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Primii sportivi români
s-au întors din Mexic

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

După ce, sîmbătă, a so
sit în Capitală primul grup 
(alcătuit din taleristul 
Gheorghe FlOTescu, flore- 
tiștii Tănase Mureșanu, Ion 
Drîmbă și antrenorul Va- 
sîle Chelaru) din delegația 
noastră care ne-a repre
zentat la întrecerile „Săp
tămânii preolimpice* din 
Mexic, aseară a revenit, pe 
aeroportul Băneasa, un alt 
lot. Este vorba de luptă
torii I. Baciu, S. Popescu,

pistolarii M. Roșea, I. 
Tripșa, skeețistul Gh. Sen- 
covici, antrenorii I. Cor- 
neanu și P. Cișmigiu. De 
asemenea^ tot ieri seara, 
s-a reîntors și conducăto
rul delegației sportivilor 
români în Mexic, toy. 
Emil Ghibu, vicepreședinte 
al Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și 
Sport. Ultimul lot va a- 
junge la București, joi.

La Acapulco, da?
Zilele splendide ale acestei 

toamne constituie parcă o 
invitație în plus pentru cei 
dornici să practice sportul 
recreativ sau de performanță. 
Intr-un asemenea cadru îm
bietor au început și primele 
meciuri ale competiției de 
tenis, ,.Cupa de toamnă", or
ganizată sub egida comisiei 
de specialitate a orașului 
București. Ne obișnuisem’ ca 
acest concurs — devenit tra
dițional — să încheie sezo
nul competițional în aer li
ber. Deci, tenismanilor bucu- 
reștenl, fie ei fruntași sau 
porniți abia pe calea afirmă
rii, . li se oferea o bună oca
zie de a-și măsura forțele, 
de a evolua — din nou — în 
fața fidelilor lor spectatori.

Cu aceste gînduri a poposit 
și semnatarul acestor rînduri 
la baza sportivă de la centrul

VEDETELE RACHETEI:
— Râmîi sănătoasă cucoa

nă, că-mi iau geamantanul și 
plec...

Desen de
NEAGU RADULESCU

de antrenament nr. 2. pentru 
a urmări pe concurenții „Cu
pei de toamnă". La fata lo
cului, surpriză însă... Dintre 
tenismaniî mai cunoscuți fi
gurau pe listele de înscriere 
doar Eleonora Dumitrescu, 
Mariana Ciogolea, Sever 
Dron, Ion Sântei, Sever Mu- 
reșan. Atît. In rest, absen
tă în bloc : I, Năstase, I. Ti
riac. Iudit Dibar, G. Bosch, 
P. Mărmureanu, V. Serester, 
Gh. Boaghe, C. Popovici, C. 
Năstase. Nedumerirea mea 
n-a fost cu nimic risipită nici 
de răspunsurile antrenorilor 
Gh. Viziru (Steaua) și M. Bă- 
din (Dinamo) : ..Sportivii și 
antrenorii secțiilor noastre 
sînt în concediu !“

Cum s-ar zice, totul este 
^clar“ pentru cei de Ia Stea ura 
și Dinamo. Dar jucătorii de 
la Progresul ? Au și ei un 
răspuns pregătit ? Curioasă 
atitudine.

Se cunoaște importanța con
cursurilor în procesul de in
struire. Tocmai de aceea, fe
derația de tenis — la Insis
tențele antrenorilor — aduce 
îmbunătățiri continue calen
darului competițional (mări
rea volumului de întîlniri, di
verse formule de disputare). 
Totuși, jucătorii noștri frun
tași — invocînd diferite mo
tive — apar destul de rar în 
competițiile interne, deși nu
mărul lor este încă redus. 
Am fi consemnat oare ace
leași absențe și dacă — prin 
absurd — „Cupa de toamnă" 
ar fi avut loc — hai să-i spu
nem — ia Acapulco sou Santa 
Fe ? Să fim serioși ! O ase
menea situație nu poate să
fie acceptată de F.R.T. în
afară de Tlie Năstase și Ion 
Țiriac, tenisul românesc nu
are alte valori certe. Așa că, 
tinerilor noștri — pentru 
ridicarea nivelului ]or teh
nic — trebuie să li se ofere 
cît mai multe posibilități 
de întrecere — nu numai 
peste hotare — ci șl în 
țară, în compania frun
tașilor. Ca să nu vorbim de 
faptul că iubitorii tenisului 
de la noi merită si ei satisfac
ția de a-i putea urmări pe 
sportivii favoriți și îndrăgiți, 
ca și publicul din... Floridia, 
Cairo, Cannes sau Viareggio. 
Se impune respectarea od-lit- 
teram a calendarului interna
țional dar și a celui intern.

C. COMARNISCHI

0 selecționată a statului Sao Paulo la București

fotbaliștii brazilieni joacă 
ia 7 și 9 noiembrie

O veste plăcută pentru a- 
riiatorii de fotbal din Ro
mânia. Săptămâna viitoare 
ne va vizita o selecționată 
a statului Sao Paulo. Oas
peții sosesc la București 
vineri după-armiază, venind 
din Italia, unde susțin as
tăzi primul joc din turneul 
pe care-1 fac în Europa. Se
lecționata cuprinde jucători 
— pînă la 23 de ani — din 
marile cluburi ale statului 
Sao Paulo : F.C. SANTOS, 
F.C. PAULO (actualul lider 
al campionatului din acest 
stat), CORINTIANS. PAL- 
MEIRAS, PORTUGUESA 
etc.

Din selecționata care face

deplasarea se distinge RI- 
VELINO, remarcat la re
centul turneu între repre
zentativele statelor Rio, Sao 
Paulo și Minas Gerais, or
ganizat de Aimore Moreira 
(noul conducător tehnic al 
echipei Braziliei) în vede
rea alcătuirii lotului de 
perspectivă pentru cam
pionatul mondial din Me
xico (1970).

Fotbaliștii brazilieni vor 
susține în România două 
jocuri programate pentru 
7 și 9 noiembrie. Ei vor în- 
tîlni două selecționate ro
mânești, aflate în pregătire 
pentru meciurile cu R. F. a 
Germaniei.

„PISCUL FOTBALULUI" 
poate fi escaladat doar co tineri (I)

Vitalitatea fotbalului este 
dependentă de „fluxul tehno
logic" care prepară și con
sacră jucători. Materia pri
mă ? Copiii. între cuantumul 
valoric al unui fotbal (bun 
sau mediocru) și modul de 
organizare a pregătirii co
piilor și juniorilor a existat, 
dintotdeauna, o relație di
rectă. Sectorul fotbalului de 
performanță e o matcă în care 
toți afluenții din țară aduc 
elementele cele mai înzestrate, 
complex pregătite și dezvol
tate. Cineva pornit să cerce
teze albia acestor afluenți ar 
observa la noi multe lucruri 
bizare, fără corespondență cu 
legile fiziologiei fotbalului, în 
opoziție cu experiența fertilă 
a unora dintre echipele noas
tre (vai, cît de puține !), pre
cum și cu aceea adunată în 
țările cu fotbal excelent !

O fotografie de... prezentare a selecționatei

APROAPE SUBLIM.. 
DAR LIPSEȘTE COM

PLET

Iată o firmă bună de lipit 
pe fațada așa-zisului sector 
de pregătire organizată(! ’!), 
pentru selecția, instruirea și 
promovarea copiilor și junio
rilor, o construcție de mucava 
bătută mulți ani (vreo 15) de 
vîntui indiferenței. Fiecare 
confruntare internațională cu 
echipe reputate reliefează, 
fără întrerupere, că eșalonul 
nostru de fotbaliști fruntași e 
lipsit de personalități, de jucă
tori superclasă. Faptul în sine 
nu constituie o întîmplare, un 
renghi al sorții, sau vreo cu
riozitate. Cum să țîșneascâ 
somități fotbalistice, cînd la 
noi, doar un număr de copii 
extrem de redus practică siste
matic acest sport, atîtea talen
te latente rămînînd nedesco
perite ? Iar dintre ei, cum să 
se ridice 20—30 la cota virtuo
zității internaționale, cînd în
vață fotbalul în condiții atît 
de precare, într-un climat ne
prielnic ?

Toată populația tînără a ță
rii este cuprinsă în procesul 
de învățămînt. Poate ti con
cepută, în primul rinei, pregă
tirea viitoarelor generații de- 
fotbaliști în afara cadrului 
școlii ? indiscutabil nu. Și to
tuși, releul dintre școală șt 
fotbal e subțire cît un fir de 
păianjen. Dintre peste
1000 000 de elevi (școli gene
rale, profesionale, tehnice, li
cee — cu, sau fără program 
special de educație fizică), ud. 
număr Infim practică fotba
lul. Din 567 licee, numai în 
16 există asociații sportive, dar 
și din perimetrul lor fotbalul, 
este absent. Tn nici unul dirx

ROMULUS BALABAN
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Anca Andrei și Nicoleta 
Ștefan eseu învingătoare 

la Londra
în celebra piscină londo

neză (55 yarzi) Cristal Palace 
s-au desfășurat campionatele 
europene feroviare la înot. 
Sportivele noastre Anca An
drei și Nicoleta ștefănescu 
au cîștigat probele de 110 
yarzi spate și 110 yarzi delfin.

ȘTIRI EXTERNE • ȘTIRI EXTERNE • ȘTIRI
CORESPONDENTĂ SPECIALĂ DIN BUENOS AIRES

Va reuși Racing să egaleze pe Celtic?
Din sumar:

Cel mai nou stadion ai țării
Craiova a fost dotată cu al 

doilea stadion al tării, în or
dinea mărimii. Numai stadio
nul „23 August* din Capi
tală îl întrece.

După 
ne mari 
folosință 
lor ani 
importante, 
dința al Olteniei primește un 
splendid dar : 
ovală de beton, 
sănătății, 
cinste oricărei urbe.

