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Juniorii gimnaști români și bulgari
și-au împărțit victoriile

Patru luptători români la... Zakopane Miine

In sala

Un mare turneu

Democrată

Selecționata masculină de baschet a ora
șului Cluj, alcătuită din jucători de la Uni
versitatea și Politehnica, a plecat în Republica 
Germană, la Halle, pentru a susține o serie de meciuri 
amicale.

de box
ringului pugi- 

U.R.S.S., FRAN- 
BULGARIA ți

internațional
Vor urca treptele 

liști de valoare din 
{A, UNGARIA,

OMÂNIA.
Primul sunet de gong, la ora 19. 
(Citiți în pagina a 2-a noi amă

nunte în legătură cu acest turneu).

Cupa României" la baschet,

STEAUA ȘlDINAMO-ÎNVINGĂTOARE

DUPĂ JOCURI SPECTACULOASE
Turneul final al „Cupei 

României" la baschet mas
culin a început aseară în 
sala Floreasca cu meciul 
Steaua — Politehnica Bucu
rești. A fost un joc rapid, 
cu numeroase intercepții, 
contraatacuri și aruncări de 
la semidistanță. Mai bine 
orqanizați sub panou, cam
pionii țării au dominat, a- 
vînd în permanentă con
ducerea, uneori la diferențe 
mari (min. 18 : 38-22; min. 
37 : 69-53). Studenții au re
făcut însă de fiecare dată 
ajungînd la un moment dat 
la numai 3 puncte dife
rență i min. 31: 50-53.

Scorul final: 76-66 (43-30) 
pentru. Steaua a fost rea
lizat de Barău 7, Novacek

„Săptămîno pre olimpică"
• SURPRIZE ÎN ÎNTRECERILE DE ATLETISM ® S. DIA- 
MIDOV — ÎNVINGĂTOR IN CONCURSUL DE GIMNAS
TICA • FINALELE LA CANOTAJ ACADEMIC • ISTVAN 
MONA CONDUCE ÎNAINTEA ULTIME! PROBE A PEN

TATLONULUI MODERN

CIUDAD DE MEXICO 19 
(Agerpres). — A patra zi 
a întrecerilor atletice din 
cadrul „Săptămîniî pre- 
olimpice" a fost marcată de 
unele surprize. Favorita 
principală a probei de a- 
runcarea suliței, campioana 
olimpică Mihaela Peneș, a 
evoluat siib posibilități și 
nu a reușit să se claseze 
decît pe locul trei, cu re
zultatul de 47,21 m. Vic

19, Niculescu 4, Cîmpeanu 
6, Dimancea 6, Popa 8, Sa- 
vu 12, Gheorghe 2, Nosie- 
vici 12 pentru Steaua și de 
Dudescu 12, Jekely 23, Ni
culescu 2, Haneș 10, Pur- 
căreanu 10, Popa 7, Molin 
2, pentru Politehnica.

în continuare, Dinamo 
București și I. C. F. 
București au oferit și ele 
un meci atrăgător ca spec
tacol. Cu Novac, Al- 
bu și Diaconescu în 
deosebită vervă, dina- 
moviștii au învins cu sco
rul de 83-58 (39-33). Au 
marcat : Novac 20, Diaco
nescu 20, Albu 14, Cîm
peanu 7, Cernea 8, Giurgiu 
2, Dragomirescu 4, Viciu 8 
pentru Dinamo, respectiv 

toria a revenit polonezei 
Daniela Jaworska cu o a- 
runcare de 50,76 m, pe lo
cul secund clasîndu-se ja
poneza Misako Katayama 
cu 49,88 m.

O victorie oarecum sur
prinzătoare a realizat și 
polonezul Jan Werner, cîș- 
tigătorul probei de 400 m 
cu timpul de 45,7 înaintea

(Continuare iu pap,. a l-a)
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ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA

Sîmbătă și duminică va avea loc la Zakopane, cunoscuta stațiune turis
tică și de sporturi de iarnă din Polonia, un mare turneu internațional de 
lupte libere la care participă sportivi din Cehoslovacia, R. D. Germană, Ita
lia, România, Ungaria, U.R.S.S. și Polonia. Țara noastră va fi reprezentată 
de patru luptători : N. Dumitru (cat 52 kg), Gh. Stan (57 kg), I. Chirilă 
(70 kg) și V. Iorga (78 kg). ______________________________________________

SIMBATA Șl DUMINICA, DINAMO BUCU
REȘTI — DYNAMO BERLIN

In sala de la ștrandul Tineretului, s-a des
fășurat ieri după-amiază întîlnirea internațio
nală de gimnastică dintre echipele de juniori 
ale Clubului sportiv școlar București și Tra- 
kia Plovdiv. La fete, rezultatul a fost de 164,75- 
160,35 în favoarea gazdelor, iar la băieți au 
cîștigat oaspeții cu 276,90-258,90. Reamintim 
că sîmbătă și duminică în sala Dinamo va 
avea loc meciul Dinamo București — Dynamo 
Berlin (m) cu exerciții impuse și liber alese. 
Concomitent lotul feminin al țării va participa 
la un concurs demonstrativ de verificare- 
selecție.

în foto : Adrian Stoica (C. S. Șc.) concurîrid 
la sol. Foto : T. Roibu

seară,

Floreasca

Novac, unul dintre 
cei mai buni jucători 
români la europenele 
din Finlanda, a făcut 
și ieri o partidă remar
cabilă.

Foto : A. Neagu

Spiridon 9, Tarău 15, Iri- 
mie 5, Podvarcu 7, Scor- 
țescu 10, Antonescu 2, Ro
man 2, Vasilescu 4, Stru- 
garu 4.

Astă-seară, de la ora 18, 
sala Floreasca găzduiește, 
în ordine, jocurile : Poli
tehnica — Dinamo, Steaua 
— l.C.F. în „Cupa Româ
niei" și Rapid — Progresul 
în divizia A la fete. (d. st.).

Reprezentativa de baschet a Clujului 
a plecat In R. 0. G.

LA POLO

Steaua-T.S.K.A. Cerveno Zname Sofia 4-1
Joi după-amiază, la 

Ștrandul tineretului s-a dis
putat meciul Internațional 
amical de polo pe apă în
tre formațiile Steaua și 
T.S.K.A. Cerveno Zname 
Sofia. Poloiștii bucureșteni 
s-au impus în final și au 
cîștigat cu 4-1 (0-0, 0-1,
1-0, 3-0). Au marcat: Fi- 
roiu (min. 14, 45), Țăranu 

(16,04) și Sabo (18, 29 și 
18,30 — din lovitură de 
la 4 m), respectiv, Konstan
tinov (7,24). Revanșa întîl- 
nirii va avea loc azi, la 
ora 16,30, tot la Ștrandul 
tineretului.

P. AUREL
corespondent

Metalul Tîrgoviște— 
Lotul de juniori

2-0 (1-0)
Ieri, lotul de juniori s-a 

antrenat la Tîrgoviște. 
Partida a marcat reluarea 
pregătirilor pentru apro
piata întîlnire cu echina si
milară a Poloniei. Jocul a 
fost dinamic, presărat cu 
faze frumoase. Lotul a u- 
tilizat 19 jucători, în cău
tarea celei mai bune for
mule.

Liniile echipei au co
laborat defectuos între ele, 
iar apărătorii au comis gre
șeli tehnice și de plasa
ment, elemente care au de
terminat înscrierea celor 
două goluri. Antrenorii lo
tului s-au declarat nemul
țumiți de evoluția maiori- 
tății jucătorilor. Cele două 
goluri au fost înscrise de 
C. Ionescu (în min. 25 și 
55).

Juniorii au început în 
următoarea formație: Băr- 
bulescu — Ciugarin, Tă- 
năsache, Ispir, jantovan — 
Etern, Ciutac — Mustață, 
Iordănescu, Ștefănescu, Ni- 
colae. In repriza secundă 

j au mai jucat: Vidac, Ma
rinescu, Viciu. Rizea, Du
mitru, Tănăsescu, Matees- 
cu.

M. AVANU 
corespondent principal

Ion Ionescu și Karușko& 
față în față.

flote : A. Neagu
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l)n examen trecut cu succes
ox

A luat sfîrșit cea de a XlV-a 
ediție a campionatelor republica
ne individuale de lupte libere. 
Principala caracteristică a acestor 
întreceri a fost echilibrul de forțe. 
Spre deosebire de edițiile anteri
oare, am constatat cu satisfacție 
că între luptătorii fruntași și cei
lalți sportivi n-a mai existat un 
decalaj în ceea ce privește pregă
tirea tehnică.

Urmărind desfășurarea partide
lor, am observat că In întîlnirile 
preliminare s-a obținut un număr 
redus de victorii la tuș. Majori
tatea concurenților și-au creat po
ziții favorabile prin utilizarea u- 
nor acțiuni variate, dar n-au știut 
să le finalizeze. De asemenea, de 
prea puține ori s-a recurs la ac
țiuni tactice de contraatac.

