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ȘI LA VATRA DORNEI 

SE POATE FACE 
SPORT DE PERFORMANTĂ!
- Citeva concluzii pe 
raionale de dare de
Ca pretutindeni în (ară, 

activiști obștești, instruc
tori, sportivi fruntași, an
trenori, profesori de edu
cație fizică și numeroși de
legați ai asociațiilor au 
participat la lucrările Con
ferinței raionale de dare 
de seamă și alegeri. Ra
portul prezentat de către 
tov. Moria Chiriluș, preșe
dintele Consiliului raional 
UCFS Vatra Dornei, a ofe
rit o imagine cuprinzătoare 
a realizărilor: au fost or
ganizate 270 de ..duminici 
cultural-sportive“ ; 1136 de 
tineri au devenit purtători 
ai Insignei de polisportiv, 
iar 558 au trecut și probele 
gradului II. Aceste cifre 
— din cele multe cuprin
se în darea de seamă — 
conțin o apreciabilă canti
tate de muncă, pricepere și 
entuziasm, fiind rodul ac
tivității conștiincioase de
puse de majoritatea acti
viștilor voluntari.

Relic find succesele obți
nute, materialul prezentat 
a scos la iveală- și o serie 
de neajunsuri. Este vorba, 
în primul rînd, de negli
jarea unei importante ac
țiuni recreativ-educative : 
turismul. în cursul anului

marginea conferinței 
seamă șl alegeri - 

trecut, de exemplu, s-au 
organizat prea puține ex
cursii, în ciuda faptului că 
geografia raionului oferă 
multiple posibilități pentru 
dezvoltarea turismului de 
masă. Trebuie spus, de 
asemenea, că spartachia- 
dele de iarnă și de vară, 
concursurile pentru trecerea 
probelor Insignei de poli
sportiv și „duminicile cul
tural-sportive" nu s-au si
tuat în centrul preocupă
rilor unor asociații.

Nici în sportul de per
formanță nu s-au obținut 
realizări pc măsura posi
bilităților reale ale raio
nului. Majoritatea vorbito
rilor care au luat cuvîntul 
la discuții s-au referit la 
cauzele care au făcut ca 
ramurile de sport specifice 
iernii : schiul, hocheiul, 
patinajul să nu se dezvol
te pe măsura resurselor 
locale. lată-le :

• Toate forțele au fost 
concentrate la schi asupra 
orașului Vatra Dornei 
(ceea ce nu e rău), însă 
s-au neglijat celelalte lo-

TR. IOANIȚESCU
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Rafinăria Teleajen a învins Știința Petroșeni 
în „Cupa F. R. H."

In „Cupa F.R.H.” au început 
meciurile interregionale. Du
minică dimineața și luni după 
amiază sala Floreasca din Ca
pitală a găzduit partida tur- 
retur dintre formațiile Rafină
ria Teleajen și Știința Petro- 
?eni. în ambele meciuri vic
toria a fost de partea repre-

Fotbaliștii 
de la Universitatea 
Craiova, în turneu 

în R. D. Germană
Liderul campionatului ca

tegoriei A, UNIVERSITA
TEA CRAIOVA, a plecat 
ieri în R. D. Germană pen
tru un turneu de trei jocuri. 
Studenții vor întîlni la 9 fe
bruarie formația Dynamo 
Dresda, iar în zilele de 11 
și 13 februarie vor juca — 
de două ori — cu Dynamo 
Berlin.

zentantilor regiunii Ploiești, 
care s-au calificat astfel in 
etapa următoare a competi
ției. In prima intilnire rezul
tatul a fost 33—18 (18—8), iar 
in a doua 22—ÎS (14—8).

sau

Moment de tensiune la poatta echipei Dinamo, in meciul cu Steaua disputat in cel 
de al doilea tur al campionatului. Calamar (Steaua), flancat de G. Szabo încearcă 

să scoată pucul dintre patinele Iui Făgăraș (Dinamo)

Steaua
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Programul competiției internaționale 
de volei „Cupa 16 Februarie"

Așa cum se știe, Capitala va găzdui în a doua jumătate a 
acestei săptămîni o interesantă competiție internațională femi
nină de volei, organizată de clubul sportiv hucurcștean Rapid. 
dotată cu „Cupa 16 Februarie".

Programul meciurilor din cele trei etape ale competiției, 
care se va desfășura la Giulești, în sala renovată a clubului 
sportiv organizator, a fost stabilit astfel :

vineri 10 februarie, cu începere de la ora 17: Rapid Bucu
rești—Spartak Subotiea și, în continuare, Penicilina lași—Selec
ționata feroviară a Cehoslovaciei ;

simbătă 11 februarie, cu începere de la ora 17: Spartak Subo- 
tica—Selecționata feroviară a Cehoslovaciei. Rapid—Penicilina ;

duminică 12 februarie, cu începere de la ora 10 : Penicilina— 
Spartak Subotiea, Rapid—Selecționata feroviară a Cehoslovaciei.

Scrimeri români la Campionatele 
internaționale

Intre 9 și 12 februarie vor 
avea loc la Bydgoszez Cam
pionatele internaționale de scri
mă ale Poloniei. Au fost in
vitați sportivi din peste 10 
țări, printre care și România. 
Lotul țării noastre va fi con
dus de antrenorul federal Va
sile Chelaru și va cuprinde pe 
Ileana Drimbă, Marina Stanca, 
Ecaterina Iencic, Suzana Tasi, 
Ionel Drimbă, Itiliu Falb, Ște

fan Ilaukler (floretă), Al. Mi
ronov, N. Marinescu. Șt. Mol- 
danschi și I. Sepeșiu (spadă),

ale Poloniei
Octavian Vintilă, Hariton Bă- 
descu, Dumitru Vornicu și Al. 
Nilcâ (sabie).

De astăzi și pînă dumi
nică, patinoarul „23 Au
gust* găzduiește ultimul 
act al întrecerii pentru 
titlul de campioană repu
blicană la hochei pe 
gheață. In mod practic, 
după desfășurarea celor 
trei tururi ale competiției, 
doar două echipe mai pot 
emite pretenții la cuceri
rea acestui titlu. Este vor
ba de STEAUA (care are 
un avans de 2 puncte față 
de a doua clasată) și DI
NAMO. Celelalte formații 
(Avîntul. Agronomia, Tîr- 
nava și Politehnica) nu 
mai au nici un fel de șan
se, dar rezultatele lor din 
meciurile cu Steaua și Di
namo pot influența clasa
mentul final.

La ora actuală clasamen
tul competiției este urmă
torul <

1. Steaua București
15 12 2 1 146— 23 26

2. Dinamo București
15 11 2 2 92— 30 24

3. Avîntul M. Ciuc
15 9 2 4 94— 48 20

4. Agronomia Cluj
15 6 2 7 69— 86 14

5. Tîrnava Odorhei
15 2 0 1 3 19—156 4

6. Politehnica București
15 1 o 14 31—108 ?

(Continuare în pag. a 2-a)

Biatloniștii români participă 
la Concursul preolimpic

Cum mai aștep
ta Orâștia întoar
cerea din armată 
a lui Traian Con
tor și Vasile lor- 
dache ! Erau doar 
(înainte de pleca
re) elementele de 
bază ale echipei 
de fotbal „Dacia", 
stîlpii de nădejde 
în care se pusese 
speranța promovării 
categoria C. Tot timpul cît aceștia 
au fost departe, amatorii de sport 
din Orăștie au socotit, prin sca
dență, lunile, săptămînile și zilele 
ce mai rămîneau pînă la sosirea 
lor. Toți aveau convingerea că, după 
terminarea stagiului, cei doi se vor 
alătura cu trup și suflet eforturilor 
depuse de ceilalți echipieri și vor 
face treabă bună. Dar, vorba aceea j 
„Nu te aștepta la prea mult ca să 
n-ai dezamăgiri*.

lată că au sosit... idolii I l-au

IEȘIȚI URGENT
DIN • •• OFSAID!

din regiune în așteptat localnicii în gară să le dea 
flori și să le ureze „bun sosit" ; i-au 
primit colegii cu brațele deschise, 
invitîndu-i chiar din ziua aceea la 
echipă ; i-a măgulit antrenorul, spu- 
nîndu-le : „Sînteți băieții mei de nă
dejde” ; le-a fost asigurat un loc de 
muncă stabil. Ce se putea mai mult ?

