorilor) după 11 etape :

IORGULESCU (90)
CHERAN (83) BIGAN (87) SĂTMĂREANU II (85) DELEANU (80) 

FILIPESCU (80) 
NAOM (82) NAGHI — A.S.A. (80) NUNWEILLER VI (88)

ATODIRESEI (79) MUREȘAN — ASA (79) HAJNAL (83)
ROZNAI (79)

CIFRE... CIFRE...
• m cele nouă paxuae ale eta

pei a Xl-a s-au marcat 21 de go
luri, totalul lor ajungînd la 234 1 
174 gazdele, 60 oaspeții.

• F.U.M. Reșița este singura e- 
chipă care a reușit să înscrie ceî 
puțin un gol în fiecare etapă.

• H această etapă, jucătorii ce
lor 18 divizionare au expediat cele 
mai puține șuturi pe spațiul porții, 
de_ la 'începutul campionatului : 
105. Recordul este deținut de eta
pa a Il-a, cînd s-au înregistrat 143.

• Jucătorii echipelor C. F. R. 
Cluj-Napoca și „U“ Cluj-Napoca 
sînt mai productivi în deplasare ; 
feroviarii au marcat 6 goluri cînd 
au fost oaspeți, iar acasă numai
4 ; în timp ce studenții au Înscris
5 goluri în deplasare, iar pe sta
dionul Municipal doar 4.

• Sportul studențesc și F. C. 
Galați n-au reușit încă să înscrie 
in meciurile susținute in deplasare.

• în partida Steaua — F. C. 
Constanța s-a dictat a 15-a lovitu
ră de la 11 m de la începutul cam
pionatului, transformată de Iordă- 
nescu. Din cele 15 penalty-uri (II 
transformate — 4 ratate), 13 s-au 
dictat în favoarea gazdelor,. iar 2 
pentru oaspeți.

• încă doi jucători — Onuțan 
și Hajnal — au primit nota 10.

• Cele mai bune note in a- 
ceastă etapă au fost obținute de 
jucătorii echipei Dinamo : 84 p, 
in timp ce studenții ieșeni au to
talizat cel mai mic -punctaj : 69.

• Primele locuri în clasamentul 
„constanței" (alcătuit prin adițio
narea celor mai bune note) sînt J 
ocupate de : 1. DINAMO 894 p, 2. 
F.C.M. Reșița 869 p, 3. A.S.A. 868 
p, 4. Olimpia 863 p,

• Cadar este al 10-lea jucător 
eliminat de pe teren după dispu
tarea celor 11 etape.

• Jucătorii celor 18 echipe au 
comis 262 de faulturi : cele mai 
multe — 23 — sătmărenii, iar cele 
mai puține — 7 — timișorenii.

• La partidele etapei au asistat 
aproximativ 67 000 spectatori, cel 
mai mic număr înregistrat în acest 
campionat.

DUPĂ PARTIDELE DE LA GYONGYOS Șl ORADEA

EVOLUȚII PROMIȚĂTOARE ALE TINERILOR
NOȘTRI INTERNAȚIONALI

primovară, antrenorii lotului au stabilit, în 
gram pentru lotul național :

vacanță după turul de campionat 
pregătire la cluburi
pregătire centralizată pentru a se urmări 
gradul acumulărilor
Turneu de trei jocuri, peste hotare, pen
tru pregătire și omogenizare
Activitate la cluburi (n.n. pe 2.111 — 
prima etapă a returului)
Joc de omogenizare cu o echipă de Div. A 
Meci omical interțări, in deplasore : 
Turcia — România
Pregătire la lot și meciul cu Cehoslovacia 
(31.111, in deplasore)
Pregătire centralizată ș! jocul cu Spania 
de la Madrid (17.IV)
Pregătiri și meciul cu Danemarca
Pregătiri și întîlnirea cu Secția

1. DINAMO 11 10 1 0 34— 8 £1
2. Univ. Craiova 11 9 1 1 39— 7 19
3. Steaua 11 6 3 2 28—20 15
4. U.T.A. 11 6 1 4 29—16 13
5. F.C. C-ța 11 5 3 3 16—11 13
6. F.C. Argeș 11 3 6 2 12— 9 12
7. „Poli* Timiș. 11 5 2 4 23—23 12
8. „Poli- lași 11 5 1 5 17—20 11
9. A.S.A. 11 3 4 4 13—13 10

10. Sportul stud. 11 3 3 5 20—15 9
11. Jiul 11 1 7 3 7—14 9
12. F.C. Galați 11 4 1 6 15—29 9
13. Chimia 11 4 1 6 19—41 9
14. ,,U“ Cluj-Napoca 11 4 0 7 19—22 8
15. Olimpia 11 2 4 5 9—18 8
16. F.C.M. Reșița 11 3 1 7 16—21 7
17. CFR Cj-Napoca 11 2 3 6 11—17 7
ia. Steagul roșu 11 2 2 7 11—23 6

„CUPA A + T"

Joi după-amiază, la Gyongyos 
și Oradea, selecționatele de tine
ret (sub 21 de ani) și juniori ale 
țării noastre au întîlnit formații- 

i le similare ale Ungariei. După 
cum se știe, în ambele partide 
victoria a revenit jucătorilor ro
mâni cu 1—0 și, respectiv, 2—1. 
Două frumoase succese, obținute 
în urma unor evoluții de bun ni
vel tehnic și spectacular. Iată 
cîteva amănunte despre modul 
cum au fost ele realizate.

ORGANIZAREA JOCULUI 
MOBILITATEA ÎN TEREN 
ARMELE VICTORIEI. Pe 

în 
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ui rînd,
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• cu 14
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schimb

mai bun 
stabilit 

i și su- 
icienilor
A (n.n. 

;i de la

gătire, cu echipe din categorii in
ferioare, iar în ultima etapă să 
susțină două jocuri cu echipe de 
club, cu joc asemănător spanioli
lor. Cu o săptămînă înainte, să se 
întîlnească o reprezentativă națio
nală, cu manieră de joc asemă
nătoare adversarilor, din partida 
oficială".

D. NICOLAE-NICUȘOR : „în
tre 15 și 25 ianuarie, pregătirea 
să se facă la cluburi, apoi un tur
neu într-o țară cu o climă propi
ce unei eficiente pregătiri, după 
care să se lase timp de trei săp
tămîni posibilitatea formațiilor de 
club să-i aibă pe jucătorii lor. 
în meciurile de verificare, opinez 
pentru adversari din zona Balca
nilor. Jucătorii din Capitală pot 
fi convocați mai des, în cursul 
săptăminii, la un meci amical".

Așadar, discuția rămîne deschi
să. în Colegiul central, în dialo
gul cu antrenorii din Divizia A, 
este de așteptat să se aleagă so
luția optimă.

1. DINAMO 22 19 2 1 57—15 40
2. Univ. Craiova 22 13 4 5 54—20 XI
3. U.T.A. 22 12 3 7 43—26 27
4. Steaua 22 U 5 6 44-32 27
5. A.S.A. » 10 5 7 31—28 25
t. JPoli- Timiș. 22 10 3 9 32—33 23
7. F.C. Argeș 22 8 6 8 29—22 23
a. F.C.M. Reșița B 10 2 10 32—32 22
9. F.C. C-ța 23 8 6 8 27—26 22

IX Jiul 22 5 10 7 24—26 23
11. wPoli* Iași 22 9 1 12 30—37 19
12. Oiimpia B 7 3 10 20-29 19
IX CFR Cj-Napoca 22 6 6 10 21—20 18
14. •U* Cj-Napoca 22 7 4 11 27—26 13
15. Sportul stud. B 6 5 11 30—33 17
16. Chimia r» 6 3 11 25—59 17
17. Steagul roșu 22 6 4 12 26—39 M
IX F.C. Galați 22 6 2 14 19—U 14

VICTORIEI, 
foarte bun, 

circa 8 000 
pentru 
echipa noastră de 
de ani, pregătită 

Ion Voica, a reu- 
__ un adversar redu

tabil, în urma unui joc de ex
celentă factură tehnică. „Tinerii 
noștri jucători — ne spunea asea
ră antrenorul federal Cornel Dră- 
gușin, care a însoțit echipa — au 
reușit această frumoasă victorie, 
pe deplin meritată, armele lor de 
bază fiind buna organizare a jo
cului și mobilitatea în teren. Go
lul s-a marcat dintr-o 
șită acțiune colectivă, 
la portar, continuată 
stingă și finalizată de 
Crișan șutind plasat

teren 
zența a 
tatori (record 
din Gyongyos), 
tineret sub 21 
de antrenorul 
țit să învingă

: un 
pre- 

spec-

foarte reu- 
pornitâ de 
pe partea 

pe dreapta, 
pe unghiul

LOIO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ:

lung. Au mai fost și alte mari 
ocazii ratate de același Crișan și, 
în final, de V. Mureșan, intrat 
în repriza secundă în locul lui 
Aelenei. Echipa noastră trebuia 
să beneficieze și de un penalti 
(min. 15, fault clar in careu asu
pra lui Răducanu) neacordat insă 
de arbitrul iugoslav Tauzes. 
Două bune situații de a marca au 
avut și gazdele in repriza secun
dă, dar portarul Moraru a reușit 
să evite golurile. Echipa i-a im
presionat pe tehnicienii maghiari 
prezenți la meci prin jocul mo
dern pe care l-a practicat". .

„O REPRIZA JUCATA ÎN- 
TR-UN RITM INFERNAL". La O- 
radea, într-o organizare fără re
proș, asigurată de F.C. Bihor, re
prezentativa de juniori a făcut 
unul din cele mai bune jocuri ale 
ei din această toamnă. Dorința de 
revanșă, după cele două Infrîn- 
geri consecutive cu 0—1 — prima 
la Turneul Prietenia din Cuba, a 
doua, mai recentă, la Gyula — i-a 
mobilizat mult pe cei mai tineri 
dintre „tricolori", care au luptat 
cu o dăruire exemplară din pri
mul și pînă in ultimul minut de 
joc. Antrenorul principal al Iotu
lui, Constantin Ardeleanu, s-a 
declarat, în mare parte, satisfăcut 
de evoluția echipei, el spunînd i 
.„„Pe fondul unei confruntări de 
mare luptă, echipa a realizat o 
repriză, a doua, excelentă, desfă
șurată intr-un ritm infernal. Efec-

tuînd tot timpul presing, domi- 
nind cu autoritate, ca urmare a 
unei bune pregătiri fizice, in aceste 
40 de minute ale reprizei secunde 
echipa a marcat două goluri și, 
din păcate, a mai ratat alte cîteva 
mari ocazii prin Cîmpcanu II și 
Cămătaru. Totuși, în acest iureș 
neîntrerupt spre poarta oaspeților, 
organizarea jocului a avut și des
tul de suferit, acesta fiind capi
tolul asupra căruia va trebui să 
insistăm în viitor. Pe posturi noi 
în echipă, Popa și Bichescu au 
dat randament corespunzător, dar 
consider că ambii pot evolua și 
mai bine. Ca, de altfel, și centrul 
atacant Cămătaru, noul introdus 
în echipă".