Ca la orice finală de campio
nat, nici acum n-au lipsit surpri
zele. Astfel, timișoreanul Petre 
Cernău (cat. 52 kg) l-a învins pe 
fostul campion republican Nicolae 
Dumitru (I.M.U. Medgidia); Gheor- 
ghe Stan (Unio Satu Mare) — 
cat. 57 kg — l-a depășit pe Nicolae 
Cristea (Steaua) — clștigătorul 
medaliei de bronz la europenele 
de la Istanbul; Iile Chirilă 
(Steaua) l-a deposedat de titlu pe 
gălățeanul Petre Poalelungi (ta- 
trecindu-1 la puncte In finala ca
tegoriei 70 kg). De altfel, doar 3 
din cei 8 campioni au reușit să-și 
păstreze titlul!

De-a lungul celor trei zile de 
întreceri viu disputate, ne-au re
ținut atenția evoluțiile unor tineri 
luptători cu frumoase calități: C. 
Ionescu și V. Boltaș (Steagul roșu 
Brașov), Gh. Ciuntu (Oțelul Ga
lați), M. Mologean și L Avrigeanu 
(Energia Constanța), R. Pînzaru 
(Constructorul Suceava), L Vela 
(C.S.M. Reșița), C. Nelen (AdS.A. 
Bacău), D. Crantea (AJ5.A Bra
șov), A- Ziler (AA.A. Buzău) etc.

Referindu-na la arbitraje, tre
buie să - arătăm că ele au fost 
In general satisfăcătoare. Totuși, 
au existat cazuri ctad arbitrii an 
ținut seama de anumite prietenii, 
au trecut cu vederea pasivitatea 
onor luptători, sau au loot lipsiți 
de atenție ia acțiunile de pe sal
tea. Din această cauză e-a creat, 
ta cea de a doua M da concura, 
e situație inadmisibilă tatr-o fina
lă de campionat; reuniunea a tra- 
buit să fie Întreruptă, „cavalerii 
fluierului* fiind ta acest timp 
„chemați la ordina*.

Qahting

Campionatul 
orașului Bucureștii

Duminică a Început, pe Herăs
trău, campionatul orașului Bucu
rești la lahting. Timpul neievorar- 
bil pentru acest speri (vînt 
foarte slab) nu a permis dedt 
disputarea unei singure regate, 
care a solicitat la maximum sub
tilitățile tehnice ale concurenți
lor. Rezultate: clasa flnn — L 
<1 Ivanovld (ISE), 2. P. Purcea 
(IDEB) i clasa snipe: 1- L Naum 
4- A. Arendt (IDEB). X M. Nă- 
yodaru -j- L Ancuța (IDEB) i 
clasa „F. D.* i 1. A. Volcu -f- A. 
Vasiliu (ISH), 2. L. Predescu -f.

Predescu (ISE). Celelalte re
gate sînt programate pentru 
mîine după-amiază (ora 16) ® 
polmîlne dimineața (ora 1QL

Jragerea specială Loto din 27
' Ea 27 octombrie a.c^ Adminis- 
bația de stat LOT0-PRON®- 
SP®RW organizează o nouă tra- 
igere specială L®T® Ia care se 
tle 20 AUTOTURISME i 2 

uit Ifl major*, 4 „Skeda 
M.B/, 2 .Flat 850*, 2 „Re- 
Gordlni* șl 10 „Trabant 

fiM*
ț>e mal atribuie numeroase 

țaremil suplimentare în bani șl 
premii pentru biletele care an 
două numere cîștigătoare.

Pentru stabilirea numerelor 
cîștigătoare se efectuează 4 ex
trageri :

— o extragere de 12 numere 
din 90. pentru atribuirea premiu 
lotf obișnuite în bani;

Deciziile de egalitate pronun
țate în meciurile dintre V. Boltaș
— I. Chirilă (cat. 70 kg), V. Iorga
— T. Balaș (cat. 78 kg) și A. Maindt
— A. Balog (cat. 97 kg) au fost 
primite cu vii proteste. Aceste mo
mente neplăcute puteau fi evitate 
dacă o serie de arbitri cu expe
riență ca I. Marton, T. Jula, V. 
Onoiu dovedeau mai multă ho- 
tărîre, mai mult curaj.

Iată, în continuare, cîteva amă
nunte în legătură cu principalele 
întîlniri.

CAT. 52 KG. Petre Cernău- 
(C.F.R. Timișoara), luptînd cu mul
tă hotărîre, a obținut titlul de cam
pion republican. El a cîștigat, de 
altfel, toate meciurile susținute. 
Principalul său adversar a fost Ni
colae Dumitru (I.M.U. Medgidia). 
Lipsit de vitalitatea cu care ne o- 
bișnuise, el a fost de nerecunoscut 
în partida decisivă din turul IV, 
cu P. Cernău, pe care a pierdut-o 
fără drept de apel.

CAT. 57 KG. Una dintre cele mai 
tari categorii ale campionatelor. 
Participarea unor luptători consa- 
crațl ca Gh. Tăpălagă, A. Marmara, 
N. Cristea, Gh. Stan a contribuit

Petre Coman (SteaUa) încearcă 
Negură (Nicotină Iași) in tuș.

la creșterea nivelului tehnic și 
spectacular al întîlnirilor. Susținînd 
t partide, el a ciștigat 5, făcînd 
doar un singur meci egal cu Gh. 
Tăpălagă. Tînărul Gh. Stan s-a do
vedit cei mai bine pregătit, și a 
urcat pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumului.

CAT. 63 KG. Reprezentantul clu
bului Steaua, Petre Coman, a de
monstrat și cu acest prilej că este 
omul nr. 1 al categoriei. In finală, 
el s-a întîlnit cu colegul său de 
club, A. Geantă, înregistrînd o vic
torie confortabilă la puncte.

CAT. 70 KG. Finaliștii Ilie 
Chirilă (Steaua) și Petre Poalelungi 
(Oțelul Galați) au furnizat un spec
tacol electrizant. Mai decis, Ilie 
Chirilă și-a adjudecat titlul, cîști- 
gînd meciul cu 3—2, în urma unor 
fixări la parter.

CAT. 78 KG. Primii patru cla
sați, Teodor Balaș (Steagul roșu 
Brașov), Vasile Iorga (Dinamo 
București), Ludovic Ambruș (A.S.A. 
Brașov) și Petre Elekeș (C.F.R. Ti
mișoara) au fost de valori apropia
te. Favorit pornea dinamovisțul 
Vasile Iorga, care însă a fost in
constant pe parcurs, scăpîndu-1 ti
tlul printre degete. La această ca
tegorie, sîntem încă deficitari, nu 
avem luptători de talie internațio
nală.

CAT. 87 KG. Francisc Boia, care 
a cucerit pentru a U-a oară titlul 
de campion republican, „s-a plim
bat" prin categoria sa, neavînd de-

— o extragere de 12 numere 
din 90, pentru atribuirea premii
lor suplimentare în autoturisme 
șl bani 1

— două extrageri de cîte 2 
numere din 90, pentru atribuirea 
premiilor suplimentare în bani.

în total se extrag 28 numere.
De la începutul anului, Admi

nistrația de stat LOTO-PRONO- 
SPORT a atribuit peste 600 au
toturisme de diferite mărci și 
capacități.

Un bun prilej de a obține 
imediat autoturisme îl constituie 
tragerea specială LOTO din 27 
octombrie a.c.

Joi 26 octombrie, ultima zi 
pentru procurarea biletelor. 

cît un singur adversar periculos, 
pe Lazăr Rădoi (A.S.M.T. Lugoj). 
Lipsa unor elemente corespunzătoa
re se face simțită și la această ca
tegorie.

CAT. 97 KG. Prin rezultatele de 
egalitate înregistrate în întîlnirile 
directe dintre „trioul" : Andrei 
Maindt (Steagul roșu Brașov). I. 
Marton (C.S.M. Cluj) și Atila Balog 
(Steaua) — principalii candidați la 
tricoul de campion, locul I a fost 
determinat de numărul de victorii 
acumulate pe parcursul întîlnirilor. 
Astfel, titlul a revenit brașoveanu
lui A. Maindt.

CAT. +97 KG. Singurul concu
rent valoros a fost Ștefan Stîngu. 
La această oră, el nu are încă un 
adversar pe măsura sa, cu care 
să-și măsoare forțele.- Semnificativ 
este faptul că toate victoriile sale 
au fost obținute prin tuș. Categoria 
grea rămlne în continuare „desco
perită".

O notă specială, organizatorilor 
(Consiliul regional pentru educație 
fizică și sport Banat) care au asi
gurat excelente condiții pentru des
fășurarea competiției.

GHEORGHE CIORANU

să-fi fixeze adversarul Gheorghe 
Foto: CAROL MATO

Mai precis, din carnetul antre
norului Fr. Spier, care — în ca
drul Federației de handbal — 
răspunde de selecționarea și pre
gătirea reprezentativei feminine. 
Și cum campionatul mondial fe
minin bate la ușă (jocurile de 
calificare cu echipa Suediei sînt 
programate, primul la 14.1.1968 în 
localitatea Upsala, iar returul la 
17JI.1968 la București) nu-i greu 
de bănuit că filele acestui car
net sînt pline de însemnări. 
Nume de jucătoare, observații 
de la meciurile de campionat, 
notații pe marginea evoluțiilor 
celor mai bune handbaliste, toate 
concentrîndu-se, în final, în lista
— nu definitivă, așa cum a ținut 
să precizeze antrenorul Fr. Spier
— a sportivelor selecționate în 
lotul reprezentativ.

