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... PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

Bulgaria—Turcia 3-0
Pe stadionul „Vasil Levskl' din Sofia s-a desfă

șurat ieri după-amiază, meciul retur dintre selecțio
natele olimpice ale Bulgariei șl Turciei Victoria 
a revenit echipei gazdă, cu scorul de 3-0 (0-0), prin 
punctele marcate de Mihailov (min. 55). Nikodimov 
(min, 72) și Gheorghiev (min. 87). Formația Bulga
riei s-a calificat în etapa următoare a prelimina
riilor olimpice, urmînd să întîlnească la primăvară 
echipa învingătoare din dublul meci România — 
R. D. Germană.

Finaliștii campionatului mondial învinși la București! r UN PAS SPRE I

!
1-0 A SPORTULUI

© Cu puțina șansă echipa noastră ar £1 putut realixa un scor
meritată a românilor41

© Dan Coe—cel mai bun de pe teren ® Ghergheii, autorul golului

victoriei ® Dobrin a jucat numai 5 minute • Uwe Seeler

Beckenbauer et comp, au pierdut duelurile cu adversarii lor

•Wesa vest^germană unanimă: „Fotbalul românesc are mari resurse

LA MASA PRESEI

Vvofter a fost bătut de Ion lonescu.

Em. Dec.

(Continuare în pag, a 8-a)
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Valeriu CHIOSE

către grupul ziariștilor bucureștent, prin 
își are azi (n.r. ieri) un loc și veneratul 
Virgil Economu, alături de scriitorii Eu

români. Ceea ce nu 
am văzut destul de 
bune.

Mai întîi, o apărare de o sobrie
tate și o siguranță impresionante, 
dlstjngțndu-se C. Dan și D. Nicolae.

noștri (Ion 
barele i-au 
mingea tn

pe FRANZ 
la tușe pe 
și WAITER

de apărare și de înaintași 
de atac. Ei (Ghergheii, în 
au ' ‘ “

fiind remarcabil, 
de joc, în re- 
notâm schimbările

ne supără. Și 
multe lucruri

ROMÂNESC

FORMAȚIILE CARE AU 
EVOLUAT IERI

seve» • HELMUT SCHON: „Victorie
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e ce Impresii de la masa presei ? De ce de 
la un meci amical ? Motivele, multiple și di
verse, puteau fi întrezărite încă înainte de 
începerea jocului (de aceea am și luat de
cizia de a le programa în ziar). Iată-le : cînd 
publicul se reține să meargă la teren, dru
mul gazetarilor sportivi acolo devine obli
gatoriu; cînd te vizitează finalista unui 

campionat mondial (indiierent a cărei ediții) 
se face o prezență (nescrisă) de la care nu 
pot absenta totuși cronicarii; cînd suita de onoare 
a oaspeților numără 35 
(treizeci și cinci) de re
dactori de sport (cite 
unul pentru fiecare 3 mi
nute dirt cele 90 ale 
meciului), gazdele se cer'
•a fi cel puțîn in număr egal; in fine, ar mai fi 
ceva, poate mai greu de crezut, dar adevărat : 
marea victorie la care aveam să asistăm fusese 
oarecum prevăzută, nu cu preciziuni tehnice, dar 
nici cu argumente mistice, ci pur și simplu prin 
ceea ce se cheamă fler — un simț propriu spetei 
publicistice, căreia îi aparțin.

Deci, masa presei, ieri, în vremea prînzului. Lupta 
pentru fiecare colț de bancă ța țarcul rezervat cro 
nicarilor sportivi. Hamburg, Kbln, Frankfurt 
și bineînțeles Sucureștiul își au aci reprezer. 
tanții presei de specialitate. Telefoanele sună ia 
intervale egale. Zece-cincisprezece redacții sînt le
gate ditect cu stadionul „23 August". Telexul 
„SPORTIlLUr transmite din 5 în 5 minute evolu
ția scorului pentru agenția S.I.D. Radioreporterh 
concurează televiziunea printr-o ingenioasă iniția
tivă : fazele de poartă sînt transmise direct de pe 
teren, din spatele fiecărei părți cu un plus de

autenticitate. Camerele de luat vederi stnt Înlo
cuite de radioreporterul care transmite impresii... 
calde (chiar fierbinți, ieri după-amiază !). Colegii 
germani se deosebesc doar prin pălăriuțele lor 
alpine, de postav moale, semănînd una cu alta de 
parcă au lost luate din același raft, dar poate și 
prin calmul lor, conștiință a valorii echipei in 
tricouri albe și chiloți negri. In teren, arbitrul aus
triac Franz Mayer in ținută de gală (dacă n-aș 
vedea ecusonul, aș putea crede că poartă un impe
cabil frac) oficiază demn. Jocul nu s-a încins încă, 
cu toate că se comit multe faulturi. Colegii ger

mani le văd și, Înțelegă
tori, le consideră simple 
faulturi de joc. Ca și arbi
trul, de altfel... Numai ca 
Dobrin părăsește terenul 
in minutul 5 sau 6 cu 

o gravă entorsă. „De joc", zicem noi, cam scrîș- 
nmd dinții.

Ca să evite manevra, Fănuș Neagu ia masa la 
bufetul tribunei, cu un ochi pe teren, cu altul la 
confrați...

Privim 
tre care 
specialist 
gen Barbu și C-tin Chință, Ef. lonescu, Petre Gații 
și ceilalți. Apoi către oaspeți, frumos rinduiți pe 
patru straturi de bănci. Figuri enigmatice pretu
tindeni. Nici unora, nici altora nu le vine să-și 
creadă ochilor. Fiecare așteaptă să se petreacă 
ceva: oaspeții să-i vadă pe fotbaliștii români ce- 
dind, ai noștri să-i vadă atacînd pe finaliștii de 
la Londra și dindu-ne lecții de fotbal. Băieții nu

Ce frumos succes al fotbaliștilor 
noștri ! Prestigioasă victorie în fața 
uneia dintre cele mai puternice e- 
chipe din lume : fostă campioană 
mondială, locul doi la C.M. de la 
Londra. Iată-i pe Beckenbauer, 
Schulz, Weber, Seeler și ceilalți 
ieșind înfrînți de pe stadionul ,.23 
August“. Norocoși, totuși ’. Pentru 
că, dacă am vorbi despre neșansă, 
ea nu poate fi pusă decît alături de 
echipa noastră. De atîtea ori, acest 
imposibil Wolter a scos, aproape 
incredibil, mingea din... gol. Sau. 
exceptînd clipa din minutul 80, cînd 
Ghergheii a șutat irezistibil, înscri
ind, de cîte ori Wolter a fost bătut, 
de șuturile atacanților 
lonescu sau Constantin) 
fost prietene, respingînd 
teren.

A fost un meci al 
noștri, de la început 
sfîrșit. Iar, în 
presiunea 
era 
bauer, 
zentant 
man, le reproșa, în văzul întregului 
stadion, coechipierilor. săi de la în
aintare incapacitatea de a păstra 
cîț de cît balonul, pentru a oferi 
minutele de răgaz necesare apărării, 

atît de hărțuite, pe 
a terenului. Șl Uwe, 
anulat complet de 

fruntea, neputincios, 
și ,Ldhr, care n-au 
nimic în fața unor

fotbaliștilor 
pînă la 

repriza a doua, 
terenul oaspeților 

’ " Becken-
mai distins repre- 
soccerului vest-ger-

de 
Iar.

din
atît de mare îneît 

cel
al

acestei apărări 
întreaga lățime 
faimosul Uwe, 
Dan. a plecat 
EI șl Libuda, 
reușit aproape 
fundași deciși (și capabili) să-l ape
re pe Haidu de orice surpriză ne
plăcută. Dar, poate că nici Becken
bauer nu avea întrutotul dreptate, 
deoarece nici el. nici Overath, Sie
mensmayer sau Patzke n-au evoluat 
Ia înălțimea cărții de vizită cu 
care au venit la București.

întrebarea care se pune poate fi 
cuprinsă în două cuvinte : de ce ? 
Iar răspunsul este unul singur :

FOTBALIȘTII 
UNA DINTRE 
PARTIDE DIN 

DEPĂȘIT 
TOATE 

IN

— PENTRU CĂ
NOȘTRI, FĂCÎND 
CELE ------ ---------
ULTIMII
NET ADVERSARII, 
RAPORTURILE, 
IMPOSIBILITATE 
LIZA.

Da, ne-am dus .. _
pentru a-i vedea pe vest-germanl și 
i-am văzut, jucînd foarte bine, pe

MAI BUNE 
ANI, ȘI-AU

- ■ ' - SUB 
PUNÎNDU-I
DE A SE REA-

Dan Coe — cel mai bun de pe 
teren — răspunde radioreporte- 
rului N. Soare.

în cele 
.. special) 

desfăcut „evantaiul" acțiunilor 
ofensive, rărind sistemul defensiv 
advers, fapt ce a dus la clarele 
ocazii de gol ale înaintașilor. Ple- 
cînd rapid din linia a doua șl fo
losind — surprinzător, mai mult 
decît oaspeții — pasa lungă. au 
creat situații limită în apropierea 
porții lui Wolter. Argument incon
testabil : unul dintre ei a fost au
torul golului.

Di scutind despre acțiunile ofensi
ve. organizate de către echipa noas
tră (Constantin "" ' ‘ "
ca organizare 
priza a doua), __________
de direcție ale atacurilor (lonescu, 
Constantin, Kallo). în sfîrșit, spri
jinirea omului cu .mingea (au par
ticipat chiar și fundașii Mocanu și 
Sătmăreanu). lendlnța ca vlrf urile 
să rezolve decisiv duelurile cu 
versarii direcți (Ion lonescu. de 
dă. fără să se intimideze că în 
Iui se afla Schulz sau Weber),

Deci, așa cum spuneam. au 
destui de multe lucruri bune, 
au fost și unele... oftaturi. Și nu 
le inserăm aici doar din tradiție. 
Ele ne-au fost prilejuite de între
ruperile în cursivitatea jocului, pro
vocate prin rezolvarea cu dificultate 
a unor procedee tehnice primare 
(stopuri defectuoase — de exemplu 

Kozska, Sătmăreanu, cjiiar șl

ROMANIA: Haidu 
SăUhăreMJ*.*. Nicola®, C. 
Dau, Mocanu — Ghergheii, 
Koszka — Pîrcălab, Dobrin 
(din min. 5 Constantin), Ion 
lonescu, Kaîlo.

R. F. A GERMANIEI : 
Wolter — Patzke, Schulz. 
Weber, Vogts — Becken
bauer, Overath — Libuda, 
Siemensmayer, Uwe Seeler, 
Lohr.

CONDUCEREA PARTIDEI 
a fost, asigurată de o bri
gadă de arbitri austrieci, a- 
vind la centru 
MAYER. iar 
FRITZ BAUER 
FERCHER.

nii din urmă au lărgit substanțial 
și vertiginos conexiunile sportului 
cu științe dintre cele mai felu
rite. Interferențele cu medicina, 
biologia, pedagogia, psihologia, 
cibernetica, în ultimă instanță 
chiar și cu' logica, au mărit sfera 
noțiunii dîndu-i un veritabil carac-

encîclopedic. Astăzi, antrenorul recurge 
mod curent la microscop si eprubetă, 

după cum sportivului îi este absolut indis
pensabilă biblioteca. Poate că nu-i chiar 
atît de departe vremea cînd învingătorilor 
de pe stadioane li se va cere, pentru de
plina încununare, cunoașterea (și nu chiar 
sumară) a artelor poetice. Raportul biceps- 
creier a devenit echivalent.

Enciclopedic fiind, sportul a pătruns în 
enciclopedii — e drept timid. — și a în
ceput să solicite chiar un lexicon propriu. 
Pe care îl merita cu prisosinfă.

încă la începutul acestui veac, prodi
gioasa editură franceză „Laraousse" pu
blica un album, „Les sports modernes il- 
lustres", de invidiat și astăzi pentru remar
cabilele sale calități grafice. Iar, „Grand 
memento encyclopedique" — ediția 1936 — 
acordă sportului un capitol mult mai am
plu decît acela de care se bucură, de 
pildă, astronomia, dar mai restrîns decît 
al jocurilor de societate, unde figurează, 
printre altele, și șahul, alături de bridge, 
belotte și piquef... Nu de mult Larousse a 
dedicat sportului un volum întreg de peste 
600 de pagini (și nu a reușit să-l cuprindă 
decît parțial), iar colecția „Encyclopedia 
des jeunes" a inclus în vasta sa tematică 
și o plachetă pentru sport.

Contribuția românească în acest dome
niu nu poate fi ignorată, lucrarea de mari 
dimensiuni a reg ' ,
riograf Constantin Kirițescu, Palestrica, fi
gurină la loc de cinste în bibliografiile 
unor lucrări de prestigiu.

Și iată că acum tradiția se înnoadă, pe 
coordonate mult mai vaste. La Conferința 
națională a mișcării noastre sportive, des
fășurata in vara acestui an, s-a a,rătaț. ne
cesitatea redactării unei enciclopedii a 
sportului românesc. Nu a fost nevoie de 
pledoarii pentru a convinge că o aseme
nea lucrare este nu numai de mare ac
tualitate dar și de foarte mare utilitate, 
că ar fi trebuit începută chiar cu mult 
(imp înainte.

1 Departe de noi gînaul de a. da sugestii 
cu privire la tematica lucrării. (ea va fi 
neînchipuit de vasta), fiind convinși că eru
ditul colectiv care se ocupă de ea va reuși 
să redea oglinda fidelă a dezvollării spor
tului nostru, de-a lungul anilor, în trecut 
si acum, în contextul progresului general al 
României socialiste.