„TROFEUL PETSCHOVSCHI‘£
Situația în „Trofeul Petschov- 

schi“ (decernat anual de ziarul 
nostru celui mai sportiv public), 
după 11 etape, este următoa
rea : 1. SATU MARE 9,80 ;
2. Cluj-Napoca 9,45 ; 3—4. Timișoa
ra ți Galați 9,40 ; 5. București
9,23 ; 6—8. Reșița, Arad și Con
stanța 9,16 ; 9. Tg. Mureș 9,00 ; 10. 
Rm. Vîlcea 8,83 ; 11. Iași 8,80 ;
12—14. Pitești, Craiova șl Petro
șani 8,60 ; 15. Brașov 8,16.

C LU Z / /
serie de concluzii, care, departe de a

AZI ESTE ULTIMA ZI PENTRU 
COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA 
BULETINELOR PRONOSPORT. 
Concursul Pronosport de miine, 
duminică 10 noiembrie, cuprinde 
interesante intilniri din campiona
tul nostru divizionar A și din cam
pionatul italian. Vă reamintim pro
gramul concursului : L Olimpia 
Satu Mare — Dinamo ; II A.S.A. 
Tg. Mureș — Chimia Rm. Vîlcea ; 
III. Universitatea Craiova — 
C.F.R. Cluj-Napoca : IV. Jiul — 
Steagul roșu ; V. Steaua — Sportul 
studențesc ; VI. Universitatea 
Cluj-Napoca — F. C. Galați ; VII. 
F. C. Constanța — Politehnica Iași; 
VIII. Politehnica Timișoara —

numărul jucătorilor de valoare este redus, 
nse.
posibilităților reale ale jucătorilor noștri, ten- 
da muncii de selecție in funcție de aceste 

antrenori trebuie să le facă asupra întregii

mare capacitate organizatorică.
lipelor de tineret (23 și 21 de ani).
a echipei națioriaie pentru meciul cu Spania, PRONOSPORT

U. T. Arad ; IX : Cesena — Ju
ventus ; X : Internazionale — Mi
lan ; XL Lanerossi — Bologna ; 
XLI. NapoS — Lazio ; XIIL Torino 
— Fiorentina.

Vă recomandăm ca înaintea 
completării pronosticurilor dv. să 
consultați „Programul Loto-Prono- 
sport" care cuprinde amănunte 
despre echipele incluse in progra
mul de concurs.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGE
REA LOTO DIN 8 NOIEMBRIE 1S74 
FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 

i Tiș jei
EXTRAGEREA I : 4 71 67 57 73 1« 

79 65 36.
EXTRAGEREA a H-a : 41 74 « 47 

S3 7> 69 34 42.
Piața ciștigurilor de ia această tra

gere se va face astfel :
In Capitală de Ia 18 noiembrie 1974. 

pină la 3 ianuarie 1973 : in tară de la 
21 noiembrie 1974, pînă la 8 ianuarie 
1975, inclusiv.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI SU
PLIMENTAR PRONOSPORT DIN 6 

NOIEMBRIE 1974
CATEGORIA I (12 rezultate) 6,20 

variante a 3.966 Iei.
CATEGORIA a Il-a (11 rezultate) 

67 to variante a 436 lei.
'ATEGORIA a ni-a (10 rezultate) 

670,90 variante a 65 lei.

CORESPONDENȚĂ DIN ITALIA

Derbyurile nordului și sudului
Săptâmina internațională a echi

pelor italiene s-a plasat la un 
nivel satisfăcător. E vorba de vic
toria lui Juventus în fața scoție
nilor de la Hibernians ți, mai cu 
seamă de aceea a lui Napoli în 
dubla partidă eu formația portu
gheză Porto. în mod special a- 
ceasta din urmă e socotită ca pre
țioasă deoarece Vinicio ți elevii 
lui au intilnit la Porto o atmos
feră foarte „caldă" care a pro
dus destule incidente în cursul 
partidei. Spectatorii au avut mul
te nemulțumiri la adresa arbitru
lui întflnirii. Eliminarea lui In
ternazionale n-a apărut chiar așa 
de umilitoare cum o arăta prima 
manșă deoarece negru-albaștrii au 
trecut pe lingă cîteva mari ocazii 
în întîlnirea — încheiată la egali
tate — de la Amsterdam.

Miine, ultima etapă de campio
nat dinaintea așa de temutei par- 
tide cu reprezentativa Olandei 
(20 noiembrie, in deplasare). în 
program două intilniri de excep-

ționaiă importanță, derbyul ora
șului Milano, unul dintre derbyu- 
rile Nordului, și cel dintre Napoli 
și Lazio, unul dintre datbyurile- 
Sudului. La Milano orele dinain
tea tradiționalei dispute sînt pline 
de agitație. Chiar dacă celebrele 
formații nu sînt în formă de vîrf, 
duelurile lor nu se dezmint, de 
regulă. San Siro va fi arhiplin. 
Două absențe de marcă în ambele 
tabere : Chiarugi la Milan, Bonin- 
segna la Inter. în plus, e de vă
zut dacă elevii lui Suarez au avut 
timp să recupereze după partida, 
așa de epuizantă, de la Amster
dam. La Napoli, Napoli—Lazio. 
Campioana are multe probleme de 
formație, mai cu seamă în secto
rul apărării unde Petrelli, Martini 
și, noul transferat. Ghedin, _ sînt 
accidentați. în schimb Napoli, cu 
moralul fortificat de victoria din. 
Portugalia, poate prezenta unspre- 
zecele-tip.

CESARE TRENTINI
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nesfășurareo unora din cele mai importante competiții intemf j— în primul rind a diferitelor 
finale die campionatelor naționale — a reactualizat, printre altele, problema muncii de selecție 
și pregătire din secțiile pe ramură de sport, UNITĂȚI DE BAZA ALE ACTIVITĂȚII DE PERFOR

MANȚĂ. Reunirea citorva din concluziile oferite cu prilejul disputării acestor întreceri arată limpede 
că atît CANTITATEA cit și CALITATEA procesului instructiv-educativ did secțiile de performanță se oglin
desc nemijlocit in valoarea rezultatelor obținute de sportivi, în îndeplinirea obiectivelor.

Se constată, însă, că — in multe cazuri----- în condiții similare de activitate — rezultatele sînt
diferite, de natură să necesite măsuri grabnice din partea forurilor de resort. Cîteva din aceste situații 
fe prezentăm in pagina de azi...

RIDICAREA VALORII JUCĂTOARELOR ÎNALTE, 
CERINȚĂ MAJORĂ A BASCHETULUI FEMININ

PERFORMANTE DE VALOARE, 
SUB NIVELUL CONDIȚIILOR

O anchetă întreprinsă în rîn
dul celor 12 antrenori ai echipe
lor feminine de baschet partici
pante la Divizia A a reliefat 
preocuparea lor pentru a contri
bui la rezolvarea uneia dintre 
cele mai vechi și pregnante pro
bleme ale acestui sport : valoarea 
jucătoarelor înalte. Succintele 
răspunsuri pe care le publicăm 
în rîndurile de mai Jos, ni se 
par, în acest sens., semnificative :

RUXANDRA WITTMANN (Uni
versitatea Timișoara) ; „Am pro
movat în prima formație pe Co
rina Colțescu (1,82 m, 19 ani) șl 
în lot pe Eva Sandechl (1,80 m, 
19 ani). Aceste două jucătoare, 
precum și Rodica Goian (1,82 m), 
urmează un program special de 
pregătire".

MARIAN SPIRIDON (Construc
torul) : „Am inclus în lot două 
tinere — Domnica Moraru (1,84) 
și Marieta Bădinâ (1,83) — dintre 
care pe prima o șl folosesc în 
echipa din Divizia A. Ambele ur
mează un program de pregătire 
specia 1“

ALEX. PCPESCU (Voința) : 
„Dînd curs bunei inițiative a fe
derației în legătură cu dubla le
gitimare, am promovat în lot pe 
•Livia Tudor (1,78) de la Șc. sp. 
nr. 1 și pe Aurelia Ilie (1,84) de 
la Lie. nr. 35, care urmează an
trenamente aparte de individua
liza

JH LAZARESCU (Olimpia) : 
„Dintre jucătoarele cu talie înaltă 
din lotul nostru, apreciez că ju
nioara Came ia Tânăsescu (1,87, 
născută în 1958) îndeplinește con
dițiile necesare pentru a deveni 
o baschetbalistă de valoare. Ca 
atare, ea se bucură de un pro
gram de pregătire deosebit".

TON BALAZS (Inst. Pedagogic 
Tg. Mureș) : „Ceie mai dotate 
dintre baschetbalistele Liceului 
„Bolyai* participă la antrenamen
tele echipei noastre divizionare. 
Printre ele se află Elena Sălâ- 
gean (1,83) șl Edith Nagy (1,77)“.

CU 0 SINGURĂ FLOARE...
Atletismul g-,-tean are. la această 

oră, centrul de greutate In activita
tea printre copii și juniori. Mu
gurii performantei de aci răsar și 
chiar dacă orașul da pe Dunăre o 
are pe semlfondlsta Ralira Flța can
didată pentru Jocurile Olimpice de 
Ia Montreal, cu o floare nu se face 
primăvară.