Și, s-au apucat băieții de treabă. 
Dar, nu pentru mult timp ; așa, pînă 
a trecut perioada de... aclimatizare 
(pînă le scoatem ochii celorlalți !), 
pînă' s-au simțit stăpîni pe situație 
și au prins nițel „cheag". Apoi, au

început „subterfugiile" : azi o 
absență la servici (am eu oa
menii mei să mi-o motiveze), 
mîine una în teren (antrenorul 
e „obligat* să mi-o treacă cu 
vederea), un chef de noapte 
(unul mic) fiindcă nu afectează 
forma, un joc de cărți cu pre
lungiri (au învățat ei că în 
prelungiri se decide... victo
ria). Toate astea pentru că își 
spuneau : „N-are cine să ne 
acuze ; cei de aici au nevoie 

de noi ca de... 
aer".

Văzînd că le 
merge, au perse
verat. Urmarea ? 
Zeci de absențe 
nemotivate la ser
vici și antrena
mente (slaba pre
gătire s-a făcut 
repede simțită în 
randamentul scăzut^ 
dădeau în jocuri), 
' " asupra corn-

pe care aceștiape care aceștia îl 
ploaie de „reclamații 
porter ii lor.

Puși în discuția colectivului pen
tru abateri 
ducție și 
Contor și

de la disciplina de pro- 
pentru viață nesportivă, 
lordache au reacționot

GHEORGHE BĂLAȘA

(Continuare în pag. a 3-a)

I. Bobit (Steagul roșu Brașov) a avut o compor
tare remarcabilă in cursele de slalom special dis
putate în cadrul „Cupei Poiana Brașov", cucerind 

primul loc și simbătă și duminică
Foto: P. Romoșan

Competițiile interne de schi 
de la sfîrșitul săptăminii

Fără îndoială, cea mai 
importantă activitate a 
schiorilor noștri va fi, la 
sfîrșitul acestei săptămîni 
și la începutul celei vii
toare, participarea la Con
cursul preolimpic de Nat
ion care se va desfășura 
vineri 10 februarie șl luni 
13 februarie în stațiunea 
Autrans (1 050 m altitudi

ne) din masivul Vercors. 
Alături de biatloniști din 
Norvegia, Suedia, U.R.S.S. 
Franța, R. D. Germană. 
Polonia, vor lua parte și 
sportivii români C- Cara- 
bela, Gh. Vilmoș, Gh 
Cimpoia și N. Bărbășescu 
(antrenor: M. Stuparu)

(Continuare in pag. a 2-a )



Finala campionatelor de vitezaMT/IMd

mediocritatea!
PUTINE PARTIDE DE 
BUNĂ CALITATE ÎN 

PRIMA GALA A 
JUNIORILOR

Sala de festivități a „Uzi
nelor Semănătoarea” a 
fost luată cu asalt, dumi
nică dimineața, de nume
roși iubitori ai boxului 
dornici să asiste la prima 
reuniune a anului. Gala, 
rezervată juniorilor bucu- 
reșteni care se întrec pen
tru obținerea calificării în 
etapele superioare ale 
campionatului republican, 
nu a avut darul să arate 
lucruri îmbucurătoare pen
tru cei care urmăresc ac
tivitatea pugilisticâ. Ne re
ferim în special la nivelul 
tehnic scăzut arătat de 
majoritatea celor care au 
evoluat în ring. Și fiind 
vorba de juniori, este bine 
ca antrenorii să înlăture 
din timp lipsurile mani
festate de elevii lor : lovi
turi numai la figură, joc 
de picioare nesatisfăcător, 
eschivele foarte rar între
buințate, apărarea slabă, 
atac cu capul, lovituri cu 
mănușa deschisă etc.

Dintre cei 24 de tineri 
boxeri care au urcat trep
tele ringului, doar Ion 
Adam (Progresul), Gheor- 
ghe Sima (Steaua) și 
Gheorghe Boț (Viitorul) 
au arătat reale aptitudini 
pentru acest frumos sport 
și dacă, în continuare, vor 
fi pregătiți cu atenție ei 
vor putea deveni pugiliști 
valoroși, iată rezultatele : 
JUNIORI MICI (3 reprize 
x 2 min.), minimă : Ion
Adam (Progresul) b.p. Ion 
Mihai (Centrul școlar); 
muscă : Marin Popescu 
(Voința) b.p. Ion Dobres- 
cu (Olimpia), Gheorghe 
Sima (Steaua) b.p. Adrian 
Moraru (Metalurgistul); se- 
miușoară : Al. Zamfir
(S.P.O.B.) cîștigă prin a- 
bandon la Constantin Po- 
pazu (Rapid). JUNIORI 
MART. (3x3): hîrtie : Petre 
Petrescu (Metalul) b.p. 
Tudor Ștefănescu (Voința); 
cocoș: Florentin Boroianu 
(Rapid) b.p. Alexandru 
Ștefan (Olimpia), Gheor
ghe Boț (Viitorul) b.p. 
Teodor Sabău (Olimpia), 
Ion Ardeleanu (Metalul) 
b.p. Vasile Crăciunescu 
(Rapid), Vergică Petrache 
(Olimpia) b.p. Sterian Dră- 
ghici (Metalul), Nicolae 
Dragomirescu (Confecția) 
cîștigă prin abandon la Ni
colae Țintea (Olimpia), 
Gheorghe Dinu (Voința) 
b.p. Dumitru Tudose (Vi
itorul), Dumitru Mînăsti- 
reanu (Progresul) cîștigă 
prin abandon la Alexan
dru Mare (Rapid).

P. IOVAN

*
HOCHE!

primul start în întrecerile finale ale campionatelor repu- 
la care participă sportivi din București, Brașov, Cluj’, 

Tg. Mureș, Gheorgliieni și M. “
Lecturînd lista înscrierilor 

avalanșă de juniori și copii, cei 
clubului Mureșul Tg. Mureș și 
juniorilor vor fi prezenți Hori a

Mîine dimineață se dă 
blicane de patinaj viteză,

Ciuc.
la diferitele probe, am constatat o adevărată... 

mai multi concurenți din aceste categorii aparținînd 
Agronomici Cluj’. La startul întrecerilor rezervate 

j_______  __ _x___  .. Timiș, autor a două noi recorduri, Maria Tașnadi,
Anelise Ștefani, Alexandru Maghîaroși și alți tineri capabili de rezultate valo
roase. Lupta pentru titlul de campion absolut al țării se anunță, de asemenea, 
viu disputată, la primul loc emițînd justificate pretenții Emilian Papuc, Andrei 
Okoș, Dan Lăzărescu, Ștefan Pap ș.a.

Finala pe țară a campionatelor republicane are Ioc pe pista asociației Avîntul 
M. Ciuc.

HAHOBAL

Intrate 4n etapele 
mergătoare turneelor 
nale, atît „Cupa F.R.H." 
rezervată echipelor de se
niori, cît și „Cupa Sportul 
popular”, deschisă forma
țiilor de juniori, au pro
gramat la sfîrșitul săptă- 
mînli trecute jocuri de 
calificare. în general, 
partidele s-au încheiat cu 
rezultate normale, echi
pele favorite învingînd la 
mari diferențe de 
Acest fapt arată 
toate formațiile

scor, 
că nu 
noastre 

fruntașe se pregătesc cu 
aceeași seriozitate și în 
timpul iernii. Mai dispu
tate au fost meciurile din 
cadrul „Cupei Sportul 
popular", nivelul lor teh
nic și tactic putînd fi con
siderat mulțumitor. ’ “ ”
rezultatele 
țări ale 
noștri :

Reșița.
1 000 de spectatori au asis
tat la un joc de foarte 
bună factură tehnică, dis
putat în cadrul „Cupei 
Sportul popular". Echipele 
Șc. sp. Reșița și Șc. sp. 
nr. 1 București au fumir

Iată
și scurte rela- 

corespondențilorMai bine de

(Urmare din pag. I)
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Albu- I

cu sccrul de 31—17

meci 
,Cupa

ca munca de
săapărare, au 

ultimele mi- 
Arcan-coresp.

SPORT DE PERFORMANJâ!

partea 
(7—5, 
cali- O frumoasa acțiune a lui Adrian Mateescu (Steaua), unul din jucătorii pe 

care ii vom revedea în „Cupa de primăvară" Foto : V. Bageac

Mita (2—6, 
iar C. Po-

Sportul popular'1
zat o întîlnire echilibrată, 
în care handbaliștii bucu- 
reșteni au obținut o vic
torie la limită : 14—13
(7—3). (I. Plăvițu-coresp.).