Să răsfoim acest carnet, re- 
ținînd lucrurile mai importante. 
Adică, numele jucătoarelor alese 
și observațiile antrenorului fe
deral cu privire la forma lor ac
tuală. Să începem cu portarii, 
în dreptul acestui post sînt tre
cute trei nume : Irina Naghi, Lu- 
creția Anca și Maria Buzaș. 
Toate trei, dar în mod deosebit

octombrie 1967
® Tragerea LOTO de astăzi va 

avea loc la București în sala 
clubului Finanțe Bănci din strada 
Doamnei nr. 2, cu începere de 
la ora 18.
• Astăzi și mîine sînt ulti

mele zile în care vă mai puteți 
depune buletinele pentru con
cursul Pronosport nr. 42 de du
minică 22 octombrie 1967, care 
beneficiază — în cadrul premiu
lui excepțional de 75 000 ței — 
de un autoturism . Skoda 1 000 
M.B.“ și 26 500 lei în numerar, 
în afara premiilor obișnuite în 
bani.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.

Lista participanților e completă
Noi participări la turneul inter

național de box, care începe sîmbă- 
tă seara. Ieri am primit la redac
ție confirmarea prezenței altor 
sportivi de peste hotare. Din Bul
garia vor sosi pugiliștii Sterim 
Șterov (muscă), Silvi Petrov (pană), 
Milko Calyan (semiușoară), Petar 
Datactiev (ușoară), Vasil Abadjiev 
(mijlocie ușoară), Petar Petrov 

"(grea). Delegația boxerilor bulgari 
este însoțită de antrenorii Vasil 
Ațev, Dobri Zagorov, precum și 
de secretarul federației de specia
litate, Mile Tomov.

Din Ungaria vor sosi cinci bo
xeri : Pillik (semimuscă), Takacs 
(muscă), Papp (cocoș), Șimon (semi-

Este atît de surmenat Gheorghe Chivăr ?
Gheorghe Chivăr — medaliat cu „bronz* Ia campionatele eu

ropene de la Roma și campion național pe anul 1967 Ia categoria 
mijlocie — nu va urca treptele ringului, cn prilejul turneului inter
național care începe mîine seară l Absența acestui talentat boxer 
de la startul turneului surprinde, desigur. Să nu credeți că pugi- 
listul de la Steaua nu s-a aflat în vederile selecționerilor. Dimpo
trivă. El trebuia să participe și la „Săptămîna preolimpică* de la 
Ciudad de Mexico. Dar, după întoarcerea de la Roma, și mai cu 
seamă după campionatele republicane, Chivăr a manifestat o totală 
lipsă de interes față de pregătire, s-a înfumurat. Ceea ce este 
mai grav, titularul categoriei mijlocie a găsit... înțelegere din par
tea antrenorilor clubului Steaua. Cum spuneam, Chivăr nu va 
participa nici la turneul internațional de la București. „Sînt sur
menat, am fost mult solicitat anul acesta*, afirmă el. Iar antrenorii 
săi. Ion Chiriac și Marcu Spakov, din păcate îi țin isonul.

Să fie chiar atît de „surmenat* Gh. Chivăr ? Să fi fost oare 
solicitat prea mult, cum susțin antrenorii săi ? Chivăr a urcat 
anul acesta de 14 ori treptele ringului, ceea ce reprezintă un mi
nimum pentru un boxer care aspiră la lauri olimpici. Ceilalți co
legi ai săi, din lotul care se pregătește pentru J. O., au susținut 
pînă acum 20—25 de partide, și nu i-am auzit plîngîndu-se că ar 
fi surmenați. Dar cu Chivăr este altceva. Excelenta impresie pe 
care și-a făcut-o despre el însuși, (alimentată și de antrenorii 
lotului) l-a împins pe o pantă periculoasă, i-a creat o stare de 
euforie care, regretabil, se prelungește

Trebuie știut că de la finalele campionatelor republicane (din 
luna iunie), Chivăr a mai susținut doar trei partide, cu ocazia tur
neului de la București. Surmenaj, așadar ? Să cităm din scrisoarea 
adresată recent de Centrul de medicină sportivă, federației de spe
cialitate :

„în urma examenului medical efectuat sportivul Gheorghe 
Chivăr a fost găsit sănătos, cu o- stare funcțională bună*.

Comentariile sînt de prisos...
R. CALARAȘANU

Din carnetul antrenorului...
Irina Naghi, în formă bună, con- 
firmînd valoarea dovedită în 
partidele internaționale din 
cursul verii. O noutate în această 
direcție o constituie notarea nu
melui Georgetei Micu de la 
Politehnica Galați. Comportarea 
acestei jucătoare în meciurile de 
campionat a determinat pe an
trenor să o treacă pe listă, ur- 
mînd ca, dacă în următoarele 
meciuri ea se va dovedi la fel 
de bună, să fie inclusă în lot.

Ca extreme, deocamdată sînt 
selecționate patru handbaliste. 
Prima dintre ele este Aneta 
Șramco, care în partidele de cam
pionat a arătat o valoare con
stant bună, realizînd progresul aș
teptat (cam de mult...) de la ea. 
Totuși, ratează încă mult. A doua 
extremă este Lidia Scorțescu, ju
cătoare cu mari calități fizice, 
dar pe care nu le valorifică su
ficient. Observația principală cu 
privire la jocul ei este aceea că 
are un randament slab în apă
rare, că încă ratează foarte mult. 
La același post cu ea candidea
ză și tînăra Cristina Metzenrath. 
în cazul cînd aceasta din urmă 
se va dovedi mai bună, va fi 
preferată Lidiei Scorțescu. A pa
tra extremă : Rodica Vidu,' care 
nu este încă în cea mai bună 
formă.

în direcția pivoților lucrurile 
sînt ceva mai complicate. Două 
dintre jucătoarele de bază pe 
acest post, Edeltraute Franz și 
Rozalia Soos, au fost suspendate 
din activitatea lotului reprezen
tativ pînă la 1 aprilie 1968, pen
tru că nu iau parte la jocurile 
campionatului republican, baza 
de pregătire și selecție a echipei 
reprezentative. în lipsa lor, an
trenorul Spier a apelat la El. Do- 
bîrceanu, care evoluează mult 
sub posibilitățile sale. Forma 
slabă a acestei jucătoare a im
pus urmărirea altor handbaliste: 
Elena Hedeșiu (mai mult pentru 
experiența ei), Em. Munteanu și 

ușoară), Gajer (semimijlocie). îm
preună cu pugiliștii maghiari va 
sosi și antrenorul Ferencz Nagy. 
In sfîrșit, o comunicare de ultim 
moment din Franța : „ușorul" Co
rot, participant la campionatele 
europene de la Roma, îl va înlocui 
pe Emile Rodriguez, indisponibiL 

Azi vor sosi și arbitrii străini. 
Sînt așteptați d-nii Gondri (Fran
ța), Șefik (Turcia), England (An
glia), Kalife (Liban), Crozier (Sco
ția). Amintim că întrecerile încep 
mîine, de la ora 19, și vor continua 
luni și miercuri la aceeași oră. 
Toate galele se vor disputa în sala 
Floreasca.

Rada Șerban (două nume noi, 
dar — Jn același timp — două 
jucătoare care au dat deplină 
satisfacție în campionat), precum 
și Magda Zamiirache. Selecționa
rea acesteia din urmă nu este 
încă definitivă, urmînd să se ho
tărască după ultimele jocuri din 
campionat.

„Forța de șut* a echipei este 
reprezentată de Ana Starck (nu 
strălucește în campionat), Doina 
Băicoianu (a cărei prezență în 
lot stă încă sub un mare semn 
de întrebare, deoarece in cam
pionat se comportă sub orice 
critică) și Tereza Secheli (în re
venire de formă). In sfîrșit, con
ducătoarele de joc vizate sînt 
Felicia Bitlan, cu observația că 
se prezintă încă nepregătită la 
partidele din campionat, arătînd 
că are încă mari carențe în ceea 
ce privește pregătirea fizică, Ana 
Npmetz și Maria Nicolae, ambele 
în revenire, cu preocupări deo
sebite pentru creșterea eficaci
tății lor în joc.

Deocamdată acesta este „rodul* 
etapelor de campionat disputate 
pînă în prezent. Să recunoaștem 
că situația nu este de loc bună 
și antrenorul Fr. Spier are toate 
motivele să fie nemulțumit. El 
ne-a mărturisit că aștepta, în 
această direcție, un sprijin mal 
mare din partea antrenorilor de 
la cluburile din care fac parte 
jucătoarele susceptibile de a fi 
selecționate. Unii au înțeles acest 
lucru, alții mai puțin sau deloc. 
Nu intenționăm să-i împărțim 
acum școlărește în... „buni* și 
„răi". Dar dorim ca aportul lor 
în pregătirea jucătojarelor de Iot 
să fie pe măsura priceperii și 
puterii de muncă dovedite de 
acești tehnicieni în atitea alte 
ocazii. Pentru că, în fond, rezul
tatele echipei reprezentative sînt 
— sau ar trebui să fie — și 
rodul muncii lor.