La Galati prima disciplină olim
pică sportul cu virtuți formative 
recunoscute, se află în primul sta
diu al revitalizăril. Se recunoaște, 
deschis, că atletismul a fost multă 
vreme un copil vitreg, că oractlcan- 
tii săi se antrenau pe unde puteau 
(trebuiau să sară gardul stadionu
lui. neobservat!, sau se pregăteau 
pe o porțiune de teren a nimănui, 
asa cum ne-a spus prof. Gh. Tâmă- 
șanu. șeful catedrei de atletism de la 
Școala sportivă nr. 1)

„Abia de trei ani putem spune 
că facem atletism îa Galați" — afir
mă președintele comisiei județene 
de specialitate prof Ionel Mușat, 
directorul Școlii sportive nr. 1 din 
localitate, „Si in sezonul in aer li
ber. re ent incheiat. am cules pri
mele roade, evident de la cei cu 
care am și purces la revitalizarea 
atletismului pe aceste meleaguri, 
copiii. Cu cine am început ? Cu cî- 
teva grupe de elevi din clasele a 
V-a. selecționați î» timp, dar și cu 
cîțiva elevi mai mari, bine dotați 
fizic. Știind că nu peste multă vre
me vom fi întrebați de recorduri și 
performanțe... Rezultatele au îri- 

cpi’t. Insă, să se vadă, firesc, aș 
rice, tot de Ia cei mai mici, care au 
parcurs un drum ascendent, gradat, 
de pregătire generală și Inițiere. Da
torită eforturilor și pasiunii prof. 
Tămișanu și Bratu. o scrie de ju
niori talentat! s-au impus la diver
se c i.»pctitii republicane, ca de pil
dă la recentele campionate națio
nale de cros de la Felia, unde echi
pele noastre s-au Clasat pe primele 
locuri la categoriile n si in. De 
altfel, Cenoveva Modica, recordma
nă de junioare n la 1 000 m (2:52,0), 
I saheta Boscenco. campioană na
țională de jnntoăre n la 400 m (58,S

Wfl 6-0 Sportul

CONSTANTIN HÎNSA (C.S.U. 
Galați) : „Lucrînd în colaborare 
cu Școala sportivă din Galați, am 
întreprins o acțiune de depistare 
a elementelor înalte și am selec
ționat 10 junioare de care mă 
ocup, împreună cu cîțiva studenți 
ai Institutului pedagogic. O aten
ție deosebită acordăm Elenei Po
pescu <1,82 m, 15 anD, elevă Ia 
Școala generală nr. 10“.

GRIGORE COSTESCV (Poli
tehnica) : „Ca în fiecare an. am 
căutat și la începutul actualului 
sezon baschetbaliste cu talie înal
tă. Nu le-am găsit, încă, dar vom 
insista în a descoperi aceste ele
mente".

SIGISMUND FEREN’CZ (Rapid): 
„Accidentarea Măriei Csikos <137) 
a întrerupt programul special de

La ancheta ziarului nostru, 
antrenorii divizionarelor A 
dau răspunsuri optimiste

antrenament pe care-1 efre*uam 
cu această jucătoare provenită de 
la Tg. Mureș. Îndată după refa
cere. vot căuta să recuperez tim
pul pierdut*

NICOLAE MARTIN (Universi
tatea Cluj-Napoca) ; „Pe lingă 
Doina Prăzaru (1,83). însănătoșită 
după o operație suferită nu de 
mult, avem In pregătire pe ju
nioara Georgeta Lucaciu (1,84' de 
la Școala sportivă Satu Mare. 
Amîndouă susțin un program spe
cial, adecvat jucătoarelor cu 
talie înaltă".

TRAIAN CONSTANTINESCU 
(Crișul Oradea) : „Ca și în anii 
trecuți, am căutat cu stăruință 
jucătoare înalte. în momentul de 
față, se află în pregătire Roza 
Chvatal (1,81), Adrisr.a Constan
tinescu (1,83) — folosite în Divi
zia A, Maria Cosma (1.81) și Ma
riana Nagy (1,78)“.

s) și Elena Enachc recordmana la 
junioare HI la 1000 m (2:59.9) sini 
selecționate in Ioturile reprezenta
tive de juniori".

Semifondol constituie, deci, linia de 
forță, purtătoare de drapel fiind 
Rafira Fila componentă a Iotului 
național. Se Înfiripă o tradlv.e T 
„Cred că da — opinează oroL Ste
fania Constantin. de la Facultatea 
de educație fizică, antrenoare» atle
tei gălătene — și mergiad »e dru
mul început nu de mult, nu vom 
mal fi in situația de a număra spe
cialiștii din județ pe degetele unei 
singure miini.„- Și, am adăuga noi, 
de a constata că nu există in pre
zent nici o secție viabilă de atle
tism in Galați și nici o performantă 
de înaltă valoare internațională. 
Pentru că prezenta Rafirei Fita la 
Montreal, pe baza unei performante 
in jur de 4:04,0 Ia 1 500 m. este doar 
un deziderat.

Așadar, să ne Întoarcem la copii 
și juniori si. mai ales, la sccala ge
nerală. acolo unde copiii ar trebui 
să deprindă noțiunile motrice de 
bază. „Vorbim uneori de forțare in 
pregătirea celor mai mici asoiranli. 
ne soune nrof. Bratu. Este adevărat 
că federația te obligă să lucrezi 
tare cu copiii, invocindu-se expe
riența internațională ; este adevărat 
că forurile de resort n-au adeseori 
răbdare șl cer imediat și In princi
pal performanțe, uitind că menirea 
noastră este să pregătim atleții ade- 
vărați de mîine ; dar. este la fel de 
adevărat că în școlile generale se 
lucrează foarte puțin pentru educa
ția fizică a cornilor, deși toate 
curțile școlilor din Galați sînt bitu- 
minizate. In afara școlilor generale 
nr. 5. 6, 10. 11. nu există preocupare 
pentru atletism și iată de ce noi fa
cem muncă de seră".

Interesului crescut fată de atle
tism din partea organelor de resort 
locale, sprijinului acordat de către 
federație, entuziasmului m linii de 
oameni care animă atletismul gălă- 
țean, trebuie să li se alăture cit mai 
grabnic înțelegerea tuturor celor ce 
concură la pregătirea tinerel gene
rații. Pentru că altfel și mîine per
formanța va fi „piciorul de lut" al 
atletismului gălățean.

Paul SLAVESCU

CORNEL ZAMA (Universitatea 
Iași) : „De cîteva zile am promo
vat-o pe Maria Grigoraș (1,84), 
de la Școala sportivă Unirea Iași 
(cu dublă legitimare), care, îm
preună cu Exevia Covaci (1.80), 
transferată de la Voința Tg. Mu
reș, aplică un program de pre
gătire individualizată*.

IOAN NTCOLAU (I.EF.S.) : 
„Cele trei jucătoare înalte ale 
lotului nostru — Ștefania Giurea 
(130), Ileana Portik (1,82) și Rn- 
dica Capotă (1,80) — susțin, pe
lingă antrenamentul colectiv, un 
program special, menit să ie gră
bească progresul fizic și tehnic*.

Desigur, interesul antrenorilor 
apare vădit. El se manifestă de 
cîțiva ani. în special in ceea ce 
privește depistarea și promovarea 
tinerelor baschetbaliste cu talie 
înaltă. Dovadă, în această pri
vință, este evoluția a nu mai pu
țin de 40 de jucătoare de peste 
139 m in cele 12 formații divi- 
zisnare A. Dar, din păcate, din
tre acestea doar două (Ștefania 
Giurea și Mariana Andreescu) au 
înălțimea utilă (1.90 m) pentru a 
face față solicitărilor tot mai exi
gente pe p)3n internațional. Deci, 
și la acest capitol mai sînt multe 
de făcut.

D. STĂNCULESCU

A aruncat ia coț Mariana Andre- 
escsi (130 m>. una dintre cele mai 
tinere șj dotate jucătoare efin țari. 
O speranță ale cărei calități tre
buie completate printr-un plus de 
exigență in ceea ce privește in

tensitatea pregătirii sale

LA ȘCOALA SPORTIVĂ DIN TIMIȘOARA

PATRU ANTRENOARE DE ÎNOT Șl NICI UN PERFORMER...
Avem tn fată mal multe clasamente alcătuite pe 

baza rezultatelor obținute de sportivii celor 25 de 
tecții de inot din țari la campionatele republicare 
din acest an, oglindă fidelă a întregii activități la ca
pătul unui sezon. în toate acestea figurează și repre
zentanța Școlii sportive din Timișoara ; ceva mai bine 
plasați in grupa celor mat mici înotători (categoriile 
C și D}. t?sr mult mal slab la cele ale copiilor mari 
(locul T), juniorilor (10) șl seniorilor (T6).

Timișoara a avut tn perioada anilor 1945—1951 cea 
mai bună echipă de polo din tară și alături de ea. 
numeroși campioni naționali de înot. Mult mai recent, 
aceeași secție ’se mîndrea realmente cu unul dintre 
cei mai buni brasiști din lume. Vasile Costa.

Astăzi ir. să. Școala sportivă nu mai dtsvune decât 
de un c!rup de copii (7—9 ani.) cc s-au afirmat în în
trecerile categoriilor respective. Cam aceasta ar *i 
aproape întreaga producte * unei secții încadrată cu 
4 norme, ocupate de tot atîtea antrenoare (Codruț a 
Parasc'niv. Doina Pentea. D^snina Cioceanu, Adriana 
MArgârfnt)

Consul tind planurile d& antrenament ale seetiei. ur
mărind si pregătirea tinerilor înotători timișoreni 
ne-am putut da lesne seama de ce orașul de pe Be- 
ga se situează în clasam •m+ele amintite mal sus pe 
poziții modeste.

Clasați pe locuri frwttn^e Ta c‘teva procedee tehni
ce ale categoriilor C si n rr—in ani) micuții repre
zentanți ai Școlii dar urni ales antrenoarcl-e
lor nutresc evidente r>i>ntru anii viitori Dar
majoritatea acestor deoît un stil, cel
muTl două $1 GC'*'’**'*'’ ---- « h)/n

șansele de progres. Apoi — ne referim in special la 
cei ce vin zilnic la bazin — antrenamentele lor durea
ză intre (O) și 90 de minute, timp cu totul insuficient 
pentru a învăța și startul șl întoarcerile $i înotul co
rect. Ca să nu mai vorbim de acumularea rezistenței, 

factor deosebit de important pentru înotătorii de ase
menea vîzste, ce nu se poate realiza in perioade atît 
do scurte. Aceasta constituie una din principalele 
cauze ale progresului extrem de lent, ale faptului că 
pe rnăsură ce copiii cresc, dar rămîn la același nivel 
(cantitativ) de pregătire, ei pierd tot mai mult teren 
in disputa cu celelalte centre din țară.