Terenul de fotbal, cu pista 
de atletism înconjurătoare, 
miile de metri păirați de ve
getație vor invita 
siguri — cu persistență 
tinerii craioveni spre joc 
destindere, spre sport și re
creare. O bază sportivă mo
dernă, bine utilată tehnic, 
îmbietoare sub aspect estetic, 
constituie premisa esențială a 
unei largi activități sportive, 
fie că este vorba de practi
cant!, fie de masa încuraja
toare a spectatorilor, a unor 
sportivi potențiali.

Iubitorii sportului din Cra
iova au un motiv de mîndrie 
deplin justificat. Nădăjduim 
ca ei să se arate la înălțimea 
podoabei cu care orașul lor a 
fost dăruit.

numeroasele stadion- 
construite și date în 
de-a lungul ultimi- 
în centrele sportive 

orașul de reșe-

care

o structură 
o cetate a 
poate face

sîntem 
pe 
fi

Către Comitetul Central al P.C.R.,

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Cu ocazia inaugurării stadionului Central, sportivii și 

iubitorii sportului din orașul Craiova își îndreaptă cu re
cunoștință gîndurile către Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, căruia îi aduc cele mai calde mulțumiri 
pentru grija părintească acordată mișcării sportive din 
orașul nostru, dezvoltării bazei sale materiale.

Noul edificiu, care face parte din complexul sportiv 
aprobat prin planul de sistematizare a orașului Craiova, 
se înscrie în marile realizări consemnate în geografia ora
șului și regiunii Oltenia, în anii construcției socialismului, 
pe tărîm economic, social și cultural. El are menirea să 
asigure condiții mai bune pentru pregătirea unui număr 
mai mare de sportivi, lărgirea bazei sportului de perfor
manță, creșterea contribuției orașului în formarea unor 
sportivi capabili să reprezinte cu cinste orașul, regiunea 
și, țara în marile întreceri sportive interne și interna
ționale. Noul stadion oferă, pe lingă posibilitatea orga
nizării și desfășurării unor întreceri sportive de mai mare 
amploare, și condiții superioare de vizionare a acestora 
de masele largi de iubitori ai sportului.

Sportivii, cadrele de specialitate, asociațiile, cluburile 
sportive și organele teritoriale pentru educație fizică și 
sport din orașul Craiova șf regiunea Oltenia, asigură con
ducerea partidului și’ pe Dv. personal, tovarășe Nicolae 
Ceausescu, că nu vor precupeți nici un efort pentru a tra
duce în viață sarcinile ce le revin în continua înflorire 
și dezvoltare a educației fizice și sportului.

Interesul pentru revanșa 
de miercuri dintre Racing 
Buenos Aires și Celtic Glas
gow, din finala „Cupei inter
continentale" la fotbal, este 
aici, în capitala Argentinei, 
de-a dreptul extraordinar. 
Toate biletele de pe stadionul 
Avellaneda eu fost vîndute, 
iar cei ’ care n-au ajuns în 
posesia lor se consolează cu 
ideea că vor urmări meciul 
pe micul ecran. Desigur, iubi
torii fotbalului din Europa 
regretă că nu pot face același 
lucru, deoarece condițiile teh
nice șj diferența de fus orar 
nu permit în prezent transmi
sii televizate din America de 
Sud.

Toate ziarele din Buenos 
Aires comentează pe larg eve
nimentul, publicînd declara
ții și pronosticuri. Ziarul 
„CLARIN", de pildă, scrie : 
„Jose Pizzutti, antrenorul Ra- 
cingului, spune că băieții lui 
vor ataca 90 de minute, ceea 
ce le va aduce victoria. Jock 
Stein, antrenorul scoțienilor, 
este mai laconic, dar tot atît 
de categoric: „Vom cuceri 
Cupa »«

Echipa Racing a intrat în 
cantonament de joi. Argenti
nienii au o singură indisponi
bilitate, pe Diâz, care dacă 
nu se restabilește va fi înlo
cuit cu tînărul Chabay. Sco
țienii, însoțiți de 100 de su
porteri, au sosit duminică 
seara cu lotul complet. Deși 
au de înfruntat handicapul

aerului cald și umed, între
bați despre aceasta, oaspeții 
au declarat că în finala cu 
Inter, de la Lisabona, a fost 
și moi cald... Și, după cum 
se știe, Celtic a cucerit atunci 
trofeul european. Să fie oare 
căldura un atu al scoțienilor ?

Deocamdată, rezultatul este 
1—o pentru Celtic. Vă reamin
tim că în cazul unei victorii 
a gazdelor se va juca un al 
treilea meci, (decisiv, la 4 
noiembrie, la Montevideo) 
pentru că în această compe
tiție golaverajul nu contează.

J. P. SARTO
N.R. Rezultatul meciului 

Racing — Celtic va apare 
în ediția de vineri a zia
rului nostru.

• Comentariu

(pag. 2)

® Valencia-echipa
marilor surprize

♦ Fenomenul Herrera

• Fără Joe Frazier...
(pag. 4)

Grecia —U.R.S.S

0-1 la fotbal

In numele sportivilor și iubitorilor de sport 
din orașul Craiova și regiunea Oltenia, 

Consiliul regional pentru educație fizica 
și sport Oltenia

ATENA. — In campiona
tul european de fotbal, 
ieri, la Atena^ echipa 
U.R.S.S. a dispus cu 1—0 
de cea a Greciei, prin 
punctul marcat de Mala
feev. Astfel, fotbaliștii so
vietici s-au clasat pe pri
mul loc în grupa a III-a 
a campionatului european, 
calificîndu-se în sferturile 
de finala.

i

stabilit la

(Citiți amănunte în 

pagina a 4-a).
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IpI.HiW Dinamo București la un nou start in „C.C.E." De Ia trimisul nostru special la c. E. de volei, C. Filin

Campioana țării noastre la polo, 
Dinamo București, părăsește as
tăzi Capitala îndreptîndu-se spre 
Sofia, unde începînd de vineri 
sînt programate întrecerile gru
pei D din cadrul celei de-a 5-a 
edifii a „Cupei campionilor euro
peni". La turneul din capitala 
Bulgariei 'vor mai fi prezente 
echipele Akademik Sofia, Parti
zan Belgrad', Arconia Sczeczin și 
Buda Hvezda Kosice.

Dinamoviștii au deplasat la So
fia lotul complet, care cuprinde 
pe; Ciszer, Frățilă, Kroner, Za- 
han, Grințescu, Mărculescu, Bla- 
jec, Novac, Zamîirescu, Popa și 
Mihăilescu.

• Campionii noștri sînt pre- 
zenți pentru a 4-a oară la star-

tul acestei competiții, în care au 
susținut 22 de partide : 15 victo
rii, un meci egal și 6 înfrîngeri. 
Debutul — în cea de-a doua efti- 
ție, cînd după 4 victorii conse
cutive obținute la Eskilstuna, di
namoviștii au fost eliminați în 
grupa semifinală de la Magde
burg (martie 1965). în anul urmă
tor, soarta echipei române a fost 
asemănătoare. La Zagreb, în gru
pa semifinală, bucureștenii au 
pierdut calificarea datorită unui 
golaveraj mai slab decît cel rea
lizat de Dynamo Magdeburg. In 
sfîrșit, cea mai frumoasă (și, pa
radoxal, de tristă amintire) com
portare a campionilor noștri este 
legată de ultima ediție. După 4 
succese consecutive, în grupa de

Ia Sczeczin, și alte două în cea 
semifinală de la Zagreb, dinamo
viștii s-au întîlnit într-una din 
semifinalele competiției cu Pro 
Recco. Rezultatele : 4—2 pentrn 
Dinamo la București și 3—2 pen
tru Pro Recco la Genova. Italie
nii au cîștigat la „masa verde", 
deoarece echipa noastră — necu- 
noscînd regulamentul — nu s-a 
mai prezentat la cel de-al treilea 
meci, decisiv, programat la Ge
nova.

• Iată și rezultatele preceden
te ale dinamoviștilor cu viitoarele 
lor adversare de la Sofia : cu 
R. Hvezda Kosice 6—2 (1966), cu 
Arconia Sczeczin 7—5 (1966) șl 
cu Partizan Belgrad 1—3 (ianuarie 
1966) și 4—5 (noiembrie 1966).

VOLEIBALIȘTII NOȘTRI NE DAU GRIJI
5 ■»

CLASAMENTUL FINAL AL CAM
PIONATULUI REPUBLICAN

1. Dinamo Buc. lt
2. Steaua Buc. 18
3. Rapid Buc. 13
4. Crlșul Oradea Iff
5. Voința Cluj 18
6. I.C.F. 18
7. Poiiteh. Cluj 18
8. Vagonul Arad 18
9. Ind. linei Tim. 18

Jfi, Mureșul
Tg, Mureș 18

I 17 1 0 170—26 35
15 1 2 154— 35 31
12 2 4 103— 61 26
9 4 5 101— 72 22
8 1 9 73—107 19
4 4 10 81—103 13
5 2 11 63—108 12
4 2 12 59—115 10
2 4 12 53—133 8

3 1 14 49—146 7

In clasament este inclus și rez7-uJ,~ 
tatul ultimei restanțe, Steaua—I.C.F. 
9—2 (3—0, 1—2, 1—0, 4—0).

Cel mai bun performer al ultimei etape a fost Nicolae Perța de la 
Steaua (primul din dreapta). El a parcurs 110 metri garduri în 14,3 

secunde, la numai o zecime de recordul național.