CALIN ANTONESCU



Meciurile cu Polonia
în ziarul 

miercuri au fost anun
țate loturile fotbaliștilor 
români pentru meciurile 
cu Polonia, de la sfîrși- 
tul săptămînii viitoare. 
Este vorba de o quadru
ple întîlnire, ca și aceea 
de acum două săptămîni 
cu fotbaliștii unguri. 
Adică, prima garnitură 
și juniorii vor evolua 
în deplasare, iar echi
pele B și tineret pe te
renuri proprii.

După cum se vede, 
greul și răspunderea a- 
pasă din nou pe ume
rii celor ce vor juca 
peste hotare, de astă- 
dată, însă, amplificate și 
de faptul că primele 
formații poartă titulatu
rile naționale. Un meci 
România — Polonia este, 
deci, o chestiune de re
prezentare la cel mai 
înalt nivel, impunînd 
o pregătire minuțioasă. 
Este necesar — credem 
— să reamintim că, în 
ultima confruntare cu 
polonezii, în toamna 
trecută la Ploiești, re
zultatul ne-a fost favo
rabil : 4—3, dar nu fără 
emoții. După ce a con
dus cu 3—0, echipa 
noastră a fost egalată, 
abia în final ea reușind 
să smulgă o victorie. 
Polonezii au prezentat 
atunci o echipă masivă, 
cu o mare putere de 
luptă, în rîndul căreia 
am remarcat numeroși 
jucători de valoare.

Normal, acum, ei vor

să-și ta revanșa, ambi
ția lor fiind animată șl 
de dorința de a se rea
bilita în fața propriului 
public după înfrîngerea 
suferită din partea na
ționalei franceze.

La Cracovia, ne aș
teaptă deci un meci di
ficil, chiar dacă privim 
lucrurile numai prin a- 
ceastă prismă. Trebuie 
să adăugăm și faptul că 
polonezii au susținut In 
ultima vreme multe par
tide inter-țări, că sînt 
destul de „rodați" pen
tru a da reprezentanți
lor noștri o replică vi
guroasă. De altfel, ul
timul lor rezultat e re
marcabil : 4—2 cu Bel
gia, la Bruxelles.

După părerea noastră, 
partida din 29 octombrie 
— între primele garni
turi — va fi la fel 
grea ca și cea de 
Budapesta.

Privind cu atenție 
mele jucătorilor intro
duși în lotul A (căci 
despre ei ne ocupăm 
îndeosebi), constatăm că 
pe lîngă unii jucători 
consacrați (Constantin, 
Hălmăgeanu, D. Po
pescu, Lucescu, Mocanu, 
Barbu), au apărut Kallo, 
Koszka, Năsturescu, Șoo, 
fotbaliști care pot aduce 
acel suflu înviorător, 
acea vigoare de care 
echipa noastră a dus 
lipsă la Budapesta. în 
această ordine de idei 
federația de specialitate,

de 
la

nu-

selecționerul unic s-au 
orientat just în alcătui
rea lotului, pornind de 
la principiul că NUMAI 
forma 
chide 
pei 
stînd 
celor 
nunțați, 
nenți ai Stelei, echipa 
cea mai în formă din 
campionat. Pînă la me
ciul cu Polonia vom 
avea, de altfel, ocazia 
să-i vedem încă o dată 
pe toți selecționabilii, 
întrucît ei evoluează în 
partidele de duminică 
din cadrul diviziei.

Pînă aici, toate bune. 
Totuși, ne manifestăm 
nedumerirea că în ve
derile federației, ale se
lecționerului au intrat și 
unii fotbaliști care dau 
multă bătaie de cap an
trenorilor din cluburi. 
Iată-1, de exemplu, prin
tre cei din prima garni
tură pe Vigu! Surprin
derea nu este numai a 
noastră, ci și a lui. Am 
stat de vorbă cu el și 
îi apreciem sinceritatea: 
„Nu sînt tundaș la 
Steaua, sînt o improvi
zație, nu joc cu plăcere 
pe acest post..." Atunci, 
de ce a fost introdus în 
lot ? Sau, de mai multă 
vreme, din păcate, 
Ghergheli nu deține o 
formă care să-l impună 
și totuși figurează prin
tre primii 171 Nu cum
va, în aceste cazuri, 
consultarea cu antreno-

sportivă des-
porțile echi-

nationale. Așa 
lucrurile, din lotul 

17 fotbaliști a- 
9 sînt compo-

rii cluburilor s-a făcut 
superficial ? Curioasă 
este și apariția lui 
Dobrin în lotul de... ti
neret. „Are numai 20 
de ani, poate juca... 
ne-a declarat antrenorul 
Dincă Schileru. Este un 
cîștig pentru acest lot..* 
De acord, dar nu este 
în același timp și • 
pierdere ? Căci, să nu 
uităm, Dobrin are „în 
picioare* multe jocuri 
internaționale în prima 
garnitură și această — 
să zicem — îndepărtare 
de partide tari ar 
putea să-i dăuneze. Sin
cer, am prefera ca acest 
autentic talent, să fie 
vizat pentru lotul A.

Observațiile noastre 
asupra loturilor (cu ex
cepția celui de juniori) 
ar putea continua, căci 
spre regretul nostru am 
întîlnit numele unor ju
cători care n-au dat 
randamentul dorit nici 
în meciurile de campio
nat și nici în cele in
ternaționale (Dumitriu, 
Cuperman, Deselnicu), 
iar Coman și Velea se 
numără printre fotba
liștii indisciplinați...

...Meciurile cu Polo
nia sînt, așadar, la 
ordinea zilei și tre
buie pregătite cu grijă. 
Primele antrenamente și 
jocuri de verificare, ce 
vor avea loc în curînd, 
ne vor edifica și mai 
mult. . Asupra lor vom 
reveni.

C. MANTU
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ÎN AFARA CRONICILOR (II)

Ospitalitate COPIII IN „NOCTURNA** I
Lazar este component al formației 

maghiare de fotbal Honved Buda
pesta. Cu prilejul vizitei în țara 
noastră a echipei budapestane, cu 
acest jucător s-a petrecut un fapt 
deosebit. Cu o zi înaintea meciului 
cu Universitatea Cluj. Lazar a avut 
febră. Doctorul echipei sale a crezut 
că e vorba de o simplă răceală. Dar 
situația era ceva mai gravă.. . Me
dicul echipei clujene, M. Ioanete, 
l-a consultat cu atenție și, fără să 
stea prea mult pe gînduri, l-a inter
nat la clinica nr. 1 din Cluj. Era 
vorba de o apendicita acută. Peste 
cîteva ore, jucătorul maghiar se afla 
pe masa de operație. Prof. tir. Aurel 
Nana și conf. dr. Crișan Mlrcioiu în
lăturau pericolul unei complicații.

Cînd am vizitat Clujul, Lazar se 
afla la a cincea zi de convalescență. 
Duminică, a părăsit clinica îndrep- 
tîndu-se spre patrie. Acum se află 
din nou printre ai săi. E sănătos. La 
plecare, fundașul lui Honved a de
clarat că își va aminti întotdeauna 
cu plăcere de prietenii din Româ
nia care i-au redat sănătatea.

C. A.
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AMICUS CRISTIAN...

Favorit
tele-

Pastișindu-l pe Con
stantin Chiriță, am 
putea spune: amicus 
Cristian...
(îndreptățit) al 
spectatorilor cu încli
nații sportive, tinărul 
Țopescu, furat de ver
va orală, a greșit co- 
municindu-ne părerea 
sa că nivelul tehnic 
al partidei Celtic — 
Racing a fost scăzut. 
La acest meci puteau 
fi puse in discuție 
concepțiile tactice, 
strategice, ale oponen- 
ților, exagerarea în 
întîlnirile „corp la 
corp”, dar nicidecum 
arsenalul tehnic. Sco
țienii și argentinienii, 
deopotrivă, aproape 
fără excepție, au eta
lat și exersat in pu
blic un registru de e- 
xecuții tehnice care 
întrece sumarul volu
melor datorate lui Vir
gil Economu sau Petre 
Steinbach și egalează 
in fantezie „biblia" lui 
Csanădi.

Pasa cu ochii în
chiși din orice poziție; 
preluarea balonului cu 
oricare picior fără pre
ferință și fără potrivi
re prealabilă ; fente 
de toate felurile, pini

la înălțarea mingii 
peste capul adversa
rului și depășirea lui; 
reacții de o viteză u- 
luitoare mai ales in 
momentele disperate; 
driblinguri subtile (un 
Johnstone, cum n-a 
mai avut Marea Bri- 
tanie de la Stanley 
Matthews încoace); 
degajări tipice engle
zești, de la fundaș 
pină la piciorul extre
mei ; lovituri cu ca
pul (inclusiv golul) de 
o claritate uluitoare. 
Aș putea adăuga o 
mulțime de impresii 
reconfortante, dar 
mi-e teamă să nu în
grozesc pe specialiștii 
noștri în terminologie, 
care 
fice 
ceste 
cuții
aici empiric.