Este o muncă grea, de mare răspundere, 
care va necesita nu numai un record de 
documentare dar, mai cu seamă, o inter
pretare științifică a fenomenului sportiv, pe 
parcursul dezvoltării sale istorice.

Enciclopedia sportului românesc pornește 
la drum, cu tot vîntul in pînze I

I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I

ignorata, lucrarea de mari g 
grefatului profesor și isto- | 
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ad- 
pil- 
fața

fost 
Dar

C-dtergheli) sau prin păstrarea exa
gerată a mingii ia picior (Pîrcălab, 
Sătmăreanu, dar mal ales Koszka). 
Și altele, și altele. Dar, să ne oprim 
aici, pentru că, în definitiv, cele 
mai multe culpe trebuie să-și facă 
învinșii, nu învingătorii.

Am aplaudat și aplaudăm acest 
frumos succes, considerîndu-ne în 
dreptățiți să-1 marcăm ca un punct 
de plecare pentru viitor. Echipa a 
demonstrat astăzi că dorințele șl 
speranțele ce-o întovărășesc mereu 
sînt justificate.

Valentin PĂUNESCU

FILMUL MECIULUI

Tradiționala fotografie de sosire: juniorii un
guri pozează pe aeroportul Băneasa, in fața avio
nului cu care au călătorit.

uniorii, în
Foto : R Teodor

LA PITEȘTI,

fața primului examen
n preliminariile turneului U.E.F.A.

prompți șl rapizi în intervenții. Du
blajul fundașilor (în special al ce
lor centrali) a funcționat perfect, 
închizînd orice culoar spre poarta 
lui Haidu. D. Nicolae a încercat, 
în plus, în repriza a doua, două 
pase „interiste", aruncînd mingea 
peste tot terenul, angajîndu-i pe 
Constantin (min. 71) și pe I. lones
cu (min. 74) în situații de gol. 
Mijlocașii — doi sau trei — prin 
intercalarea lui Constanlin sau Hal

de fundași în fazele

Min. 5: La o fază de joc în 
jumătatea de teren a oaspeților, 
Dobrin este faultat grosolan de 
Siemensmaver. Scos mai întîi pe 
tușă, pentru a primi îngrijri me
dicale, Dobrin nu va mai putea 
reintra pe teren, locul său fiind 
luat de Constantin.

Min. 8: Sătmăreanu pătrunde 
pe partea dreaptă, centrează spre 
Koszka. care ratează intercepția 
mingii : portarul respinge și Mo
canii, venit urmă, sutează
peste poartă.

Min. 9: D. Nicolae joacă, în 
propriul careu, balonul cu capul; 
Uwe Seeler, insistent, i-1 „suflă" 
și sutează la poartă, dar Haidu 
retine.

Min. 11: Ghergheii centrează în 
careu, la Constantin; acesta dă 
o pasă înapoi la lonescu, aflat 
în poziție bună, care însă întîr- 
zie șutul și este deposedat.

C. FIRANESCU

PITEȘTI, 22 (prin telefon). Îm
prejurimile și holul hotelului 
Argeș din Pitești au devenit 
de cîteva zile locul de stațio
nare a numeroși iubitori ai fot
balului. De ce ? E simplu. Aici 
sînt cazați de cîteva zile juniorii 
români, iar de marți și cei ma
ghiari, care mîine (n.n. — astăzi) 
își dispută primul joc din cadrul 
preliminariilor turneului U.E.F.A. 
Partida suscită un deosebit inte
res. în tribunele stadionului vor 
fi prezenți la meci peste 3000 de 
elevi care își vor uni glasurile 
cu cele ale spectatorilor pentru 
a susține echipa României.

Juniorii noștri au făcut azi un 
ultim antrenament de acemodare. 
Maqhiarii au făcut si ei cunoștin
ță cu locul de desfășurare a jo
cului. unde au efectuat un ușor 
antrenament.

Antrenorul Kalman Bereiner 
ne-a declarat că meciul este foar
te dificil pentru echipa sa. Apoi 
a adăugat: „Cunosc juniorii ro
mâni din medul de la Budapesta. 
Ei formează o echipă omogenă

Ora 15,10 — pe programul! 
— transmisie în direct de la 
Pitești: ultima parte a me
ciului de juniori România — 
Ungaria din cadrul prelimina
riilor turneului U.E.F.A. (crai
nic reporter : Ion Ghițulescu).
VmvmUMmwmttV

la „23 August"

(Continuare tn pag. a 3-a)

A R. F. a GERMANIEI

Foto i Aurel Neagu E553

(Citiți în pagina a 3-a 
relatările trimisului nos
tru special, Gh. NICO- 
LAESCU).

• JERCAN - autorul 
golului

TINERETUL" NOSTRU

COMPORTARE 
ONORABILA 

LA 
SAARBRUCKEN

LA EGALITATE (1-1)

FORMAȚIA SIMILARĂ

și cu o mare putere de luptă. Sîn- 
tem convinși că vor juca pentru 
obținerea victoriei. Cum și for
mația noastră se prezintă bine 
pregătită, sperăm să oferim publi
cului piteștean un spectacol fot
balistic de calitate”.

Antrenorul Bereiner nu s-a fi
xat încă asupra „11 "-Iui pe care 
îl va alinia. Echipa va fi alcătuită 
din următorul lot de jucători : 
Veerep. ludinski (portari). Mesza- 
ros, Szebeny, Maurer. Vago. F. 
Nagy (apărători), Poszgay, Pali, 
Kiss (mijlocași), Rodicsz, Bran- 
covics, Kulacs, L. Nagy și Kollar 
(atacanți). Reamintim și formația 
României: Vidac — Marinescu, 
Ciugarin, Ispir, Viciu — Șteiă- 
nescu, Dumitru — Caniaro, Tănă- 
sescu, Ciutac, Nicolae.

Partida va începe la ora 14 și 
va fi condusă de arbitrul polonez 
Jan Lozovski, ajutat la tușe de 
Gh. Popovici și Alex. Pîrvu.

în deschidere (ora 12) se
disputa jocul amical dintre F.C. 
Argeș și Chimia Rm. Vîlcea.

va

Alexandru MOMETE
coresp. principal

HandbaliștH bucureșteni au plecat în R. F. a Germaniei
Selecționata de handbal masculin a orașului București a plecat 

într-un turneu de 10 zile în R. F. a Germaniei pentru a susține 
cîteva jocuri in compania mai multor echipe ale țării gazdă. Au 
iăcut deplasarea, printre alții: Penu, Negovan, Iacob, Gruia, Oțelea, 
Costache II, Popescu, Lieu. Delegația este însoțită de antrenorul fe
deral Nicolae Nedef.

ASEARA LA CONSTANȚA : Farul — Cerno More Varna 1-1 (0-1). 
TN CAMPIONATUL EUROPEI, CEHOSLOVACIA ÎNVINSĂ 

LA PRAGA I
La Praga, echipa de fotbal a Irlandei a obținut ieri o surprinzătoare 

victorie — 2-1 (0-0) — în fața Cehoslovaciei, într-un meGi contînd pen
tru campionatul european.

ÎN „CUPA CUPELOR"
Vasas Gyor și Milan au terminat la egalitate în primul lor meci 

pentru „Cupa cupelor". Returul va avea Ioc la Milano.
ÎN „CUPA ORAȘELOR TIRGURI"

Napoli a învins Ia un scor sever pe Hibernians: 4-1 (1-1). ‘
La Zagreb : Dinarno
Vojvodina Noyisad 

pentru turul următor,

— Bologna 1—2 (0—1).
— Lokomotiv Leipzig 2-0 (1-0) și se califică 
(primul meci 0-0).
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PRINTRE
pulsionarea activității dih «orașul 
Giurgiu* ziarul „Sportul» va patro
na secția de ciclism â asociației U- 
nireai

• Orașul Giurgiu redevine o

Programul competițional Ia ci
clism este sârac. Concluzia aceasta 
Șe bazează pe experiența ultimilor 
ani și pe perspectivele asigurate se
zonului următor. Redacția noastră 
n-a rămas nfepăsătoare la tot mal

citadela o ciclismului • 0 ii
și o noapte, împreuna cu cicliștii, pe velodromul Dinamo 
• Emil Rusu șl vasilc Durlacu vor ataca recordul orei • Eon- 
dlștl — pistarzi, București — provincia, intllnirl internațio

nale — pe aiișul competițional al anului 1968

Duminică are loc în Capitală 
finăld bărhfaonatului național de 
Cîclbcrdb. în fotografie, o faza 
din „ăvdlip'remier(iM de la sfîr- 

săptămânii trecut*.

accentuata penurie de 
starturi {interne și interna
ționale) prevăzute pentru 
pistarzi și fondiști. Și idei
le au venit. îmbrățișate 
ad-hoc, respinse, apoi re
luate, completate — ele 
s-au cristalizat ihtr-un plan 
pe care âStâzi ne permitem 
să-1 Înfățișăm și cititori
lor. Cu o adnotare : mai 
avem prftfeătite și alte sur
priză...

REÎNVIE ACTIVI
TATEA PE VELO
DROMUL D I N 

GIURGIU
Vă mai ămlrttițik de Ve

lodromul de pămini din 
Giurgiu ? Cu ahi în urmă, 
aici se desfășura o boga
tă activitate cOihpetîțioha- 
lă. Mai păstrăm ihcă a- 
mintiri plăcute de lă în
trecerile la care am asis
tat pe acest velodrom, 
unde an evoluat aproape 
toții așii pistei din țărâ 
noastră și o scrib de Va
loroși sportivi de peste ho
tare. Abandonat (ah, ne
păsarea î), el s-a degradat 
in parte. îdeea de a-ț Vea- 
menaja a fost întimpinată, 
însă, cu multă bună
voință de tbV. prof. Vân- 
ghele Chioste, activist al 
C.N.E.F.S. Așadar, în 19«8 
se vor putea disputa lă 
Giurgiu, din nou, între
ceri de pistă. în primă
vara acesthi an am avut 
prilejul să discutăm cu o 

serie de activiști sportivi dih Russe, 
Pleven și Razgrad (R. P. Bulgaria), 
care s-au declarat îhcirttâți de ideea 
unei strînse legături între echipele 
lor de pistarzi și cele dih România. 
Așa stînd lucrurile, vom sprijini rea
lizarea unui program competițional 
comun pe velodrbămelfe dih Giurgiu 
și Russe, la care — dih țâră hbâs- 
trâ să participe echipe did Giur
giu, Brăila, Ploiești șl o serie dfe 
cicliști din București. Pentru im

„CELE 24 DE ORE 
ALE BUCUREȘTIULUI"

Există posibilitatea ca federația de 
specialitate, cu sprijinul C.N.E.F.S., 
să ilumineze îh sezonul viitor velo
dromul Dinamo. în aceste condiții, 
vom putea organiza la Dinamo o 
competiție de amploare. Este vorba 
de o întrecere de o zi (în genul 
„Cursei de 6 zile“ — în ceea ce pri
vește regulamentul), denumită „Cele 
24 de ore ale,. Bucureștiu’luie‘._ iiitr-o 
sîihbătă de ftiîle sau de august, ci
cliștii Vor Iha lă ora 18 startul în 
cursă ce se va prelungi pînă du
minică la aceeași oră, Se vor între
ce echipe de cite 3—4 cicliști, din 
care numai unul va fi pe pistă, cei
lalți odihnindu-se pînă vor prelua 
schimbul de ștafetă. Ne propunem 
să invităm 10 echipe, din care 4—5 
dih țara noastră Și r'esthl dfe peste 
hotare. Așadar, vom petrece o zi și 
p ridapte în compania cicliștilor ! 
53’teci de premii ie Vbr Oferi, cicliști
lor posibilitatea de a Ste înlrbte ia 
Sprint, iar orchestre cunoselithi cin- 
tărețî și actori apreciați vor realiză 
— alături de cicliști O ambianță 
agreabilă spectatorilor. Alte aihăhun- 
te, în. viitor...

O CUPĂ CHALLANGE
PENTRU RECORDUL OREI

Pentru recordmanii orei âm pre
gătit o eu hă chaliaiige. Pe soclul 
ei vă fi trecut, deocamdată, huihele 
iii'î yâs’ilje Burla'cu, ciclistul căr’e , a 
r^Mizâi phhtrd prima oară lă noi 
lin record în această probă. Dih se
zonul viitor — am primit âprObârea 
biroului fr. ÎL Ciclism pfehtru âcest 
l'ubrh — reuniunile în caro se vâ 
încercă doborirea recordului orei vor 
ti pHh Ahteihh'edihi ziâr
Vului „âportiil». întrecerile vor fi 
combinate cu spectacole artistice carte 
să-i stimuleze, dcdpotrivă, țjfe spbr- 
tlVi și spectătbr.i. Aih primit și pri
mele înscrieri, în reuniunea ihâu- 
giirălă — ă cărtei dătâ b V0“m stâbili 
de. coihiin acord cu federația, âhire- 
horiî și sportivii — vor evolua maeș
trii spdrtuliii Emil Rush și Vâsile 
Burlacii.

TNTTLNIRI DE MARE ATRACȚIE
în completarea programului chm- 

petițiohal al anlilUi 1968, ne propu
nem să h© aducem contribuția la 
organizarea uiior atractive meciuri 
ohihiti.ih îh'trte, fO'hdiști și bistâ'rizi, în
tre scîecțidhâttele Capitalei Și pro- 
vinciei, precum și între șe’lecționâ- 
teie nbâstrfe și o sterie de 'echipe de 
peste liotare.