Timișoara. La sfîrșitul 
unei partide dinamice, cu 
o pasionantă evoluție a 
scorului, formația femi
nină a Șc. sportive Timi
șoara a întrecut-o pe cea 
a Șc. sportive Ploiești, cu 
scorul de 4—3 (1—2). în 
primele minute handbalis
tele din Ploiești au con
dus cu 2—0, dar în cele 
din urmă, comițînd multe 
greșeli de 
pierdut în 
nute. (P. 
principal).

Galați. Tinerele handba
liste din echipa Politeh
nica II au realizat o nouă 
victorie în „Cupa Sportul 
popular”, întrecînd forma
ția Șc. sportive din Con
stanța cu 6—3 (4—1). O 
bună impresie a lăsat Me
lania Miron din echipa 

gazdă. (T. Siriopol, Gh. 
Arsen e-corespondenți).

Tg. Mureș. în localitate 
au avut loc două meciuri 
de calificare cadrul

„Cupei Sportul popular", 
în prima partidă echipa 
masculină a Șc. sportive 
din Tg.
cut-o pe 
tive din 
de 38—7 
formația 
București

Mureș a între
cea a Șc. spor- 

Oradea cu scorul 
(13—5). La fete,

Șc. sportive nr. 1 
a învins Șc. 

sportivă din Tg. Mureș cu 
16—9 (6—4), la capătul unui 
joc frumos. (C. 
coresp.).

Brașov. într-un 
contînd pentru 
Sportul popular” reprezen
tativa masculină a Liceu
lui nr. 2 Brașov a învins 
echipa Liceului nr. 2 Con
stanța
(18—7). (E. Bogdan-coresp.).

calități. In plus, nu se acordă a- 
tenția cuvenită 
tinerelor elemente, 
fiind

• 
tineri 
greș a 
lor existente în procesul de instruire. 
Cea mai mare greutate o constituie 
întreținerea gheții patinoarului Olim
pia, treabă pe care o fac jucătorii 
și antrenorul Veniamin Guga.

• Deși In orașul Vatra Domei 
există un patinoar, el nu este dat 
în folosința publicului. Cu puțin 
spirit gospodăresc, baza sportivă de 
iarnă a asociației Olimpia ar putea 
fi exploatată din plin, în aceste zile.

• în sfîrșit. o cauză generală : 
cu excepția orașului Vatra Dornei, 
școala — marele rezervor de cadre 
— nu a fost îndeajuns folosită pen
tru depistarea elementelor de pers
pectivă.

De asemenea, nu trebuie pierdute 
din vedere nici atletismul (unde e- 
xistă reale perspective de dezvol
tare a acestui sport, prin înființarea 
unui centru de inițiere condus de 
antrenoarele Viorica Gherman și lu- 
lia Bușea), boxul, fotbalul, șahul și 
tenisul de masă, ramuri de sport la 
care raionul Vatra Dornei a începui 
să se afirme, deocamdată, pe plan 
regional. Ridicarea calificării antre
norilor, asigurarea stabilității 
drelor tehnice, dotarea în continuare 
a secțiilor nominalizate cu materiale 
sportive necesare, înlăturarea lipsu
rilor amintite mai sus — iată numai 
cîteva măsuri pentru 
creștere a viitorilor performeri 
dea roadele așteptate, pentru ca și 
în raionul Vatra Dornei sportul de 
performanță să obțină rezultate bune.

întrecerilor rezervate 
aceste concursuri 

adesea formale.
La hochei sînt, ca și la schi, 
dotați, dar ei nu pot pro- 
suficient, datorită defecțiuni-

TEN IS DE CÎMP

Primul concurs de

prima 
a anu- 

acoperit, se 
desfășurare, 
de simplu 
cunosc pri- 
în sferturile

din
Cruceanu

De ce 1-ați uitat 
pe atletul din Sînleani?

La redacție a sosit o scrisoare. 
Poartă data de 27 ianuarie și a fost 
expediată din comuna Sînleani, de 
lingă Arad. 
Racz — este 
al atletismului, căruia i-a dedicat, 
cu pasiune, patru decenii de viață 
și activitate. Ne-am amintit că acum 
cîțiva ani. pe o zi de arșiță, l-am 
vizitat acasă, în Sînleani, și că a- 
tunci am ascultat emoționanta po
vestire a anilor petrecuți pe stadi
oane și șosele, în întreceri care au 
adunat mii și mii de kilometri. A- 
tunci Carol Racz era fericit. Desco
perise la Sînleani cîțiva tineri talen- 
tati și le arăta cu dragoste și răb
dare drumul performanțelor. îm
preună cu ei, dorea din tot sufletul 
să sporească succesele atletismului a- 
râdean.

Desfăcînd scrisoarea, ne gîndeam 
că vom afla acum ceva despre îm
plinirea acestor năzuințe. Dar...

„M-am îmbolnăvit și după 40 de 
ani de 
renunț
— ne 
ce mă 
tul că 
cut, și 
asociația 
Consiliul 
Arad au 
atlet. Nu 
ce am, nici de ce. nu mai vin la an
trenamente sau la concursuri. Știți 
cît de dureroasă este această ui
tare

Noi știm, tovarășe Racz. Dar, ar 
fi trebuit să știe și cei pe care i-ai 
reprezentat ani și ani de zile, cei 
pentru culorile cărora ai luptat cu 
atîta voință de a învinge în zeci și 
zeci de competiții atletice.

Ce părere aveți tovarăși din con
ducerea asociației U.T.A. și din ca
drul Consiliului clubului orășenesc 
UCFS Arad ? Poate că acum...

Semnatarul — Carol 
un statornic prieten

activitate atletică a trebuit să 
la antrenamente și concursuri 
scrie Carol Racz. Dar. ceea 
doare cel mai mult este fap- 
toți acei pc care i-am cunos- 
în primul rînd tovarășii de la 

sportivă U.T.A. și de la 
clubului orășenesc UCFS- 
uitat cu totul de bătrînul 
m-a întrebat nimeni nici

Azi, ultima zi
pentru concursul
special Pronoexpres

în acest an
„Cupa Steaua", 

competiție de tenis 
lui pe teren 
află în plină

în proba 
masculin se 
mii calificați
de finală. Printre aceștia 
se numără Petre Mărmu- 
reanu și Gunther Bosch, 
care au trecut fără dificul
tate de adversarii lor de 
pînă acum. In schimb, V. 
Serester a luptat trei se-

Steaua sau Dinamo?
(Urmare din pag. 1)

In cazul în care Steaua 
și Dinamo vor totaliza, la 
sfîrșitul campionatului, a-

Geza Szabo (Steaua) 
conduce in clasamentul 
golgeterilor cu 28 go- 

este 
(A-

luri înscris e. El 
urmat de I. Szabo 
vîntul) 27 goluri, Gali 
(Agronomia) și Calamar 
(Steaua) cu cîte 18 go

luri

celași număr de puncte, 
ordinea în clasament va fi 
decisă, conform regula
mentului, de golaverajul 
(prin scădere) al rezultate
lor primelor trei clasate, 
înaintea ultimelor partide 
ale campionatului situația 
golaverajului se prezintă 
astfel : Steaua 26—13 (+13). 
Dinamo 21—19 (+2), Avîn
tul 14—29 (—15).

La fel se va proceda 
în cazul ultimului loc. 
ipoteza în care Tîmava 
Politehnica vor realiza 
celași număr de puncte 
va ține seamă de situația 
golaverajului ultimelor trei 
clasate : Agronomia 47—15 
(+32), Tîmava 13—35 (—22) 
și Politehnica 19—29 (—10).

Iată dar o serie de si
tuații a 
n-o vom 
duminică

Astăzi 
primele trei 
turului IV: ora 9: STEAUA
— POLITEHNICA ; ora 
17 : AGRONOMIA — TÎR- 
NAVA : ora 19 : DINAMO
— AVÎNTUL.