Păcat, amice Cris
tian, că meciul nu a 
fost înregistrat pe te- 
lerecording ; am fi a- 
vut un film-lecție pen
tru fotbaliștii noștri 
deficitari în materie 
de tehnică. Am fi pu
tut să le arătăm, în 
plus, viteza în acțiu
ne a unor jucători 
bine pregătiți fizicește 
și necontenita mișcare

Iubitorii sportului cu balonul rotund sînt în unanimitate 
acord că redresarea fotbalului depinde în cea mai mare măsură 
felul cum este privită munca cu copiii. Aceștia sînt 
mîine, fotbaliștii care vor evolua într-o zi în echipele 
sau în formațiile reprezentative. Este și firesc, deci, 
toată grija acestei pepiniere.

Duminică, la Craiova, am aflat că urmează să aibă 
nire între selecționatele centrelor de copii din Brașov 
înaintea meciului, gazdele (mai precis C.R.E.F.S. - Oltenia) trimit o 
-telegramă în care anunță că meciul se contramandează din lipsă de 
teren (1 ?). Brașovenii nu țin seamă de telegramă și fac deplasarea. 
(Ei spun că nu mai puteau decomanda microbuzul angajat prin 
O.N.T.). Si iată-i pe tinerii fotbaliști de la poalele Tîmpei și pe an
trenorul lor rătăcind sîmbătă seara pe străzile Craiovei în căutarea 
unui loc de cazare 1 Condițiile în care s-au odihnit acești copii au 
fost cu totul improprii; trei într-un pat I A doua zi, duminică dimi-1 
neață, se găsește totuși o soluție. Terenul care lipsea pînă deunăzi I 
a fost descoperit i .Dinamo*. Dar, antrenorul brașovenilor, A. Muta, 
refuză propunerea. El dorește să joace neapărat în deschidere la | 
meciul de divizie. Din cauza finalelor la oină acest lucru este însă 
imposibil. în fine, pentru a îndeplini o formalitate, ambele părți sînt 
de acord ca jocul să aibă loc... după terminarea meciului divizionar ! | 

Așa a și fost. Întîlnirea a înce
put după ora 17 și s-a încheiat | 
în „nocturnă*... (citiți beznă).

Relatînd aceste întîmplări ne 
punem întrebarea de 
desconsiderare față de 
drag oștiți de fotbal ?

seniorii 
divizionare, 

să acordăm

loc o întîl- 
și Craiova.

I
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au nume științi- 
pentru toate a- 
mijloace și exe- 
tehnice înșirate

în teren care face din 
fotbal jocul a 22 de 
oameni și nu numai 
al omului care are 
balonul.

Încă un cuvînt pen
tru brigada arbitrului 
Gardeazabal. Rar ne-a 
fost dat să vedem ma
terializarea deplină a 
expresiei curente (și 
lipsită adesea de fond) 
„ajutat la tușă.. .“, ca 
în acest meci. Tușieri 
care aleargă in teren 
să-l sprijine pe arbi
tru la potolirea spiri
telor agitate ; tușieri 
care semnalează 
prompt, ba chiar cu 
exces de exigență, in
fracțiunile ; tușieri 
care, în momentul e- 
xecutării unei lovituri 
libere 
preajma 
16 m,
spatele porții pentru 
a ocupa un loc de ob
servație asupra unui 
spațiu eventual inac
cesibil arbitrului — 
iată o seamă de atitu
dini care fac viața tu- 
șierului mai puțin co
modă, dar mai eficace 
în stăpînirea jocului 
Este rîndul arbitrilor 
noștri să mediteze. 
(vib).

laterale din 
careului de 

aleargă prin

CAUTAȚI-L

ce atîta 
copiii în-

I. o.

PE
pe Solo- 

cu mișcări
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In continuarea „serialului" nostru, 
ne-am propus să prezentăm unele 
aspecte privind „conturul" jucătorilor 
de fotbal și unele probleme metodice.

BRAVO GOAL-KEEPERII !
După studiile făcute asupra tipolo

giei portarilor, selecția lor poate fi 
apreciată ca foarte bună în compa
rație cu aceea a jucătorilor de cîmp. 
Ei au o înălțime medie de 181 cm.; 
greutatea de 76 kg. și vîrsta de 25 
ani. în privința calităților fizice, de 
forță, rezistență, viteză și detentă, 
media depășește pe cea a jucătorilor. 
Dacă, în cîmp, se... strecoară unii fot
baliști care nu se încadrează în nor
mele generale de selecție, în postul 
de portar nu pot fi optați decît aceia 
care răspund integral cerințelor. Ju
cătorilor de cîmp li se mai iartă în
trucâtva greșelile ; portarii însă nu 
se pot bucura ae acest privilegiu. 
Printr-un proces natural, cei slabi se 
autoelimină. în mod paradoxal, por
tarii noștri întrunesc cei mai buni in
dici funcționali. De exemplu, capa
citatea vitală : Răducanu 6 400 cmc, 
Adam ache 6 440, Haidu 5 910, Datcu 
5 400, Rîngheanu 5 100 ; în timp ce la 
unii jucători de cîmp am întîlnit va
lori foarte scăzute : Bîtlan (Craiova) 
3 900, Jarălungă 4 300, Viorel Popes
cu (Progresul) 4 200, Pîrcălab, Haidu, 
Ghergheli (Dinamo) 4 400, Dumitriu 
II, ionescu, Neagu (Rapid) 4 300 etc. 
De asemenea, jucătorii menționați 
au perimetrul toracic între 85—90 cm. 
iar elasticitatea toracică de 5—8 cm., 
pe cînd portarii ating cifre între 
92—102, respectiv, 9—12 cm. In mod 
firesc, însă, jucătorii cărora li se cere 
obiectiv o mare ventilație pulmonară 
nu sînt „păzitorii buturilor" ci „că
răușii" de pe gazon.

Iată cîteva cauze care ne vor face 
să înțelegem mai bine tempoul scă
zut al acțiunilor de pe teren, iată de 
ce, nu de puține ori, multe jocuri au 
primit din partea cronicarilor cali
ficativul de „bătrînesc".

Dar și portarii au... lipsuri. Cunos- 
cînd raportul normal dintre înălțime 
și greutate (indicele Broca—Tartiăre 
sau Quet^let) pentru evaluarea fon
dului motric (suplețe, detentă, viteză 
de reacție, reflexe etc.), ne întrebăm 
și-i întrebăm pe unii antrenori cum 
pot accepta atîtea stări supraponde
rale cronice ? De pildă : portarul 
Mîndru, cu o talie de 174 cm, reacțio
nează uneori cu reflexe întîrziate, 
probabil pentru că are o greutate de 
80 kg la 31 de ani, cînd în mod nor
mal ar fi trebuit să aibă doar 70—71 
kg. Răducanu: 21 ani, 189 cm — 93 kg, 
poartă un lest de vreo 8 kg : Ghlță : 
27 ani, 183 cm, 88 kg (4- 7) ; Bay : 182 
cm, 85 kg (+ 7). La celălalt pol se 
situează subponderalii. Exemplu : 
Datcu 176 cm, 66 kg (— 6) ; Suciu 
178 cm, 66 kg (— 8) : Matache 169 cm, 
64 kg (— 1) ș.a. Niște... fulgi.

Cercetările științifice demonstrează 
că sportivii între 21—25 ani la înălți
mea de 175 cm, trebuie să aibă în me
die o greutate de 70 kg, un perimetru 
toracic de 92 cm și o capacitate vi
tală de 4 900 ml. La 180 cm : 73 ; 94 ; 
5 200. Se situează fotbaliștii noștri în 
limitele acestor date ? Să vedem.

O REȚEA DE ALIMENTARE 
REDUSA...

In gabaritul general și segmentar 
al jucătorului, cel mai activ este 
perimetrul cutiei toracice, cutie care 
adăpostește princirihlele surse de a- 
limentare funcțională (plăminli, cor
dul, vasele mari)... Circumferința a- 
cestui rezervor oscilează la fotbaliștii 
noștri intre 82—104 cm. Sub 90 cm : 
Haidu (Dinamo) 82,Pîrcălab (87), Șoan- 
gher (84). Codreanu (85), Tătaru (84), 
Voinea (39), Barbu (88) ,Coman („U“ 
Cluj 85), Necula (84) etc. Peste 100 cm: 
Nunweiller ni. Răducanu, Haidu, Co
man, Petru Emil, Ivansuc, Koszka, 
Oblemenco, Deselnicu.

Capacitatea vitală (media pe echi
pe) : Argeșul 4 540 cmc, „U“ Craiova 
4 700, U.T.A. 4 860, St. roșu 4 984, Di
namo Buc. 5 128, Steaua 5 305. Datele 
statistice susțin că acest indice la 
sportivii de performanță variază in
tre 5 000—6 000, iar la sportive între 
1 000 — 5 000 cmc. De ia distanță, ne 
apare parțial nesatisfăcător.

Indicele de nutriție (Quetălet : ra
portul dintre greutate si înălțime) ci
fra optimă (400 gr/cmj o realizează

Cine nu-1 cunoaște 
monî! E înalt, blond, > 
elegante în teren. A jucat la Cri- 
șul Oradea, la C.F.R. Cluj iar a- 
cum face parte din formația Uni
versitatea Cluj.