Antrenoarele Școlii sportive lucrează practic o oră, 
cel mult două ve zi. Le-am întrebat de ce se mulțu
mesc cu asemenea program minimal si răspunsul a 
fost același ■ NU AVEM ORE LA BAZIN ! Intoresîn- 
du-ne pe filieră am aflat că spațiu (oră-culoar) mm 
există ; e drent, la oro matinale sau mai târzii. Ade
sea se poate lucra și duminica, în cursul dimineții.

Fără îndoială, condițiile de lucru ale Scolii sportive 
nu sînt de invidiat ; poate cel mult faptul că 4 antro- 
noa.re (de fam in zilele în care le-am vizitat nu erau 
decît treiî stau cîte două ore la bazin, pregătind cel 
mult 50—(0 de începători, si cîțiva (vot fi numărați 
ve degete) îno^tori cu oarecari velcifăM, dar firi re
zultata deosebite. Este mult prea vutin față de ce 
astontăm în materie de înot, la Timișoara se rjoate 
realiza irtintt mat mult. $i nu numai cu grupele de 
începători

Arlrîon VACMtU

Tinărul pugilist dlnamovist Mircea Simon (stingă), stopează cu o di
rectă de stingă atacul metalurgistului M. Constantinescu, pe care l-a 

învins clar la puncte, devenind, campion national 

CUM SE EFECTUEAZĂ
PREGĂTIREA ÎN PRINCIPALELE 

SECȚII DE ROX?
Finalele campionatelor naționale 

de box ne-au oferit prilejul unor 
constatări interesante, legate de 
capacitatea antrenorilor de a pre
găti boxerii la nivelul corespun
zător unei mari competiții și, de 
asemenea, să vedem care este po
tențialul acestor secții.

Simpla trecere în revistă a sche
melor de disputare a campionate
lor evidențiază faptul că în eta
pa semifinală s-au calificat 8 
sportivi de la Dinamo, 5 de la 
Farul. 4 de la B.C. Brăila, cîte 2 
de la Steaua, B.C. Galați, Rapid, 
Metalul si 5 de la secțiile clujene, 
Voința, A.S.A. și C.S.M. La ulti
mul act al întrecerilor au luat 
parte 7 boxeri de la Dinamo, 4 de 
ia Farul, cîte 2 de la B.C. Galați 
și Rapid.

Cifrele înseși ne pot form» o 
imagine despre capacitatea acestor 
secții, despre modul cum au fost 
pregătiți sportivii în vederea par
ticipării la cea mai mare compe
tiție internă a anului. Ca și la 
alte ediții, dinamoviștii bucureș- 
teni au jucat un rol de seamă. 
Fantul că dintr-o singură secție 
7 boxeri au urcat pe ring în re
uniunea finală este edificator. Cu 
o singură excepție (Ion Alexe) 
toți pugiliștii antrenați de C. Du
mitrescu, C. Nour și I. Dumitru 
s-au prezentat într-o bună formă 
la turneul final. Chiar și o serie 
de tineri (care n-au ajuns în eta
pele superioare ale Competiției) ca 
D. Dorobanțu, T. Dinu, T. David, 
D. Bubă etc. au lăsat o frumoasă 
impresie, dovedind că au înregis
trat progrese evidente. In rîndul 
tinerilor remarcați nu putem să 
nu-I amintim pe semigreul M. Si
mon (20 de ani), care a fost ade
vărata revelație a finalelor.

In rîndul secțiilor în care pre
ocuparea pentru o bună pregătire 
a fost evidentă trebuie s-o amin
tim si pe cea a clubului Farul 
Constanța. Trecînd peste faptul 
că 4 boxeri constânțeni s-au ca
lificat în finale (de altfel, doi au 
devenit campioni naționali), tre
buie să spunem că sportivii an
trenați de tînărul profesor Adrian 
Teodorescu s-au prezentat ex

celent pregătiți. Felicitări pentru 
felul cum și-au preparat elevii 
merită și antrenorii Eugen Douda 
(Voința Cluj-Napoca), Teodor Ni- 
culescu și Luca Romano (Rapid), 
Ion Stoian, (Metalul Bocșa), Cris
tian Panaitescu (Muscelul Cîmpu- 
lung), Iosif Mihalic (A.S.A. Cluj- 
Napoca), Ion Stoianovici (Metalul) 
și chiar Petre Mihai (B.C. Galați). 
Totuși, de la primul club specia
lizat din țară, cel de la Galați, 
ne așteptam la mai mult. Nu toți 
elevii maestrului P. Mihai au evo
luat la valoarea lor, așa cum ai 
făcut-o în atîtea alte rînduri. De 
asemenea, n-au realizat rezulta
tele de care ei ar fi fost capabili 
nici pugiliștii brâileni, care au 
manifestat serioase lipsuri în pre
gătire, în special în ceea ce pri
vește tehnica. Dar, cea mai necon
cludentă participare au avut-o 
reprezentanții clubului Steaua. 
Niciodată în istoria acestei secții, 
sportivii ei n-au obținut rezultate 
mai slabe la campionatele națio
nale. Este adevărat, doi dintre 
principalii pretendenți la centurile 
de campioni, C. Gruieseu șl A. 
Nas tac aii absentat justificat de 
la finale. Alți doi, M. Lazăr și 
Șt. Florea, nu s-au prezentat la 
cîntarul oficial pentru că (așa au 
justificat ei) n-au putut face ca
tegoria. Trecînd peste aspectul 
muncii educative (care face totuși 
parte din obligațiile antrenorilor) 
se pune, în mod firesc, întreba
rea : antrenorii clubului se ocu
pă de pregătirea doar a 6 spor
tivi (în această cifră i-am inclus 
pe cei 4 absenți și pe cei 2 ca
lificați în semifinale) ? în fond, 
si dinamovistul Simion Cuțov a 
absentat de la startul competiției 
si în finala, categoriei sale s-au 
întîlnit alți doi colegi al lui de 
sală, C. Ștefanovici și I. Vladi
mir. Unde au fost ceilalți tineri 
boxeri ai secției în care activea
ză antrenorii I. Chiriac, M. Spa- 
kov, Gh. Fiat, S. Neacșu și C. 
Ciitcă ? Credem că asemenea în
trebări ar trebui să preocupe și 
conducerea clubului Steaua.

T. WIHAI
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0 MEDALIE DE AUR CARE OBLIGA UN învingător merituos

GIMNASTICA NOASTRA MASCULINA PAUL SZABO [Steaua]
în vreme ce gimnastica noas

tră feminină ne-a adus, de-a lun
gul anilor, satisfacția cuceririi 
unor poziții de frunte în arena 
internațională (să ne amintim de 
medaliile de bronz cucerite la 
(Jocurile Olimpice de la Melbourne 
și Roma și la campionatele mon
diale de ia Moscova sau de cele 
de argint și bronz de la campio
natele europene), despre gimnas
tica masculină românească a în
ceput să se vorbească pe plan 
mondial abia în ultimii doi ani, 
odată cu afirmarea la inele a 
doi tineri gimnaști români, Dan 
Grecu și Mihai Borș. Echipa re
prezentativă, după cum se știe, 
nu ne-a adus în trecut satisfacții 
deosebite. Ea s-a clasat pe un 
loc modest (13) la Jocurile Olim
pice de la Tokio, a ocupat locul 
8 la campionatele mondiale de la 
Ljubljana, din 1970, și locul 7 la 
Jocurile Olimpice de la Munchen, 
din 1972. După campionatele eu
ropene de anul trecut, însă, Dan 
Grecu, campionul țării r.oaMre, 
medaliat cu argint la această în
trecere continentală, a făcut ca 
despre gimnastica masculină ro
mânească să se vorbească in ter
meni mai elogioși subliniindu-se 
progresul evident pe care sportivii 
noștri îl înregistrează cu fiecare 
nouă apariție în arena marilor 
întreceri.

Acest drum ascendent al echi
pei masculine de gimnastică a 
României a fost confirmat și la 
campionatele mondiale de la Var
na, unde, în afara celei mai bu
ne clasări de pină acum (locul 6), 
s-a înregistrat un succes indivi
dual de mare prestigiu, și anume 
cucerirea de către același Dan 
Grecu a titlului de campion mon
dial la inele, probă în care, după 
cum arătam, gimnastul român a- 
vea deja o bună reputație mon
dială, el fiind și campionul mon
dial universitar la acest aparat. 
In condițiile în care campiona
tele mondiale, și îndeosebi fina
lele pe aparate, au reunit pe cei 
mai buni maeștri ai gimnasticii, 
veritabili ași ai fiecărei probe, 
succesul repurtat de reprezentan
tul gimnasticii românești trebuie 
socotit ca o mare performanță, ca 
o izbindă a talentului și compe
tenței sportivilor și antrenorilor 
români.

Dan Grecu (Dinamo București) 
și antrenorul său Mircea Bădu
lescu au pregătit cu multă mi
nuțiozitate evoluția de la mon
diale, impresionind lumea spe
cialiștilor prin marea siguranță 
și precizie cu care el și-a prezen
tat exercițiul, de ridicată valoare 
tehnică, cu multe elemente de 
mare dificultate, cu o ținută im
pecabilă. încă de la prezentarea 
programului impus, era evident 
că Dan Grecu va avea un cu- 
vînt greu de spus în desemnarea 

■. campionului la acest aparat, pri- 
• - mind cea mai mare notă acorda

tă de arbitri : 9,70. La liber ales, 
însă, Nikolai Andrianov (U.R.S.S.), 
cu un exercițiu al cărui final a 
fost evident cel mai greu din 
concurs, l-a egalat pe gimnastul 
nostru, astfel că finala urma să 
hotărască pe învingător dintre 
acești doi mari sportivi. Dar,

nici acest ultim test nu i-a des
părțit, astfel că Dan Grecu și 
Nikolai Andrianov au devenit îm
preună (cu nota 9,80 în finală !) 
campioni mondiali la inele.

E necesar să subliniem 
această probă, am avut in 
incă un gimnast : Mihai

că, la 
finală 

_ Borș.
Sportivul de la Steaua, antrenat

MIHA1 BOR$

de Costache Gheorghiu, și-a adus 
o substanțială contribuție la suc
cesul Iui Dan Grecu. ajutindu-1 
considerabil, prin evoluția sa re
marcabilă atit la impus cit și la 
liber ales, Borș detcrminînd ridi
carea nivelului notelor — in an
samblul probei — înaintea evo
luției campionului nostru. Pre
zența în finală a doi gimnastă 
români este un aspect ce merită 
subliniere, deoarece faptul lasă 
să se întrevadă orientarea fede
rației de specialitate spre pregă
tirea cu precădere a unui anume 
aparat. întrecerile de la Varna, 
mai mult decît oricare altele, au 
evidențiat că numai prezentarea 
bună a echipei (sau a cel puțin 
doi-trei gimnaști) la un aparat 
poate asigura succesul. De alt
fel, așa a cîștigat și R.P. Ungară 
primul său titlu mondial (la cal 
cu minere), așa a fost posibil să 
învingă și Dan Grecu la inele.