De asemenea, vom stimula orga
nizarea uho.r concursuri ih carte 
„capiii de afiș" va fi rezervat tura©-

PEDALE
lor cti ahtrehament mecanic. în rea
lizarea acestor proiecte vbm prithl 
— hi s-a promis ’ —- sprijinul târg 
âi bif’bhlhi F. R. Ciclism, ai antre
norilor Iulian Gociman, Mircea Mi- 
hăile.scu și Constantin Voicu —- de 
la pistă, Nicolae Voicu, Ernest Gol- 
goți, Alexandru Someșan, Mihăil 
Simion, Martie Ștefănescu, Marin 
Niculescu și Sima Zosim — de la 
Șosea. Inimosul susținător al ciclis
mului de pistă — Octâviân Amzâ — 
S-a declarat, de asemenea, gata să 
ne ofere ajutorul său în organizarea 
acestei activități

Va discuta Congresul U.t.l. 
„Cazul Â'iquetil"?

Respinsă de comitetul director 
al U.C 1., contestația lui Jacques 
Anquetil privind anularea recor
dului orei Pe carb 1-a stabilit lă 
27 septembrie pfe Vigorelli (din 
căuza neprezentăril sale la coti* 
trblul antidoping), se vă afiă pen
tru apel pe masa Congresului 
U.C.I. care începe la 24 noiembrie 
la Geneva. Va judeca Congresul 
această contestație ? Avocatul lui 
Anquetil — maestrul Floriot — 
se prevalează de art. 45 din regu
lamentul U.C.I., cate prevede că 
îh căzui urtui diferend cu federa
ția națiohălă sau unul din comi
tetele sale, calea de apel este des
chisă spre Congresul U C.I. Și în 
condițiile cînd se vâ ține seama 
de această, Congresul U.C.I. va 
dezavua uhul din organele sale? 
De fapt, c’niăr această contesta
ție âre un obiect platonic : reabi
litarea unui record... depășit.

Amatorul fotograf

CÎND ALBUL ZĂPEZII...
Nu, nu-I greu sâ faci o fotografie bunâ cînd albul z^oezii, cu scli

pirile lui diamantine, te ispitește să-fi îndrepți obiectivul aparatului 
spre el. Totul este să cunoști cîteva din micile taine alb fotografia
tului în timp de iarnă, lată-le :

1. SUBIECTUL îl pot constitui 
chiar fulgii de zăpadă alcătuind 
traiectorii punctate peste un pei
saj citadin sau în plină natură, 
urmele de pași sau de schiuri în 
zăpadă, turiștii sau schiorii lingă 
cabană sau pe potecile munților, 
arbori împovărați de omăt etc.

Fiți atenfi, însă I Fotografiați 
planurile apropiate moi ales 
prim-plănllri —- căci la distante 
prea mări, zăpada își pierde de
taliile și dbvine o masă albă, u- 
niforma.

_ Pentru peisaje preferați vede
rile luate de sus în jos, fiindcă 
cele luate în sens invers au ten 
dința să aplatizeze planurile.

2. LUMINA trebuie să cadă cît 
mai razant. Vom face fotografii 
deci la orele matinale sau tîrzii, 
cînd umbrele sînt prelungi, cînd 
țoale denivelările zăpezii sînt bi
ne reliefate.

3. TIMPUL DE EXPUNERE va 
trebui să nu depășească indica
țiile exponometrului. Supra-expu- 
nerea diminuează vigoarea re

liefurilor. Dacă fotogrdfiâți în 
culori, puteți fi mai generoși căci 
o expunere ceva mai îndelungată 
va da imaginii luminozitate. Dacă 
vreți să fotografiați o ninsoare 
este indicat să expuneți cam 
1/250 secundă.

4. OBIECTIVUL cu unghi larg 
(Weitwinkel) nu este de dispre
țuit căci ne îngăduie să cuprindem 
muntele în ansamblul său și, fob 
odată, dă importanță prim-pldnu- 
rilor care sînt cele mai bogate îh 
detalii.

5. FILTRELE cele mai necesare, 
mai ales la munte, sînt filtrul U.V. 
(care înlătură efectul razeldr . ul
traviolete) și filtrul galben-des- 
chis care dă relief imaginii. Nu 
abuzați de filtrele galben-închis 
și portocalii, care vă întunecă ce
rul în mod exagerat.

6. FILMUL folosit trebuie să fie 
de preferință mai sensibil. Să nu 
uităm că, iarna, zilele sînt scurte 
iar lumina scade repede în in
tensitate. Și, tocmai spre sfîrșitul

zilei se pot realiza imagini care 
redau mai fidel ambianța acestui 
anotimp.

Vâ dorim succes și așteptăm fo
tografiile dv. cele moi reușite (ca 
să le publicăm, firește I).

— clic —

BOBERII AU
LA SINAIAînceput pregătirile

La Sinaia, apropierea iernii j 
Se simte nu numai după dimi- j 
rtețîle șt Serile cețoase și reci, 
ei și după stadiul de pregătire 
it sportivilor care practică 
Schiul si bobul. 6 vizită la 
Clubul Sportiv Sinaia, profilat 
pi sporturile specifice locului 
— Schi și bob — este, deci, o- 
portpnă. Aflăm aici, de la an
trenorii N. Bitrchi ți C. lovan, 
că Mit Schiorii cit Și boberii Se 
hfîă iii plină pregătire pe 
Uitat ți așteaptă cu nerăbdare 
WteeperSa activității.

Discuția noastră s-a oprit mai 
mult âsupra boberilor, care în iar
bă trecută ne-au adus o medalie 
Se aur de la campionatele euro
pene. Sinăifehii sînt mîndri că 
brațul lor, leagănul bobului ro
mânesc, a dat și dă și în prezent 
majoritatea componenților loturi
lor republicane. Acum, de exem
plu, în lotul olimpic se află trei 
sinaieni: I. Panțuru (conducătorul 
echipajului campion continental), 
N. Neagoe și I. Stoică. în secția 
de bob a clubului au fost selec
ționați recent 16 tineri dotați cu 
calitățile necesare acestui sport 
M curajului. Aflăm că pînă de 
curînd antrenamentul boberilor ă 
ftvut drept scop îmbunătățirea pre
gătirii fizice generale, iar actual- 
ment.e are ca obiectiv pregătirea 
specifică (întărirea musculaturii 
spatelui, a centurii abdominale). 
Cum se realizează toate acestea 
pe uscat ? Prin gimnastică, jocuri 
dinamice, împingerea tăvălugului 
de 280—300 kg. Un gen de antre
nament apropiat de cursele palpi
tantă din timpul iernii a fost cel

cu bobul pe rotile, deosebit de 
adecvat pentru dezvoltarea cura
jului la tinerii boberi. Cu acest 
bob se realizează pe pantă viteze 
de 80—90 km/oră.

Boberii vor avea în iarnă â- 
ceasta. o pîrtie mult îmbunătățită. 
Asociația sportivă Bucegî Sinaia 
s-a angajat să reprofileze pirita, 
să-i aducă o serie de îmbunătă
țiri. De mersul lucrărilor ne-ani 
informat, la față lotului, însoțiți 
fiind de harnicul activist obștesc 
sinăiân Mihai Botă, președintele 
comisiei regionale de schi-bob. 
Tovarășul Botă, după cum ne-au 
relatat muncitorii caro lucrează la 
pirtie, nu scapă nici 6 zi fără să 
urce pe pîrtie, tnăcâ'r pentru 
o oră, să dea tin sfat, să se inte
reseze de nevoile „șantierului". 
Primul punct pe care 1-ăm vizi
tat a fost cel de la „Stînca Ană", 
mai sus eu 200 m de cotă maximă 
a pîrtiei. Aici s-ă amenajat Un 
captator, de unde apa curge prin 
țevi de metal în cele cîteva mici 
rezervoare plasate pe marginea 
pîrtiei. Deci, problema apei pen
tru udatul pîrtiei (în anii trecuți 
era deosebit de dificilă) a fost re
zolvată. Printre lucrările capitale 
ce se execută la pîrtie sînt: co
rectarea unor viraje (prin mări
rea razei lor), înălțarea taluzuri- 
lor la curbele repezi, adîncirea 
șanțului pîrtiei în unele locuri, 
construirea unei noi porțiuni de

pistă de circa 300 m la sosire etc. 
Reămehajâreâ pîrtiei vă crea o 
serie de avantaje concureriților: 
eliminarea, în bună parte, a peri
colului lă viraje, menținerea 
gheții pe timp însorit la taluzul 
ultimului viraj, nr, 13. Noua va
riantă a ultimei porțîuhi a pîrtiei 
trecb prin pădure și nu mâi este 
expusă la soare. Un alt avantaj 
este acela al scurtării timpului 
pentru remorcarea boburilor la 
cota maximă a pîrtiei. în loc de 
20 de minute, cît erau necesare 
pe calea Codrului, camioanele vor 
urca boburile pe nouă șosea turis
tică a „Cotei 1 400" în mai puțin 
de 10 minute.

Lucrarea ce se execută cere, de
sigur, un volum măre dă mtincă, 
dăr cu toate acestea la mijlocul 
lunii viitoare pîrtiă va fi gata la... 
riegru. Dtipă cum ne arătau mun
citorii, specialiști în amenajarea 
și pregătirea pentru concurs a 
țiîrtieî (se îndeletnicesc cti această 
treabă de peste treizeci de ani), 
recepția a și fost făcută. Primul 
nostru bober, Ion Panțuru, ă cer
cetat modificările efectuate la vi
raje și s-ă declarat pe deplin 
mulțumit.

T. RABȘAN

Roma contra Milano
Pistă Velodromului Vigorelli din 

Milano — scrie comentatorul 
A.F.P. Jean Beăufret, era consi
derată miraculoasă. Aceasta pînă 
cînd Ferdinand Bracke — alungat 
de la Milano de vremea nefavo
rabilă — s-a refugiat la Roma. 
El și-a făcut tentativa pe velodro
mul olimpic din capitala Italiei 
și, după cum se știe, a realizat un 
record exceleht de peste 48 km în 
proba orei. A început, îh acea zi, 
disputa velodroameior din 1
Și Milano.

Velodromul Vigorelli din Roma 
— cu pistă de lemn — este bine 
protejat de curențiî de ăer. Pe 
ei șl-au realizat recordurile Mauri
ce Archambăud (1937), Fausto 
Coppl (1942), Băldini (1956), Roger 
Riviere (lfe57 și 1958) și chiar 
Jacques Anquetil la sfîrșitul lui 
septembrie a.c.

Pista Olimpică de la Roma, con
struită tot din lemn (importat din 
Camerun) în anul i960, este opera 
arhitectului Vittorio Schuermann, 
fiul constructorului velodromului 
Vigoreili. Pistă are o lungime de 
400 m. Despre ea se spune, însă, 
că nu are o poziție care s-o fe
rească de curenți. Ferdinand 
Bracke ă stat sub semnul îndo
ielii pînă în după amiaza zilei 
cînd a realizat tentativa. Diminea
ța vîntul bătuse, puternic dinspre 
mare, dar după amiază el a înce
tat brusc. Jacques Anquetil, vor
bind despre această pistă spunea 
că-ți poate aduce un cîștig de 
300 m pe oră — față de Vigorelli, 
dar Bracke a parcurs cu 600 m 
mai mult decît realizase Anquetil... 
Bicicleta folosită de Bracke avea 
o greutate de 5,960 kg, iar ca
uciucurile 90 de grame fiecare.

jiiiiinBiiiiiniiiriiiifflniiHiiiiiiiiiniiiiiiimiiii
Rubrică redactata 
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„Cama valul munteluii(
...va fi organizat la Poiana Brașov, la începutul lui decembrie

La munte 
a nins; 
schiorii sînt

iiiiimm s'ttiiiituuiiiiiiiiiiiiiir.înniiiuiiiiiiiiiui

pe zăpadă!

Avind tn vedere per
spectivă unei ierni tim
purii (anunțată de In
stitutul meteorologic), 
Poiana Brasov Se pregă
tește Să găzduiască, la 
începutul lunii viitoare, 
o interesantă manifestare 
distractivă: „Carnavalul 
muntelui".

Programul se va des
fășura la hotelul „Sport"

tncepînd din seara zilei 
de 9 decembrie (Orele 21) 
plnă a doua zi, 10 de
cembrie (Orele 5).

In cadrul carnavalului 
se vor organiza con
cursuri dotate cu premii 
pentru cea mai frumoasă 
mască ă carnavalului ți 
pentru cea mai frumoasă 
execuții a utilii dans 
modern.

Cu acest pAlej se va 
alege și o „Miss Carna
val".

CutioscUți interpreți de 
muzică ușoară își vor 
da concursul la această 
noapte de carnaval, cate 
va prilejui și organiza
rea unor excursii din di
ferite locălități, pentru 
cei dornici să petreacă 
tin sfîrșit de săptămînă

în ambianța reconfortan
tă a unei stațiuni de 
WiU'nte.

Participanții lă excursii 
vor putea vizita noul 
local cu specific româ
nesc „Șura dacilor", col
țul zoologic de lingă ho
telul Poiana Ursului, ca
banele Cristianul Mare 
și Postăvarul.

COMITETUL DE STAT
AL APELOR

Inspectoratul de stat al apelor

De cîteva zile, la munte a nins. Nti mult, dar suficient pentru a 
permite schiorilor să xenunțe la alergările prin pădure sau pe schiuri 
fcu rotile și să-și înceapă, în sfîrșit, mult așteptatele pregătiri pe 
zăpadă.