Dar, în ultimele două etape, el 
a lipsit din formația studenților 
clujeni! Antrenorii au fost puși 
în situații dintre cele mai dificile. 
A trebuit ca Anca să fie „trans
ferat" în centrul apărării, iar tî- 
nărul Crețu să fie improvizat ca 
al doilea fundaș central (după 
îmbolnăvirea lui Pexa). Toate a- 
ceste neprevăzute se datoresc lui 
Solomon. De ce oare ? Pentru că 
el a apucat-o din nou pe căi gre
șite. După meciul cu Honved Bu
dapesta, Solomon a dispărut 1 în 
ziua meciului cu Universitatea 
Craiova (deci după 4 zile), nici 
antrenorul Săbăslău, nici secreta
rul clubului, piof. T. Lucaclu, nu 
știau de el. Un student îl' văzuse 
ultima oară (luni noapte) ieșind 
dintr-un restaurant în stare de 
ebrietate. Așadar, noua achiziție 
a Universității Cluj șl-a reluat 
vechile obiceiuri, de la Oradea.

SOLOMON! |
Și cînd te gîndești că, pentru I 
Solomon, Universitatea Cluj a re- » 
nunta! la mulți jucători tineri : 
Gh. Pop, Emil Pop, A. Tegean și j 
M. Harmad care au plecat la 
C.F.R. Cluj, P. Popa și P. Bucur j 
la Unirea Dej etc. A rămas în I 
schimb Sdlomon care, după cum 
vedem, lasă echipa și pleacă în... | 
turnee nocturne. Ce-ar fi dacă 
conducerea secției de fotbal de I 
la Universitatea Cluj ar renunța I 
la serviciile lui? Nu de alta, dar 
să nu uităm proverbul cu mărul I 
putred...

CONSTANTIN ALEXE I

P. S. De două săptămîni poarta I 
Universității Cluj este apărată de 1 
dr. Cristian Rîngheanu, a cărui ■ 
comportare pe teren și în viața 1 
de toate zilele e de lăudat. Rin- | 
gheanu a absolvit facultatea de • 
medicină generală iar examenul ■ 
de stat l-a luat cu media 9! Iată ■ 
un exemplu demn de urmat pen- ■ 
tru tinerii fotbaliști de la Cluj. I

„U“ Craiova. Printre „pozitive" se 
situează și Dinamo Buc.. Dinamo Ba 
cău, Steaua (403). La echipele Farul, 
Argeșul, Jiul, „U“ Cluj (409—420) in
dicele arată că greutatea corporală 
crescută impietează asupra posibili
tăților de mișcare în teren. Invers, la 
formația U.T.A. (397) el creează pre- 
mlzele jocului în viteză pnacticat de 
această echipă.

COMPONENTELE EFORTULUI
ȘI CELE 6—7 ORE MUNCA.-

Metodele modeme de antrenament 
și-au extins aria. în fotbal, ele au 
pășit din păcate cu stîngul. Să cla
rificăm.

Orice gen de efort are trei compo
nente de bază : volumul, intensitatea 
și complexitatea. „Amestecate", sau 
luate separat, ele pot asigura o pro
gresie gradată. De exemplu : alergăto
rul de viteză nu poate „mai repede". 
Mai repede înseamnă intensitate. 
Deci, în pregătirea alergătorului de 
viteză intensitatea trebuie să consti
tuie principalul element de progre
sie. Alergătorul de fond nu poate 
„mai mult". Mai mult înseamnă vo
lum, deci în pregătirea lui, volumul 
hotărăște progresia. Jucătorul de fot
bal nu poate „mai complicat". Ca ur
mare, în pregătirea jucătorilor res
pectivi „complexitatea" trebuie să 
constituie principalul element de 
progresie.

Jocul de fotbal, aparent simplu, 
este complex, iar procesul de pre
gătire în timp, de la „simplu la 
compus- (fără să fie posibilă și calea 
întoarsă) trebuie să se bazeze pe 
COMPLICAREA CONTINUA a situa
țiilor de joc. Aceasta înseamnă : ale
gerea rapidă a celui mai potrivit pro
cedeu tehnic sau tactic (sau gama 
de procedee), cea mai eficace va
riantă în funcție de situația în joc. 
Toate acestea trebuie efectuate din 
ce în ce mai repede, mai precis și 
mai susținut. în mod practic, atîta 
timp cît în antrenamentele fotbaliș
tilor nu vor apărea mijloace mai com
plexe decît cele cunoscute, nu poate 
fi vorba de realizarea unui progres.

încercînd o ierarhizare a acestor 
componente în fotbal, le-am putea 
clasa în următoarea ordine : COM
PLEXITATEA, VOLUMUL, INTENSI
TATEA.

în privința asigurării permanente a 
complexității în pregătire, am putut 
constata că lucrurile nu stau prea 
bine. Nu se observă diferențieri struc
turale față de antrenamentul de acum 
10, 20 sau chiar... 30 de ani.

Volumul de efort este extrem de re
dus. Un antrenament pe zi, de marți 
pînă vineri, între 90—120 minute în
seamnă 6—7 ore de solicitare fizică 
și neuropsihică pe săptămînă. Exem
ple de ciclu săptămînal : Petrolul : 
marți = 90* ; miercuri - 80’ joi

100’ ; vineri - 70—90’. Steaua 100, 
120, 100 , 90. U.T.A. : 120, 90, 120. 90, 
etc. Dacă apreciem că marea majori
tate a fotbaliștilor depun în produc
ție o muncă de funcționari (practic 
sedentară) și dacă raportăm antrena
mentul la DENSITATEA lui, ne dăm 
seama că volumul se reduce de fapt 
la jumătate. Deci, un efort mediu de 
3—4 ore săptămînal.

Exercițiile intense se rezumă ia li
nele sprinturi (cu sau fără minge) 
ceea ce arată că și intensitatea este 
scăzută. Selecționarea unor mijloace 
pentru îngreuierea mișcărilor (corzi, 
extensoare, gantere, saci cu nisip, 
mingi medicinale, veste cu alice de 
plumb etc.) reprezintă preocupări 
izolate, întîlnite mai mult în etapa 
pregătitoare. Unele echipe au utilizat 
înaintea începerii campionatului o 
parte din obiectele menționate (Di
namo Buc. și Bacău, Steaua, A.S.A. 
Tg. Mureș, Jiul, U.T.A.). De peste 
nouă săptămîni ele stau însă în... cui." 
Asemenea exerciții sînt obligatorii și 
în perioada competițională. Altfel 
calitățile fizice de bază ycr scădea în 
mod sigur. Cercetările științifice (efec
tuate de medicii Miron Georgescu, 
Angela Lăzăroiu, Virginia Consranti- 
nescu) au demonstrat că în sportul 
de performanță antrenamentele spe
cifice îmbunătățesc calitățile speciale, 
dar nu și pe cele generale. Or. im
portantă este depășirea continuă — 
cu mijloace de îngreuiere — a nive
lului constant al unei mișcări, de 
pildă mișcarea pentru lovirea mingii. 
Pendularea unui picior, oare trebuie 
să întindă un cordon de cauciuc (mă
rind continuu distanta de la punctul 
de sprijin) va mări puterea de lovire 
a balonului. Dezvoltarea optimă a for
ței picioarelor va însemna și crește
rea vitezei șutului. în esență, este o 
mișcare similară cu ceea ce execută 
îngreuiat (asupra mîinii) aruncătorul 
de suliță. Ar putea oare respectivul 
aruncător să-și îmbunătățească per
manent performanțele lansînd zilnic, 
obiectul specific ? Evident că nu ! A- 
tunci, el își încarcă mereu mișcarea, 
mărește numărul de repetări și 
scurtează pauzele.

Metodica generală, care se funda
mentează pe principii și metode uni
versal valabile oricărei ramuri de 
sport, nu poate să nu găsească teren 
„fertil" și în fotbalul nostru. Acea
sta cu atît mai mult cu cît un fotba
list de performanță trebuie să aibă 
viteză de sprinter, forță de aruncător, 
rezistență de sfemifondist și o tehnica 
de jongler.

Dacă majoritatea antrenorilor re
cuză axioma eforturilor intense, a vo
lumului crescut, a multilateralității 
fotbalistului, ne îngăduim o retrospec
tivă. Istoriograful I. Sirbuț (de la 
Teatru] de stat din Arad) ne-a pus 
la dispoziție fotografii din 1905—1910, 
prin care demonstra că „jucătorii 
timpului" participau ia concursuri de 
atletism (alergau pe o latură a tere
nului — 100 m — sau 2—3 ture în 
jurul lui : făceau de asemenea, arun
cări și sărituri). Antrenorul federal 
C. Braun susține că în trecut, unele 
echipe începeau antrenamentul cu... 
10 ture de teren, altele îl încheiau cu 
aceeași cotă. Astăzi, sînt considerate 
de unii suficiente două ture înainte, 
iar după... nici una.

C. RADUȚ



La Magdeburg fetele - satisfăcător, 
băieții — slab...