Un clasament pe care-1 
dorim... nemodificat este 
cel al penalizărilor : Po
litehnica 110’, Dinamo 94’, 
Agronomia 89’, Avîntul 58’. 
Tîmava 54' și Steaua 48’. 
Din acest clasament reiese 
că cele șase echipe au ju
cat 453 de minute (!) în 
inferioritate numerică a- 
vind unul sau mai mulți 
jucători eliminați. .

turi cu N. 
6—2, 6—2), 
povici a întîmpinat o rezis
tență dîrză 
lui
8—6. Celor patru 
ficați li se vor adăuga în
vingătorii din meciurile I. 
Năstasc—Sotiriu, Boaghe 
— Navroțchi, C. Năstase— 
Mocanu, Dron — Bondoc.

Iată și cîteva rezultate 
din competiția feminină: 
Mariana Ciogolea — Ma
riana Oargă 6—2, 
Iudit Dibar — Stela 
6—0, 6—1; Sanda 
Ciogolea — Adriana 
na 6—4,6—0.

RUGB! La ordinea zilei:
„Cupa de primăvară66

scm

Si 
In 
si 
a- 
se

căror rezolvare 
putea afla decît 
seara.
sînt programate 

meciuri ale

6—2 ;
Code 
Dron
C&U-

(Urmare din pag. 1)

care părăsesc Capitala în 
cursul zilei de astăzi. Pro
gramul Concursului preo
limpic prevede ca vineri 
să se dispute cursa in
dividuală de 20 km, iar 
luni ștafeta 4 x 7,5 km.

în țară se vor desfășu
ra campionatele regionale 
la probe alpine, iar acolo 
unde nu au avut loc pînă a- 
cum, și la probe de fond. 
Săritorii seniori și juniori 
vor participa la „Cupa A. 
S. Armata Brașov“, găz
duită de trambulina mij
locie din Poiana Brașov-

Cit privește „Cupa- Ro
mâniei1* la fond, progra
mată inițial pentru sîm- 
bătă și duminică, aceasta

Așadar, din nou la rugbi. La sfîrșitul acestei săptămîni, Capitala va fi gazda 
de 
în 
de 
de

primelor meciuri ale anului. Prilejul ? Tradiționala competiție dotată cu „Cupa 
primăvară* (n.n. de ce nu „Cupa de iarnă“, din moment ce ea se desfășoară 
această lună?). Inițiativa merită toate felicitările. Ea permite echipelor noastre 
rugbi să fie prezente continuu în activitate, să-și verifice, 
pregătire în vederea apropiatei activități competiționale

totodată, stadiul
oficiale.

preolimpic
a fost amînată pentru zi
lele de 11 și 12 martie.

• Comisia de schi a o- 
rașului Petroșeni a orga
nizat în colaborare cu 
A. S. Parîngul un reușit 
concurs. Tată primii cla
sați în întrecerile ce au 
angrenat schiori de la 
Parîngul, Voința și Școala 
sportivă din Petroșeni : 
SLALOM SPECIAL* ju
niori : 1. V. Mihuț (Șc. 
sp.), 2. M- Matius (Parîn
gul), 3. A. Anghel (Voin
ța); seniori: 1. D. Bîr- 
lida, 2. Gh. Todor, 3. I. 
Lauran (toți de la Parîn
gul); băieți: 1. Alex. Bic- 
skei, 2. L. Matius, 3. C. 
Rusu; fetițe : 1. Cornelia 
Maican, 2. Viorica Hup- 
ca, 3. Florica Vișan (TI- 
TU CORNEA-coresp.).

La actuala ediție a com
petiției vor participa 8 e- 
chipe, 6 din categoria A 
și două din „B", grupate 
astfel : seria I -— Grivița 
roșie, Dinamo, Gloria și 
Constructorul ; seria a II-a 
— Steaua, Progresul, Ra
pid și Vulcan. Prima eta
pă a „Cupei de primăvară" 
va avea loc duminică 12 
februarie și ea cuprinde 
cîteva meciuri deosebit de 
atractive, în perspectivă : 
Steaua—Rapid, Dinamo— 
Gloria și Grivița roșie—- 
Constructorul. Cel de-al 
4-lea meci al etapei: Pro
gresul— V u lean.

Cîteva caracteristici ale 
competiției. Mai întîi, fap
tul că în etapa inaugu
rală meciurile vor fi limi
tate la două reprize a cîte 
30 de minute. în etapa a 
Il-a durata reprizelor va 
fi de 35 de minute, unnînd 
ca abia în ultima etapă 
partidele să aj’ungă la des
fășurarea regulamentară, 
două reprize a cîte 40 de 
minute. Se precizează că,

în caz de egalitate, fie
care. echipă va beneficia de 
cîte 5 lovituri de pedeapsă 
executate de jucători di
feriți, de pe linia de 22 
m. Dacă și în acest caz 
egalitatea se va menține, 
atunci criteriul de stabilire 
a victoriei va fi media de 
vîrstă a echipelor. Apoi, 
în fiecare meci echipele pot 
efectua pînă la 10 schim
bări de jucători. Aceasta, 
pentru a putea „roda44 cît 
mai mulți sportivi.

Cum va fi desemnată 
câștigătoarea competiției ? 
învingătoarele din etapa I 
vor juca în etapa urmă
toare pentru locurile 1—2, 
iar învinsele pentru locu
rile 3—4. Apoi, în ultima 
etapă jocurile vor avea loc 
între ocupantele locurilor 
similare în cele două se
rii : 1 cu 1 pentru stabili
rea cîștigătoarei, 2 cu 2 
ctc.

Toate meciurile se vor 
desfășura pe stadionul 
Constructorul.

Numai astăzi vă mai pu
teți depune buletinele pen
tru concursul special Pro
noexpres a cărui tragere 
va avea loc mîine la Bucu
rești.

— O NOUĂ FORMULA 
cu extrageri duble

— SE 
MERE

— SE 
PA PE 
TE 50°/#

— PENTRU PRIMA OA
RA, CÎȘTIGURI CU 3 DIN 8. 

SE ATRIBUIE
10 AUTOTURISME î 1 

„FIAT 1300”, 1 „RENAULT 
10 MAJOR", 1 „MOSKVICI 
408”, 2 „WARTBURG 312/1", 
2 „WARTBURG 312” și 3 
„TRABANT 601", Excursii 
nelimitate și alte cîștiguri 
în obiecte și bani.

EXTRAG 44 NU-

POATE PARTICI- 
BULETINE JUCA-

O NOUA fOPMULAlA

PRONOEXPRES

PREMIILE CONCURSU
LUI PRONOEXPRES 
NR. 5 DIN 1 FEBRUA

RIE 1967

i

Categoria a Il-a : 1 va-
riantă a 40 035 lei și 5
variante a 15 035 lei;
categoria a IlI-a : 62 va-
riante a 1 567 lei ; cate-
goria a IV-a : 541 va-
riante a 230 lei ; cate-
goria a V-a : 1402 va-
riante a 89 lei ; catego-
ria a VI-a : 8 462 va-
riante a 20 lei.

REPORT CATEGO-
RIA I: 58 275 lei.

Premiul de 25 000 lei 
revenit unei variante de 
la categoria a Il-a va fi 
tras la sorți miercuri 8 
februarie 1967.

Rubrică redactată 
Administrația de 
Loto—Pronosport,

''t
de 

slat



•Fotbal • Fotlbal • Fotbal ♦ Fotbal • fotbal ♦

Ieri, a avvt loc In Capitala o consfătuire a antrenorilor de ca
tegoriile A B și C, organizată sub egida F. R. Fotbal. Au lost 
prezentate și discutate o serie de materiale privind noutățile 
din fotbalul mondial. In fotografie, o imagine din timpul 

consfătuirii
Foto; V. Bageac

OBSESIA SISTEMULUI... (I)

CATEGORIA C

Programul returului 
seriei Nord

ETAPA A XIV-a 26 MARTIE

Soda Ocna Mureș—Medicina Cluj 
Faianța Sighișoara—Minerul Bihor 
Arieșul Turda—Sătmăreana 
Chimica Tîrnăveni—A. S. Aiud 
Recolta Cărei—Metalul Copșa Mică 
Minerul B. Sprie—Voința Reghin 
Steaua roșie Salonta—Olimpia Oradea

ETAPA A XV-a, 2 APRILIE

Voința Reghin—Chimica Tîrnăveni 
Metalul Copșa Mică—Soda Oc. Mureș 
Medicina. Cțuj—Faianța Sighișoara 
Olimpia Oradea—Minerul B. Sprie 
A.S. Aiud—Arieșul Turda 
Minerul Bihor—Steaua r. Salonta 
Sătmăreana—Recolta Cărei

ETAPA A XVI-a, 9 APRILIE

Faianța Sighișoara—Metalul G. Mică 
Medicina Cluj—Voința Reghin 
Olrmpia Oradea—Minerul Bihor 
Recolta Cărei—Arieșul Turda 
Sătmăreana—Minerul Baia Sprie 
Soda Ocna Mureș—A.S. Aiud
Chim. Tîmăv.—Steaua roșie Salonta

ETAPA A XVII-a, 16 APRILIE

A.S. Aiud—Recolta Cărei 
Chimica Tîrnăveni—Minerul Bihor 
Steaua r. Salonta—Soda Oc. Mureș 
Voința Reghin—Sătmăreana
Arieșul Turda—Medicina Cluj 
Metalul Copșa Mică—-Olimpia Oradea 
Minerul B. Sprie—Faianța Sigliiș.