@ Primele urme au fost lăsate 
de biatloniști și de fondiști, pe 
pîrtia amenajată în jurul caba
nei Cioplea de la Predeal. Gh. 
Cincu și Marcela Leampă, com- 
ponenți ai lotului olimpic de 
fond, V. Soiu, V. Fontana, Al. 
Szabo și I. Oiteanu, membri ai 
naționalei de biatlon-tineret 
au parcurs kilometru după kilo
metru, sub îndrumarea antreno
rului Constantin Enache. Tema 
primelor lecții a fost acomoda
rea cu zăpada, punerea la punct 
ă tehnicii.

• în Bucegi, profitînd de ză
pada adunată în fundul văilor 
din jurul Vîrfului cu Dor, mem
brii lotului olimpic la probe al
pine au efectuat ieri primele 
manșe de slalom special. D. Mun- 
teanu, Dan Cristea, C. Tăbăraș, 
M. Focșeneanu, K. Gohn, V. 
Brenci, C. Văideanu și Gh. Vul
pe au manifestat mult entuziasm, 
dindu-ne speranța că seriozita
tea și conștiinciozitatea vor con
stitui elcniente de bază în vii
toarea lor pregătire. Ei au la • 
dispoziție un Babysky-Iift cu o | 
lungime de 200 m, 'ceea ce îi 
ajută efectiv la buna desfășu
rare a antrenamentelor.

© La Cluj, membrii secției 
clubului sportiv Universitatea 
(antrenori : P. Golea la fond și
P. Naglii la alpine) au începui 
de la 1 octombrie pregătirea pe 
uscat, participînd și la două con
cursuri de trecere a normelor de 
colilfol, Pentru apropiatul sezon 
au fost făcute însă pregătiri și I 
de altă natură. Astfel la Fio 
rești au fost amenajate două pif
tii (una pentru slalom special, 
cealaltă pentru slalom uriaș), iar 
la Băișoara. pîrtia veche a fost 
lărgită pînă la 15 m și lungită 
cu circa 800 m. Pentru moder
nizarea pîrtiei de la Băișoara. 
un ajutor esențial a fost primit 
din partea I. F. Cluj, a Ocolului 
Silvic și a clubului Universitatea. 
De menționat că la efectuarea 
lucrărilor au participat toți mem

brii comisiei regionale, precum 
și sportivii secțiilor de perfor
manță de la Universitatea, Voința 
și C.F.R. Cluj.

N.R. Ne bucură entuziasmul cu 
cară este îbtîmpinat apropiatul 
sezon de schi. Ne-am bucura însă 
și mai mult dacă am vedea preo
cupări intense din partea tutu
ror forurilor care se ocupă de 
desfășurarea activității schiului. 
Mai precis, este vorba de starea 
mijloacelor mecanizate de urcat, 
a schi-liilurilor de Ia Vîrfu cu 
Dor, dih KahtZer, tfe la M'ogoșa 
șî din Siripia care, în sezonul 
trecut (uhele de mai multă vt6- 
me), nu au funcționat. Conside
răm ca aceasta este o problemă 
mult prea importantă penlru a 
putea îi trecută eh vederea.

D. ST.
practica schiul, zăpada menținîn-

CABANA MĂDĂRAȘ
Amplasată la o altitudine de 

1623 m, în masivul Harghita, ca
bană Mădărăș este accesibilă a- 
tît turiștilor care dispun de mij
loace proprii de transport, cît și 
celor ce folosesc trenul său auto
buze® DRTA.

Ea este deschisă în tot timpul 
anului, puțind fi folosită deopo
trivă de turiștii care drumețesc 
prin aceste locuri, că și de cei 
care doresc să-șl petreacă conce
diul într-un pitoresc cdlț de na
tură.

Amatorii de sporturi de iarnă 
găsesc în împrejurimile cabanei 
nutnbroâse tferehuri pe care pb't 

du-se aici aproape în mod perma
nent de la sfîrșitul lunii noiem
brie pînă la sfîrșitul lunii mai.

Renovată recent și înzestrată cu

Locuri de popas

mobilier nou, cabana dispune de o 
capacitate de cazare de 84 de 
locuri, ătît vâra cit și iarnă.

Servirea mesei este asigurată 
de un restaurant și un bufet, bine 
aprovizionate.

Existența instalațiilor interioare 
de apă curentă rece și caldă la 
lavoare și dușuri, a instalațiilor 
sanitare și electrice, a aparatului 
de radio și a televizorului, asi
gură turiștilor un popas deosebit 
de plăcut.

Nu trebuie neglijat faptul că 
ăceastă cabană este deservită de 
un cabanier (tov. Csoma Ștefan), 
cu o experiență în acest domeniu 
de peste 20 de anf, și ale cărui 
sfaturi ne pot fi utile în cunoaș
terea împrejurimilor cabanei.

Accesul la cabană:
— prin comuna Racul (alt. 686 

m) pe potecă turistică (4-5 ore), 
marcată cu bâhâă galbenă, pentru 
turiștii ce folosesc autobuzele 
DRTA (traseul Miercurea Ciuc
— Bălan) sau trenul (stația C.F.R. 
Mădătâș Ciuc de pe linia Brașov
— Deda, situată la 6 km de co- 
mr.na Racltl);

— prin comuna Căpîlnita (alt. 
8'7â m) pe poteca turistică (3-4 
ore) marcată cil bandă galbenă, 
pent::: turiștii ce folosesc auto
buzele DRTA (traseul Miercurea 

‘Ciue — Odorhei);
— de lă cabană Harghita (alt. 

1350 m) pe poteca turistică (3-4 
Ore) featcată cu bandă albasltă;

— prin comuna Z'eteă. pe dru
mul forestier cte sb rarhifică din 
DR 122 A Odorhei — Gheorgtii- 
enî, pentru posesorii de autotu
risme.

îârna se recomah'da pentru ac
cesul- ia cabană numai poteca tu
ristică ce tte'ce ptih coinufiă ®ă- 
fîlttîț'a.

Q. S.
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se uită însă spre noi (Sin feri
cire pentru ei 1) și-și văd de 
treaba începută în teren (din fe
ricite pentru noi 1).

Apărarea germană face greu 
fată atacurilor lui îonescu si 
Constantin (căpitanul echipei na
ționale a cedat ieri brasarda lui 
Dan Coe, care a fnceput jocul 
cu 5 minute înaintea lui). —Min. 
35 — se comite un henț în ca
reul sportivilor germani. Publi
cul protestează. Eu, malițios, că
tre colegii germani: „De joc".

îonescu șutează formidabil. 
Portarul Wolter salvează.

„Frumos șut', spun oaspeții. 
„Admirabil reflex", răspund eu. 
Fiecare se gîndește însă la cu 
țolul altceva ■— orîeutrt, din nou 
e pace la masa presei. Telefon- 
nele sună în continuare. Fănuș 
Neaga lși pregătește parcă me
taforele și epitetele viitoare din 
marfa comestibilă a bufetului...

Tribunele încep să aibă sete de 
goluri. îonescu continuă să-și re
gleze tirul. Portarul german să-șl 
controleze reflexele. Karoly Soos, 
antrenorul echipei R. D. Germa
ne, a fost descoperit in tribune.

Beckenbauer a simțit prezența 
camerelor de luat vederi. și flir
tează Cu ele. Colegii germani 11

CUM AU
OASPEȚII

Foarte dificil <te. făcut apre
cieri asupra jucătorilor unei 
echipe silita joace mai mult 
în apărare. Șl mal greu devine 
acest lucru dacă este Vorba de 
formația VleeCampîonllGS mon
diali, care * tllnîat pe gazonyl 
de la ,23 Autist* stele de pri
mă mărime ale fotbalului conti
nental. Să încercăm totuși.»

Portarul Wolter Bl l-a amintit 
pe Sarti, Plasament «"celont, re
flex uluitor, ba» el acționează 
mai mult de pe linia porții, fiind 
slab îa mingile înalte, iâ cen
trări. Fundașul Patzke (2) lucid, 
calm, cu. veleități de.» înaintaș. 
Â bătut ttn record, acordînd cu 
seninătate 6 comene, unele in 
sitilatil total «.sindicate. ,11 li
bero" Schulz (5), a acoperit zone 
mari, permițîitdu-șl chiar luxul de 
a veni o dată sau de două ori 
în atac. Tehnician desăvîrșit. 
Unul din fundașii centrali, We
ber (6) a fost „umbra" lui Io- 
nescii, fiind pentru aceasta soli
citat, poate, cel mai mult din 
întregul sistem defensiv german. 
Controlează balonul perfect, joc 
de cap bun, atacă adversarul di
rect și în forță. Celălalt fundaș, 
Vogts (3) plin de vitalitate, ra
pid, acroșeur excelent. L-â mar
cat bine pe Pîrcălab, deși spre 
sfîrșit a devenit cam dur. Și 
acum Franz Beckenbauer (4) a 
cărui evoluție âm așteptat-0 cu 
înfrigurare. N-a putut probabil, 
să arate tot ce știe. Cîteva pase 
și efortul — rar încununat de 
succes — de a anihila atacurile 
echipei noastre în faza lor inci
pientă. în rest am mai putea 
nota încercările de >a conlucra cu 
Overath și Siemensmayer la mij
locul terenului, în organizarea 
unor acțiuni. Dar totul a fost 
palid, fără eficiența pe care o 
bănuiam la un asemenea „trio". 
Siemensmayer (8), avînd, evident, 
sarcini defensive s-a acomodat 
destul de greu cu acest rol. L-a 
luat în primire de la început pe 
Dobrin. După primirea golului a. 
venit mai des în atac, fără a im
presiona însă. Cel mai bun dintre 
cei trei amintiți a fost, credem, 
Overath (10) care s-a străduit — 
cel mai mult — să creeze o le
gătură cu atacul, să umple golul 
existent, în multe momente, față 
de cei trei atacanți : Llbuda, See- 
ler și Ldhr. Primul dintre ei, Li- 
buda (7) o extremă cu un joc 
în forță, s-a deplasat mult, a 
centrat eficient. Cealaltă extre
mă, Ldhr (11) mai fragil, dar cu 
un șut periculos. A fost, de alt
fel, omul care a tras de cîteva 
ori decisiv la poarta lui Haidu. 
în fihe, Seeler (9), marele Gtvel 
Carn teatral, mereu pus pe dis
cuții fie tu Dan, fie cu arbitrul. 
Este totuși un excelent „vîrf", 
știind Să se bată pentru fiecare 
minge și să tragă hotărît, fără 
a aștepta. Numai că teri a șu
tat imprecis, rămînînd, se pare 
și prea izolat față de coechipie
rii săi.

Călin ANTONESCU

în competițiile 
de șah

® Cea de a treia partidă a me
ciului de barai pentru desemnarea 
campioanei țării, dintre Gertrude 
Baumstark șl Margaretă Teodores- 
cll s-a întrerupt într-o poziție net 
cîștigată pentru prima. Studentei ti- 
mișorfence care conduce cu l1/-:—Va 
nu-i mai poate scăpa practic 1111111.

@ Finala masculină, rundă a 17-â: 
Georgescu — Gheorghiu 0—1, Pav
lov — Buza */i—Vs, Ciocîltea — Zara 
1—0, Ghițescu — Neamțu I—0, Un- 
gureanu — Nacht 1—0, Partoș — 
Troianeseu 1—0, Segal — Radovici 

Vs—Vz, Relcher — Soos Vs—Vs.
întrerupte : Troianeseu — Pavlov 

Vs—Vs. Ungureanu — Buza Vs—Vs, 
Vaisman — Georgescu 1—0.

în clasament: Gheorghiu 13 p, 
Buza 12 p, Ciocîltea ll’/s p, Radovici 
și Ghițescu 11 p eto.

reneagă acum, țncep să-l găseas
că și pe UWE prea bătrln (ne 
felicităm pentru Constantin). !șt 
aduc atninte de Dobrin. Ce-1 cu 
el ? Le explic.