Sezonul competițio- 
nal internațional de 
toamnă al scrimerilor 
noștri a fost inaugu
rat prin concursul de 
floretă fete și spadă 
de la Magdeburg 
(R.D.G.) rezervat „spe
ranțelor olimpice". Bi
lanțul ? Satisfăcător 
la fete și slab la 
băieți-

Fetele, floretistele 
Rodica Văduva și Su- 
zan» Saplontai au reu
șit să treacă cu bine 
primele trei tururi ale 
competiției : Văduva 
de fiecare dată pe lo
cul I (cu 5, 3 și 4 vic
torii), în timp ce Sa
plontai s-a menținut 
în „pluton", pe locul 
3. Apoi, in semifinale, 
Saplontai, cu 3 vic
torii, și-a păstrat lo
cul din asalturile pre
liminarii, iar Văduva, 
cu același număr de 
victorii, s-a clasat pe 
locul 4. Oricum, amîn- 
două floretistele au 
intrat în turneul final 
de 8.

Aici, Rodica Văduva 
a realizat 4 victorii 
care au situat-o, în 
.clasamentul general, 
J>e locul 4. Saplontai, 
cu o victorie mai pu
țin, a ocupat locul 5. 
Concursul a revenit 
trăgătoarei Irmtraud 
Gemballa (R. D. G.), 
una din speranțele 
floretei feminine a ță

rii gazdă (6 v.). Ea a 
fost urmată de Ange
lika Ihle (R.D.G-) cu 
5 v. și de Ewa Ploch 
(Polonia) cu 4 v (dar 
cu un fușaveraj supe
rior primei noastre 
floretiste).

Dacă ținem seama 
că la concurs au luat 
parte un număr de 46 
de sportive și mai ales 
că din rindul acestora 
au fost eliminate toate 
favoritele (printre ele, 
Ingrid Rensch, Hildc 
Raschke și Barbara 
Hertwig, componen
te ale primei garnituri 
a R.D. Germane), re
zultatul sportivelor 
noastre poate fi apre
ciat ca satisfăcător.

Băieții, în schimb, 
spadasinii Anton Pon- 
graț și Constantin 
Duțu, au evoluat slab. 
După o comportare 
bună în primul tur 
din preliminarii (am
bii cu cîte 4 victorii 
au ocupat locurile 2

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
BUENOS AIRES. — Cu prilejul 

campionatelor sud-americane de 
atletism, sportivul columbian Dago- 
berto Gonzales a stabilit un nou 
record al Americii de Sud în proba 
de aruncarea discului, cu o arun
care de 54 m. Vechiul record era 
de 52,84 m și aparținea din anul 
1956 lui Gunther Krusse (Argen
tina).

VARȘOVIA. — La Cracovia a 
Început un turneu internațional fe
minin de baschet la care participă 
echipe studențești din Varșovia. 
Poznan, Cracovia și Budapesta. In 
prima zi a turneului : AZS Varșo
via — AZS Poznan 46—31 (21-14) :

După prima etapă in competițiile europene de fotbal 

Care vor fi adversarele 
echipelor Rapid și Steaua? 
Azi, la Madrid, tragerea la sorți în optimile de finală ale „C.C.E'

și „Cupei cupelor"
Prima etapă în „Cupa campioni

lor europeni" și în „Cupa cupelor", 
care timp de două luni a atras 
atenția iubitorilor de fotbal, s-a în
cheiat. Reprezentantele țării noas
tre, Rapid și Steaua, au trecut cu 
succes primele examene (mai greu 
rapidiștii, mai ușor steliștii) și aș
teaptă acum cu emoție tragerea la 
sorți pentru stabilirea viitorilor lor 
adversari, din optimi. Evenimentul 
se va produce chiar astă-seară la 
Madrid.

Acum, după ce cortina a căzut 
peste prima etapă, nu este lipsit de 
Interes să facem o scurtă trecere 
în revistă a principalelor momente 
oferite de cele 64 de meciuri din 
cele două competiții.

CELTIC ELIMINATA — BENFICA 
Șl REAL CALIFICATE CU MARI 

EMOȚII

„C.C.E." a început cu o surpriză 
de mari proporții. Eliminarea lui 
Celtic Glasgow ! Dar, despre acest 
eveniment neprevăzut am mai scris 
și, deci, nu mai insistăm. Amintim, 
totuși, că nu este pentru prima 
oară cînd o cîștigătoare a „C.C.E." 
este eliminată chiar în prima fază. 
Astfel, în 1960, după ce Real Ma
drid cîștigase trofeul (7—3 în finală 
cu Eintracht Frankfurt) a fost scoa
să din competiție de F.C. Barcelona. 
In actuala ediție, Real a trecut prin 

în seriile respective), 
în turul II — Pongraț 
se situează pe locul 3, 
îar Duțu, cu o victo
rie, este eliminat. 
După aceea, în turul 
III cade și Pongraț (o 
singură victorie.. •). 
Concursul a fost cîști- 
gat de polonezul Mat
veev, după un baraj 
cu Raschke (R.D.G.).

în cazul spadasini
lor, participarea a fost 
mult mai modestă. Și 
totuși, cei doi trăgă
tori care ne-au repre
zentat țara n-au reușit 
nici măcar să intre în 
turneul final. Preten
țiile noastre cele mai 
îndreptățite mergeau 
către Pongraț, cam
pion mondial de tine
ret. Pongraț însă a 
dezamăgit. Cum expli
că această comportare 
antrenorii lotului ? 
Dar antrenorul aces
tui sportiv, prof. A. 
Cacuci de la Medicina 
Tg. Mureș ? (t. st.)

Interzonalul de șah
în runda a doua a turneului interzonal de șah 

de la Soussa (Tunisia), Quellan a cîștigat In Res- 
hewsky, Larsen l-a învins pe Bilek și Matulovlci 
pe Mecking. S-nu terminat remiză partidele Ma- 
tanovici — Buaziz, Miagmarsuren — Byrne, Stein 
— Koreinoi, Gheller — Kavalek și Barcza — Hort. 
Restul, întrerupte.

AZS Cracovia — MAFK Budapesta 
46-26 (23-15).

CIUDAD DE MEXICO. — Con
siliul mondial al boxului profesio
nist a decis ca meciul pentru titlul 
mondial la categoria pană, rămas 
vacant în urma retragerii lui Vi
cente Saldivar, să se dispute între 
iaponezul Mitsunori Seki și brita
nicul Howard Winstone.

SOFIA. — In cadrul „Cupei cam
pionilor europeni" la hochei pe 
gheată, echipa bulgară „Cerveno 
Zname" a primit vizita formației 
iugoslave H.C. Jessenîce. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 5—3 în 
favoarea hocheiștilor iugoslavi.

mari emoții. Pentru a se calific? 
în dauna lui Ajax Amsterdam, au 
fost necesare prelungiri, deoarece 
scorul general al ambelor partid? 
indica un rezultat egal: 2—2. Abia 
în prelungiri, madrilenii — care 
beneficiau de avantajul terenului — 
și-au putut asigura calificarea.

Echipa lui Eusebio, Benfica Lisa 
bona, a trecut de asemenea prin 
clipe dificile. Ea s-a calificat grație 
noului regulament. La Belfast, por
tughezii au terminat Ia egalitate 
(1—1), cu Glentoran, iar la Lisa
bona rezultatul a fost alb (0—0). Și 
în alte două partide au fost aplicate 
noile prevederi ale regulamentului. 
Rapid București — Trakia Plovdiv 
(scor general 2—2 după cele două 
meciuri și 3—2 după prelungiri) și 
F.C. Valur Reykjawik — Jeunesse 
Luxemburg 1—1 și 3—3 (s-a califi
cat prima, marcînd mai multe go
luri în. deplasare).

Și acum, o trecere în revistă a 
formațiilor rămase în competiție : 
printre cele de certă clasă se află 
Benfica, Real, Manchester United, 
Dinamo Kiev și Juventus Torino. 
Le urmează Sparta Praga, Sarajevo, 
Gornik Zabrze, Vasas Budapesta, 
Eintracht Braunschweig, Rapid 
Viena, S.C. Anderlecht, St. Etienne 
și, în fine, echipe cu mai puțină 
rezonanță ca Hvidovre (Danemarca) 
și F.C. Valur Reykjawik (Islanda). 
Care dintre acestea va fi adversara 
Rapidului ?

„SĂPTĂMÎNA PREOLIMPICĂ44
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americanului Bill 
Toamey, clasat pe 
locul doi cu 46,5. 
Proba de 200 m 
feminin a revenit 
sprinterei cubane
ze Miguela Co- 
bian, cu timpul de 
23,1, secondată de 
Gabrielle Meyer 
(Franța) cu 23,4. 
Cu un rezultat 
bun s-a încheiat 
proba de arunca
rea ciocanului, în 
care sovieticul 
Romuald Klim a
tranșat 
rea sa 
valitate 
ghiarul
Zsivotski. 
repurtat 
cu 70,40

în favoa- 
vechea ri- 

cu ma- 
G y u 1 a 
Klim a 
victoria 

iar 
cla- 
doi 

m, 
Zsivotski s-a 
sat pe locul 
cu 68,19 m.

Rezultate bune 
au fost înregistra
te în probele de
garduri. La 400 m g, Ron Whitney 
(S.U.A.) a cîștigat cu 49,8, urmat 
de Jerry Knocke (Australia) — 
50,3 și Miguel Olivera (Cuba) — 
50,8. Cel mai rapid pe 110 m g 
s-a dovedit alergătorul italian 
Eddy Ottoz, învingător cu 13,6. 
L-au urmat Erik Forssander (Nor
vegia) cu 13,9 și Peter Pascoe 
(Anglia) cu 14.