I

ISTANBUL, 31 (prin telefon) — 
Cu meciurile disputate luni la 
Istanbul. Ankara, Adana și Iz
mir s-au încheiat și întrecerile 
din cadrul seriilor masculine ale 
„europenelor" de volei. Pentru 
noi au luat sfîrșit cu satisfacția 
calificării în turneul final; o sa
tisfacție însă cel puțin înjumătă
țită de faptul că în lupta directă 
pentru titlu, care începe joi, vom 
intra cu înfrmgerea suferită in 
fața Poloniei. Nu-i prima oară. 
Aproape întotdeauna la marile 
competiții în care ne-am întîl
nit în preliminariii cu voleibaliștii 
polonezi, ei ne-au învins și a tre
buit apoi să luptăm din răsputeri 
în finală ca să recuperăm te
renul pierdut inițial, ca la „mon
dialele" diin ’56 de la Paris și din 
’66 de la Praga, unde pînă la 
urmă — se știe — ne-am clasat 
pe locul II. Va fi la fel și acum ? 
E mai greu ca niciodată de crezut 
pentru că, pe de o parte, adversa
rii noștri dovedesc însemnate pro
grese, prin aplicarea temeinică pe 
plan tehnico-tactic a învățămin
telor trase la ultiima ediție a 
C.M., iar pe de altă parte, ceea 
ce este mai grav, noi le opunem 
deocamdată un joc deficitar sub 
toate aspectele. In vreme ce polo
nezii, înfrînți cu o lună în urmă, 
au cîștigat în siguranță, voleiba
liștii noștri au pierdut mult, nea- 
tingînd decît sporadic valoarea 
care le-a adus multe succese îrr 
anii din urmă. Ei se prezintă ne
mulțumitor în primul rînd din 
punct de vedere al pregătirii fi
zice. părind vlăguiți.

DUPĂ EGALITATEA DE LA ARAD

Ca și în alte cîteva ediții ale 
campionatului feminin de șah al 
țării, finala n-a reușit să desem- 

**neze pe noua deținătoare a titlu, 
lui. Va fi necesar un meci de ba
raj între cele două învingătoare 
— Margareta Teodorescu și Ger
trude Baumstarck.

Iată clasamentul finalei feminine 
încheiate luni seara la Arad : 1-2. 
Margareta Teodorescu și Gertrude 
Baumstarck 10 puncte (din 13 po
sibile)! 3-4. Eleonora Jianu și Ro- 
dica Reicher 9>/2 P; 5- Margareta 
Perevoznic 81/2 p; 6. Suzana Ma- 
kai 8 pj 7. Emilia Chiș O’/2 Pî 8. 
Marieta Ionescu 51/2 (1) P; 9- Ve- 
turia Simu 5’/2 p; 10-11. Viorica 
Tolgyi și Pia Brînzeu 4’/2 Pî 12. 
Margareta Juncu 3*/2 (1) P, 13- 
Victoria Vidrașcu 21/2 P; 14. Hilda 
Petri 2 p.

Cum a fost meciul cu Polonia 
știți, în parte, din cele relatate în 
ziarul nostru de ieri. Ce v-am 
putea spune în plus?

Cu mai puține lacune decît 
în meciul cu Bulgaria de dumi
nică, îndeosebi în ce privește pre
luările, coordonarea și execuția 
paselor, și de astă dată jocul din 
atac al voleibaliștilor români a 
fost foarte slab. Doar cînd și cînd, 
ei au acționat combinativ și iute 
precum se impunea în fața unui 
adversar ferm și atent în defen
sivă. Insuficiențele de bază au 
constat însă și în activitatea blo
cajului, lipsit de sincronizarea, 
promptitudinea și operativitatea 
solicitate de varietatea și viteza 
atacului polonez, care se funda
menta aproape permanent pe pase 
distribuite trăgătorilor departe 
de fileu. în plus, din nou multe, 
multe servicii și puncte pierdu
te, neatenție la dublarea atacului 
și mai cu seamă a blocajului e- 
fectuat îndeosebi de trăgători 1 
Tîrlici, Schreiber, Udișteanu, Der- 
zei. In setul 2 s-a produs o oare
care redresare a echipei noastre 
determinată de o serie de servicii 
bine executate de Derzei prin 
care am obținut 5 puncte conse
cutiv (de la 1—1 la 6—1 pentru 
noi), fn finalul setului, de la 11—8 
la 11—13 din nou Derzei și Dră- 
gan prin servicii puternice și va
riate au reușit puncte directe. E- 
chipa noastră a jucat în următoa
rea alcătuire : Tîrlici, GANCIU, 
(Cozonici), DERZEI (Bartha, Sme- 
recinschi), Schreiber (Bartha. 
Smerecinschi), DRAGAN (Gan- 
ciu), UDIȘTEANU (Smerecinschi,

TLETIS LA PITEȘTI Șl TIMIȘOARA

Rezultate superioare celor din meciul Steaua-Dinamo!
PERFORMERII : V. MURESAN, GH. CEFAN, I. CIOCA Șl ELVIRA 

CATARAMA

„CUPA METALUL" A REVENIT 
BOXERILOR DE LA PROGRESUL

Recent, sala Dinamo din Capitală 
jk găzduit ultima reuniune a compe- 
'tiției pugilistice dotate cu „Cupa 
Metalul". Pugiliștii de la Progresul 

?Ș-au clasat pe primul loc, urmați de 
"^reprezentanții Centrului școlar și cei 
Jaî Griviței Roșii. In reuniunea fina- 
*lă, în cel mai frumos meci al galei, 

Brihac (Dinamo) a obținut victo
ria Ia puncte asupra lui G. Stanciu 

^(Constructorul), decizia nedreptățin- 
4u-l însă pe acesta din urmă. Stan
ca ■ practicat un bor mai clar, 
^•atacat mai mult și a lovit mai pre- 
,«is.

O mențiune specială se cuvine di- 
Kamovistului N. Păpălău, care a cîș- 

Jigat prin abandon în repriza a IlI-a 
ia fața lui V. Dumitrescu (Construc
torul). Iată celelalte rezultate: 
^JUNIORI: P. Paraschiv (Construc- 
Jțorul) b.p. D. Amzulescn (Progre- 
Vsul); G. Murea (Dinamo) b.p. T. 
^Nebuloiti (Dinamo); Șt. Ilîrșu (Di- 
iamo) b.p. V. Tudorică (Construc-

A 

£J ■ -- 

Wtalul) b.p. V. Provoc 
^Surugiu (Olimpia) b.

Qțvizdavu (Dinamo).

D. DUMITRESCU

Sforul). SENIORI : I. Mihăilescu
^(LT.B.) b.p. C. Lucian (Construc
torul); Gh. Slăncuț (Metalul) b.p.

f Sabău (Metalul) ; I. Crăciun (Me- 
............................~ (Metalul); FI.

dese. III D.

coresp.

ÎCHIPA DOBROGEI A CIȘTIGAT 
ULTIMA RESTANȚA

Selecționata de box a regiunii 
. Dobrogea a întrecut, în ultima •tsț ■restanță a campionatului repu
blican pe echipe, echipa regiunii
Argeș, cu scorul de 18—4. Ast- 
W pugiliștli dobrogeni s-au cla
sat pe primul loc în grupa a 
doua a categoriei A, șl vor în- 
tîlni în turneul final, echipa 

JJucurești I,

în întîlnirile de la Pitești și 
Timișoara, din cadrul ultimei 
etape a campionatului pe echipe, 
o serie de atleți și-au întrecut 
recordurile personale, aducînd 
îmbunătățiri mediilor primilor 10 
performeri ai anului; de aseme
nea, la numeroase probe, cifrele 
cîștigătorilor sînt superioare ace
lora din meciul Steaua — Di
namo. Patru atleți s-au remarcat 
în mod special cu această oca
zie. Decatlonistul Vasile Mureșan 
a întrecut — prin corespondență 
— pe toți specialiștii probei de 
lungime. Rezultatul său de 7,50 m 
poate fi rîvnit de numeroși de- 
catlouiști de clasă mondială. Ti
nerii Gheorghe Cefan (Brașov — 
20 de ani) și Ilie Cioca (Rapid — 
22 de ani) au făcut o cursă foarte 
bună la 3000 metri obstacole. La 
capătul acesteia, primul a fost 
cronometrat cu 8:48,8, iar al doi
lea cu 8:49,8, depășindu-și recor
durile personale cu 14,4 și, res
pectiv, 11,2 secunde I Elvira Cata
ramă (Argeș — 21 de ani) a 
aruncat discul la 49,08 m, cu doi 
metri peste recordul său. Ea mer
ge pe urmele surorii mai mari, 
maestra sportului Olimpia Cata
ramă. în privința celorlalte rezul
tate, ne vom limita doar la simpla 
lor enumerare.

PITEȘTI (Argeș-Rapid-Brașov). 
BĂRBAȚI : 100 m : V. Porojan (R) 
10,9 î 800 m: I. Nicolae (R) 
1:53,1, N. Gagiu (A) 1:53,5;
5000 m : I. Cioca (R) 14:44,2; 
400 mg: V. Mihăescu (R) 54,7; 
lungime: M. Zaharia (R) 7,18; 
triplu: M. Zaharia 15,10 ; ciocan: 
D. Gheorghiu (R) 56,20; FEMEI: 
100 m: I. Petrescu (R) 12,0 ; 
200 m: I. Petrescu (R) 24,4;
400 m: D. Bădescu (R) 56,5, F.c. 
Vitalioș (Bv.) 58,5; 80 mg: V. 
Dinu (A) 11,4; înălțime: V. Bonei 
(R) 1,70; disc: O. Cataramă (A) 
49,08 ; suliță : E. Neacșu (A) 50,20. 
(AL. MOMETE — coresp. prin
cipal).

TIMIȘOARA (Banat-I.C.1.-Ba
cău). BĂRBAȚI : 400 m: E. To
bias (Bt.) 48,5 ; 800 m ; M. Neam- 
țu (I.C.F.) 1:54,7; 110 mg: D. Hi- 
dioșanu (I.C.F.) 14,6, A. Schnei
der (Bt.) 14,7; 400 mg: C. Gran
gure (Bt) 53,4, A. Schneider 53,5 ; 
înălțime: M. Mitilecis (I.C.F.) 
1,95; triplu: Al. Mihu (I.C.F.) 
14,89, P. Ciupercă (Bc.) 14,35; 
disc: S. Hodoș (I.C.F.) 45,00;
suliță: D. Silaghi (I.C.F.) 68,74; 
FEMEI : 100 m: V. Enescu (I.C.F). 
12,4 ; 400 m : M. Filip. (Bc.) 57,5 ; 
800 m : E. Baciu și V. Gabor (am
bele de la I.C.F.) 2:14,6; 80 mg: 
V. Enescu 11,6; înălțime: D. 
Munteanu (Bc.) 1,64; lungime :

R. Țarălungă (Bc.) 5.66, E. Schal 
(I.C.F.) 5,59; greutate: EL Lef
ter (I.C.F.) T3,49; suliță: E. Pro
dan (I.C.F.) 44,78. (EM. GROZES- 
CU — coresp.).