In sfirșit, Ghergheli Înscrie. 
Heinz Farber (D.P.A.), aflat lingă 
mine, răsuflă ușuratp „Era tim
pul să cadă golul /“ !1 cred și-1 
aprob. Celălalt reprezentant al 
D.P.A. Engler, intervine ridicînd 
miza: „Puteau să fie chiar 21"

Timpui sincerităților Începuse : 
arbitrul fluierase sfîrșitul I

JUCAT?
GAZDELE

Portarul Hăldu a avut 6 dtipă-a- 
mlază liniștită In fața slabei înain
tări vest-germane. El a acționat 
totuși cu siguranță și cu priză bună 
la puținele mingi înalte. Sătmărea- 
nu este primul fundaș care l-a um
brit într-atît pe rapidul extrem 
sttnga L8hr, Incit jucătorul din 
Kdln s-a resemnat aproape șl nu a 
mal ajuns, că In meciurile interna
ționale anterioare, să tragă la poartă. 
Dumitru Nicolae a plăcut prin Jocul 
de cap șl plasamentul său. Nu a 
avut însă destulă siguranță la pa
sele lungi. Dan Coe a rezolvat greaua 
sarcină de a-1 păzi pe Uwe Seeler 
atît de strălucit îneît trebuie să-l 
considerăm drept unul dintre cei 
mai buni jucători de pe teren. El s-a 
impus chiar mal mult deeît la Lud
wigshafen. Mocanii a fost uneori pă
călit de rapidul șl Iscusitul „rege 
al driblingului". Llbuda, dar el și-a 
revenit cu energie și l-a lăsat rare
ori pe nest-german să profite- de

Ghergheli — preferatul oaspe
ților — intr-o discuție amicală 
cu radioreporterul I. Mureșan.
deschiderile Pe sus. Cu golul său 
admirabil — pe care Wolter nici nu 
l-a văzut — Ghergheli a devenit 
;,asul jocului". A acționat excelent 
la mijlocul terenului și a consumat 
multă energie. Aceleași lucruri se 
pot spune despre Koszka, al cărui 
joc a depășit în ansamblu, la mijlo
cul terenului, efortul sărac al cele
brului Beckenbauer. Din partea ari
pei drepte Pîrcălab, noi ne-am aștep
tat la mal mult. Ne aminteam încă 
de acel Pîrcălab care la Ludwigsha
fen a jucat splendid împotriva lut 
Schnellinger. împotrivă tânărului 
Vogts, care este doar rezervă, s-a 
arătat înjumătățit în calități. „Marele 
ghinionist" al partidei a fost îonescu. 
în cinei situații strălucite, el s-a 
lovit de excelentul Horst Wolter, cea 
mal mare ocazie a pierdut-o. în 
min. 75, la lovitura de cap care a 
trimis mingea în bară. Această ac
țiune ar fl meritat să se termine cu 
un gol. Și Constantin a avut neșansă, 
cu șase minute înainte, tot la o lo
vitură cu capiii șl tot cu bară. Cînd 
a avut mingea, s-a simțit marea lui 
experiență si rutină. O impresie 
foarte bună ne-a lăsat Kallo, despre 
care nu auzisem pînă acum nimic. 
El a jucat împotriva Iul Patzke, așa 
cum a jucat Pîrcălab anul trecut 
împotriva lui Schnellinger'! Ieșirea 
lui Dobrin, după cinci minute de 
joc, am regretat-o cu toții și ni s-a 
părut că va fi un mare handicap 
pentru echipa română, în'trucît în 
cele cinci minute l-am văzut pe ad
versarul său, Hans Siemensmayer, în 
duelurile directe, in poziție foarte 
proastă. în general, trebuie să re
cunoaștem că echipă României a 
cîșttgat pe deplin meritat. Ea se află 
pe drumul cel bun spre clasa euro
peană de vîrî. Cîhd vă ști să valo
rifice șansele ce și le creează, totul 
va H în ordine. Ar fi fost posibil 
și un 5—0. Dar cu 3—o ar fi trebuit 
să cîștlge !

Wolfgang THIEL 
redactor la ageția S.I.D.

I (Dusseldorf)

ȘTIRE
C.S.M.S. IAȘI - MOLDOVA 

CHISINAU 1-2 (1-2)

îh continuarea turneului pe care 
îî întreprinde î’ft țâra noastră, e- 
thipa sovietică Moldova Chișinău 
a Susținut marți o partidă amicală 
Cu formația C.S.M.S. Iași. Jucă
torii de la C.S.M.S. au acționat 
lent și au ratat trei ocazii prin 
Sălceanu, Lupulescu și Vornicu. 
Golurile au fost rnârcâte de Săl
ceanu (min. 5), respectiv Krașnov 
(min. 8) și Katkov (min. 36).

D, Diaconescu, coresp. principal

Filmul meciului
(Urmare din pag. 1)

Min. 17: Kallo îl driblează pe 
fundașul Patzke, dar este ținut de 
picior de către acesta. Tot el exe
cută lovitura liberă, centrînd spre 
Pîrcălab, care lovește mingea cu 
capul, dar destul de ușor, porta
rul reținînd fără dificultate.

Min. 18: Overath trimite o 
minge pe sus, în careul nostru, 
care este reluată de Siemens- 
meyer, însă Haidu prinde balonul 
(cu oarecare nesiguranță).

Min. 21 : Prima mare ocazie 
de gol. Kallo șutează spre poartă, 
Wolter plonjează pe direcția min
gii, care este însă interceptată în 
zbor de îonescu; de la 7—8 m 
acesta șutează puternic, dar por
tarul (excelent în partida de ieri) 
răsare ca din pămînt și reține.

Min. 24: Haidu greșește, arun- 
cînd mingea cu mîna spre Gher
gheli ; atent, Uwe Seeler Inter
ceptează șl șutează de Ia circa 
18 m, insă portarul nostru reține.

Min. 29 : Beckenbauer deschide 
cu precizie pe Libuda, însă acesta 
șutează din poziție bună pe lîngă 
poartă.

Min. 39: O nouă pătrundere a 
lui Sătmăreanu, urmată de o cen
trare spre îonescu j înaintașul nos
tru trimite balonul cu capul spre 
poartă, dar Wolter respinge cu 
dificultate, prin plonjon.

Min. 43: Beckenbauer îl des
chide pe Uwe Seeler, care șutea
ză imprecis de Ia marginea ca
reului nostru.

Min. 44: O nouă acțiune ofen
sivă ă oaspeților: Libuda centrea
ză la tlwe Seeler, care prelun
gește mingea spre Ldhr, însă 
acesta este fluierat în poziție de 
ofsaid.

Min. 47: O execuție tehnică 
reușită a lui Constantin îl pune 
în poziție favorabilă pe îonescu, 
care se pripește și șutează pe 
lîngă poartă.

Min. 50: La o lovitură liberă 
de Ia 25 m, îonescu trimite min
gea spre Sătmăreanu, aflat pe 
post de extremă dreaptă; ur
mează o centrare în careul echi
pei germane și Dan, venit în 
sprijinul atacului, reia balonul cu 
capul puțin peste bara transver
sală.

Min. 57: L6hr șutează puternic 
la poartă, de la aproximativ 20

Helmut SCHON: „Românii au 
jucat rapid și mai bine ca noi, 
confirmînd buna impresie pe 
care O aveam despre ei. Noi am 
greșit în abordarea liniei de joc, 
iar ritmul mișcării apărare-atac nu 
a funcționat ctffli trebuie. Nu am 
început jocul defensiv — cum li 
s-a părut unora — dar ce poți face 
împotriva unei echipe avîntate și 
iuți? Fiecare face doar ce-i per
mite adversarul. Românii aii 
avut multe situații de gol și au me
ritat fără îndoială victoria. Ei au 
jucat cu mult suflet și, în general, 
iotul le-a reușit. Nouă, în schimb, 
ha ne-att reușit pasele și am ac
ționat fără cursivitate. Gazdele 
s-au âpărât bine, cu toate mijloa
cele. uneori poate prea tare. Ră
nirea lui Dobrin nu a fost inten
ționată. înlocuitorul său, Constan
tin, a jucat excelent. Extremele ro
mânești au fost foarte periculoase, 
nu prin șuturile pe care le-au tras, 
ci prin situațiile pe care le-au 
creat. Am apreciat rapiditatea lui 
îonescu. Oricum, ni-âm convins că 
cine vrea să cîștige la București, tre
buie să joace foarte bine!"

ANGELO NICULESCU, antrenor 
principal: „Cei ce n-au fost la 
stadion au pierdut mult. Echipa 
a evoluat peste nivelul meciuri
lor cu Polonia și R. D. Germa
nă, cînd am pus accent pe apă
rare și jocul nostru a fost fraq- 
mentat. Cei mai buni: fundașii 
centrali — C. Dan, D. Nicolae 
— îonescu și Ghergheli".

Franz MAYER, arbitrul jocului: 
„O victorie meritată a formației 
românești. Vesl-gertnânii au avut 
noroc; ei puteau pierde și Ia trei 
goluri diferență. Echipele au jucat 
corect, într-un meci care nu a fost 
greu de arbitrat. Revăd Bucureș- 
tiul cu plăcere și salut ospitalitatea 
românească nedezmințită".

I. ÎONESCU : „Am vrut să ne 
facem datoria. Tracul ce mă co
pleșea cînd jucam în reprezenta
tiva țârii a dispărut. M-am stră
duit să răspund Încrederii ce ml 

de metri, obligîndu-1 pe Haidu să 
respingă în corner.

Min. 60: Beckenbauer îl lan
sează pe Libuda care, după ce 
il driblează pe Mocanii, centrează 
paralel cu linia porții noastre, 
dar nici un înaintaș gertaan nu in
tervine.

Mih. 62: Pîrcălab centrează, Io- 
nescu reia fulgerător cu capul, 
dar excelentul Wolter împiedică 
înscrierea golului, respingînd în 
corner balonul chiar de pe linia 
porții. îh urma cornerului execu
tat de Pîrcălab, Constantin reia 
balonul cu capul peste poartă.

Mih. 63: Schimb frumos de 
pase in apropierea careului nos
tru între Overath și L3hr; ulti
mul șutează puternic, dar pe lin
gă poartă.

Min. 66: La un corner executat 
de Kailo, îonescu reia splendid 
mingea cu capul, dar portarul 
Wolter se remarcă încă o dată 
prin intervenția sa.

Min. 68: Din nou o mare oca
zie de gol a echipei noastre. La 
o centrare a lui Koszka, de pe 
partea dreaptă, Constantin sare la 
cap, însă mingea lovită de el în- 
tîlnește bara.

Min. 75: Situația se repetă oa
recum, oaspeții șcăpînd iarăși ca 
prin urecljileu.ac sjui de primirea 
golului. La un corner acordat de 
fundașul Patzke, Kallo trimite 
mingea spre îonescu, care o reia 
cu capul, de la numai cîtiva me
tri, în bara transversală.

Min. 80; Și iată că golul mult 
așteptat cade în sîîrșit. La un 
fault asupra lui îonescu, se acor
dă lovitură liberă în favoarea 
echipei noastre din apropierea 
colțului terenului. Execută Kallo, 
înalt, iii careu, Constantin prelun
gește cu căpUI spre îonescu, care 
de la 2—3 m reia puternic în 
portar; respinsă de acesta, min
gea revine pe marginea careului, 
de Unde Ghergheli, cu un șut 
necruțător, o introduce în plasă.

Min. 84: Pîrcălab centrează, 
îonescu lasă mingea să curgă 
spre Constantin, dar Patzke este 
foarte atent și i-o „suflă" în ul
tima clipă.

Min. 88: Uwe Seeler primește 
baronul la marginea careului nos
tru, D. Nicolae ratează interven
ția, dar înaintașul german șutează 
peste poarta lui Haidu.

5 mințite după joc
s-a acordat de a juca împotriva 
acestei formații cu renume în 
fotbalul mondial'1.

Franz BECKENBAUER: „Româ
nii au jucat foarte bine și au me
ritat victoria. Noi am jucat prost 
și am tras consecințele. Ce vreți 
să spun mai mult? Mi-a plăcut de 
la români Ghergheli".

C. DAN: „Am fost mai emo
ționat deeît la debutul în „na
țională". Antrenorii mi-au acor
dat o mare încredere desemnîn- 
du-mă căpitan de echipă. Era 
pentru prima oară, țl urmam pe 
Constantin și exemplul său mă 
obliga. Cred că mi-am făcut da
toria, după cum cred că am cîș- 
tigat duelul cu Uwe . Echipa a 
jucat bine".

Uwe SEELER: „Românii au me
ritat victoria. Am fost trîntit de 
trei ori la pămînt, dar asta mi s-a 
tnai întîmplat și acasă".

CONSTANTIN: „Ah, barele.. 
Ne-au împiedicat să mai marcăm 
cel puțin două goluri. Toată 
echipa a luptat exemplar. Sint 
bucuros că am putut contribui la 
acest succes. în repriza a doua, 
după ce m-am încălzit mai bine, 
împreună cu Pîrcălab, am reali 
zat cred, cîteva combinații ca pe 
„vremuri".

Rudi MICKEL — crainicul pos
tului de televiziune din Baden- 
Baden — R.F.G. —- programul I: 
„Eu am transmis cîteva lucruri 
esențiale ce s-au despriu» în urma 
acestui joc. Iată-le reproduse tele
grafic: Scorul putea fi 3—8 'sau 
4:—0 în favoarea gazdelor; Gher 
g-heli ni s-a părut cel mai bun de 
pe tereh, nu pentru că a înscris 
golul, ci pentru că a fost omul care 
a dirijat jocul la mijlocul terenu
lui, „metronomul" echipei".

GHERGHELI: „Nu cred că mai 
e cazul să vă spun ce simte un 
jucător care marchează golul vic
toriei I Cînd mingea a plecat din 
picior, am văzut golul. Prinsc- 
sem un culoar excelent..."

SAARBRUCKEiN, 22 (prin tele
fon). — Reprezentativa noastră de 
tineret a început slab jocul Cu 
selecționata similară a R. F. â 
Germaniei și multă vreme, mai 
ales după ce Simmet a deschis 
scorul (min. 37), am crezut că 
băieții lui Dincă Schileru și Gheor- 
ghe NuțdScu vor compromite fru
mosul rezultat realizat de senio
rii noștri în dauna fiilaliștilor 
campionatului mondial. Nervoși, 
precipitați și incomodați de te
renul cam greoi, ei nu și-au re
găsit multă vreme cadența, în 
prima repriză făcînd fată cu mul
tă dificultate atacurilor dezlăn
țuite de gazde. Și, sincer să 
fiu, cînd fluierul arbitrului lran- 
cez, Robert Helies, punea capăt 
primelor 45 de minute, rezultatul 
de pe tabelă (1-0) nu reflecta 
fidel superioritatea manifestată 
de gazde, care, în repetate rîn- 
duri, au fost la un pas de majo
rarea scorului. Dar, pe de o 
parte, Heynckes, Grabowski, 
Wimteer și Neuberger au greșit 
tinta, iar pe de altă parte apă
rătorii noștri — in frunte cu 
Kis și Dinu — au avut interven
ții salutare. Și cînd și aceștia au 
fost depășiți, a intervenit cu 
Succes ultimul nostru apărător, 
Gornea, deosebit de curajos și de 
inspirat. El a apărat mingi dintre 
cele mai dificile, a planat literal
mente deasupra careului mic, re- 
tinînd sau boxînd balonul la cen
trările periculoase efectuate de pe 
ambele aripi.