în ce privește evoluția echipei 
noastre, am dori să subliniem că, 
la programul impus, ea a concu
rat în general bine, aflîndu-se în 
luptă directă cu selecționatele 
Elveției și S.U.A. pentru unul din 
locurile fruntașe ale 
tului. Pînă la urmă, 
români

datoria sâ intervină, să găsească 
cea mai bună metodică de pre
gătire, pentru ca acest aparat să 
nu mai constituie pe viitor o „spe
rietoare" pentru gimnaștii români. 
Și băieților (ca și fetelor) le re
comandăm mai multă atenție la 
ținută, prezentare generală și 
expresivitate în concurs, elemen
te care — după cum s-a văzut 
— sînt tratate cu maximă serio
zitate de alte echipe. De aseme
nea, atragem atenția că se im
pune ingreunarea considerabilă a 
săriturilor, precum și compoziții 
noi, de mai mare efect, la para
lele.

Și încă un aspect, legat de ți
nuta giranaștilor noștri într-un 
concurs de asemenea anvergură. 
Nicolae Oprescu are meritul de a 
fi făcut un exercițiu bun la cal 
cu minere, în concursul pe echi
pe, contribuind astfel în mod 
direct la clasarea bună a repre
zentativei noastre. Dar, același 
gimnast, în concursul pentru indi
vidual compus, a fost de nerecu
noscut la acest aparat, devenind 
de-a 
patru 
a se 
cepe

dreptul penibil după 1 
încercări (nereușite f?) 

urca pe cal, pentru a-și 
execuția. în consecință, el 

a fost notat cu 1,10, evident 
mai mică notă acordată vreunul 
gimnast la campionatele mondia
le ! Acest fapt trebuie să dea de 
gindit atit lui Nicolae Oprescu, 
cît și antrenorilor săi.

Sperăm că învățămintele trase 
din participarea gimnaștilor ro
mâni la campionatele mondiale 
vor fi apreciate în mod corect, 
astfel ca viitoarele prezențe ale 
sportivilor români în întreceri 
de mare anvergură să ducă la 
consolidarea succeselor repurtate 
la C.M. de la Varna.

Constantin MACOVE1

trei- 
) de 
i în-

cea

PENULTIMA ETAPĂ A

în proba 
finalelor

N-a lipsit mult ca și 
de spadă din cadrul 
„Cupei României", cîștigătorul să 
fie desemnat ca și joi seara la 
floretă printr-un asalt sau chiar 
un turneu de baraj. Aceasta, de
oarece principalul favorit, Paul 
Szabo a intrat în competiție cu 
o puternică stare febrilă, fapt 
care a influențat vizibil compor
tarea sa în ansamblu. La intra
rea în... linie dreaptă a spada
sinilor aflați în plutonul celor 
12 (din 42 cîți au luat startul), 
Szabo a avut un ușor avans (do
uă victorii în plus) față c’e prin
cipalii săi urmăritori, Popa și Zi- 
daru. După aceea, fumizînd ma
rea surpriză a întrecerii, Angeles- 
cu — de la care inițial nu se scon
ta pe un rezultat neobișnuit — 
a avut o extraordinară revenire, 
în asalt cu Szabo, Angelescu a 
cîștigat cu 5—1, apoi a repetat 
performanța în asaltul cu Popa, 
la același scor. în cele din urmă 
Angelescu a dispus și de Zidaru 
cu 5—2 !... Abia în finalul tur
neului, Szabo, adunîndu-și ulti
mele resurse fizice, a reușit să 
se detașeze și avînd un tablou 
ceva mai ușor decît adversarii 
săi direcți, a totalizat 9 victorii. 
Ultima, în 
5—1.

în acest 
ua), fostul 
clujean Ad. Gurat și în prezent 
pregătit de C. Stelian, confirmă 
rezultatele bune din acest an, 
încheind pe merit activitatea 
competițională internă în frun
tea spadasinilor noștri de elită.

Pe locul 2, Ion Popa (Steaua) 
cu 8 victorii (32:51), trăgător la 
fel de tenace, cum îl știm, dar

fața lui Cerea, cu

fel, Paul Szabo (Stea- 
elev al antrenorului

DIVIZIEI A DE JUDO

clasamen- 
gimnaștii 

au ocupat locul 6, cel 
mai bun din palmaresul lor com- 
petițional, dar, trebuie s-o recu
noaștem, cu mari emoții. în ziua 

probabil din cauza unei 
i timpurii, gimnaștii 
prezentat exercițiile li
eu mai puțină convin- 
oarecari poticneli, 
a 

extrem de prețioase 
punct. Au 
sării noștri 
avut satisfacția finală a clasării 
pe locul 6. Calul cu minere, ca 
și altă dată, s-a dovedit a fi a- 
paratul cel mai slab al echipei 
noastre. Deși au avut exerciții 
bune, execuțiile gimnaștilor ro
mâni au fost deficiente, greșin- 
du-se prea mult. Antrenorii Mir
cea Bădulescu, Costache Gheor
ghiu și Gheorghe Condovici au

Astăzi și miine sînt programa
te partidele penultimei etape a 
campionatului Diviziei A de judo. 
La București, în sala clubului din 
șos. Ștefan cel Mare, Dinamo 
întilni, astăzi, de la ora 13, 
Universitatea Cluj-Napoca și 
A.S.A. Tg. Mureș. Tot astăzi, 
Arad, formația locală Rapid
încerca să evite zona retrogradă
rii în cazul unor succese în par
tidele sale cu I.E.F.S. și Șc. sp. 
Unirea Iași. Cel mai interesant 
triunghiular va avea loc mîine la 
Brașov : Universitatea București

va 
pe 
pe 
la 

va

a doua, 
deconectări 
noștri au 
bor alese 
gere, cu 
tuație ce

si- 
dus la pierderea unor 

zecimi dc 
ratat însă și adver- 
direcți, astfel că am

Miine, pe stadionul „1 Mai“ din

ECHIPELE STUDENȚEȘTI DE RUGBY

— C.S.M. Sibiu — Dinamo Bra
șov. Echipa brașoveană este - ne
învinsă înaintea acestei etape. 
Dar, după cum ne-a declarat zi
lele trecute antrenorul formației 
bucureștene, M. Brăileanu, Dina
mo Brașov poate fi întrecută de 
Universitatea dacă sportivul aces
teia de la cat. ușoară iese victo
rios. Disputate se anunță și con
fruntările ce vor fi găzduite mîi- 
ne de municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej ! Olimpia București — 
CAROM — Politehnica București.

BASCHET D,VIZ1A FEMiNINA a pro-
• gromeoză miine, in cadrul

etapei a V-o a primului tur, următoarele 
meciuri : Inst. Pedagogic Tg. Mureș — 
Universitatea Timișoara, Crișul — Voința 
București. Universitatea Cluj-Napoca — 
IEFS. Olimpia București — Constructor’.! 
București, Politehnica — CSU Galați. 
Universitatea lași — Rapid. Derbyul sSp- 
tămînii este socotit jocul Universitatea 
Cluj*Napoca - iEFS ■ ROMANIA - O-

Timișoara

ALE ROMÂNIEI
SI FRANȚEI ÎNTR-0 INTERESANTĂ
1J ■>

Pentru a treia oară 
toamnă, reprezentanții 
mânești de rugby și ai 
ceze se vor afla față în 
echipele de seniori și 
ret, duminică, la ora 
stadionul „1 Mai" din 
se vor alinia reprezentativele u- 
niversitare ale României si Fran
ței. Indiscutabil, este un meci în
cărcat de ambiții de ambele părți, 
rugbyștii noștri dorind să încheie 
neînvinși sezonul în fața celor 
francezi, oaspeții, la rîndul lor, 
vor să obțină măcar, de această 
dată, o victorie pentru culorile 
„cocoșului galic".

CONFRUNTARE
în această 
școlii ro- 
celei fran- 
față. După 

de tine- 
12,30, pe 

Timișoara

Pregătit de N. Pădurcanu și M. 
Antonescu. „XV--le român a sus
ținut in această săptăminâ două 
meciuri de verificare, in special 
cu scop de omogenizare. Din lot 
tac parte o serie de jucători cu- 
noscuți — Rășcanu. Tătucu, Flo- 
rescu, Suciu. Duță („U* Timișoa
ra), Atanasiu, Nicolescu (Sportul 
studențesc), Balint (Agronomia 
Cluj-Napoca), F. Constantin, Bur- 
ghelea (Știința Petroșani) — spor
tivi remarcați și cu prilejul altor 
confruntări internaționale.