ETAPA A XVHI-a, 23 APRILIE

Steaua roșie Salonta—Sătmăreana 
Metalul Copșa Mică—Voința Reghin 
Olimpia Oradea-—Medicina Cluj 
Faianța Sighișoara—Arieșul Turda 
Recolta Cărei—Soda Ocna Mureș 
Minerul B. Sprie—Chimica Tîrnăv. 
A.S. Aiud—Minerul Bihor

ETAPA A XlX-a, 30 APRILIE

Minerul Bihor—Minerul Baia Sprie 
Soda Ocna Mureș—Arieșul Turda 
Chimica Tîrnăveni—Metalul C. Mică 
Recolta Cărei — Steaua r. Salonta 
Sătmăreana—Faianța Sighișoara 
Medicina Cluj—A. S. Aiud 
Voința Reghin—Olimpia Oradea

ETAPA A XX-a, 7 MAI

Olimpia Oradea—Chimica Tîrnăveni 
A. S. Aiud—Voința Reghin 
Medicina Cluj—Minerul Bihor 
Faianța Sighișoara—Soda Oc. Mureș 
Minerul B. Sprie—Recolta Cărei 
Metalul C. Mică—Sătmăreana 
Arieșul Turda— Steaua roșie Salonta

ETAPA A XXI-a, 14 MAI

Steaua roșie Salonta—Met. C. Mică 
Recolta Cărei—Minerul Bihor 
A. S. Aiud—Olimpia Oradea 
Chimica Tîrnăveni—Arieșul Turda 
Voința Reghin—Faianța Sighișoara 
Soda Oc. Mureș—Min. Baia Sprie 
Sătmăreana—Medicina Cluj

ETAPA A XXlI-a, 21 MAI

Medicina Cluj—Recolta Cărei 
Olimpia Oradea—Faianța Sighișoara 
Minerul B. Sprie—Steaua r. Salonta 
Chimica Tîrnăveni—Soda Oc. Mureș 
Minerul Bihor—Voința Reghin 
Sătmăreana—A. S. Aiud
Arieșul Turda—Metalul Copșa Mică

ETAPA A XXIII-a, 28 MAI

Arieșul Turda—Minerul Baia Sprie 
Minerul Bihor—Sătmăreana
Faianța Sighișoara—Chimica Tîmăv. 
Steaua roșie Salonta—A.S. Aiud 
Recolta Cărei—Voința Reghin 
Metalul C. Mică—Medicina Cluj 
Soda Oena Mureș—Olhirpia Oradea

ETAPA A XXIV-a, 4 IUNIE

Soda Ocna Mureș—Minerul Bihor 
Chimica Tîrnăveni—Recolta Cărei 
Minerul Baia Sprie—Met. C. Mică 
Voința Reghin—Arieșul Turda 
A. S. Aiud—Faianța Sighișoara 
Sătmăreana—Olimpia Oradea
Steaua roșie Salonta—Medicina Cluj

ETAPA A XXV-a, 11 IUNIE

Faianța Sighișoara—St. roșie Salonta 
Medicina Cluj—Minerul B. Sprie 
Olimpia Oradea—Recolta Cărei 
Sătmăreana—Chimica Tîrnăveni 
Minerul Bihor—Arieșul Turda 
A.S. Aiud—Metalul Copșa Mică 
Voința Reghin—Soda Ocna Mureș

ETAPA A XXVI-a, 18 IUNIE

Chimica Tîrnăveni—Medicina Cluj 
Arieșul Turda—Olimpia Oradea 
Soda Ocna Mureș—Sătmăreana 
Minerul Baia Sprie—A.S. Aiud 
Steaua roșie Salonta—Voința Reghin 
Recolta Cărei—Faianța Sighișoara 
Metalul C. Mică—Minerul Bihor

IEȘIȚI URGENT OFSAID!
(Urmare din pag. 1) 

prompt : nu s-au mai 
prezentat de loc la mun
că, pretinzînd mărirea 
salariului la „valoarea" 
lor. E drept, cu cel exis
tent nu mai puteau face 
față solicitărilor, fiindcă 
cele d’ouă „vedete" își 
formaseră o suită de 
amici cu care colindau 
restaurantele și pe care 
îi îndestulau în schim
bul unor vorbe de duh 
ce le ungeau sufletul s 
că au talent cu carul, 
ba chiar sclipiri de ge
niu, că se irosesc lînce- 
zind la o echipă mo
destă, că focul lor ar

1966 a fast un an fotbalistic deosebit de bogat în competiții interne 
și internaționale : campionatul mondial, meciurile echipei noastre re
prezentative sau ale formațiilor de club în compania unor adversari 
valoroși ; in sfîrșit, jocuri ca Anglia - Cehoslovacia, Ungaria - Austria, 
U.R.S.S. - Italia, Real Madrid - Penarol, Inter - Torpedo, Inter - Vasas 
le-am putut urmări pe micul ecran, asistînd la spectacole de neuitat. 
Profităm de scurtul răgaz pe care-l mai avem pină la reluarea com
petițiilor oficiale, pentru a pune puțină ordine în „biblioteca gîndu- 
rilor", mai ales că 1966 s-a dovedit a fi la fel de bogat și fn con
cluzii. Nu putem uita că, înaintea campionatului mondial din Anglia 
se vorbea de sistemele în care vor juca echipele, de tacticrfe care au 
fost pregătite. Unii din cronicari au afirmat că acest C.M. a fost în
tortocheat, fără claritate, alții că n-au putut descifra un sistem de la 
cap la cap, dectarîndu-se astfel nemulțumiți. Au mai fost voci care 
au pomenit de extinderea „betonului", în timp ce altele au proslăvit
„linia"...

în fond, ce s-a petrecut în An
glia pentru viitoarele destine ale 
fotbalului ? Acum, cînd liniștea 
dulce a iernii ne îmbie la me
ditație și ne clarifică evenimen
tele, putem vedea mai limpede 
sensul acestui C.M. și perspectiva 
lui în anii care vor urma.

Mă gîndesc la afirmația unui 
spectator francez, cu care discu
tam dună finală, despre valoa
rea meciurilor vizionate :

„Nu a fost mare lucru de vă
zut. Aceleași sisteme plicticoase". 
Obișnuit a judeca fotbalul după 
sisteme, acest spectator venise 
cu gîndul să vadă un nou sistem, 
pe care să-1 comenteze la întoar
cerea acasă, cu prietenii săi. Ar 
fi fost un bun subiect pentru 
încă 4 ani. Să nu uităm că după 
splendida comportare a Braziliei 
în Suedia în 1958, presa și mulți 
șpecialiști au vorbit de „4—2—4" 
ca de un lucru izbăvitor. Este 
drept că atunci se realizase de
tronarea sistemului „W M", cu 
careul lui magic, prin care tre
ceau toate acțiunile echipei. Pu
tini au văzut însă că brazilienii 
se descătușaseră de sistemul rigid 
și zburdau liberi cu gîndul doar 
la joc. Puțini văzuseră că succesul 
organizării jocului a fost asigurat 
de Didi, Zitto și Zagallo, și că nu 
sistemul singur fu
sese cheia victo
riei, ci echilibrul 
tactic al jucă
torilor, pe fondul 
unei tehnici desă- 
vîrșite și al unei 
bune pregătiri fi
zice și morale.