întrecerile campionatului repu
blican pe echipe, categoria A 
ediția 1967, s-au încheiat aslfel:

CLASAMENT GENERAL

1. Steaua
2. Dinamo
3. r.C.F.
4. Rapid
5. Cluj
6. Brașov
7. Banat
8. Argeș
9. Bacău

3 8 0 0 417 
8701 353 
8602 306
8 5 0 3 1 
8 4 0 4 — 8

16
14
12
10
8

8 3 0 5 —160 6
8 2 0 6 —243 4
8 1 0 7 —325 2
8 0 0 8 —341 0

CLASAMENT MASCULIN

1. Steaua
2. Dinamo
3. Rapid
4. I.C.F.
5. Cluj
6. Banat
7. Brașov
8. Bacău
9. Argeș

ff 8 0 0 432. 16
8 7 0 1 353 14
8 6 0 2 43 12
8 5 0 3 133 10
8 4 0 4 -- 16 8
8 3 0 5 --120 6
8 2 0 6 --175 4
8 1 0 7 --295 2
8 0 0 8 --355 0

CLASAMENT FEMININ

1. I.C.F. 8 8 0 0 173 16
2. Argeș 8 6 0 2 30 12
3. Brașov 8 5 0 3 15 10
4. Dinamo 8 4 0 4 0 8
5. steaua 8 4 0 4 — 15 8
6. Bacău 8 4 0 4 — 46 8
7. Cluj 8 3 0 5 8 6
8. Rapid 8 1 0 7 — 42 2
9. Banat 8 1 0 7 —123 2

Christiani). Polonezii au folosit 
tot timpul același „6“ de bază 
care a jucat la Cluj : SZIERS- 
ZULSKI. SKOREK, Szymczyk, 
Paszkiewicz, AMBROZ-IAK, SI- 
WEK — o adevărată ECHIPA. Au 
arbitrat foarte bine Meszaros (Un
garia) și Kettner (Cehoslovacia).

Alte nezultate: Masculin ; R.D.G. 
—Suedia 3—0, Ungaria—Franța 3—1. 
Belgia—Grecia 3—0, Izrael—Turcia 
3—0, Cehoslovacia—Italia 3^—1, Alba
nia— R.F.G. 3—1. Iată acum clasa
mentele seriilor masculine; ISTAN
BUL : 1. Polonia 8 p, 2. România 
7 p, 3. Bulgaria 6 p, 4. Albania 5 p, 
5. R.F. a Germaniei 4 p; ANKARA : 
1. Cehoslovacia 8 p, 2. italia 7 p, 3. 
Izrael 6 p, 4. Turcia 5 p, 5. Finlanda
4 p; IZMIR : 1. Ungaria 8 p, 2. Iugo
slavia 7 p, 3. Belgia 6 p, 4. Franța
5 p, 5. Grecia 4 p; ADANA : 1. 
U.R.S.S. 8 p, 2. R.D.G. 7 p, 3. Olanda
6 p, 4. Suedia 5 p, 5. Austria 4 p.

Pentru" turneele finale (1—8) care 
încep miercuri la Izmir (fetele) și joi 
la Istanbul (băieții.) s-au calificat 
următoarele ePhipe : Cehoslovacia, 
Polonia, Ungaria, U.R.S.S. (cu cîte 
o victorie), RiD.G. iugoslavia, Ro
mânia și italia (cu cîte o în- 
frîngere) — la băieți ; Bulgari?* 
U.R.S.S., R.D.G., Polonia, (cu cîte o 
victorie), Cehoslovacia, Ungaria, O- 
landa și Izrael (cu cîte o înfrîngere)
— la fete. în turneele de consolare, 
care vor începe joi, la Ankara, 
se vor întrece echipele : masculin : 
Olanda, iznaeî, Bulgaria, Belgia (cu 
cîte o victorie), Franța, Albania, 
Turcia, Suedia (cu cite o înfrîngere)
— turneul 9—16; R.F. a Germaniei, 
Finlanda, Grecia, Austria — turneul 
17—20; feminin ; România^ Turcia, 
R.F. a Germaniei, Belgia, Suedia, 
Italia șl Elveția.

f^U>TE Nimic deosebit in etapa a V-a a diviziei A la „libere"
.Triunghiularul" de la Galați, 

găzduit în condiții improprii de 
sala de antrenament a echipei 
Oțelul, nu a corespuns nici pe 
departe așteptărilor. Aici au 
evoluat o echipă clasată pe lo
cul 8 (A.S.A. Brașov), una pe 10 
(Mureșul Tg. Mureș) și alta pe 11 
(Oțelul Galați).

Chiar de la început s-a „ple
cat" cu stîngul. Prima întîlnire 
a meciului dintre Oțelul și A.S.A. 
Brașov n-a avut Ioc : luptătorul 
brașovean D. Bătrînu nu s-a în
cadrat în limitele categoriei sate 
(52 kg). Deci, el a făcut depla
sarea la Galați pentru a fi spec
tator. Handicapați cu 4 puncte, 
brașovenii n-au mai concurat la 
nivelul posibilităților intrînd în 
Ihărțuiala" gălățenilor. Mai mult, 
la categoriile 78, 97 și peste 97 
kg, ei au pierdut complet busola 
fiind învinși cu multă ușurință 
prin tuș. Astfel, Oțelul- a cîști
gat neașteptat la scor : 22—10.

A urmat meciul dintre A.S.A. 
și Mureșul. Cele 4 puncte pier-

dute de brașoveni — prin nepar- 
ticiparea lui D. Bătrînu — avea 
să-i coste mult și în această con
fruntare, mai ales că ei contau 
pe victorii tocmai la categoriile 
mici de greutate. în final, 17—11 
pentru Mureșul.

Principala confruntare din a- 
ceastă grupă, Oțelul — Mureșul, 
s-a încheiat, după partide confu
ze, cu un rezultat strîns: 
14,5—13,5. Mureșenii însă, n-au 
beneficiat de aportul maestrului 
emerit al sportului Fr. Boia, aflat 
în lotul republican, pentru cam
pionatele mondiale, meciurile a- 
cestuia urmînd să se dispute în 
ultima etapă. Și este sigur că 
Boia va face totul pentru a asi
gura succesul echipei sale în 
partida cu Oțelul. Pentru aceasta 
va fi suficient să cîștige meciul 
cu gălățeanul M. Arfire la 
puncte.

Nu putem încheia aceste rîn- 
duri fără a sublinia lipsa de pre
ocupare a Clubului sportiv oră
șenesc Galați pentru organizarea

acestei etape în condiții cores
punzătoare. De asemenea, faptul 
că arbitrul principal, Constantin 
Popescu (președintele Colegiului 
central de arbitri) și Gh. Szabad, 
arbitru judecător la această gru
pă (ambii din București) au ve
nit la sală cu o întîrziere de a- 
proape două ore.

Vom reveni însă cu amănunte.

C. CHIRIAC
★

în sala Petrolul din Ploiești 
s-au desfășurat întîlnirile Petro
lul — Dinamo București : 17—15, 
Petrolul — A.SJvt.T. Lugoj : 
16,5—15,5 și Dinamo — A.S.M.T.: 
16—16. Nivelul tehnic al meciu
rilor a fost, în general, scăzut. 
Printre cei cîțiva evidențiați au 
fost: Apostol, Gheorghe (Petro
lul! Rădoi (Lugoj), Iorga și Laslo 
(Dinamo).

A. VLĂSCEANU
' coresp. principal

La Hunedoara s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Steaua — 
Victoria Buzău : 19—5; Steaua — 
Constructorul Hunedoara : 19—5, 
Constructorul — Victoria: 22-10. 
Steaua a fost net superioară în 
ambele partide. Cei mai buni: 
Al. Marmara, St. Stîngu (S) și 
FI. Petrișor (C).

S. ALBU — coresp.

La Brașov, in sala Armateu 
s-au întrecut formațiile Progre
sul București, C.S.M. Cluj și Stea
gul roșu Brașov. Spectatorii au 
asistat la o serie de meciuri viu 
disputate în care tonul l-au dat 
luptătorii brașoveni care au cîș
tigat ambele confruntări : 20—12 
cu Progresul și 18—10 cu C.S.M. 
Cluj. Partida Progresul — C.S.M. 
Cluj s-a încheiat la egalitate, 
16—16.

T. MANIU — coresp.



l Echipa națională a sosit
A

m
Făcînd o escală de o noapte Ia 

. Budapesta, jucătorii selecționate- 
'lor A și de juniori ale României, 
care au evoluat duminică la Cra- 

' covia și Tarnobrzeq. au sosit 
■ ieri dimineață în Capitală.

Iată o declarație a lui CON
STANTIN, căpitanul primei noas
tre reprezentative, 
diat după sosire : 
meci foarte greu 
Adversarul nostru;
victoria obținută, recent, la scor 

' în dauna Belgiei, la Bruxelles,

ime-făcută

,Am avut un 
la Cracovia 
încurajat de

a abordat jocul dornic să în
cheie sezonul internațional cu un 
succes împotriva formației noas
tre, pe care n-a mai întrecut-o 
de 35 de ani. Este drept, noi w-am 
reușit să evoluăm la nivelul po
sibilităților, 
să luptăm 
un rezultat 
acest 0—0,
poate șterge întrucitva, din amă
răciunea ultimelor rezultate ne
favorabile".