Cei 21 de 
conduși de 
Crampagne și

rugbyști francezi, 
antrenorii Jaques 
Marcel Dax, fac

parte din puternice echipe de club 
ce activează atit în prima divizie, 
cit și in cea de a doua. Cum este, 
spre exemplu, cazul înaintașului 
Ricbaud și al aripei Dehay, de la 

fundașului Grocq, 
al liniei a III-a 
Montferrand sau 
Malterre, de la

LANDA. S-a perfectat ca dubla întilnire 
cmicală dintre rep'ezentativeie de seniori 
ale României și Olande. sâ se desfă
șoare in zilele de 14 ș: 15 decerrbr.e. la 
București $i Io Ploiești • BAL CAN IA 
DE1E- întrecerile campionatelor balcon7ce 
din ccest an vor c.ec loc astfel : Io
seniori intre 26 și 28 decembrie la Sa
lonic. la senioare intre 20 ți 22 decem
brie ia Bocka Topoia. A râsras neoari- 
ficcrâ *-tucțx3 Bacccnlccei juniorilor pro- 
grasnatâ initial in luna cjgust, în Gre
cia • TURUL AL DOILEA AL DIVIZIEI 
B începe cuminicâ. Meciurile se vor dis
puta in sâK (în primul tur cj avut loc 
in aer liber) • SANCȚIUNI. Pentru unele 
nereguli constatate la partidele Diviziei 
B, au fost dictate următoarele sancțiuni: 
jocul Electrica Fieni — CSU Pitești (dis
putat la Pitești) a fost omologat cu sco
rul de 2—0, deoarece a fost arbitrat da 
D. Georgescu (jucător la CSU Pitești) in 
mod păH7n?tcr ; D. Georgescu a fost 
susperdot pe timp de 6 luni din calitatea 
de arbitru și oficial; arbitrul S- C-'.stea 
(Brașov) a fast overtzat pentru infor
mare mcoatpleiâ arbitraj slab; partida 
ASA Bocâu - CSM lași (disputata la 
lași) a fost oanologatâ cu scorul ce 
2—0. deoarece s-cu făcut presiuni asupra 
arbitrilor și s-c încercat inducerea in 
eroare a oficialilor; arbitrii I. Necgu și 
C David au fost s-spendoț! pe cite 4

CINCI MECIURI ÎN
Competiția „numărul 2“ a rug- 

byului nostru, „Cupa Federației", 
va... profita mîine de meciul stu
denților români cu cei francezi, 
programînd o nouă etapă. în fapt, 
este vorba de numai 5 partide, 
celelalte 3 (Agronomia Cluj-Napo
ca — „U“ Timișoara, C.S.M. Si
biu — Știința Petroșani și Vulcan 
— Sportul studențesc) urmînd a 
se disputa la 17 noiembrie, for
mațiile universitare furnizînd ju-

„CUPA F. R. R.“
cători meciului de la Timișoara. 
Cea mai interesantă întîlnire se 
anunță aceea de la Constanța, 
dintre puternicele echipe Farul și 
Steaua. Tot pe litoral, un alt joc 
important : T. C. Ind. Constanța
— Dinamo. La Bîrlad, Rulmentul
— Grivița Roșie, iar 
Rapid — „Poli" Iași 
Constructorul Buzău 
programul etapei.

în Capitală, 
și Gloria — 
completează

La Voulte, al 
de la Tyrosse, 
Luciani, de la 
al mijlocașului 
Begles.

Referindu-se 
re. antrenorul 
spunea t .Băieții noștri se simt 
bine, doresc să aibă o com
portare cit mai bunâ“. In timp ce 
Jacques Crampagne ne declara la 
sosire : .După cele două insuc
cese cunoscute, vrem măcar noi să 
obținem victoria. Cum și jucătorii 
dv. vor același lucru,' înseamnă 
că va fi o partidă frumoasă..."

Dar iată formațiile ce se vor 
alinia la fluierul arbitrului V. 
Cișmaș :

ROMÂNIA : Duță — Burghelea, 
Peter, Budică, Nicolescu — Ghe- 
țu, Florescu — Rășcanu, Tătucu, 
E. Stoica — Atanasiu, Malaneu — 
Ioniță, Popovici, Talpă.

FRANȚA i Grocq — Dehay, 
Rousset, Massat, Pellicia — Mal
terre, Royer — Bariolet, Labru- 
quer, Luciani — Libet, Darrie- 
usecq — Verswijer, Mailarin, Ri- 
caud.

la această Intîlni- 
M. Antonescu ne

inegal la un moment dat. Popa 
a impresionat prin cîteva victo
rii^ de anvergură, obținute la 
Bărăgan (5—0), N. Iorgu (5—1) 
și Pongraț (5—2), care îl anunță 
în continuare ca pe un spadasin 
cu frumoase perspective-

Liviu Angelescu (I.E.F.S.), cum 
am subliniat, surpriza plăcută a 
competiției a încheiat pe locul 3, 
de asemenea, cu 8 victorii 
(28:46). Cu o... plecare mai bună 
în turneul de 12, unde a pier
dut, însă, prea lejer la Pongraț, 
Iorgu și Al. lstrate, Angelescu 
ar fi putut obține- — după fi
nișul său excelent — chiar și 
performanța maximă. Oricum, și 
el încheie sezonul competițional 
intern reabilitat după unele com
portări care n-au dat satisfacție. 
Avem în vedere mai ales cele 
întîmplate la C.M. de tineret.

Surpriza neplăcută a competi
ției de spadă a prilejuit-o C. Du- 
țu, alt reprezentant al I.E.F.S., 
care a fost eliminat în turul 2. 
Este foarte adevărat, Duțu a e- 
voluat într-o serie foarte tare, 
dar — oricum — experiența sa 
trebuia să fie decisivă în obți
nerea calificării...
„Cupa României" continuă sim- 
bătă cu proba de floretă fete și 
duminică cu cea de sabie, ambe
le de la ora 8,00.

Nicoleta ALDEA 
Tiberiu BRĂDEȚEANU

ECHIPA DINAMO 
CAMPIOANĂ LA LUPTE

GRECO-ROMANE
(Urmare din pag. 1)

care în urma viețoriilor obținute 
în fața Rapidului (32—11) și 
A.S.A. Cluj-Napoca (27—13), s-a 
clasat pe locul 3, Sportivii piteș- 
teni au cedat cu 12—24 în meciul 
cu Steaua și cu 8—32 In fața e- 
chipei campioane.

N eprezentarea echipei Dunărea 
Galați a făcut ca întrecerile la 
greco-romane să se încheie încă 
de vineri seara, urmînd ca sîm- 
bătă, de la ora 9,30, sâ aibă loc 
concursul de libere. Celelalte re
zultate : Steaua cu Rapid 31—13, 
cu A.S.A. 
A.S.A. 
20—8.

Cluj-Napoca 28—4 ;
Cluj-Napoca — Rapid

£■

etape, iar antrenorul D. Pavelescu a fost 
suspendat de la conducerea echipei CSM 
lași pină la 1 ianuarie; jucătorul '* 
Dorobăț (CSM lași) a fost suspendat 
2 etape pentru atitudine nesportiva.

riri km duminica dimineața,VIVLIqiyi ora 9, din fQța întreprin
derii poligrafice 13 Decembrie (șos. Ște
fan cel Mare) se va da startul festiv 
in cea de-a 15-a ediție a ciclocrosului 
tipografilor. Startul oficial va fi dat la 
era 10 pe baza sportivă Metalul (Pan
te iimon). Paralel se vor disputa și între
cerile campionatului municipal de ciclo- 
cros.

V. 
pe

la

UAkifADAI D^3LA INTÎLNIRE DE JU- 
11 AN UD AL NiORI. Reprezentativele 
masculine de handbal juniori ale Un
gariei și României se intîlnesc la finele 
acestei sâptâmîni în doua jocuri amicale, 
programate să se desfășoare în locali
tatea maghiară Szeged.

ALEGATORI DE DIRT-TRAK 
i romani-invingatori in 

R. P. UNGARĂ. Echipa clubului sportiv 
Metalul București, formată din Gh. Sora, 
C. Voiculescu, I. Marinescu și întărită cu 
sibianul I. Bobîlneanu, a cucerit cu 34 
de puncte ,,Cupa orașului Debrețin", tro
feu transmisibil, aflat la prima ediție. 
Pe locurile 2 și 3 s-au clasat Volan De
brețin cu 30 p și Honved Miskolc cu 23 
p» echipaje în care au evoluat P. Be- 
reaj, F. Radacsi și alți motocicliști con- 
sacrați în orena internaționala.

Luni, începe la Gdansk

„TURNEUL PRIETENIA"
Așa cum am mai anunțat, tra

diționala competiție de hochei 
„Turneul Prietenia- rezervată e- 
chipelor de juniori se va desfă
șura anul acesta la Gdansk, intre 
11 și 17 noiembrie. Echipele par
ticipante au fost împărțite în două 
serii. Selecționata României va 
juca alături de reprezentativele 
U.R.S.S., R. D. Germane și selec
ționata Gdansk. In cealaltă serie 
se vor întrece Cehoslovacia, Polo
nia, Ungaria și Bulgaria. Cîștigă- 
toarele grupelor își vor disputa 
finala, iar ocupantele acelorași 
locuri în cele două serii vor juca 
între ele pentru definitivarea cla
samentului final. Hocheiștii ro
mâni vor întilni la 12 noiembrie 
echipa R. D. Germane, Ia 13 no
iembrie U.R.S.S. și la 14 noiem
brie selecționata orașului Gdansk.

LA HOCHEI JUNIORI
între cei 20 de jucători care vor 

pleca miine spre Gdansk se află 
Olenici, Gherman, Gabrieli, Nuțes- 
cu, Bartalis, Hălăucă, Chițu.

★
Echipa reprezentativă de seniori 

a României pleacă marți diminea
ță in Elveția, unde va participa 
la un turneu alături de selecționa
tele Elveției, R. D. Germane și 
echipa secundă a Cehoslovaciei. 
Turneul va avea loc între 14 și 16 
noiembrie în orașele Morges și 
Geneva. Jucătorii români vor juca 
în ordine cu Cehoslovacia (14 no
iembrie), R. D. Germana (15) și 
Elveția (16).

Sportul Pogo 7 a



PARTIDE SPLCTÂCULOASL ÎN TURNEUL FINAL 
Al CAMPIONATULUI Of POLO

Oinama și Rapid din nou învingătoare ® Duminică dimineață 
tradiționalul derby al competiției

»FINALA CUPEI DAVIS 
; CU 8 ECHIPE ?
J- Comitetul națiunilor pentru 

Cupa Davis, întrunit la Roma, pre-
1 conizează un turneu final organi- 
uzât intr-o singură tară, în orașe di
ferite. cu participarea a 8 tari.: 

■Icele patru finaliste ale zonelor eu
ropene A și B. cele două finaliste 
ale zonei asiatice, precum și fina
listele zonei americane. Proiectul 
acestei formule va fi prezentat și 
organizației A.T.P. cu prilejul 
„Turneului campionilor", care va 
avea loc între 9 și 15 decembrie 
la Melbourne. O hotărîre definiti
vă va fi luată doar anul viitor, la 
Londra, cu ocazia adunării gene
rale a F.I.L.T. Prima ediție a com
petiției în noua formulă ar putea 
avea loc în anul 1976 în Aus
tralia.

UN MECI DE HANDBAL AȘTEPTAT:
</ ii h I . *

IUGOSLAVIA - SELECȚIONATA LUMII

Dinu Popescu atacînd poarta adversă in partida de aseară Dinamo — 
Voința Cluj-Napoca din cadrul turneului final

Foto : Dragoș NEAGU

Turneul final al campionatului 
republican de polo a început asea
ră, în piscina acoperită de la Flo- 
reasca. sub auspicii dintre cele mai 
bune. Cele 4 formații angajate în 
întrecere ne-au oferit partide de 
un bun nivel tehnic, în care lupta 
pentru balon a fost aprigă (mai a- 
les în prima), din primul mirrut si 
pină la ultimul fluier al arbitrului.