în această primă repriză, e- 
chlpa noastră a reușit să ajungă

Din carnetul ziariștilor oaspeți
Dr. PAUL ÎROGER, redactor 

șef la „Fussball Spori”, Kbln.
Cînd echipa română a înscris 

golul victoriei am aplaudat puter
nic. Dacă acest meci ar fi me
ritat un gol, acesta a fost fără în
doială cel marcat de Ghergheli. 
Ar fi fost nedrept ca spiritul de 
luptă al atacanților să nu fi fost 
răsplătit. Sărmanul îonescu a avut 
desigur, Un complex prin farsa in
fernală pe care i-a jucat-o norocul. 
Desigur, ghinionul lui îonescu, 
care a asaltat de atitea ori poarta 
lui Wolter a constituit în fond 
startul care anunța o victorie me
ritată. Am fost surprins de jocul 
modern al apărătorilor români — 
prompți în toate acțiunile lor, în
totdeauna cu un pas înaintea ad
versarilor — calitate care nu a 
dat nici o șansă formației vest- 
germane, avînd în componența ei 
un Beckenbauer și Willi Schulz, 
cunoscuți atît de bine de la cam
pionatul mondial de anul trecut. 
Poate că ghinionul lui Dobrin a 
fost în favoarea formației române 
deoarece inlocuitorul său, Con
stantin, a avut un aport mai mare 
în atac creînd o presiune decisivă 
a formației gazdă la poarta echipei 
vest-germane. O impresie excelen
tă mi-a lăsat Sătmăreanu, care s-a 
lansat pe aripa dreaptă în repetate 
rinduri și a periclitat întotdeauna 
poarta echipei noastre.

în contrast cu jucătorii vest- 
germani de la mijlocul terenului, 
Ghergheli și Koszka au acționat cu 
pase rapide, de pe urma cărora au 
profitat ambele extreme. Kallo nu 
a fost în nici un caz mai slab de- 
cît Pîrcălab : ambii au executat 
centrări model, dar dintre acestea 
o bună duzină de ocazii s-au iro
sit.

O laudă specială se cuvine pre
gătirii fizice a jucătorilor români. 
Ea a fost suficientă pentru toate 
cele 90 de minute.

Bernd PATZKE: „Putea fi și 
mai rău. Românii au jucat foarte 
bine. Dar noi de ce am jucat așa 
cum am jucat? întrebați-1 mai cu- 
rînd pe domnul Schon..."

KAROLY SOOS — antrenorul 
echipei R. D. Germane — care a 
asistat în calitate de observator

O persoană indiscretă la 
București: Karoly Soos, antre
norul echipei R.D.G. 6 decembrie 
e aproape...

la acest meci: „M-am văzut de 
multi ani o echipă românească ju- 
cînd atît de bine. Scorul de l~0 

rar la poarta apărată de Rynio, 
primul șut pe poartă (min. 11). 
de la distantă, datorîndu-se unui 
apărător (Kis). în rest, pînă la 
Sfîrșitul reprizei doar up singur 
șut, fără adresă (min. 43, Radu 
Nunweiller).

După pauză, echipa noastră a 
trecut la un joc de mai multă 
mișcare și circulația mingii s-a 
efectuat mai ușor. La puține mi
nute , după reluare, Jercah a în
cheiat în mod fericit o acțiune 
personală, realizând punctul ega
lizator (min. 52). Aceasta îi face 
pe jucătorii noștri să acționeze 
cu mai multă dezinvoltură, mâi 
gîndit. Ei încearcă să taie adesea 
ritmul dezlănțuit al adversarului 
prin temporizări la mijlocul tere
nului, unde acționează cu trei ju
cători — Deselnicu, Radu Nun
weiller și Jercan. Adversarul este 
incomodat în această parte de 
jocul practicat de fotbaliștii ro
mâni și începe și el să greșeas
că. trimitînd numeroase pase la 
adversar și șutind imprecis la 
poartă. Mai trebuie spus că pu
blicul, deosebit de obiectiv, a a- 
plaudat jocul mult schimbat în- 
bine al formației noastre în ie 
priza secundă.

în această reorlză, echtea noas
tră temporizează jocul la mijlo
cul terenului, de unde declan
șează atacuri pe aripi. în min. 
67, Jercan îl driblează pe Rausch 
și ajuns în apropierea liniei de 
fund pasează mingea lui Radu Nun
weiller, care șutează puternic la 
poarta lui Rynio. în min. 68, Neu
berger șutează de la distantă în

ROBERT BECKER, redactor-șef 
la „Kicker” — Frankfurt am Main.

Felicit din toată inima echipa 
națională română. Victoria ei, 
prima împotriva echipei vest-ger
mane, este pe deplin meritată. 
Cînd a marcat Ghergheli, am a- 
plaudat spontan. Rezultatul de 0—0 
ar fi fost nedrept, iar o victorie 
mai severă, posibilă. Românii au 
jucat așa cum ar fi trebuit să 
joace adversarii lor. Poate că de
cisivă a fost hotărlrea românilor 
de a învinge, și a vest-germanilor 
de a nu pierde. Mi-a plăcut mult 
apărarea română. Practic, ea nu 
ne-a oferit nici o șansă de gol, 
a cîștigat majoritatea duelurilor di
recte, a sprlntat mai repede la 
minge și a construit foarte bine. 
La mijlocul terenului nu s-a jucat 
la întîmplare, de-a latul, ci s-a di
rijat balonul înspre înainte (din 
acest punct de vedere Koszka a 
fost înțelept). La înaintare, lones- 
Cu și Constantin' «:it jvfaâtori ex
cepțional de mobili. Ionfescu a avut 
mult ghinion. De altfel, trebuie 
să-i facem complimentul, că și-a 
încercat norocul împotriva Uhuia 
dintre cei mai siguri apărători din 
R.F.G.: Weber. Regret faultul îm
potriva lui Dobrin. N-a fost inten
ționat, fără îndoială, dar cu totul 
inutil. Mă îndoiesc însă că echipa 
română, cu Dobrin, ar fi jucat 
mâi bine. Dobrin este intr-adevăr 
un maestru al balonului, dar mai 
multă putere de pătrundere pose
dă Constantin. M-â dezamăgit, 
oarecum, extrema dreaptă care a 
jucat strălucit anul trecut la Lud
wigshafen, împotriva lui Schnel
linger. De data aceasta a fost 
suficient un om de clasă inferi
oară, Vogts, pentru a-1 stopa. Dar, 
în general, echipa română nu a 
prezentat excepții. Pînă și tactic, 
ea a jucat bine. Echipa noastră ar 
fi putut cîștiga numai dacă linia 
de mijloc, Beckenbatier șl Ove
rath, s-ar fi infiltrat mai des în 
careul advers. îh loc de aceasta, 
s-a pierdut prea mult timp la mij
locul terenului.

nu reflectă poate superioritatea pc 
care au avut-o gazdele, în special 
în repriza secundă. Vă spun sin
cer că după ce am urmărit jocul 
de la Berlin cu echipa R. D. Ger
mane nu-mi puteam închipui că 
aproape aceeași formație este ca
pabilă să dea un randament atît de 
bun. E adevărat că la Berlin am 
indicat o tactică prin care ceream 
ca jucătorii români să nu ajungă 
la balon. Atunci, în mare măsură 
aceste indicații au reușit. Pentru 
meciul revanșă de la 6 decembrie 
voi prescrie jucătorilor mei alte 
sarcini tactice, avînd în vedere că 
jocul dintre echipele olimpice ale 
României și R.D.G. are o miză 
deosebită. Se prevede, deci, o lup
tă mai îndîrjită deeît într-un meci 
amical. Mi-au plăcut în special: 
îonescu, Ghergheli și Kallo".

La vestiar, printre jucători., .am 
întîlnit o figură binecunoscută: 
iOSîF PETSCHOWSKI. Bătrînul 
„Peci" ne-a declarat: „Jocul 
echipei noastre a întrunit toate 
calitățile : luptă, spirit colectiv, 
dirzenie peste așteptări și un bun 
nivel tehnic. Dovadă ? Fazele 
excelent create. Dan Coe a fost, 
după părerea mea, cei mai bun 
de pe teren. Simt o mare bucu
rie...".

DOBR1N: „Mă simțeam bine, 
aveam poftă de joc. Doream să 
reeditez meciul bun pe care l-am 
făcut cînd am debutat în națio
nală (n.n. la Ludwigshafen). Ce 
rău îmi pare"...

Hans SIEMENSMAYER: „Regret 
profund că în urma dudului cu 
mine. Dobrin a suferit o entorsă 
la gleznă. Nu l-am lovit intențio
nat, v-o spun cu toată sinceritatea. 
A fost un fault obișnuit de joc. 
îmi pare rău și-i doresc o însă
nătoșire foarte grabnică".

Grupaj realizat de
V. BANCIULESCU, C. ALEXE 

ți I. OCHSENFELD 

bara transversală. în min. 71 Lu- 
cescu 11 depășește pe Fichtel, pă
trunde pînă în apropierea ca
reului, de unde îl pasează precis 
lui Radu Nunweiller; acesta însă 
se precipită și trimite peste bară 
din poziție favorabilă. în min. 
76 o combinație Radu Nunweiller 
— Lucescu și Jercan pune pe pi
cior greșit apărarea gazdelor, dar 
portarul intervine și salvează în 
ultimul moment în minutele 77 
și 78, Kis și Dinu blochează cu 
oportunitate șuturile expediate 
de Heynckes și Grabowski. In 
min. 78, Obletnenco îl înlocuiește 
pe Dumitrache. în min. 86, o ac
țiune pe partea stîngă (Lucescu, 
Radu Nunweiller — Jercan) se în
cheie cu șutul trimis de ultimul 
alături de poartă. în ultimele mi
nute, jpcătorii noștri fac fată u- 
nor atacuri dificile la poarta lui 
Gornea.

Âîbitrul francez ROBERT HE
LIES a condus foarte bine lorma- 
tiilte :

R.F. a GERMANIEI: Rynio — 
Kopenhoîer (min. 46 Rausch), 
Bella, Fichtel, Assauer — Simmet, 
Neurberger — Wimmer (min. 46 
Koppel), Grabowski, Koppel (min. 
46 Volkert), Heynckes.

ROMÂNIA: Gornea — Kis, 
Boc, Dinu, Deleanu — Deselnicu, 
Nunweiller VI — Lucescu, Gro- 
zea, Dumitrache (min. 78 Oble- 
menco), Jercah.

S-aU remarcat: Gornea, Kis, 
Dinu, Radu Nunweiller, Jercan, 
respectiv Fichtel, Heynckes, Kop
pel, Simmet și Grabowski.

KARL-HEINZ JENS, redactor la 
„Sport-Magazin“, Nfj/rnberg.

Intenția românilor de a obține 
o decizie rapida, printr-un start 
fulgerător, a eșuat. Dar apărarea 
vest-germană a aflat, în aceste 
prime minute, al cui atac este mai 
capabil. în același timp s-a im
pus, printre toti. rapidul șl 
descurcărețul îonescu, care a stîr- 
nlt multe emoții în spațiul de pe
deapsă vest-germân. Cu toate a- 
cestea — și în ciuda slăbiciunii și 
impreciziei în șut a atacanților 
români — trebuie să recunoaștem 
că apărarea vest-germană a avut 
mult noroc. Ea trebuie să fie re
cunoscătoare în primul rînd porta
rului Wolter pentru faptul că sco
rul n-a fost deschis pînă la pauză. 
Sătmăreanu a practicat un joc de
fensiv modern, ca de altfel întrea
ga apărare română, care nu a lă
sat înaintașilor adverși, decit un 
spațiu limitat de joc. Atăcanții 
oaspeți au aiuns foart.e rar în po
ziție de șut și doar Lohr a produs 
pericol în fața porții românești 
prin citeva curse curajoase pe ex
tremă. Uwe Seeler, permanent pă
zit de doi jucători români. ,a deza
măgit — probabil — publicul, ca 
și Franz Beckenbauer — de altfel 
— care nu și-a desfășurat obiș
nuitul joc de mare clarviziune. 
Dar și la români s-au remarcat 
unele momente de pauză, pentru 
ca pe urmă să pornească din nou 
cu avînt la atac. în repriza a 
doua, presiunea lor a fost adesea 
amenințătoare. în jocul lor ra
pid, românii nu au putut controla 
totdeauna mingea, deși în general 
ei au acționat cu siguranță, avînd 
balonul la picior. Bine pusă la 
punct și înzestrată, apărarea ro
mână a întrecut înaintarea. în care 
Constantin a jucat la un nivel su
perior, dar puțin cam încet.

COCTEIL
_ Ieri dimineață, la Casa zia

riștilor din București, Asocia
ția presei sportive din Ro
mânia, a oferit un cocteil în 
cinstea gazetarilor vest-ger- 
mani prezetiți în țara noastră 
Cu prilejul meciului de fotbal 
Rbmânia —■ R; F. a Germa
niei.

Campionatul 
national 
de hochei

Meciurile etapei a Hl-a a primu
lui tur al campionatului republi
can au opus echipele din partea 
superioară a clasamentului celor 
de la periferia lui. în această si
tuație, dată fiind diferența evidentă 
de valoare dintre aceste formații, 
favoritele au obținut victorii scon
tate. confortabile.