Ne-am străduit, insă, 
din răsputeri pentru 
onorabil. Și cred că 
obțlrruf în deplasare,

Despre meciul de la Tarnobrzeg 
rte-a vorbit antrenorul GH. OLA i 
„Echipa sta prezentat mai bine 
ca la ultlmelă jocuri. Acționînd 
cu o exemplară putere de luptă, 
ea a putut să-și pună în valoare 
calitățile tehr.ico-tactice; Aș vrea 
să remarc, îndeosebi, pe Dumi
tru, Șteîănescu și Caniaro. Cu- 
rind vom relua pregătirile în 
vederea celor două jocuri pe care 
Ie vom susține cu selecționata 
de juniori a Ungariei în cadrul 
preliminariilor U.E.F.A.*.

La 22 noiembrie

R. F. a
R. F. a Germaniei

Germaniei, la București 
(tin.) - România (tin.) 

la Saarhrucken

„PISCUL FOTBALULUI"

Ilotărît lucru, în 
toamna aceasta nu avem 
nici o clipă de răgaz. 
Iată, nici nu s-au stins 
bine 
lor

ecourile meciuri* 
cu polonezii și

trebuie 
pentru 
cu fotbalul din R.F. a 
Germaniei. Meciul echi
pelor A va avea loc 
București, iar cel

să ne pregătim 
dubla intîlnire

formațiilor de tineret 
la Saarbrucken.

F-'<

CÎND SE VOR JUCA, TOTUȘI, 

MECIURILE RAPID-JUVENTUS

SI STEAUA-VALENCIA?

Ia 
al Moldova Chișinău

Dinamo Bacău
MOSCOVA 31 

gerpres). — în 
drul turneului 
care-1 întreprinde 
U.R.S.S., echipa

de 
de 
de

(Urmare din pug, ))
cele 16 licee ea. program special 
educație fizică- nu: există secție 
fotbal. Iar numai 8, din cele 55
școli sportive, au inclus acest sport 
în profilul lor. Fină acum doi ani, 
o dispoziție sacrosanctă interzicea 
practicarea fotbalului in școală, mă. 
sură discriminatorie și efisereditantă, 
în timp ce în Anglia, de exemplu, 
un milion de elevi participă în fie- 
carean la campionatul școlar al țării.

Toate marile cluburi de fotbal din 
America de Sud (Penarol, Nacional. 
Hlver Plata, Boca Juniors. Santos, 
Palmeiras etc.) au secții de baby- 
footbali în care se pregătese 89—100 
de copii, secții de luniori (2—3 echi
pe) și așă-numite secții —Intermedia 
— ce cuprind una-două echipe de 
tineret. Intr-o singură, după-amiază 
am văzut antrenîndu-se la clubul 
JUventus din Torino (actualul cam
pion. al Italiei), 80 de copii și 60 dc 
juniori. Th R.F. a Germaniei sînt le
gitimați vreo 100 000. de juniori (iată 
din cc uriașă masă urcă un Beeken- 
bauer; un Held, un Haller sau un 
Overath). Noi avem doar- 7 000 de ju
niori, iar dintre aceștia, peste 90 la 
sută se instruiesc în niște condiții 
și după o metodică • cane nu.le îngă
duie să ajungă, altceva decît niște 
jucători de regiune;' sau de divizia C. 
Foarte puține asociații sportive au 
posibilități pentru creșterea

de deprinderi motrice corecte sub
stratul tehnicii de mal tîrziu). Ce 
caracter științific mai poate fi atri
buit pregătirii copiilor, cînd după 
date statistice, un număr foarte mic 
joacă fotbal în această etapă pro
pice acumulărilor masive, în timp ce 
mult mal mulțl încep să silabisească 
abecedarul fotbalului după vîrsta de 
15 ani șl rămîn, de aceea, cu. o teh
nică groșleră. Pentru edificare : doar 
2—300 de copii, între 8 și IO ard, joa
că fotbal în mod sistematic-,

— între 11 și 14 ani. 4—5000 de copii 
sînt cuprinși în activitate organi
zată :

— în schimb, 7 000 de adolescenți, 
între 15—18 ani, sint preocupați de 
fotbal, aproape jumătate, dintre ei 
inițiindu-se în tehnica acestui sport 
după etapa de vîrstă. cea mat potri
vită.

Cum s-ar putea corecta această 
anomalie ? Fotbalul trebuie să prin
dă rădăcini adinei în mediul școlar. 
Se preconizează ca în școala de cul
tură. generală să fie dezvoltate pre
dispozițiile pentru fotbal ale unui 
mare număr de copii (întîia. etapă a 
selecției), iar centrele și liceele' de 
specialitate: să devină unități pentru 
confirmarea și dezvoltarea acestor 
predispoziții (etapa secundă). în acest 
sens, dacă numai 20 de elevi dintr-o 
școală; vor: juca fotbal cu regulari
tate; se va puiea conta în viitor pe 
următoarea, 'piramidă selecție :

mijloace etc.), Tn acest context am 
dori să aducem în dezbatere încă o 
chestiune actuală. Q simplă, obser
vație (derivată din sute de cazuri) 
atrage atenția că maturizarea 
tehnică și taeticA a i tinerilor 
fotbaliști se realizează., lent, 
Un jucător de 18—19 ani se 
dește, de regulă, în competiția ____
rllor, încă - fragil, Insuficient format, 
nu cunoaște decît lucruri elementare 
nu dă. randament în partide.de tăria 
campionatului. Numeroase exempje 
(la noi Marian, Gh. Popescu și alții 
debutau, ia 17—18 ani, cu succes în 
echipa națională) din fotbalul mon
dial. atestă, că talentele autentice și 
bine cultivate se manifestă din plin 
lâ terminarea etapei de juniorat. 
Faptul merită corelat șl cu un as
pect din ce în ce nrai evident astăzi 
în sportul mondial : prin perfecțio
narea neîntreruptă a metodelor de 
antrenament, praeticanțti diferite
lor ramuri sportive obțin perfor
manțe excepționale la. o. vîrstă, chn 
ce în ce mai fragedă. Ceea ce în
seamnă că dezvoltarea somatică, con
solidarea calităților fizice, asimila
rea tehnicii pînă lat treapta rafina
mentului, precum șl apariția reflexe
lor tactice, se obțin într-un timp 
mai' seurt. Acest buchet: de argu
mente ne-a sugerat să propunem 
antrenorilor drept subiect de reflec
ție această temă : cum ar- trebui po
tențat efectul antrenamentelor (prin 
concentrarea materialului didactic șl 
perfecționarea metodelor), incit tină- 
rul fotbalist si devină, cit mai de
vreme, apt,de performanță, ca punct 
de pornire transcriem opinia primu
lui nostru interlocutor, reputatul an
trenor' Petre Steinbach, căruia i-azn 
adresat această întrebare, „pregăti
rea copiilor trebuie să înceapă mai 
devreme, la 8 ani. Este necesar ca 
ea să se.* desfășoare, pe baza, unui 
plan de învățămînt eșalonat pe 10 ani. 
Volumul și intensitatea ciclurilor: de 
antrenament; să sporească, în com
parație cu datele actuale-, incit ju
niorul să efectueze patru, ședințe de 
pregătire și. un joc. pe săptămînă".

îh articolele viitoare vom trata alte 
aspecte convergente.

discuțiile

fizică, 
noștri 
tîrziu. 
dove- 
senlo-

Continuă 
privind datele meciuri
lor RAPID-JUVEN
TUS și STEAUA— 
VALENCIA. Se fac 
propuneri, se acceptă și 
se renunță la... datele 
acceptate. Luni dimi
neață. la sediul F.R. 
Fotbal, antrenorul VA
LENTIN STĂNESCU. 
a trecut în revistă toate 
„ferestrele" posibile 
pentru disputarea me
ciurilor RAPID—JU
VENTUS, oprmdu-se 
la datele de 2.9 noiem
brie (|a Torino) și 13 
decembrie (la Bucu
rești). Conducerea clu
bului italian a venit cu 
o contrapropunere, în 
sensul ca primul joo 
(cel de la 29 noiem- 
brie) să Se desfășoare 
la București, urmând 
ca manșa a doua să 
aibă loc la Torino la 
13 decembrie. Desigur 
giuleștenii n-au accep
tat. Tragerea la sorți 
a decis, deci discuțiile, 
din acest punct de ve
dere, sînt inutile. Nu 
trebuie uitat 
care . ____
de a aica terenul pro
priu pentru partida a 
doua 
vantajat 
gu lament 
ției.s*

Totuși, 
ultimul răspuns din Ita
lia.

în ce privește pri
mul joc STEAUA— 
VAI’EN’CIA; spaniolii

c®i cel
a căpătat dreptul

este oarecum a- 
prin. noul re* 

al eompeti*

se așteaptă

leau avut rezerve în 
gătură cu Bala de 8 
noiembrie, motivînd că, 
în aceeași seară. Ia 
Madrid se desfășoară 
un meci ce va fi tele
vizat, și clubul spaniol 
nu vrea să joace la con
curență.

Steaua a propus, 
atunci, data de 9 no
iembrie. Spaniolii au 
făcut o contrapropiine- 
ret: 16 noiembrie. A* 
ceasta nu este accep
tabilă pentru Steaua, 
dat fiind faptul că, la 
22 noiembrie; o parte 
dintre jucătorii buca- 
reșteni vor fi, proba
bil, angrenați în me
ciurile cu R.F. a Ger
maniei. $i atunci ? O 
alia propunere: 29 no
iembrie la Valencia, 13 
sau 14* decembrie la. 
Bue crești.

Este așteptat acor
dul. clubului din: Va
lencia,

Deci, deocamdată, ni
mic precis.