în deschidere s-au întîlnit Rapid 
și Progresul : feroviarii dornici de 
o victorie la un scor cît mai con
cludent. care să le permită, măcar 
în porte (este vorba de goîaverai) 
anihilarea handicapului deținut de 
principalii lor rivali (Dinamo) în 
lupta pentru titlu, iar jucătorii 
Progresului, ambițioși de a realiza 
un rezultat mare. Și nu a lipsit să 
asistăm chiar din ziua inaugurală 
a turneului la o mare surpriză.

Rapid a condus cu 1—0 si apoi 
2—0 după cs a ratat numeroase 
ocazii clare de gol. Progresul a re
dus din handicap (1—2). dar Ilie 
Slavei a transformat rapid o lovi
tură de penalty (3—1 pentru Ra
pid). în ultimul „sfert". M. Popes
cu l-a surprins pe FI. Slavei cu 
un șut-bombă de la centru (porta
rul feroviar a și fost înlocuit după

acest gol) și Progresul s-a aflat 
din nou la un pas de egalare. Cu 
greu, în final. Rapid a mai valo
rificat o superioritate numerică, 
cîștigînd cu 4—2 (1—0, 0—0, 2—1,
1— 1). Au înscris ; Târanu. Băje- 
naru, 1. Slavei, Bartolomeu (R). 
respectiv, Miu și 87. Popescu. A 
condus A. Kiss.

Dinamo București. superioară 
din punct de vedere 'tehnic și 
tactic formației Voința Cluj-Napo
ca a obținut o victorie mai clară, 
la capătul unui joc în care bneu- 
reștenii au înotat mult, folosind 
deseori contraatacul. Poloiștii Vo
inței au depus eforturi considera
bile pentru a echilibra întrecerea, 
dar nu au reușit decit în parte. 
Scor final : 10—5 (3—0. 4—3. I—1.
2— I) pentru Dinamo. Au marcat : 
Lazăr 2. Zamțirescu 2. Popescu 2. 
Răducanu 2, Rus, Nastasiu de la 
învingători si R. Rusu. Gyarfas. 
Szilagy. Fiildp 2 de la învinși. Bun 
arbitrajul lui Fr. Simon. Tu-neui 
continuă astăzi (de la ora 18) și 
miine dimineață (ora 10). cînd este 
programat și derby-ul Rapid — Di
namo.

TURNEE DE TENIS
ș»
STOCKHOLM. Optimi de finală : 

Asbe — V. Amritraj 7—6, 7—6; Borg
- Gottfried 6—4. 6—1; Gisbert — Ko
rtes 5— S. 6—2: Vilas — McMillan 6—4. 
6—9: Orantes — Solomon 6—0. 6—2; 
Okker — Find 7—6. 6—It Riessen
— Koch 7—6, 6—4; Ramirez — 
Bengtsson 7—3. 6—3.

HOXg KONG. Sferturi de finală : 
Neweombe — Ta ytor 6—2. 9—8; Pa- 
run — Pohmann 6—2. 6—4: Case — 
Austin S—6. 6—1: Carmichael — War
wick 7—S. 5—1, abandon.

KD7XBCRGH. Cupa Dewar : fe
minin : Fernandez — Giscafre 5—7, 
«—9. 6—4.

1. ■■
Sala „Tivoli" din Ljubljana va 

găzdui în ziua de 13 noiembrie 
un meci de handbal masculin 
ieșit din comun, care — prin ca
racterul său neobișnuit — stîrneș- 
te un interes aparte. Este vorba 
despre partida dintre reprezenta
tiva Iugoslaviei și o Selecționată 
a lumii, organizată cu prilejul 
împlinirii a 25 de ani de la în
ființarea federației de specialitate 
iugoslave. Meciul se înscrie, deci, 
în cadrul unor manifestări meni
te să sublinieze festiv dezvolta
rea cunoscută a handbalului iugo
slav, avîntul general al mișcării 
sportive din tara vecină și prie
tenă și frumoasele succese obți
nute de sportivii iugoslavi în a- 
cești ultimi ani. printre care în 
handbal vom sublinia medaliile 
de aur la J.O. de Ia Miinchen si 
de două ori locul 3 Ia C.M. (1970 
și 1974) la masculin. medaliile de 
aur la C.M. din 1973 și cele de 
argint la C.M. din 1965 și 1970 la 
feminin.

Pentru acest meci, care dupâ 
cum se vede, va puncta frumosul 
palmares al handbaliștilor si 
handbalistelor din Iugoslavia, an
trenorul federal Ivan Snoț a se
lecționat un lot numeros din care 
fac parte, printre alții > portarii 
Zorko și Jivkovici, Nîmș, Kara- 
lici, Lazarevici, Lavrnici, Priba- 
nici, Miljak, Fejzuia, Mișkovici.

PROFIL CAIAC

A. V.

In meciul cu G. E. Tabaquero,

Baschetbalistele de la IEFS 
s-au desprins în final

Deși au invins în deplasare 
(60—49). baschetbalistele de la 
IEFS au avut o misiune dificilă in 
meciul susținut în orașul spaniol 
La Coruna. în compania echipei 
G. E. Tabaquero. în cadrul „Cupei 
Liliana Ronchetti". După cum ne 
transmite corespondentul nostru, 
Juan Jose Fernandez, sportivele 
românce au condus permanent, dar 
la diferențe mici și chiar minime : 
9—8, 18—17 și 44—43. ele distan- 
tindu-se doar în final. Cele mai 
bune jucătoare : Portik. Ba-lai și 
Basarabia de Ia IEFS, Maribel și 
Merche de la G. E. Tabaquero.

Alte rezultate mai importante 
din cupele europene : C.C.E. (MAS
CULIN) : Alvik Stockholm — Cse-

pel Budapesta 91—70, B. C. Hel
sinki — S.S.V. Hagen 84—79 : 
C.C.E. (FEMININ) : Union Garant 
Viena — Ignis Mataro 66—63 ; 
„CUPA LILIANA RONCHETTI" 
(FEMININ) : Logis Bruxelles — 
Maccabi Tel Aviv 60—55, Vozdovac 
Belgrad — Slavîa Praga 61—80 (în
vingătoare și în primul meci, spor
tivele cehoslovace s-an calificat 
pentru turul următor) ; „CUPA 
KORACI- (MASCULIN) : Panelli- 
nios Atena — B. C. Ostende (Bel
gia) 70—68, Zandvoort (Olanda) — 
Sarajevo 81—79. Salonic — Wel- 
fenbuttel (R.F.G.) 73—69, Mont
Marcienne (Belgia) — Spartak- 
Levski Sofia 99—108, Brina Rieti 
(Italia) — B. C. Munchen 101—86.

ANKE OHDE (R
Printre debutanțil ultimei ediții 

a campionatelor mondiale de ca- 
ac-cance. desfășurată recent la 
Tiudad de Mexico, s-a aflat și 
Jnăra reprezentantă a R.D. Ger- 
nane. caiacista Anke Ohde. in 
■ irstă de 19 ani. membră a chibu- 
'li S.C. Neubrandenburg, antre
nată de Horst Kautzke.

La XocMmilco, Anke Ohde 
fost. Indiscutabil, vedeta nr. 
finalelor în probele feminine 
caiac. Ea a cîsf.gat toate cele 
titluri mondiale, invingînd-o 
Nina Gopova cu 4 sec. (!) 
K 1 — 500 m. fibținînd apoi 
‘oria în fața echipatului nostru. 
Viorica Dumitru — Maria Nichi- 
*nrcv. în finala de K 2 — 500 
rîmoreună cu coechipiera 
Râ-bel KBster). pentru ca. 
eeiiipaj cu Kost—r. Kaschube

D. Germană)
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___ _______________ ___________ $1 
Z raoxr. &A se claseze oe primul 
ioc și la K 4 - MO m.

Așadar, ^punctaj* maxim la 
X ochi mil co și opțiuni de medalii 
pentru Montreal...

VOLEI
EDWARD SKOREK (Polonia)

Pentru prima oară In istoria 
campionatelor mondiale de volei 
pe cea mai înaltă treaptă a urcat 
echipa națională a Poloniei. Fru
moasa cupă a ediției mexicane a

fost Laminată căpitanului forma
ției EfiWARn SKOREK. sportiv 
binecunoscut fn arena internațio
nală datorită jocului prestat în 
ceie 233 de partide susținute în 
reprezentativa națională poloneză. 
La 31 de ani (s-a născut la 13 
iunie E. Skorek, decanul
de verstă al lotului, s-a dovedit a 
fi, din nou, unul dintre rempo-. 
nentii de bază, particițnnd la 
toate cele 11 part’d* susținute le 
C.M. Absolvent al Institutului de 
educație fizică din Varșovia. el 
este component al echipei Lee‘s 
Varșovia. E Skorek se remarcă 
printr-o evoluție constant bună, 
talia sa (1.93 m și 84 kg) șl ex
celenta ore să tire fteică. tehnică st 
tactică făcîndu-1 un atacant de 
temut. Totodată se evidențiază Șl 
printr-o mare mobilitate în linia 
a TI-a. Să adăugăm. în comnleta- 
r*a acestui succint profil, că este 
căsătorit și tată a doi băieți

Vor lipsi, fiind în selecționata 
lumii i portarul Arslanagici, Hor- 
vat, și Pokrajac. Alături de 
acești trei handbaliști iugo
slavi, antrenorul selecționatei 
mondiale, prof. univ. Ioan Kunst- 
Ghermănescu, președintele federa
ției române de specialitate și pre
ședinte al comisiei de metodică si 
antrenament a F.I.H., a mai soli
citat și pe i Gațu și Penii (Româ
nia), Simo (Ungaria), portarul 
Szymczak și Klempel (Polonia), 
Benes și Krepindl (Cehoslovacia), 
Maksimov (U.R.S.S.), Schmidt 
(R.F.G.), Fîscherstrom (Suedia), Do 
Andres (Spania). Turdal (Norve
gia). Așadar, începînd de luni 
seara , în saloanele hotelului 
„Belvue" din Ljubljana va fi pre
zentă la acest rendez-vous toată 
elita handbalului mondial. Meciul 
mult așteptat va avea loc, după 
cum am mai spus, miercuri 13 
noiembrie, începînd de la ora 18.