Dar, cum este 
mai ușor să re
comanzi „forma", 
majoritatea cro
nicarilor au pre
zentat sistemul 
brazilian ca uni
cul mijloc de a 
scăpa de... sărăcie. Și iată-ne.în 
plină erezie a sistemului. Cine 
nu juca 4—2—4 era aspru jude
cat și... condamnat. Cine îl ig
nora era blasfemiat. Treptat, sub 
aceste influențe, antrenorii au 
preluat formula arilmetică „ma
gică* și i-au silit pe jucători să 
intre ca niște școlari cuminți în 
legalitate. Bilanțul l-am văzut în 
1962, în Chile. El a fost apreciat 
de specialiști -ca falimentul fotba
lului. Erezia sistemului, impus 
cu forța și marilor jucători, dis
trusese gustul pentru fotbal de 
creație, ducînd la ascultare oarbă, 
pasivă. Și ea a favorizat, pe ne
simțite, o altă erezie, ca un lanț 
al slăbiciunilor : „defensivitatea". 
Sub pretextul că numai sistemul 
de joc asigură succesul, s-a pus 
ia punct modul de așezare a ju
cătorilor pe teren pentru o pură

fi într-un club „super- 
clasâ", că trebuie nea
părat să părăsească lo
cul și să meargă în în- 
tîmpinarea destinului.

Dar, cum sacul mai 
are și fund, s-au trezit 
curînd băieții fără nici 
o lețcaie și fără credi
tori, fiindcă amabilii 
prieteni (în astfel de 
condiții) au dispărut ca 
prin farmec. Au găsit 
totuși o ieșire ; rezerve
le părinților. Dar și a- 
cesteo, exploatate cu 
brutalitate, s-au epuizat 
repede.

Mama lui Contor, alar
mată de situația mai 
mult decît îngrijorătoare

DIN...
a fiului ei, și-a „permis” 
să-l întrebe ce are de 
gînd. „Fiul rătăcitor" n-a 
găsit răspuns la o ast
fel de întrebare, dar a 
găsit suficientă forță și 
îndrăzneală (mai există 
oare astfel de oa
meni ? I) să-i închidă gu
ra cu pumnir.

Faptele lor reprobabi
le i-au adus din nou 
în discuția asociației 
sportive, care a hotărît 
suspendarea lor din ac
tivitatea sportivă pe timp 
de un an. Dar asta nu 
poate rezolva impasul 
moral în care au intrat 
cei „doi zei". Ei au de 
dat o grea socoteală

apărare. Și iată cum, Ia unele 
echipe, fotbalul s-a transformat 
într-un sistem pur defensiv, cu 
sarcini precise, puse chiar sub 
clauza scoaterii din formație a 
jucătorilor care nu-1 respectau. 
Anul 1962 a fost cel mai trist 
pentru fotbal și Gabriel Hanot, 
ca și alți mari specialiști, a dat 
semnalul de alarmă, mai ales că 
și Brazilia, pînă atunci port-ste- 
gar de fantezie, libertate pentru 
creație și stil, se aplatizase, stră
lucind doar prin raza cîtorva 
stele ca Amariklo și Garrincha. 

•Dar paharul nu se umpluse, căci 
prea puțini înțeleseseră sensul 
aceltri C.M., desfășurat sub con
cepția sistemului defensiv. De 
fapt, aceasta reprezenta pierde
rea inițiativei jucătorilor și limi
tarea mișcărilor lor în cîmpul de 
joc sub teama consemnelor. Cum 
puteau fi ele insă puse în prac
tică, față de noutatea și nepre
văzutul situațiilor dintr-un joc 
atît de complex, în care II par
teneri pun celor 11 adversari 
mereu probleme schimbate, da
torită spiritului inventiv al unora? 
Era o mare eroare, o erezie uci
gătoare a personalității jucători
lor. Nu ne miră faptul că ei au 
ajuns să desfășoare în Chile un 
joc mecanic, contrar firii umane.

Lucrurile nu s-au oprit aici, în 
sensui negativ, căci în presa 
franceză de fotbal (cea mai larg 
răspinditâ în lume), se dezbateau 
toate problemele fotbalului prin 
prisma sistemelor. O veritabilă 
ceartă, din care nu au lipsit 
chiar reproșurile „tari”, s-a iscat 
între partizanii celor două mari 
sisteme : „linia” și „betonul". 
Prima exprima sistemul 4—2—4, 
în stilul Anderlecht (la ofsaid) 
sau brazilian (cu acoperire pe 
fază), cea de a doua, „betonul" 
lui Herrera. Se căuta întărirea 
convingerilor că numai un anumit 
sistem poate aduce succesul, 
creîndu-se astfel o atmosferă de 
panică între antrenori și jucători.

Cînd C.M. din Anglia se apro
pia de scadență, majoritatea co
mentatorilor europeni, prinși în

pentru comportarea lor. 
Au de gîndit foarte se
rios. Trebuie făcuți să 
vadă că panta pe care 
au alunecat duce, peri
culos, la fund, iar co
lectivul (atît cel din uzi
nă cît și cel sportiv) are 
datoria, ca prin forța 
iui de convingere să le 
arate adevăratul drum, 
să-i ajute să-și regă
sească echilibrul.

Colegii lor de echi
pă (muncitori destoinici, 
sportivi de încredere și 
cetățeni respectați cum 
sînt Remus Prodan, Vio
rel Puie, Nicolae Albu, 
Viorel Barza) trebuie să-i 
ajute pe cei doi să iasă 
urgent din... ofsaid I 

această atmosferă, se întrebau 
public: Ce sistem va practica 
fiecare echipă participantă ? 
Care sistem va învinge ? Auzeam 
pretutindeni vorbindu-se că Bra
zilia va veni cu un nou sistem 
care va pune la pămînt toate 
echipele. Mulți dintre aceștia 
susțineau că Anglia va juca 4— 
2—4, Portugalia la fel, R.F.G.-ul 
idem. S-au creat din nou două 
tabere, fiecare Itrind partea sis
temului favorit. Din fericire, la 
noi această boală a ereziei sis
temelor nu a avut o prea mare 
extindere, căci Franța și alte țări, 
în care ea a bîntnit endemic, 
au plătit scump. Să ne amintim 
de felul rigid în care a jucat 
echipa Franței, deși a aplicat am
bele sisteme,- la fel cea a Bra
ziliei.

Atît de departe ajunsese în 
Franța obsesia sistemului, incit 
în ultima vreme s-a născut, cum 
era șl firesc, o puternică reacție 
împotriva lai. Redăm cîteva spi
cuiri din presa de specialitate 
(L'Eqntpe, France Football) căci 
sînt grăitoare și putem învăța 
multe din ele.

„Teoria sistemelor duce la aiu
reală. Trebuie să fim contra teo
riei sistemelor, fie că-i vorba de 
WM, de 4—2—4, de „beton" sau 
altele. Se impune o primă mă
sură, de însănătoșire. Trebuie să 
se înceteze cu risipa de hîrtie 
pentru a ne acoperi golurile".

„Umpleți hîrtiile cu gînduri sau 
poezie. Umpleți terenul cu_ joc.
Jucătorii fac fotbalul. Să trăiască 
fotbalistul-om. Un fotbalist este in 
esență un caracter. în englezește 
aceasta înseamnă o personalitate. 
In ziua în care fotbalul francez 
va scăpa de scolasticism, în zina 

în care, indepen
dent de sistem, el 
va inventa mulți 
ca Johnston *), ca 
Bradbrok *1 și ea 
Sis Sons *), vom 
avea, poate, la Pa
ris, echivalentul im 
Westham și chiar 
al unui Fuilham. 
FOTBALUL NU 
ESTE UN SPORT 
COLECTIV, DE- 
CÎT ÎN MĂSURĂ 
IN CARE EL ESTE 
BOGAT ÎN PERSO
NALITĂȚI ; cind 

impunem sistemul, nu facem oa
meni. Cu oameni și cu geniul lor 
se va pune Ia punct în aceeași 
măsură și colectivul". (Din France 
Football — articol de fond).

Un cititor, exprimînd opinia 
publicului spectator, scrie revis
tei France Football o scrisoare, 
în care atacă violent sistemul în 
linie și mai ales jocul la ofsaid. 
El scrie printre altele: „Această 
tactică a ofsaidului se adaucă la 
cea a sistemelor care ucid, cu 
încetul, fotbalul. Ea permite fot
baliștilor modești să obțină uneia 
succese".

„Dar cum vreți atunci să apre- 
ciați tehnica, măiestria, sîngele 
rece, Ia un apărător, preocupat 
sistematic doar de a aplica of
saidul ? Tot ceea ce se poate face, 
scrie în continuare autorul, după 
ce blamează spiritul defensiv, ca 
pe o erezie de necrezut, este de 
a juca fotbal, normal, natural si 
fără sisteme".