(A- 
ca- 
pe 
în 
de 

fotbal Dinamo Bacău 
a întîlnit la Chiși- 
nău, formația locală 
Moldova. Meciul s-a 
încheiat la egalitate! 
0—0,

SUSPENDĂRI LA 
DUNĂREA GIURGIU

Corespondentul nos
tru din Giurgiu, Tra
ian Barbălătă, ne a- 
nuntă că într-o recen
tă ședință a biroului 
secției de fotbal a aso
ciației Dunărea Giur
giu (categoria C) au 
fost luate următoarele 
hotărîri : 
BORTEA 
CJUN au 
dali pe 
LUNI și 
AN, pentru ; grave aba
teri' de la normele de 
conduită sportivă Ră- 
raine ca aceste hot-ă- 
riri să. fie ratificate de 
Comisia de disciplina 
a- E.K. Fotbal.

jucătorii L, 
si Ni CRA- 
fost suspen- 
timp de 6 

respectiv UN

MANOOIU, SOANGHER SJ OAIDA 
ÂCCIDENTWȚI'

CORNEL DRĂ-GU- 
$IN, antrenorul Pro
gresului, ne-a: vizitat 
ieri la redacție. La 
obișmiita întrebare 
în legătură cu nou
tățile de la echipa 
sa, răspunsul afost 
surprinzător : 
camdată, am trei ac-

Deo-

ciderrtați : 
(disjunct ie 
lui stingi 
(întindere musculară), 
Oaidă (întindere Ae 
ligamente la ge
nunchi). Să vedem ce 
se poate, repara piuă 
la meciul cu* Steaua?"

Măndoiu 
a uraâru- 
Șoanglier

Portari! Regulamentul nu vă mai îngăduie

Un simplu, meci. de juniori. Speranța: celebrității sportive: ser rotește’ în 
jurul fiecărui tîiirr fotbalist. Juniorii 
ei,. jplbalui nostru va putea. dolniidi 

aeestOTa, în rest lipsind terenuri, 
echipament șl antrenori, o criză: din 
ce în ce. mai accentuată: dh terenuri 
reduse» (în< cartiere, pe, iîhgă; școli), 
precum șl prețul prea, ridicat, al min
gilor. de fotbal au. veștejit, pasiunea 
micuților Constantin, Hole, Diimlttiu, 
Eusebio, DOBrin, Corso (așa cum le 
place lor: să-și. zică): pentru fotbal..

Un campionat republican de ju
niori, la care participau în trecut 
106 echipe a. fost desființat, din cauza 
lipsei fondurilor necesare deplasă
rilor. Actuala competiție pentru ju
niori — campionat local — s-a: năs
cut. ... moartă. Două.trei echipe, mai 
bune în fiecare serie,- alături de for
mații. slabe,, improvizate ca- „să: fie 
lai număr",, pildă de formalism în 
stare pură. Pîhă. acum doi ani, cîhd 
s-au i înființat cale 121 centre de copii 
și juniori, (singurele laboratoare pro- 
prlu-zlse pentru pregătirea fotbaliȘr 
tilor de mîine), n-a» existat în buge
tul federației șl al cluburilor nici o 
sumă destinată tinerilor fotbaliști, 
nu s-a efectuat pentru ei nici o in
vestiție. Astfel prezentul șl viitorul 

’ fotbalului nostru a rămas în seama, 
generației spontanei o incursiune 
prin fotbalul cîtorva țări europene 
(ziarul nostru va publica cîteva ta
blouri concludente), face șl mai de 
neînțeles miopia manifestă în. acest 
domeniu.

sînt im amestec de elan si visare. Prin 
deplină- sănătate.

— elevi între 8—12. ani — 14 946 școli

— elevi

— elevi

X 20 = 298 920.
între 1&—li ani — 7 639 școli

X 20 = 152, 580 
între 16—18 ani — 1 008 școli

X 20 = 20 160

SA NE _________
EVOLUȚIA SPORTULUI MONDIAL

POTRIVIM PASUL. DURA

Așteptăm (și sperăm) ca din anul 
viitor să intre treptat îh fiinețiune 
tot cortegiul măsurilor organizato
rice preconizate, să fie stabilite, și să 
devină operante cele mai adecvate 
criterii cJe selecție, cea mai judicioa
să metodologie (etapizare,- conținut,

Pinâ de curînd, portarii echi
pelor care vroiau să păstreze un 
anumit rezultat, „furau? din 
timpul de- joc prin tot felul de 
manevre, devenite o nefastă tra
diție, în dezacord cu legile spor
tivității.: bateau mingea îir pă
mînt de la. un capăt al careului 
Ia celălalt, pasau’ șT reprimeau 
balonul de lâ fundași etc. Ne
mulțumirea s-a adunat treptat, 
pînă în luna iunie, cînd Interna
țional Board (torul legiuitor- al 
F.I.F.A.-ei) a. hotărât să modifice 
paragraful 5 (articolul 12) din 
regulament, anulînd „baza lega-

DOUA SĂBII ÎN» ACEEAȘI 
TEACA

E vorba de sinteza obligatorie pe 
Care trebuie să o realizeze Federația 
de fotbal între- activitatea de pers- 

; pectivă și cea actuală; Problema 
copiilor și juniorilor e pe cale să fie 

...larg dezbătută, se preconizează solu- 
x ții de fond. Dintr un raport preli- 

u minar al F.R.F. am spicuit, printre 
altele, un fapt deconcertant. Se- știe 
că între 8 și 14 ani există premise 
fiziologice optime pentru- formarea 
X donsolidarea unui mare număr

„trageți" de timp
infracțiunea.Iă*‘ care facilitai 

Urmările s-au văzut. Portarii au 
început să repună balonul în jpc 
atît de rapid, de parcă îi frige 
la degete.

Pentru detalii ne-am adresat 
tov. ANDREI RADULESCU, pre
ședintele? Colegiului central de 
arbitri :

— Măsură excelentă care di
namizează jocul. După ce a prins 
mingea, portarul este obligat să 
o degajeze în timp ce face pa
tru pași. In acest interval o 
poate reține, bafte în pămînt, sau 
arunca în aer; Numărarea pași-

Noi citfigători la LOT O-PRONOSPORT
In ultima săptămînă, 

alți noi- cîștigători au In
trat în posesia marilor 
premii atribuite Ia siste
mele LOTO - PRONO
SPORT.

Astfel și-ou ridicat an* 
totttrismeie cîștigate parti- 
cipanții 1» concursul ex* 
cepțional PRONOEXPRES 
din 24 septembrie și o 
parte» dintre cîștigătorii 
acelorași valoroase premii 
de la tragerea RECOLTEI 
LOTO.

Și lozul în plic a fost 
bogat în cîștiguri de va
loare ți nu puțini au fost 

, participanții. care au câști
gat autoturisme sau pre-

mii de 20.000 
lei, 5.000 Ici, ___

Spre edificare vă facem 
scurtă trecere în revistă 
marilor; câștigători 

trecută.

lei. 10.000 
etc.

o 
a 
săp'.'ănnha

La Pronoexpres partici
pantul Morcov I. Miliai 
din Bacău a obținut 
143.295 lei la concursul 
nr. 41 din 11' octombrie.

La Loto, participantul 
Cerchez Dumitru din Bucu
rești a intrat în posesia 
frumoasei sume de 113:906 
lei: cîștigată la tragerea 
LOTO din 13 octombrie 
1967:

Și concursul Pronosport 
nr. 42 din 22 octombrie, a

din

dai un mare cîștigător in 
persoana participantului 
Constantin Cîmpeann din 
București oare a obținut 
118.577 lei, din care un 
autoturism SKODA 1000 
M;B.

Recordul a (ost însă de
pășit de câ t te Lmul în 
Plic care în cursul săptă- 
ntînii trecute a acordat cîș- 
tigatorilor nu mai puțin de 
șase autoturisme și un
sprezece premii de cite 
20.000. lei și 10.000 lei. 
Dar1 iată numele fcriciților 
cîștigăt’ori de autoturisme: 
Tirba Teodor din Calafat'. 
„Skoda 1000 M B,“,. Ma
rian Ione! Mircea din

Glttj „Fiat 850* și Fronea 
Vasile din Istria regiunea 
Dobrogca, Gîrboan Glteor- 
ghe din Șomcuța regiunea 
Maramureș. Jebcleanu Du
mitru din > Tg, Jiu și 
Popa Constantin din Cis- 
lău regiunea Ploiești, fie
care cîte un „ Trabant 
601“.

•' Azi și mîine sînt ulti
mele. zile în care vă mai 
puteți procura bilete pentru 
tragerea LOTO de vineri 
3 noiembrie 1967.

Rubrică redactată de Ad
ministrația de stat Loto- 
Pronosport.

Ion începe din clipa cînd’ balo
nul intră sub controlul său.

— Mai există și alte» preve
deri ?

— Da. Orice- manevră utiliza* 
fă de portar pentru ■ fii narea jo
cului; sau prin» care încearcă să 
obțină un avantaj necinstit în 
favoarea echipei sale, va fi sanec 
ționată prin acordarea» unei' lovi
turi libere indirecte, în favoarea 
echipei adverse, de pe locul 
unde s-a comis greșeala; De e- 
xernplu ; dacă portarul prinde 
mingea, îi dă dtumul pe pămînt 
înainte de efectuarea primului 
pas. o conduce cu piciorul, o 
prinde din nou în mîinî și nu o 
degajează imediat (efectuind al 
cincilea, pas), va. fii penalizat.

—Dar cîhd conduce 
mai mult de 4 pași ?

— Dacă iii prinde din 
mîini. va fi. sancționat, 
conduce mai departe 
ciurul —ști degajează

■ nici o infracțiune.
— Cînd stă pe loc 

în mîini, așteptînd 
secundelor ?

— Va fi penalizat; la fel ca și 
atunci cînd' efectuează pase re
petate cu unul, dintre coechipieri. 
In schimb, portarul poate juca 
balonul cu piciorul, sau cu'capul 
etc. (exceptînd mîinile), ca orice 
jaeător de cîmp fără să' fie pasi
bil de vreo sancțiune.