AGRONOMIA CLUJ-AVÎNTUL 
GHEORGHIENI 10-2 (4-0, 

3—0, 3__2)
DINAMO — PETROL-GEOLO- 

GIE 8—0 (2—0, 3—0, 3—0) 
STEAUA — TIRNAVA ODOR- 

HEI 12—0 (3—0, 1—0, 8—0)
CLASAMENTUL

1. Steaua
2. Uinamo
3. Avîntul M. C.
4. Agronomia
5. Tîrnava
6. Petrol-Geolog.
7. Âv. Gheor.gh.

3 3 0 0 39— 2 6 (16’) 
2 2 0 0 25— 1 4 (14’1 
2 2 0 0 10— 4 4 ( 4 )
2 110 12— 4 3(4’)
3 0 12 3—19 1 (12’)
3 0 0 3 5—24 0 (16’) 
3 0 0 3 3—43 0 (18’)

ASTĂZI PE PATINOAR: ora 
9: Dinamo-Tîrnava; ora 17: Agro- 
nomia-Petrol-Geologie; ora 19: 
Avîntul Gheorghieni-Avîntul M. 
Cine.

Rectificare
Meciul de fotbal România — 

R. D. Germană (preliminarii olim
pice), programat la București, va 
avea loc la 6 decembrie și nu 
la 16 decembrie, cum eronat a 
apărut în numărul de miercuri, 
din greșeala corectoarei noastre 
LIDIA GRIB.



,,€• C® Ia polo
® Primele pronosticuri

® Ce au făcut bucureștenii această săptămfnă

@ T.S.KA Moscova și Dynamo Berlin sosesc astăzi

CU 24 ORE PRIMELOR JOCURI ..CAZUL FISCHERS
Doar 24 de ore au mai rămas 

pînă in momentul cină Dinamo 
București și Partizan Belgrad vor 
deschide seria celor 10 jocuri 

ale turneului semifinal din

MIRCO SANDICI

cadrul „C.C.E." la polo, pe 
care le va găzdui piscina aco
perită de la Floreasca. Marele 
interes din jurul acestor întreceri 
este justificat, în primul rînd, de 

valoarea deosebită a echi
pelor ce vor evolua, fi 
apoi de faptul că iubito
rilor sportului din Bucu
rești le este oferit, pen
tru prima oară, un tur
neu oficial de cea mai 
mare amploare.

PRIMELE PRONOS
TICURI

In. cursul zilei de ieri 
am <Svut posibilitatea de 
a mă întreține cu dl. 
VLAD BIELICI, preșe
dintele clubului Partizan, 
care conduce delegația de 
21 de persoane a spor
tivilor din Belgrad. „Fără 
îndoială — a spus dl. 
Bielici — șansa nu a suris 
nici uneia din echipele 
care vor juca la Bucu
rești, pentru că, vrînd- 
nevrînd, două din cele 
4 formații tari ale tur
neului (Den Robben are 
șanse minime) vor ieși 
din cursă, în timp ce 
Pro Recco sau Mladost 
Zagreb (indiscutabil mai 
slabe) vor ajunge în se
mifinale. Iată de ce, a- 
cordînd cea mal mare a- 
tenție competiției, am 
venit Ia București încă 
de marți, pentru a fi fe
riți de orice surpriză. 
Gazdele, foarte amabile,

ne-au pus bazinul la dispoziție și 
cred că pînă la urmă nu vom des- 
minți faima echipei noastre. Cine 
se va califica ? După părerea 
mea, Dlnamo București și Parti
zan".

De aceeași părere este și ZORAN 
JANKOVICI, pe care specialiștii 
îl consideră la ora actuală cel mai 
bun jucător de polo din lume, 
încă nerestabilit după otita de 
care a suferit cu cîteva săptămîni 
în urmă, cunoscutul internațional 
al lui Partizan promite totuși 
că va încerca să joace pe măsura 
reputației sale, aducînd echipei 
sale aportul' așteptat. Pronosticul 
său: Partizan și Dinamo Bucu
rești !

REGRUPARE ÎN TABĂRA 
BUCUREȘTENILOR

In această săptămînă, antreno
rul Corcec a avut pentru prima 
oară prezenți la apel pe toți com
ponența. lotului. Unii dintre ei, re- 
simțindu-se după perioadele de 
convalescență, au lucrat mai ușor. 
Luni și marți, accentul a căzut pe 
antrenamentele individualizate (in 
special pentru portari, care con
stituie marea problemă a echipei), 
iar miercuri, lotul dinamoviștilor 
a susținut două meciuri de verifi
care, avînd ca sparing-parteneri 
formațiile Rapid și Progresul. Am

cerut șl părerea cîtorva jucători 
dinamoviști privind echipele care 
se vor califica. Răspunsurile lui 
Aurel Zahan și Cornel Mărculescu 
au fost identice: Dlnamo Bucu
rești și T.S K.A. Moscova.

ÎN PARTIDELE DIRECTE

Patru din cele cinci participante 
la turneul de la București s-au mai 
întîlnit pînă în prezent în dife
ritele ediții ale „C.C.E". Iată re
zultatele înregistrate :

Partizan—Dtnamo București 3—1 
(ediția a IlI-a), 5—4 (ediția a 
IV-a) și 6—5 (actuala ediții);

Partizan — Ț.S.K.A. Htăscova 
6—2 (ediția a II-a);

Dinamo București — Ț.S.K.A. 
Moscova 9—7 și 1—4 (ediția a 
II-a).

Ț.S.K.A. Moscova—Dynamo Ber
lin 7—5 (actuala ediție).
DYNAMO BERLIN A SOSIT IERI

In cursul zilei de ieri, au sosit 
și poloiștii de la Dynamo Berlin. 
Astăzi, sînt așteptați jucătorii de 
la Ț.S.K.A. Moscova. Singurii care 
nu și-au anunțat încă sosirea sînt 
sportivii de la Den Robben și Hil- 
versum.

A. V.

relatat de arbitrul principal 
al turneului de la Soussa

• Un cadru pitoresc și festiv
• Cine va fi adversarul lui Petrosian?

Turneul interzonal de șah s-a desfășurat pentru prima dată 
pe confidentul afritdh, îri pitoreasca feca’Șsîe balneară tunisiană 
Soussa, pe malul Mediteranei. La invitația Federației tunisiene 
de specialitate, cu acordul forului șahist internațional (F.I.D.E.), 
mi-a revenit onoarea de a fi arbitrul principal al turneului. în 

t prilejul să fac șî linele însemnări, din 
cele ce ar putea infetesa pe iîtiforii

această calitate, am avut 
care transcriu mai jos 
ziarului.

s-au
să

străduit 
asigureO

rganizatorii
și au reușit _  __ „ .

cele mai bune condiții de 
desfășurare a concursului. 
S-a jucat ta sala de fes
tivități a hotelului „Sous- 

se Palace- (inaugurat cu 
acest prilej), unde, de alt

fel, erau găzduiți pârticipanții. se
cundanții și ziariștii acreditați pen- 
importaht eveniment jșa-

tru acest important eveniment ,șa- 
hist. Hotelul,- sitnât pe faleză, oferă

CALEIDOSCOP • CALEIDOSț
r>Wk PISCINA CU Gî<

Floretistele de la Steaua 
i-au reabilitat pe băieți: 

9-3 cu Ț.S.K. A. Moscova!
Ultima zi a Turneului internațio

nal de scrimă de la București. Pe 
planșe, echipele de floretă femei și 
cele de spadă.

Floretistele Stelei au debutat în 
acest turneu cu o frumoasă victo
rie în fața trăgătoarelor de la 
Honved. Scor final: 12—-4. Un suc
ces comod, în care Olga Szabo a 
obținut o victorie la 0 (la Kiss- 
martonyi) și alte trei la 2 (la Ma
cho, Horvath și Boronkayi). Cele
lalte victorii ale sportivelor de la 
'Steaua se datoresc Ilenei Drîmbâ 
(3), Suzanei Ardeleana (3) și Eca- 
terinei Iencic (2). Fetele de la 
Honved au punctat prin Horvath 
(2), Kissmartonyi și Macho.

Și în meciul următor, echipa fe
minină de floretă a Stelei a ter
minat în avantaj, la un scor și 
mai net: 15—1 cu Legia! La drept 
vorbind, meciul a constituit doar o 
simplă formalitate pentru sporti
vele noastre. Legia a aliniat o e- 
chipă din care doar Lyczonczyk a 
contat, parțial. Realizatoare: Szabo. 
Iencic și Drîmbă cu cite 4 victorii 
și Ardeleanu cu 3 victorii, respec
tiv Lyczonczyk. Astfel, Steaua și-a 
asigurat locul în finala propriu- 
zisă.

A doua finalistă a fost Ț.S.K.A. 
Moscova. în primul meci, floretis
tele moscovite au întrecut cu 12—4 
pe Legia. (Mîrzoeva 4. Kantaro
vici și Circova cîte 3. Berzațkaia 
2, resp. Ploch 2, Lyczonczyk si 
Raczymowska). Apoi, floretistele 
de la Ț.S.K.A. reușesc să obțină 
o nouă victorie la scor în fața 
scrimerelor de la Honved, cu 15—1 
(Mîrzoeva, Berzațkaia și Circova 
cîte 4, Kantarovici 3, resp. Macho).

La spadă, prima dintre finaliste 
a fost Ț.S.K.A., care a înregistrat 
două victorii destul de lejere. La 
Steaua, cu 14—2 și la Honved, cu 
11—5. Spadasinii de Ia Steaua nu 
emiteau, firește, nici un fel de pre
tenții. Singurii care au reușit să 
puncteze au fost Marinescu (5—3 
cu Bîkov, același adversar din fi
nala probei individuale, pe care 
l-a întrecut pentru a doua oară) 
și Moldanschi (5—1 cu Donin. asalt 
splendid . în care trăgătorul bucu-

reștean a avut tot timpul iniția
tiva).

Ț.S.K.A. urma să-și dispute lo
cul I în compania Legici, învingă
toare cu 8—6 la Honved și cu 
12—4 la Steaua. în acest meci, 
spadasinii Stelei ar fi avut posi
bilitatea să realizeze un scor mult 
mai strîns și chiar să cîștige. Ei 
au manifestat în primele asalturi o 
ușoară superioritate, lăsînd impre
sia că vor forța victoria. într-un 
asemenea caz, ei ar fi avut satis
facția clasării pe locul 3. Dar, 
după primele șapte asalturi, spada
sinii varșovieni reușesc să ia con
ducerea (4—3) și, încet, încet, să se 
distanțeze. Din echipa bucureșteană 
doar Marinescu a dat dovadă de 
un plus de voință, realizînd două 
victorii (cea mai frumoasă, la ex
perimentatul Nielaba, cu 5—2!). 
Tot două victorii a obținut și Mol- 
danschi, ratind însă de-a dreptul de 
neînțeles pe cea de a treia, din ul
timul asalt, cu Nielaba. Moldan
schi a condus cu 4—1 și în loc să 
acționeze tactic, la o eventuală 
,,dublă“, s-a lăsat pistonat cu re
gularitate de adversar, care a ega
lat și i-a luat și asaltul (4—5). în 
același meci, comportarea fraților 
Istrate (care n-au putut realiza nici 
măcar o victorie) nu poate fi apre
ciată decît ca nesatisfăcătoare.

în finală, floretistele de la Steaua 
au reușit să-i... reabiliteze pe băieți, 
întrecînd net, cu 9—3, echipa 
Ț.S.K.A. Victoria sportivelor noas
tre s-a conturat încă din prima 
manșă, cînd scorul a fost de 4—0; 
apoi, 7—1 și, în sfîrșit, 9—3. Rea
lizatoare: Drîmbă și Ardeleanu 
cîte 3 v, Iencic 2 și Szabo, respec
tiv Kantarovici 2 și Circova.

Tot la floretă fete, Legia—Hon
ved 9—7.

Finala de spadă a revenit echi
pei Ț.S.K.A. : 9—4 cu Legia. Pe 
locul 3 (și, totuși!) Steaua care a 
dispus, nesperat, de Honved cu 
8—5. Au punctat: Marinescu, Mol
danschi, N. Istrate și Al. Istrate 
— toți cîte 2 v. De la Honved — 
Gruber 3, Lendvay și Szaniszlo 
cîte o victorie.

Tiberiu STAMA
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LONGEVITATE

PISCINA CU GEOMETRIE

VARIABILA

bulevardul Carnot din ParisPe
a fost inaugurată o piscină ex
perimentală, denumită „piscina cu 
geometrie variabilă". Avîhd di
mensiuni olimpice (50 metri) și 
6 culoare, piscina prezintă parti
cularitatea de a se putea separa 
in două bazine de cîte 25 de 
metri, datorită unui perete mobil 
care se ridică de la fund auto
mat, în numai 10 minute.

Dar, inovația principală a pis
cinei, ce poate fi folosită atît vara 
cit și iarna, constă în faptul că 
un acoperiș diu material plastic 
poate fi înălțat, total sau parțial, 
cu ajutorul unei instalații 
ciale.

MAGICIANUL

spe-

,,Premiul Națiunilor" la că
lărie, desfășurat recent la Ge
neva, a fost cîștigat de echipa 
Braziliei, (în foto), urmată de 
cele ale Elveției și Italiei.