KIEV. — In întrecerile pentru 
„Cupa U.R.S.S." la gimnastică ar
tistică, victoria a revenit sportivei 
Liubov Paradieva care a totalizat 
38,60 puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat Elena Karpuhina, Na
talia Obcinikova și Marina Ku- 
cinskaia (sora cunoscutei campioa
ne Natalia Kucinskaia). Primele 
clasate vor participa la campiona
tele mondiale programate în luna 
noiembrie la Copenhaga.

MOSCOVA. — In primul meci 
al campionatului european pe echi
pe mixte la tenis de masă, selec
ționata U.R.S.S. a învins reprezen
tativa Ungariei, la Moscova, cu 5-2-

O fază din meciul Hannover 96—Napoli, desfășurat miercuri seara la Hanovra, 
în cadrul primei etape a „Cupei orașelor tîrguri". Rezultat : 1—1, dar Napoli 
s-a calificat în etapa următoare, in urma victoriei repurtate în tur, cu 4—0. în 

fotografie, un duel intre Rodekamp {stingă) și napolitanul Juliano

ÎN „CUPA CUPELOR" — CALI
FICĂRI CLARE

In primul tur al „Cupei cupelor” 
favoritele au obținut victorii clare. 
Nici un meci nu a necesitat pre
lungiri, nu s-a înregistrat nici un 
caz care să fi determinat (la sco
ruri generale egale) dublarea golu
rilor.

Printre formațiile rămase în op
timi se numără, între altele, F.C. 
Bayern Miinchen, deținătoarea tro
feului, Milan, Hamburger S.V., 
Tottenham și Valencia, echipe ce 
cuprind fotbaliști celebri ca Be
ckenbauer, Miiller și Mayer (Mun-

Eddy Ottoz după victoria in cursa de 110 m g.
Telefoto : U.P.I. — Agerpr.es

în probele de ștafetă 4X1°O m, 
la bărbați a cîștigat echipa Cubei 
(F.ngelles, Morales, Martinez. 
Montes) cu timpul de 39,9, iar 
în proba feminină a terminat în
vingătoare echipa internațională — 
alcătuită din Wilma van den 
Berg (Olanda), Mary Rand (An
glia), Vera Ponkova (U.R.S.S.) si 
Nicole Montandon (Franța) — care 
a realizat timpul de 45.0.

întrecerile de gimnastică au 
continuat cu exercițiile liber 
alese la bărbați. In lipsa cafri- 
pionului mondial Mihail Voronin 
(U.R.S.S.), accidentat, primul Ioc 
în clasamentul individual com
pus a revenit tînărului său com
patriot Serghei Diamidov cu

A 18-a victorie 

a lui Joe Frazier
Boxerul american de categorie grea 

Joe Frazier (unul din participanții 
la turneul pentru „succesiunea44 lui 
Cassius Clay) a obținut cea de-a 18-a 
victorie consecutivă de la trecerea 
sa la profesionism. Tn cadrul unei 
gale desfășurate la Philadelphia, 
Franzier l-a învins în repriza a doua, 
prin k.o. tehnic, pe Tony Doyle.

Telefoto : U.P.I. — Agerpres 

chen), Rivera, Schnelinger, Hamrin, 
Sormani (Milan), Uwe Seeler, 
Schultz (Hamburger S.V.), Greaves 
(Tottenham) etc. Pentru Steaua ar 
mai putea fi adversare Lyon, Car
diff City, Vittoria Setubal, Standard 
Liege, Vasas Gy6r. Visla Cracovia, 
Sparta Trnava, precum și Aberdeen 
(Irlanda de Nord) și N.A.C. Breda 
(Olanda).

Cu optimile de finală, competi
țiile europene intră într-o fază 
superioară, mult mai interesantă, 
care poate furniza noi surprize. 
Dar, mai intîi, să vedem ce... sur
prize ne rezervă tragerea la sorți.. J

ION OCIISENFELD 

115,30 puncte. Locurile următoare 
au fost ocupate de doi gimnaștl 
japonezi : Akinori Nakayama —- 
114,95 și Yukio Endo — 114,70 p.. 
Pe echipe, primul loc a fost ocu
pat de formația Japoniei care a 
totalizat 572,40 p. La feminin, pe 
echipe a cîștigat selecționata Ce
hoslovaciei.

în turneul de polo pe apă, 
selecționata U.R.S.S. a învins cu 
scorul de 5—4 echipa R. D. Ger
mane, iar reprezentativa Iugo
slaviei a dispus cu 6—1 de for
mația Japoniei.

Pe lacul Xochimilco s-au dis
putat finalele probei de canotaj 
academic (2 000 m). Iată cîștigă- 
torii: schif simplu ■— Jan Wie- 
nese (Olanda) 7:47,33; 2 fără
cîrmaci —1 U.R.S.S. (Drașevski — 
Tilt) 7:34,1 ; schif dublu cu vîsle
— Olanda (Droog — van Leen-
dert) 7:19,09; 4 fără cîrmaci — 
R. D. Germană 6:51,16; 4 + 1
— R. F. a Germaniei 6:50,28 ;
8-f-l — Combinata R. F. a
Germaniei — Australia 6:19,35.

La pentatlon modern, înaintea 
ultimei probe, în clasamentul 
general individual continuă să 
conducă maghiarul Istvan Mona 
cu 4 067 puncte, urmat de Jacob
son (Suedia) — 3 887 puncte si 
Balczo (Ungaria) — 3 878 puncte.

0 inovație tehnică 
pentru atletii olimpici:

Pista de tartan
Nu, domnul von Mengden nu 

are dreptate cînd prezice sfîrșitul 
sportului, investind cu virtuți de 
gropar pe novatorii tehnici. Con
servatorismul bătrînului și re
putatului specialist vest-german 
a luat drept țintă modificările de 
structură, de regulament, dar mai 
ales de material sportiv. De-a 
lungul deceniilor, progresele teh
nice au produs într-adevăr sub
stanțiale prefaceri în numeroase 
discipline sportive. Numai în atle
tism, au apărut : prăjinile noi (de 
la bambus, trecînd prin aluminiu, 
la fibra elastică de sticlă), sal
telele din material plastic la sec
toarele de sărituri, aparatele aju
tătoare la locul de start etc. Avem 
oare dreptul să stăvilim o evolu
ție — fie ea strict tehnică — nu
mai de dragul de a păstra imagi
nea romantică a începuturilor ? 
Sportul trebuie să țină pasul cu 
vremea. Atîta timp cit competito
rii sînt puși în condiții de egali
tate, nu avem de ce să blamăm 
noutățile.

Nu, domnul Guido von Mengden 
nu are dreptate. Dacă ar fi după 
domnia sa, Iuri Gagarin trebuia- 
să cerceteze Cosmosul din balo
nul lui Montgolfier, pentru a nu 

I destrăma vălul unei imagini idi
lice... (vib.).

★
Săptămîna preolimpică de la 

J Mexico ne-a și oferit surpriza unei 
0 inovații în domeniul pistelor de 
3 alergări : un material sintetic, 
3 numit tartan, care nu se alterează 
< sub efectul umidității, care nu-șl 
| modifică niciodată consistența sub 
| efectul soarelui sau al intempe- 
j riilor.
| Inovația se datorește unui pa- 
? sionat turfist, William McNight, 
S preocupat de starea proastă a 
| pistelor de hipodrom (cînd dure, 
r' cînd moi sau noroioase), ceea ce 
S influența randamentul cailor. îm- 
4 preună cu o echipă de tehnicieni 
i și de chimiști din St. Paul (S.U.A.), 

; McNight a căutat în laborator o 
soluție pentru pista cu suprafață 
constant uniformă.

Luni de cercetări și încercări au 
' dus la rezultat : obținerea unui a- 

malgam de rășini sintetice, utili
zabil pentru piste care cer condi
ții de rezistență, durabilitate și 
uniformitate în orice condiții de 
climă.

La primele teste pe terenurile 
de atletism ale colegiilor din Min
nesota, tartanul n prezentat o su
prafață unitară, destul de elastică, 
fără a necesita vreo întreținere 
specială. Jesse Owens, chemat 
să-și dea părerea, a lăudat noua 
pistă : „Alergătorii preferă — fi
rește — culoarul interior, dar, pe 
pistele de zgură, la sfîrșitul zilei 
de concurs sau de antrenament, 
suprafața acestui culoar devine 
inutilizabilă. Cu noul strat de tar
tan, asemenea neplăceri nu mai 
intervin".

în consecință, comitetul de or
ganizare a Jocurilor Olimpice de 
la Mexico a hotărît introducerea 
noului material sintetic pe șase 
piste de folosință olimpică. Piste 
de tartan vor exista la Stadionul 
olimpic (unde vor avea loc pro
bele de atletism) și la alte cinci 
terenuri de antrenament (în Satul 
olimpic, la universitatea din Me
xico, la complexul sportiv Mag
dalena Mixhuca etc.).

Specialiștii Federației internațio
nale de atletism care au exami
nat noul material, și-au dat avi
zul pentru folosirea lui la Jocu
rile Olimpice.
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