Deci, atenție portari !

balonul

nou în
Dacă 

cu' pi
rn» comite

cu mingea 
scurgerea

(rep.)

partide.de


I DE CE S-A CONFIRMAT PRONOSTICUL
I LUI GHENADI VOLNOV

Ferdinand Bracke 
un nou record

ROMA 31 (Agerpres). — Luni 
seara, pe velodromul olimpic din 
Roma, ciclistul belgian Ferdinand 
Bracke a stabilit un nou record 
mondial al orei, cu excepționala 
performantă de 48.093 km. Ast
fel, recordul mondial oficial al 
Iui Roger Riviere (47,347 km) este 
ameliorat cu 746 m, iar cel ne- 
eieologat al lui Jacques Anque-

(Belgia) a stabilit 
mondial al orei!

til cu 600 m. Ferdinand Bracke, 
primul ciclist care învinge gra
nița celor 48 kilometri în cursa 
de o oră, este în vîrstă de 28 
de ani. După stabilirea recordu
lui, Bracke s-a prezentat la con
trolul anti-doping, efectuat de 
medicul specialist al Federației 
italiene de ciclism.

Record al lumii

la aruncarea ciocanului

la juniori: 68,68 m

MOSCOVA 61 (Agerpres). — | 

Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat la Stavropol, tî- I 
nărțil atlet sovietic Iuri Așmarin, 1

INTERVIU CU CĂPITANUL SELECȚIONATEI DE BASCHET A U.R.S.S.

Reprezentativa masculină de baschet a Uniunii Sovietice a reali
zat în acest an un event strălucit: a cîștigat atît titlul de campioană 
mondială, cît și pe cel de campioană a Europei. Prin intermediul Agen
ției de presă Novosti, am primit la redacție următorul interviu cu 
Ghenadi Voinov, căpitanul reprezentativei sovietice.

Madrid corespondenta specială

PENTRU „SPORTUL POPULAR"

în vîrstă de 19 ani, a stabilit un 
nou record mondial de juniori 
în proba de aruncarea ciocanu
lui, cu performanța de 68,68 m.

Valencia echipa marilor surprize
Sorții au decis ca Valencia și 

Steaua București să se întîlneas- 
că în „Cupa cupelor*. Cîteva 
date din biografia echipei spa
niole vor fi, cred, binevenite 
pentru cititorii ziarului „Sportul 
popular*.

Clubul Valencia a fost înfiin
țat în anul 1919. Echipa reușește 
să urce treptele diviziilor, ajun- 
gînd în 1931 în prima ligă. Peri
oada afirmărilor începe după alți 
cîțiva ani de rodaj. Primul și cel 
mai mare . succes al Valenciei 
este consemnat în 1941, an în 
care echipa cucerește atît titlul 
de campioană cît și „Cupa Spa
niei*. Acest an constituie, de 
fapt, începutul epocii de aur a 
Valenciei, care domină cu auto
ritate fotbalul iberic în deceniul 
al cincilea. De cinci ori campi
oană, de două ori cîștigătoare a
II

A 
R

h 
A 
L
I
1

Un campionat 
fără cei mai buni compe
titori nu mai e campionat 
mondial. Este un adevăr 
de genul celor ale domnu
lui La Palice, pe care însă 
nu pare să-l cunoască 
onorabilul Bob Evans din 
Louisville, de profesie 
bancher, președintele lui 
World Boxing Association. 
El continuă să intituleze 
campionat mondial turneul 
pe care-1 patronează, me
nit să desemneze un suc
cesor al lui Cassius Clay. 
Cel mai mare boxer al 
anilor, noștri, neînvins, va
lid și doritor să-și apere 
titlul, este pus pe banca 
spectatorilor. Nu numai el. 
Șl Joe Frazier i se alătu
ră, de data aceasta volun
tar, anunțînd că el nu bo- 
xează pentru centura de 
campion decît cu dețină
torul ei și nu cu shalen- 
geri fictivi. Frazier, fost 
campion olimpic la Tokio, 
nu a îmbrăcat mănușile în 
turneul „celor 8“, care 
acum sînt numai 4 : Spen
cer, Quarry, Ellis și Bo-

Cupei — iată bilanțul performan
telor echipei între anii 1941— 
1949. Dar, după acest spectaculos 
tur de forță, după aproape un 
deceniu de suverană autoritate, 
steaua Valenciei începe să pă
lească. Strălucesc mai puternic, 
cele ale Realului și Barcelonei. 
De la înființarea „Cupei campio
nilor europeni*, Valencia nu a- 
pare niciodată în fruntea clasa
mentului la sfîrșit de campio
nat și, deci, nu a participat la 
nici o ediție a acestei compe
tiții. O singură dată, în 1964, ia 
parte, dar fără succes, la „Cupa 
cupelor*.

Competiția care i-a adus o 
bună reputație pe plan european 
este „Cupa orașelor tîrguri", pe 
care a cucerit-o de două ori con
secutiv: în 1962 și 1963. Printre 
performantele înregistrate în acei 
ani se numără victoriile asupra 
lui Inter (3—0 la Valencia, 3—3 
la Milano), M.T.K. Budapesta 
(3—0 și 7—3), Barcelona (7—3, în 
finala din 1962), Celtic Glasgow 
(4—2 și 2—2) în 1963 etc.

In 1966, în aceeași competiție, 
Valencia a eliminat pe Niirnbetg 
(2—0 și 2—1) și pe Steaua roșie 
Belgrad (1—2 și 2—0). Anul a- 
cesta, echipa pregătită de M. 
Suarez — antrenor și al repre
zentativei secunde a Spaniei — 
a obtinut două victorii de presti
giu în cadrul unui turneu inter
național : 2—1 cu Real Madrid 
și 2—0 cu Penarol Montevideo, 
cîștigătoare a „Cupei interconti
nentale".

Iată lotul de care dispune la 
era actuală Valencia :

portari : Abelardo (22 ani, 
1,77 m, 75 kg — o dată interna
țional B), Pesudo (31 — 1,80 — 
82), Valero (25 — 1,72 — 72 — 
international juniori) ;

apărători: Sol (19 — 1,77 — 75
— international juniori), Mestre 
(31 — 1,70 _ 72 — 8 A, 4 B), 
Vidagany (26 — 1,74 — 70), Ar- 
nal (27 — 1,65 — 68 — juniori, 
4 B, 1 A), Tatono (27 — 1,70 — 
68) ;

mijlocași: Paquito (28 — 1,80
— 78 — 12 A), Roberto — căpi
tanul echipei (28 — 1,75 — 78 — 
3 B), Cayela (21 — 1,75 — 74), 
Catala (21 — 1,80 — 75).

înaintași: Guillot (25 — 1,77 — 
75 — juniori, 3 B, 3 A), Clara- 
munt (21 — 1,67 — 66 — 4 B), 
Poli (22 — 1,68 — 67 — 2 B), 
Waldo (31 — 1,76 — 78 — 8 ori 
internațional brazilian), Ansola 
(25 — 1,80 — 81 — 2 A, 1 B), 
Jara (27 — 1,69 — 68 — 1 A), 
Terol (22 — 1,70 — 69 — inter
național juniori).

Dintre jucători, se remarcă în
deosebi mijlocașul Paquito, pre
cum și colegul său de linie Ro
berto, căpitanul echipei. De fapt, 
linia de mijloc constituie punctul 
forte al Valenciei. La înaintare 
se mizează pe torta de percuție 
a lui Claramunt și Ansola, pe 
experiența brazilianului Waldo 
(specialist pe contraatacuri), în 
timp ce în apărare siguranța lui 
Mestre și vitalitatea fundașilor 
Sol și Vidagany fac ca echipa 
să primească cu greutate goluri.

Participînd pentru a doua oară 
la „Cupa cupelor", Valencia este 
decisă să aibă o comportare mult 
mai bună decît în 1964,

Reamintim că în primul tur al 
actualei ediții a „Cupei cupelor* 
echipa spanionlă a eliminat pe 
Crusaders Belfast.

Deși în momentul de față o- 
cupă un loc de mijloc în cam
pionatul .Spaniei, Valencia rămîne 
echipa marilor surprize.

CLAUDE DE PINEDO
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— înainte de plecarea 
selecționatei sovietice în 
Uruguay, la ultimul 
campionat mondial, ați 
fost întrebat dacă vă 
veți reîntoarce învingă
tori. Ați răspuns că 
sînteți sigur de succes. 
Pe ce se baza siguran
ța dv. ? i

— Știam că selecțio
nata sovietică a anului 
1967 joacă mai bine 
decît predecesoarele 
sale. Luînd parte, în a- 
fară de concurs, la tur
neul unional de iarnă, 
am învins cu ușurință 
pe toți adversarii cu o 
diferență de cel puțin 
20 de puncte. Era un 
indiciu grăitor, întrucît 
în majoritatea lor clu
burile noastre din divi
zia „A* prestează un 
joc de bună factură 
tehnică și pot concura 
de la egal la egal cu 
multe echipe naționale, 
în plus, judecind după 
toate aparențele, mi se 
părea că principalii 
noștri rivali — ameri
canii, brazilienii și iu
goslavii — n-au realizat 
progrese în ultimul 
timp.

A. Kricun (U.R.S.S.) aruncă la coș. imagine 
din meciul U.R.S.S.—R.D.G. desfășurat în ca
drul campionatului european de baschet

— înlr-o anumită măsură pu- 
tem fi de acord cu asemenea a- 
precieri Ia adresa echipelor iu
goslave și braziliene, căci în 
componența lor nu s-au schimbat 
prea multe Dar, reprezentativa 
S.U.A., după cum se știe, nu era 
de loc de neglijat.