în același spirit demn și rea
list privește problema și Jacques 
Ferran, redactorul-șef al revistei 
France Football. El scrie în
tr-un articol editorial :

„Noi nu explicăm eșecul lui 
Guerm prin beton și nici triumful 
Iui Nantes prin apărarea în linie. 
Acest aspect al fotbalului nu este 
neglijabil, dar rămine o chestiune 
secundară.

Sistemele de joc ? Sînt secun
dare. Alegerea jucătorilor ? Și ea 
secundară. Selecționerii și antre
norii ? De asemenea, secundari. 
Esențialul este punerea în valoare 
maximă a resurselor jucătorilor 
noștri".

♦) Jucători ai echipei Celtic, 
care a eliminat pe Nantes în 
„C.C.E.”.
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Lehnertz (R.F.G.): Campionatul mondial de bob-2 persoane
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Peste cîtva timp activitatea 
competițională de lupte va fi din 
nou la ordinea zilei: reîncep com
petițiile oficiale.

In Capitală, după cum se știe, 
activează cîteva din principalele 
secții de performanță în sportul 
luptelor. Iată unele aspecte de 
Ia cluburile Rapid, Dinamo și 
Proqresul, surprinse într-un raid 
pe care l-am întreprins zilele tre
cute.

LA RAPID,
CRIZĂ DE ANTRENORI...

Sala de lupte de la stadionul 
Giulești este una dintre cele mai 
bune din București: saltea cu o 
suprafață de peste 100 de metri 
pătrați, încălzire centrală, aparate 
de gimnastică, manechine, vestia
re, dușuri cu apă caldă în per
manență etc. Deci, condiții optime 
de pregătire.

Ne așteptam, astfel, ca Ia Rapid 
totul să meargă strună. Totuși, la 
ora actuală pregătirea luptătorilor 
rapidiști nu este cea corespunză
toare. Din cei patru antrenori, ac
tivează cu regularitate doar doi (!): 
Vasile Caras de Ia grupa de co
pii („libere") și M. Belușica de la 
seniori („greco-romane"). Ceilalți ? 
Antrenorul echipei de „libere" a 
fost scos din muncă acum o lună, 
iar cel de la „greco-romane**, gru
pa juniori și copii, lipsește din 
luna noiembrie, din motive obiec
tive. în locul acestora a fost an
gajat un suplinitor, cu o jumătate 
de normă, care vine la orele de 
pregătire cînd poate, avînd și alte 
sarcini.

în zilele cînd am vizitat sala 
din Giulești, erau programate an
trenamente pentru copii Ia „libe- 
re“ și pentru seniori la „greco- 
romane". In mijlocul micilor lup
tători, dintre care unii se mîn- 
dresc cu un frumos palmares 
(campioni pe Capitală — echipe 
— la ambele ramuri sportive pe 
1966), antrenorul V. Caras își des
fășura programul de pregătire cu 
multă atenție. Copiii se străduiau 
să execute cît mai bine temele 
și încercai o deosebită plăcere 
privindu-i. După cum am aflat, 
cite 15—20 de copii frecventează 
sala de trei ori pe săptămînă.

La antrenamentul grupei de 
„greco-romane" n-am avut ce ve
dea în ziua respectivă. Un singur 
sportiv, fără antrenor, își făcea 
pregătirea. Antrenorul M. Belușica 
se afla în concediu, iar în locul 
lui nu era nimeni.

Biroul secției ca și sectorul teh
nic a! clubului Rapid trebuie să-și 
facă mai mult simțită prezența 
în activitatea secției de lupte, si 
asta cît mai repede.

ÎN OBIECTIV, CEI. DE AL 19-LEA 
TITLU DE CAMPIOANA

După cum este cunoscut, echipa 
de lupte greco-romane a clubului 
Dinamo a cucerit In 1966, pentru 
a 18-a oară consecutiv, titlul de

echipă campioană republicană.
Dinamoviștii și-au propus cu

cerirea titlului și la cea de-a 
XIX-lea ediție a campionatului 
republican pe echipe. Obținerea a 
3—4 „tricouri" de campioni na
ționali Ia campionatele indivi
duale de lupte greco-romane, pre
gătirea a 3—4 luptători pentru 
Campionatele mondiale din acest 
an de la București, sînt doar cî
teva dintre obiectivele secției.

Este surprinzător însă faptul că 
anul acesta, la lupte libere, Dina
mo nu și-a propus atingerea unor 
performanțe la nivelul reputației 
acestui club. în campionatul pe 
echipe (categoria A) nu vizează 
decît un loc modest.

TIMP PIERDUT CU MULTIPLE 
JUSTIFICĂRI

Clubul Progresul are echipe în 
campionatul republican („libere") 
și în categoria B („greco-roma
ne**), care activează de mulți ani. 
Sportivilor din aceste formații clu
bul Ie asigură tot ce trebuie pen
tru activitatea de performanță: 
sală, aparate, antrenori etc. în pri
vința antrenorilor, însă, trebuie să 
dăm cîteva explicații. Cei doi an
trenori cu normă fntreagă (L. Bu
jor și V. Constantinescu) așteaptă 
începerea sezonului competițional 
cu deplină... indiferență. L. Bujor 
găsește, însă, scuze pentru ceea 
ce se înlîmplă — lipsă de docu
mentare, de planificare, cite doi- 
trei sportivi la antrenamentele de 
dimineață etc. — spunînd că toate 
acestea sînt urmarea faptului că 
se așteaptă de mai multă vreme 
să li se pună Ia dispoziție o altă 
sală. Săptămînă trecută, cînd am 
fost la sala Progresul, k Bujor, 
echipat de... stradă, stătea lingă 
calorifer și privea cum tînărul 
Dumitru Costin se rostogolea de 
unul singur pe saltea. Și unde mai 
pui că antrenorul Bujor ne-a 
spus că acest sportiv va ieși anul 
acesta campion (! ?). Cu o astfel 
de preqătire, nu știm cum va pu
tea deveni campion D. Costin.

Antrenorul V. Constantinescu 
mai are o jumătate de normă la 
° asociație sportivă din comuna 
Călugăreai și, pe deasupra, nu-și 
vede capul de treburile pe care le 
are la... federație.

Cel de-al treilea antrenor, P. 
Vatrici, este angajat cu o jumă
tate de normă și șe ocupă de 
echipa de „libere" care activează 
în campionatul categoriei A. Nor
mal ar fi ca această formație să 
fie pregătită de un antrenor cu 
o normă întreagă, mai ales că 
antrenorul Vatrici vine la sală 
numai după-amiezele.

Credem că este nevoie de in
tervenția urgentă a conducerii clu
bului, care să fixeze sarcini pre
cise antrenorilor, cu răspunderile 
respective și să-i controleze mai 
des la lecțiile de pregătire.

T. RĂBȘAN 
C. CHIRIAC

Antrenorul V. Caras în mijlocul micilor „ortaci".
Foto : V. BAGEAG
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5,02 la prăjină
în concursul atletic 

desfășurat pe teren aco
perit la Hanovra, Klaus 
Lehnertz a realizat la 
săritura cu prăjina 5,02 
m- Performanța sa cons
tituie un nou record al 
R. F. Germane pe teren 
acoperit.

Scagrcn 
pc locui doi!

în California, la San 
Diego, s-a disputat un 
concurs de atletism pe te
ren acoperit. Cel mai bun 
rezultat a fost înregistrat 
de Randy Matson (S.U.A.) 
care a aruncat greutatea 
la 20,37 m. Recordmanul 
mondial Ia prăjină, Bob 
Seagren, a sărit 5,03 m, 
însă nu a putut ocupa pri
mul loc. Victoria a revenit 
atletului grec Papaniko- 
lau, care a realizat a- 
ceeași performanță din 
prima încercare.

se dispută doar in două manșe
ALPE D’HUEZ, 6 (prin telefon). După 

numai trei coborîri de antrenament efectuate 
a început Campionatul mondial de bob 2 persoane. Startul în prima manșă s-a 

' ; unde concurenții au efectuat antrenamente, pe o 

una luni, cealaltă marți 
dimineața.