DUȘAN BUGÂR1N
Belgrad, noiembrie

Astăzi, in optimile C. C. E.

de handbal masculin

M.A.I. Moscova - Steaua
în capitala U.R.S.S. este progra

mat astăzi jocul tur din cadrul 
optimilor de finală ale C.C.E. la 
handbal masculin dintre campioa
na țării noastre, Steaua București 
și formația M.A.I. Moscova, cîș- 
tigâtoarea ediției de anul trecut, 
în rindul celor două echipe vor 
evolua jucători recunoscuți pe 
plan internațional, ca Maximov și 
Mahorln (M.A.I.), Gațu, Birtalan, 
Voina și Tudosie (Steaua).

Jocul va fi condus de polonezii 
J. Passon și R. Holeme.jko.

Returul acestei tntîlniri este 
programat în ziua de 30 noiem
brie.

TRAGtfttA IÂ SORII 
A „OPTIMIIOR" 

COPII U. f. F. A.
Ieri, la Zurich, au fost stabi

lite, prin tragere Ia sorți, meciu
rile din optimile de finală ale 
Cupei U.E.F.A. la fotbal. Jocu
rile din tur se vor desfășura la 
27 noiembrie, iar cele din retur 
la 11 decembrie. Iată programul i 
Ajax Amsterdam sau _F. C. An
vers — JHventus Torino, Napoli
— Banik Ostrava, Hamburger S. V.
— Dynamo Dresda, Partizan Bel
grad — F. C. Koln. Borussia 
Monchengladbaeh — Real Zara
goza, Dukla Praga — Twente 
Enschede. Derby County — Ve
lez Mostar, F. C. Amsterdam •— 
Fortuna Dusseldorf.

In C.C.E. și Cupa cupelor, tra
gerea Ia sorți a meciurilor din 
sferturile de finală se va efectua 
anul viitor.

TELEX
CEL MAI MARE STADION 
ACOPERIT DIN EUROPA

Cu prilejul expoziției des
chise la Viena de orașul Mos
cova, cu ocazia sesiunii C.I.O.. 
reprezentanții sportului mon
dial au putut vedea mocheta 
celui mai mare stadion oco 
perit din Europa. .

In vederea Jocurilor Olim
pice de vară din 1980. do 
caro te vor organiza, gos
podarii capitalei sovietice au 
prevăzut un stadion acoperit 
cu tribune pentru 43.000 de 
spectatori ! Noul complex va 
fi construit în chiar centrul 
Moscovei, pe locul actualului 
stadion Burevestnik, după 
proiectele arhitectei A a Gut- 
kova.

Stadionul este prevăzut cu 
o pista de 400 m din retor
ta n si cu un teren de fotbal 
la mijloc. Noutatea cea mare 
o constituie posibilitatea de a 
transforma, îr doar cîteva ore, 
întreg stadionul în... maî 
multa sal? de sport I

DUPĂ WTT, 
ACUi.i W.T.B.

Formula campionatului do 
tenis pe echipe orășenești — 
deși de un îndoielnic succes 
financiar — face acum pro
zeliți șl iatâ că managerul 
american Se an Downey inten
ționează sa puna pe picioare 
o- ..lipa a orașelor* In boxul 
nrofesionist. ..World Team 
Boxinq" (WTB) ar urma sa-șl 
înceapă întrecerile, în 18 ora
șe americane, la 18 ianuarie 
1975. Pentru fiecare echipă — 

compusa exclusiv dîn boxeri 

din categoriile pana, ușoară, 
semimijlocie, mijlocie și grea 
— sînt prevăzute (cu pauze 
de minimum două sâptârr.iri) 
14 meciuri pe an. WTB se 
arată interesată în obț»ne*ea 
participării unor boxeri euro
peni, din Franța, Anglia, Spa
nia. Meciurile se vor disputa 
în 6 reprize, finind seama de 
faptul că boxerii angajați nu 
sînt de clasă. Comisarul noii 
organizații pugilistice va fi 
fostul campion mondial la

toate categoriile Jersey Joe 
Walcott.

MARATON ISTU.L APELOR
Fostul recordman iugoslav 

de înot la 800, 1000 și 1500 m, 
400 m mixt și 200 m fluture. 
Inginerul Veljto Rogcșici este 
astăzi, la cei 33 ani ai săi, un 
fenomen al notației mondiale. 
Patru ani la rînd Rogoșîcî a 
cîștigat cursa Capri-Neapole. 
cursă-maraton care i-a adus 
consacrarea mondială. în a- 
cest an. Rogoșîcî avea să sur
prindă pe iubitorii sportului 
cu încă o performantă de 
răsunet ! o înotat de la 
Insula Hvar la pontul Split 
(aproape 43 km) impresionînd 
pe telespectatori printr-o uita- 

litote cu totul ieșită din c»- 
mun.

Acest trnseu-rr.araton î-a so
licitat aproape 10 ore de înot, 
pe un timp nu prea prielnic, 
ceea ce vine să sublinieze 
o dată în plus valoarea ma
relui campion.

în portul Split peste SO 000 
de oameni l-au aclamat pe 
Rogoșici pe ultimii metri. 
Străbătuți cu o prespețfme de 
parca atunci s-ar fi aruncat 
In valurile mării.

Ce definește fenomenul 
Rogeș'cl ? Curajul, forța, teh
nica perfectă, puterea de a- 
daptare la apa mării și la 
condițiile atmosferice, dragos
tea pentru sport, dîrzenia șl 
dorința obținerii unei noi per
formanțe.

UN MECI-PARiU 
CONNORS — LAVER ?
Moda marilor pariuri la te

nis suscită Interes în lumea 
suporterilor americani aî a- 
cestuî sport. Din New York 
se anunță că In cursul lunii 
Ianuarie 1975 va fi organizat 
un meci (cel mai bun din 5 
seturi) între australianul Rod 
Laver șl americanul Jimmy 
Connorș, învingătorul urmînd 

să primească un mare pre
miu. *Se pare că cei doi te
ri i imani nu s-au mai întîlnit 
pină acum într-un meci oii- 
eloi.

DiPLOME DE MERIT
Trei mari personalități ale 

vieții sportive internaționale 
au primit recent Diploma o- 
limpicâ, distincție acordată de 
C.I.O. cu prilejul sesiunii de 
la Viena.

Cei trei sînt : Stanley Rous, 

fostul p'eședinte al Federației 
Internationale de fotbal 
(FIFA) ; Philip Noel-Baker, 
laureat al premiului Nobel 
pșntru pace, fost participant 
la Jocurile Olimpice din 1912 
și 1920, președinte al Con
siliului internațional pentru 
educație fizică șl sport 
(Cl EPS) ; Jean Borotra, fost 
celebru „Davis-cup-man" fran
cez, de asemenea participant 
la J.O. din 1920 șj, vicepre
ședinte al Cl EPS

UN MONUMENT 
PENTRU ABEBE BIKILA
La cimitirul central din

Adis-Abeba, în cadrul unei
ceremonii oficiale, a fost 

dezvelit un monument ridicat 
în memoria celebrului mara- 
tonist etiopian Abebo Bikila. 
dublu campion olimpic, la 
Roma (1960) și Tokîo (1964). 
La festivitate au participat 
peste 10 000 de persoane și 
reprezentanți ai oficialităților.

După cum se știe, în cursul 
anului 1969, Bikila a fost vic
tima unui grav accident da 
automobil. Ultimii ani ai vie
ții sale i-a petrecut, ca in
firm, cu o paroltzie parțială, 
într-un cărucior de invalid.

BAZIN FĂRĂ VALURI 
LA MONTREAL

Datorită unor inovații, ba
zinul din Parcul olimpic de 
la Montreal va deveni o pis
cină unîcă în lume. Este vor
ba de un deversor de o 
concepție inedită, eliminînd 
aproape total valurile, și de 
4 metri suplimentari de lăr
gime. In urma acestor ame
najări se speră că la J.O. 
1976 se vor bate multe recor
duri mondiale.

Bazinul de notație va avea 
25 m lățime, în loc de 21 m 
cît are în mod obișnuit, și 
o lungime regulamentară de 
50 m. Astfel, după Jocul I, 
în funcție de necesități, cu 
ajutorul unui perete amovibil 
se vor putea crea două ba
zine de 25 m. In privința de- 
versorului care elimină valu
rile, este vorba pur și simplu 
de o rigolă care înconjoară 
bazinul ca un brîu, pentru 
a împiedica debordarea apel. 
In acest fel se asigură și us
căciunea malurilor.

Cu trei etape înainte de final, Di
namo Kiev se poate considera cam
pioană a U.R.S.S. După 27 de etape, 
Dinam o are 39 de puncte și este ur
mată de Spartak cu 33 p. Așadar, 
după ce au cucerit Cupa, fotbaliștii 
din Kiev vor obține în curînd un 
nou trofeu.
La Derby, meci pentru ^Cupa Linii 
europene® la tenis de masă : Suedia 
— Anglia 4—3. Stellan Bengtsson l-a 
întrecut cu 2—1 pe Douglas si a cîș
tigat cu 2—0 la Neale. Douglas l-a 
învins cu 2—1 pe Kjell Johansson.
Primul joc dintre echipa Spartakus 
Budapesta si B.M.G. Barcelona, pen
tru optimile de finală ale Cu net 
campionilor europeni la handbal 
masculin s-a încheiat cu victoria gaz
delor de 28—17 (13—7). Cei mai buni 
tucătorl ai formației mașhiare au 
fost Szabo si Stiller, care au înscris 
9 și respectiv 8 goluri. Partida a fost 
condusă de arbitrii români Vasile 
Sidea și Pândele Cîrligeanu.
La Poznan. Ia hochei ne gheată, me
ciul dintre echipele Poloniei și R.D. 
Germane s-a încheiat la egalitate : 
4—4 (2—2, 2-2, 0—0).
Meciul de tenis dintre echipele Da
nemarcei sî Poloniei, disnutat la Co
penhaga. în cadrul competiției euro
pene pe teren acoperit, s-a încheiat 
cu scorul de 3—2 in favoarea gazde
lor.
LTn caz fără precedent în analele 
boxului : fostul campion mondial la 
categoria cocos si apoi la pană, bra
zilianul Eder Jofre. încearcă pentru 
a treia oară să recucerească titlul, 
după ce a părăsit ringul. .Tofre. acum 
în vîrstă de 38 de ani, dună un an 
de pauză, va întîlni pe columbianul 
Bernardo Caraballo.
La Paris, în meci amical de voleî 
masculin: Franța — R.P. Chineză 3—1 
(15—17, 15—11, 15—12. 15—3).
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