— Aveți dreptate. De obicei, 
în preajma turneelor mari, lotul 
selecționatei S.U.A. se înnoiește 
aproape sută la sută. Dar, din ex
periența întîlnirilor din ultimii 
ani cu americanii, am ajuns la 
concluzia că ei prezintă echipe 
diferite, dar de o valoare aproxi
mativ egală. Cu alte cuvinte, am 
apreciat destul de bine echipa 
pe care o vor trimite Statele 
Unite la campionatul mondial. 
Actuala selecționată a S.U.A. 
este o echipă fără vedete, dar o 
echipă-vedetă. Ca și reprezenta
tiva U.R.S.S., ea folosește în me
ciuri întregul său lot de jucători, 
neexistînd mari deosebiri între 
jucătorii titulari și cei de rezer
vă. Desele schimbări efectuate în

selecționata sovietică au pus 
capăt „exploatării* vedetelor, 
care au căpătat posibilitatea să-și 
păstreze forțele pentru a juca 
eficace în finalurile fiecărei partide 
și la sfîrșitul turneului. Sistemul 
de joc cu tot lotul a influențat fa
vorabil asupra jucătorilor de re
zervă, pe care, acum nici nu-i mai 
poți numi astfel.

— Reprezentativa sovietică a 
anului 1967 este tînără. Poate 
constitui aceasta o chezășie că, 
maturizîndu-se în cursul unui 
an, selecționata anului viitor va 
fi mai puternică ?

— Da. Dar nu sînt convins că 
forța ei va crește cu mult. Un 
an e un termen prea mic.

— Cine va cîștiga medaliile 
olimpice de aur în 1968 ? Sînteți 
de părere că selecționata sovieti
că va putea realiza această sar
cină ?

— Puteți să scrieți cu certitu
dine : „Reprezentativa U.R.S.S. 
va deveni campioană olimpică*.

navena.
Președintele W.B.A. afirmă 

că niciodată boxul profesio
nist n-a avut o competiție atît 
de migălos pusă la punct, or-

rara
Joe Frazier...

donată, eu etape de calificare, 
program studiat dinainte și 
publicitate în limitele decen
ței. Este posibil. Pugilismu- 
lui devenit profesie îi trebuia 
desigur un gardian care 
să-1 păzeazscă de tentaculele 
gangsterilor de tipul lui Car
bo, Norris, Palermo și Co, 
domnitorii absoluți de altădată 
ai ringurilor americane. Ro
lul acesta profilactic și-l asu
mă acum Bob Evans. Ce 
folos ? Competiția sa este 
lipsită de strălucire, nu con
vinge pe nimeni. Fără cam
pionul mondial, fără shalen- 
gerul său cei mai autorizat, a 
pune titlul suprem în joc este 
sinonim cu ridicolul.

Eliminat de conspirația ace
lor yankei ale căror urechi 
nu vor să audă adevăruri din 
gura sa, cel ce-și spune Mu- 
hamed Aii are acum un aliat 
puternic. Cu Joe Frazier, el 
poate pune pe picioare un 
meci care să pulverizeze pur 
și simplu întreg turneul lui 
Evans. Aceasta este chiar in
tenția Consiliului Mondial al 
Boxului, organizație cu sediul 
la Ciudad de Mexico, care-1 
recunoaște încă pe Clay drept 
campion.

Și fiind vorba de organizare, 
să mai notăm un fapt. Turneul 
celor 8 n-ar fi avut niciodată 
loc dacă societatea americană 
de televiziune ABC n-ar fi 
avut nevoie să-și completeze 
cu pugilat transmisiile sale 
sportive. Finanțarea așa-zisu- 
lui campionat mondial de box 
îiu s-a făcut din safe-urile 
băncii din Louisville. . .

RD. V.

Cî-nd era în culmea gloriei, Hele- 
nlo Herrera avea mulți dușmani. Mo
tive de dușmănie se găseau destule. 
Au contribuit la aceasta — în mare 
măsură — cumpărările de vedete 
cu mari sume de bani, metodele 
sale aspre de pregătire, tactica sa 
ultradefensivă, dar șl declarațiile 
sale grandilocvente, lipsite de mo
destie. Rivalii săi nu-i puteau ierta 
mai ales succesele repurtate o pe
rioadă respectabilă.

Dar, dușmănia aceasta era ames
tecată și cu o bună doză de admi
rație, de obicei nemărturisită. Unii 
tehnicieni îl copiau. Se inspirau din 
tactica sa, aplicau metodele sale 
de pregătire.

în viața tuturor echipelor mari 
se succed perioadele de ascensiune 
cu cele de declin. Nici o echipă nu

Larsen conduce în
S-a încheiat prima jumătate a 

turneului interzonal de șah de 
Ia Soussa (Tunisia). După 11 
runde, în fruntea clasamentului 
se află marele maestru danez 
Bent Larsen cu 7//1 puncte, ur-

FENOMENUL HERRERA
rămîine mereu ftn frunte. Aerul 
tare al culmilor trebuie schimbat 
fatal cu ambianța lîncedă a medio
crității. Și pentru Herrera trebuia 
să sosească ora deșteptării din. visu
rile de glorie. Deșteptătorul i-a 
sunat anul trecut la pierderea ti
tlului de campion al Italiei și, apoi, 
la pierderea „Cupei campionilor 
europeni ' Cei mai mulți nici nu ar 
fi auzit această sonerie. Tn fond, 
Herrera avea suficiente motive să 
fie liniștit. înfrîngerile echipei sale 
puteau fi atribuite unor indisponi
bilități trecătoare, unei suprasoli
citări datorate participării la prea 
multe competiții paralele, cît și 
zeiței Fortuna, care i-a scos în cale, 
pe rînd, pe cei mai puternici rivali.

Dar Herrera s-a dovedit mai lu
cid. A știut să tragă concluziile cele 
mai juste, dar și cele mai dure
roase. A avut curajul să privească 
adevărul în față și să părăsească 
drumurile umblate.

Tn fond, Herrera ar fi putut să nu 
riște nimic. Avea o situație conso
lidată la Internazionale. Dacă dorea 
o schimbare putea alege situații 
chiar și mai bune la Barcelona, 
la Pio, la Atena sau la Munchen. 
Dacă dorea să rămînă — putea 
conta pe un lot de jucători îneă 
eficient și pe o organizare de joc 
încercată în zeci de bătălii hotărî- 
toante. Declinul, totuși previzibil, 
putea fi încă amînat. Avea toate 
șansele să intre în noul sezon cu 
pretenții justificate pentru a recu
ceri ceea ce a pierdut. Dar pentru 
prima dată ni s-a revelat un Her
rera care nu lucrează doar pentru 
succesul imediat, ci un strateg pre-

văzător care nu se teme de impopu
laritatea și riscurile unor măsuri 
radicale pentru a pune bazele unor 
succese viitoare.

A concediat o serie de vedete, 
care deși se apropiau de granițele 
carierei lor de mare performanță, 
mai puteau contribui la noi victorii. 
S-a despărțit de Picchi, de Guar- 
neri, de Peiro, de Jair și a angajat 
un număr de jucători tineri cu per
spectivă, dar cu randament incert.

Dar asta nu este totul. Herrera 
contează printre tehnicienii care au 
pus bazele unei tactici de o viclenie 
drăcească, bazată pe ademenirea ad
versarului la o ofensivă furibundă, 
departe de bazele sale, în vederea 
aplicării unor contralovituri hotă- 
rîtoare. Cu o clarviziune demnă de 
admirat, Herrera și-a dat seama că 
această tactică care i-a adus aur și 
glorie este pe punctul să se epuizeze. 
Mulți adversari de-ai lui o aplică 
astăzi cu un talent cel puțin egal și 
nu puțini sînt acei ce au găsit anti
dotul acestei tactici. Tn aceste condi
ții vechea sa tactică nu mai putea 
asigura succesul decît în mod întîm- 
plător, iar Herrera este obișnuit să 
nu lase nimic întîmplării, ci să cal
culeze cu multe mutări înainte. în 
orice caz, cu o mutare mai mult de
cît adversarul.

Și iată-1 pe Herrera abandonînd

jocul pur defensiv, renunțînd în 
unele împrejurări chiar si la „libero", 
și lansînd o tactică nouă, de concep
ție proprie, cu alternarea contra
atacului cu un atac temporizant,, 
fără a se neglija totuși apărarea.

Noile măsuri sînt departe de a 
da roadot Situația echipei sale în 
clasament nu este de invidiat. Și nici 
nu este sigur că „Inter" va putea să 
urce prea curînd. Dar, în orice caz, 
felul său de a lansa tineretul în 
jocuri grele, de a căuta soluții tac
tice noi merită admirație, chiar dacă 
substratul etic al acțiunilor sale este 
străin multora.

Acest Herrera nu încetează să sur
prindă lumea fotbalului. Are darul 
să intuiască mai acut decît alți teh
nicieni imperativele momentului și să 
găsească resurse noi pentru a inova 
și pentru a se înnoi. A se avînta în 
experimente, seslzînd momentul cel 
mai propice, abandonînd poziții ren
tabile și comode, este însă o calitate 
a cutezătorilor, a celor ce duc fot
balul înainte spre noi orizonturi. Iar 
sportul este o lume făcută pe mă
sura lor, și nu pe măsura tehnicieni
lor birocrați, a tacticienilor medio
crității comode, lipsite de riscuri.

Bine ar fi ca acest exemplu să 
contamineze pe cît mai mulți.

N. BRAȘOVEANU

PE SCURT

turneul interzonal
mat de Fischer (S.U.A.) cu 7 
(2) p, Hort (Cehoslovacia) și Gli- 
gorici (Iugoslavia) cu cîte 7 p. 
Portisch (Ungaria) 6>’/2 p, Mata- 
novici (Iugoslavia) 6 (2) p.

HAVANA. — Atletul sovietic 
Lusis a aruncat sulița la 84,35 m, 
laT compatriotul său Bliznetov a 
sărit 5,00 m cu prăjina.

BRUXELLES. — Selecționata 
masculină de baschet a Europei 
a învins, într-un meci de veri
ficare, echipa Pitzemburq cu 
108—88.

PARIS. — Boxerul tunisian Fe
lix Brami (cat. cocoș) l-a învins 
la puncte, după 10 reprize, pe 
fostul campion european Tonras- 
so Galii (Italia).

PRAG'A. — Turneele interna
ționale de baschet (masculin și 
feminin) de la Bratislava s-au 
încheiat cu victoria echipei Slo
van Bratislava.
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