în manșa de luni, e- 
chipajul România I (Pan- 
țuru—Neagoe), dezavan
tajat în ordinea de cobo- 
rîre stabilită prin trage
re la sorți (13), nu a pu
tut concura la valoarea 
sa reală, clasîndu-se

luat dintr-un punct de 
distanță de numai 1 000 
m, din totalul celor 1 560 
m, cît măsoară pîrtia. La 
primele 
tia s-a 
dițiuni 
poi ea
Din această cauză orga
nizatorii au stabilit ca 
proba să se desfășoare 
numai în două manșe,

trei coborîri pîr- 
prezentat în con- 
normale, dar a- 

s-a deteriorat.

o aminare 
în condiții

de două zile și după 
necorespunzătoare, azi

(după prima manșă) pe 
locul 9 cu 59,38 sec., la 
95 de sutimi de secundă 
de echipajul Italia I 
(Monti—Sciorpaes), care
a cîștigat manșa cu 58,43 
sec. Pe locul II se află 
echipajul Austria I (Tha
ler—Durnthaler) cu 58,61 
sec. urmat de R.F.G. II 
(Flot—Lange) 58,69. Al

_ doilea echipaj român
(Oancea—Maftei) a obți
nut cel de-al 17-lea 
timp : 1:01,92.

Au luat startul 22 de 
echipaje din 11 țări. Cele 
japoneze, nemulțumite de 
calitatea pîrtiei, s-au re
tras din întrecere.

I I

REPREZENTATIVA DE HOCHEI A SUEDIEI
Învinsă din nou la praga

PRAGA 6 (Agerpres). 
— La Zimny Stadion din 
Praga s-a desfășurat în- 
tîlnirea revanșă dintre re
prezentativele de hochei 
pe gheață ale Cehoslova
ciei și Suediei. Și de data 
aceasta victoria a revenit

care au termi-gazdelor,
nat învingătoare cu scorul 
de 7—1 (2—0, 3—1, 2—0).

Maria Alexandru - Eleonora Mihalca 
învingătoare în campionatele internaționale 

de tenis de masă ale R. 0. Germane
ERFURT 6 (Agerpres). 
Campionatele interna

ționale de tenis de masă 
ale R. D. Germane au 
luat sfirșit Ia Erfurt. în 
finala probei de dublu fe
mei, cuplul Maria Ale
xandru, Eleonora Mihal
ca (România) a învins in 
finală cu 3—1 (—21, 17, 
20, 16) pe Karlikova. Vos- 
tova (Cehoslovacia). în fi
nala probei de simplu 
masculin a fost înregis
trată o surpriză. Alser 
(Suedia) l-a învins eu 3—1 
(17, —10, 18, 16) pe cam
pionul european, compa
triotul său Kjell Johans
son. Iată celelalte rezul
tate înregistrate : simplu 
feminin : R u d n o v a

(U.R.S.S.) — Wright (An
glia) 3—1 (—18, 18, 15, 19); 
dublu masculin: Chme- 
lik (Cehoslovacia), Sarko- 
ian (U R.S.S.) — Alser.
Johansson (Suedia) 3—0 
(14, 18, 21); dublu mixt : 
Amelin, Rudnova (URSS) 
Chmelik, Vostova (Ce
hoslovacia) 3—0 (18, 20
20).

In semifinalele probei 
de simplu masculin Jo
hansson l-a învins cu 3—0 
(17, 16, 16) pe Giurgiucă. 
iar Alser l-a întrecut cu 
3—0 (15, 17, 16) pe Rozsas. 
Rezultatele tehnice ale 
semifinalelor feminine : 
Rudnova — Calinska 3—0, 
(12, 22, 10); Wright — Ho- 
vestaedt 3—0 (6, 8, 8).

Pe scurt • Pe scurt •
BRUXELLES. — Pentru a 

patra oară consecutiv, a- 
tletul belgian Gaston 
Roelants a cîștigat crosul 
internațional de la Han- 
nut.

BORDEAUX. — Echipa 
de rugbi a Australiei a 
susținut duminică un joc 
la Toulouse, primind re
plica unei selecționate 
Roussilon — Languedoc. 
Scor : 8—8.

NEW YORK. — La con
cursul de atletism de la 
Seattle, Dorin Orown

(S.U.A.) a realizat în pro
ba de 880 yarzi timpul de 
2:08,5 (cea mai bună per
formanță mondială pe te
ren acoperit).

budapesta. — i>a 
handbal masculin : Hon- 
ved Budapesta — Fimlei- 
kafelag (Islanda), în „Cu
pa campionilor europeni* : 
20—13 (11—5).

NEW YORK. — Marele 
concurs internațional de 
automobilism viteză „Cursa 
de 24 de ore* de la 
Daytona Beach (Florida)

Pe scurt 
s-a încheiat în acest an 
cu victoria echipajului Lo
renzo B andini (Italia) — 
Chris Amon (Noua Zeelan- 
dă). învingătorii, pe o ma
șină Ferrari, au realizat 
o medie orară de 170.074 
kilometri.

SANTIAGO DE CHILE.— 
In primul joc al turneului 
pe care-1 întreprinde în 
Chile, Vasas Budapesta a 
jucat cu echipa Colo Colo. 
Net superiori, fotbaliștii 
maghiari au obținut victo
ria cu scorul de 9—3 
13—0)

frică o imagine de 
la campionatele eu
ropene de patinaj ar
tistic, încheiate du
minică la Ljubljana. 
Iat-o pe campioana 
Cehoslovaciei, tînăia 
Harina Maskova, me
daliată cu argint în 
proba individuală fe
minină. executînd o 
spectaculoasă sări

tură.

Telefoto :
UPI-Agerpres

Gazdele viitoarei ediții a C. M. de fotbal 
se pregătesc de pe acum

• NUMEROASE STADIOANE DE MARE CAPACITATE
• TRANSMISII LA TELEVIZIUNE PRIN INTERMEDIUL SATELITULUI „TELSTAR"

După cum se știe, cea de a 
9-a ediție a Campionatului mon
dial de fotbal se va organiza în 
1970, în Mexic. Cazdele viitoarei 
ediții a acestei mari confruntări 
fotbalistice mondiale se pregătesc 
de pe acum pentru ca desfășura
rea campionatului să fie irepro
șabilă.

Intr-o declarație făcută presei, 
Joaquin Soria Terrazas, vicepre
ședinte al Federației de fotbal din 
Mexic, a precizat că „cu prilejul 
C. M. din Anglia, delcgafia me
xicană s-a informat îndeaproape 
de toate problemele organizatorice, 
în scopul de a le acorda cea mai 
mare atenție la campionatul din 
1970. Pentru aceasta, am stat de 
vorbă cu turiști străini, cu antre
nori și jucători, cu arbitri și cu 
alfi oficiali care au fost prezenfi 
în iulie 1966, în Anglia".

Iată un tabel al orașelor propu
se (în paranteză, capacitatea sta
dionului, altitudinea și numărul 
locuitorilor) :

GIUDAD DE MEXICO — Azteka 
(105 000; 2 270 m; 2 700 000);

GUADALAJARA (70 000; 1560 
m ; 735 000) ;

LEON (40 000; 1 910 m ;
123 000) ;

VERA CRUZ (35 000; Ia ni
velul mării; 102 000) ;

PUEBLA (35 000 ; 1 100 m ; 
286 000) ;

MONTERREY — oraș situat la 
700 km de Ciudad de Mexico 
(50 000 ; 540 m ; 601 000);

MORELIA (30 000 ; 1970 m; 
162 000) ;

TOLUCO —• la 70 km de Ciu
dad de Mexico (30 000 ; 2 180 
m; 53 000)-,

CRUZ AZUL — un cartier al 
orașului Ciudad de Mexico (ca
pacitatea stadionului: 25 000).

Toate stadioanele sînt prevă
zute cu instalații pentru desfă
șurarea partidelor în nocturnă.

★
Organizatorii se preocupă de pe 

acum de transmisiile la televiziu
ne (în direct pentru Europa) a 
celor mai importante partide din 
cadrul C.M. din 1970. Problema 
cea mai dificilă constă însă în 
diferența de fus orar dintre Me
xic și țările europene. între țara 
noastră și Mexic, de pildă, există 
o diferență de fus orar de 8 ore. 
Dacă un meci va începe de pildă 
miercuri Ia ora 21 (ora Mexicu
lui), iubitorii fotbalului din Ro
mânia ar trebui să urmărească 
„în direct** această partidă joi la 
ora 5 dimineața.
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