SAMMY DAVIS - MANAGER

Ați auzit de Sammy Davis jr, ? 
în lumea sportului numele lui nu 
a apărut niciodată pînă acum. în 
schimb, el este unul dintre cei 
mai cunoscuți cîntăreți-comedianți 
și actori de filme din S.L.A. Sammy 
Davis a devenit acum managerul 
fostului campion mondial de box, 
Sonny Liston, care își prepară re
intrarea pe ringurile din 
Detronat de Cassius Clay, 
va debuta sub conducerea 
său „consilier-director" la
cembrie, la Las Vegas, împolriva 
campionului Californian Henry 
Clark. Specialiștii consideră că a- 
sociația Liston-Davis are 1 
șanse de reușită, întrucît, în 
zul în care pugilistul va suferi 
eșec, rapid, ca acela de la 
wiston în fața lut Clay (k.o. 
mai pu(in de un minut), comedian
tul va intra în ring și va completa 
programul, pentru a satisface pu
blicul.

* La respectabila vîrstă de 85 de 
ani, dr. Jeno Varga, din orașul 
ungar Debrețin, se numără prin
tre cei mai vîrstnici gimnaști din 
lume. Și în prezent, el face, în- 
tr-una din sălile de- sport -locale, 
de două ori pe săptămînă cîte un 
antrenament-'de -® oră. în progra
mul Iui figurează exerciții la bară 
și inele precum și ridicarea . de 
haltere. „Dacă faci sport cu re
gularitate — a declarat dr. Varga 
— organismul rămine sănătos. Nu 
am fost niciodată bolnav și ten
siunea mea arterială este nor
mală".

S.U.A. 
Liston 
noului 
15 de- I

„BLACK POWEBS“
INTRĂ ÎN ACȚIUNE

1
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Din inițiativa organizației „Black Po
wers", azi sț reunește în California un 
comitet special alcătuit pentru a lua o 
hotărîre in legătură cu intenția sporti
vilor americani de culoare de a boicota 
formarea echipei S.U.A. în vederea 
Jocurilor Olimpice de la Ciudad de 
Mexico. In cazul unei decizii de ne- 
participare, prestigiul sportului ameri
can ar primi o lovitură foarte serioasă. 
Numai in atletism, echipa S.U.A. ur
mează să fie lipsită de aportul unei 
serii întregi de sportivi cu îndreptă
țite șanse la medaliile olimpice.

Prin acțiunea sa, „Black Powers" ur
mărește să demonstreze lumii întregi 
că discriminarea rasială presupune 
grave renunțări pentru sportul ameri
can, că, in ciuda unor mari victorii, 
pe care le aduc patriei lor sportivii 
de culoare, ei nu se bucură de un 
tratament egal cu ceilalți cetățeni ai 
tării.

Dar, intenția de boicot a organiza
ției amintite — care tinde să se ex
tindă în toate ramurile activității spor
tive — nu lasă indiferente autoritățile

americane. Acestea au trecut la contramă-
suri. Una dintre acestea — in domeniul spor
tului profesionist — a fost privarea lui Cas
sius Clay de titlul de campion mondial la 
toate categoriile.

Evident, „detronarea" lui Ciay a fost jus
tificată și de alte argumente. Refuzul său 
de a se înrola pentru războiul din Vietnam 
a fost picătui a care a umplut paharul. în 
realitate, autoritățile americane aveau ne
voie de un precedent și decizia lasă să se 
ințeleagă că nici în cazul amatorilor, trata
mentul nu va fi altul. Dimpotrivă, va fi — 
probabil — mai dur, dat fiind faptul că 
aceștia nu pot ti substituiți peste noapte cu 
alții de aceeași valoare.

Lucrările și deciziile pe care le va adopta 
comitelui ce se întrunește azi în California 
sini așteptate cu maie interes de opinia pu
blică sportivă americană și internațională.

(A. B.)

mari
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■ Si

o perspectivă splendidă șl are o p1»- 
jă. proprie, frecventată de majorita
tea particlpanțîloi- lâ iiirneu ățnoa- 
pe în fiecare zi.

Grija de excelente gazde a iu- 
nlsienilor s-a reflectat și ta străda
nia lor de a asigura in zilele libere 
un program cit mai frumos și va
riat participanților, prin excursii in 
pitoreștii® stațiuni din apropiere.

La municipalitatea orașului Mo- 
nastir am avut cinstea să fim pri
miți de președintele TunisieL Habib 

; Boixrghiba, sub ai căiții înalt pa- 
| tronaj s-a desfășurat turneul. Pre- 
I ședințele s-a întreținut cu aproape 

toți participanțli. înainte cît și in 
timpul desfășurării turneului, presa, 
radioul șl televiziunea au făcut o 
largă propagandă șahului, in gene
ral, și turneului, ta mod special.

Acestor amintiri frumoase li se a- 
daugă bineînțeles cele legate de în
trecerea șahistă, desfășurată la un 
nivel excepțional. Remarcabila per
formanță a Iui Larsen, lupta strânsă 
pentru un loc în rândul „celor S“, 
revelația talentatului junior brazi
lian Mecking — iată doar citeva din
tre acestea. Din nefericire, au fost 
și unele „puncte negre". Cel mai 
neplăcut, desigur, acela denumit în 
presă „cazul Fischer". Să ne oprim 
DUthi asupra lui.

Edu, „magicianul negru" al clu
bului brazilian de fotbal Nautico 
din orașul Recife, și-a prez.ntat ‘ 
demisia. „Alte echipe îmi oferă 
mai mult pentru serviciile mela 
oculte" — a declarat el, indicînd . 
în rîndul acestora formațiile 
Santa Cruz și Esporte. Intr-ade
văr, în timp ce „magicianul" Edu 
primește un salariu de 57 dolari 
la clubul Nautico, cele două clu
buri rivale i-au oferit cîte 180 do
lari pe lună. Paradoxal, tranzac
ția este privită cu multă îngri
jorare de suporterii clubului din 
Recife, unde, de ani, s-a încetă
țenit superstiția că pentru ca o 
echipă să devină campioană a 
statului Pernambuco este neapărat 
necesar ca, pe lîngă tehnică și 
jucători de valoare, să intervină 
și... magia neagră !

ȘANSE DUBLE

Dacă echipa amatoare de fot
bal a Austriei va reuși să elimine 
formația Franței în cadrul preli
minariilor olimpice, centrul atacant 
austriac Helmut Voggenberger 
fi unul dintre puținii sportivi 
re vor pleca atît la Ciudad
Mexico cit și la Grenoble, 
tr-adevăr, sportivul austriac
fost deja selecționat în _
de schi a Austriei pentru proba 
de combinată nordică (cursă de 
fond și sărituri) și va participa 
cu certitudine la J. O. de iarnă.

va
ca
de 
In- 

a 
echipa

D
e la început, trebuie să 
precizez că din punct de 
vedere tehnic, programul 
de joc (rundele) a fost 
stabilit cu minuțiozitate, a- 
vtad acordul tuturor fede
rațiilor ai căror reprezen
tanți urmau să evolueze in

competiție și, firește, acordul F.I.D.E. 
Pentru a se asigura și participarea 
marilor maeștri americani, Robert 
Fischer și Samuel Beshevsky, care 
au pus o serie de condiții legate 
de cultul religios de care aparțin, 
au fost fixate două zile libere 
săptămînă (lunea

Totul părea că 
normal, dar... In 
brie (joi) Bobby 
printr-o scrisoare . . ____ ________ _
zi de odihnă suplimentară intre par
tidele următoare, pe care trebuia 
să le joace, conform programului, 
cu Gipslls, Beshevsky, Korcinoi la
minată) și P.xrne. Cererea sa era 
argumentată pe motiv că aceste par
tide sînt,.. dificile. Comisia de or
ganizare, după o analiză amănunțită, 
i-a comunicat iui Fischer că nu-i 
poate satisface dorința, tatrucît a- 
ceasta ar duce la prelungirea con
cursului cu o zi. Ca urmare, Fischer 
răspunde că, întrucît cererea i s-a 
refuzat, el anunță pe directorul tur
neului, dl. Ahmed Hentati, că se re
trage din concurs. Imediat, este in
formată Ambasada S.U.A. și, vineri 
27 octombrie, sosește la Soussa 
tașatul cultural al ambasadei, d-nă 
Marylen Johnson, pentru a discuta 
cu Fischer. Acesta refuză să stea 
de vorbă, spunînd că dacă d-na 
Johnson vrea să aibă o întrevedere 
cu el, să vină sîmbătă. Atașatul cul
tural a trebuit să facă un nou drum 
•de 140 km a doua zi, 28 octombrie. 
Din jurul orei 18.30 d-șa a căutat 
să-1 convingă pe Bobby să renunțe 

■la ideea retragerii din concurs, în
trucît cererea sa nu este întemeia
tă. Convorbirea a durat pînă ia ore
le 20, In timp ce pe masa de joc 
a partidei Gisplis — Fischer ceasul 
continua să meargă. In cursul ace
leiași seri Fischer — declarat for
fait în partida cu Gipslls —• pără
sește Soussa cu o mașină pusă la 
dispoziție de organizatori, pleeînd 
la TSunis eu toate bagajele.

A doua zi dimineața, marele maes
tru Reshevsky m-a întrebat perso
nal dacă prin plecarea Iul Fischer 
la Tunis se poate considera liber 
după-amlaza. L-am informat că, în
trucît nici directorul turneului și 
nici Fischer nu ml-au adus nimic

pe 
și vinerea).
se va desfășura 
ziua de 26 octom- 

Flscher solicita 
să 1 se acorde o

a-

Astă-searâ, la Cluj, 

începe turneul celor mai bune 
handbaliste din lume

Participa sclcctionatalc orașelor Budapesta,
Moscova, Belgrad și București

Sala sporturilor din Cluj va găzdui începînd de 
azi, un mare turneu internațional de handbal re
zervat echipelor feminine. La întrecere participă o 
serie de formații bine cotate în arena internațio
nală : Budapesta, Belgrad, Moscova și București (2 
echipe).

în perspectivă, partide echilibrate și, sperăm, de 
o bună valoare tehnică, care vor face în orașul 
Cluj o frumoasă propagandă acestui joc sportiv. 
Spectatorilor din orașul de pe malul Someșului, nu 
le rămine decît ca începînd din această seară să 
se îndrepte spre cocheta sală de sport din parcul 
„Dr. Babeș".

Noua Zeelandă —
Selecționata de Sud-Vest 

a Franței 18-14 (9-11)
PARIS, 22 (prin telex). 

Marți, la Bayonne, rug- 
biștîi „All-Blacks" au 
susținut încă o întîlnire 
în cadrul turneului lor 
european. Ei au repur
tat o nouă victorie, în 
fața unei puternice se
lecționate franceze (Sud- 
Vest), dar după multe 
emoții care au durat 
pînă la fluierul final : 
18—14 (9—11).

Sîmbătă, la Paris, pe 
stadionul Colombes, va 
avea loc test-meciul 
Franța—Noua Zeelandă.

„Val de violență" 
in fotbalul brazilian

RIO DE JANEIRO 
22 (Agerpres). — Con
federația sporturilor din 
Brazilia studiază a- 
plicarea unor măsuri 
urgente pentru a stă
vili „valul de violen
ță" ce bîntuie de cîtva 
timp în campionatele 
primei ligi braziliene de 
fotbal. Problema a fost 
adusă în urma inciden
telor petrecute la meciul 
dintre echipele Vasco da 
Gama și Fluminense, în 
care arbitrul a eliminat 
nu mai puțin de 6 ju
cători.

Un fotbalist de categorie grea?... 
Nu. Este cunoscutul luptător ma
ghiar Istvan Kozma, într-un mo
ment de destindere al antrena
mentului său obișnuit.

JUBILEUL FRAȚILOR DE

GREGORIO

Sportul francez își are și el... 
frații săi Nunweiller. Numai că 
aceștia nu activează în fotbal, ci 
în sportul cu balonul oval. La 
Romans a avut loc jubileul ce
lor cinci frați De Gregorio, în 
prezența unor celebrități ale rug- 
biului, cum sînt Vannier, Her
rero Laboure, Cayrousse și alții.

■ Cei cinci De Gregorio sînt: Pier
re, 37 de ani 
nai junior 
Bernard, 34 
litar ; Jean, 33 ani, 24 de meciuri 
în Turneul 
Andre, 29 ani 
nai junior — 
tar, și Nicolas, 20 ani, căpitanul 
echipei de Juniori a Franței.

fost internațio- 
internațional B ; 

ani, internațional mi-

celor cinci națiuni; 
—. fost internațio- 
internațional mili-

1000 LIRE AMENDA

Liga engleză de fotbal a 
tărît să amendeze cu 1000 
sterline echipa Millwall, 
divizia secundă, pentru faptul că 
fiind gazdă în meciul de cam
pionat cu formația Portsmouth — 
disputat nu de mult — nu a luat 
măsuri corespunzătoare pentru 
buna desfășurare a întîlnirii (ar
bitrul 
cîțiva 
primit 
decis
de intrare la meciurile pe teren 
propriu.

ho- 
lire 
din

partidei a fost lovit de 
spectatori). Imediat ce a 
amenda, clubul Millwall a 

să... scumpească biletele

oficial la cunoștință despre retrăi 
gerea acestuia din concurs, la ora ÎS 
voi pune în mișcare ceasul de con
trol în partida Reshevsky — Fis
cher. După-aml.ază, Reshevsky a ve
nit la sala de joc, conform obiceiu
lui, cu 10 minute înainta de înce
perea rundei. Fischer nu era la 
Soussa, dar la ora 16.50 sosește cu 
o mașină șl, cînd mai erau 5 minu
te pînă Ia depășirea orei legale de 
așteptare, își face apariția în sală 
și Joacă partida. Ea se întrerupe in 
poziție net ——« ———
Reshevsky 
a doua zi 
re...

Luni 30 ------------- , „ .
cat cu Korcinoi — remiză. Marți 31 
octombrie, joacă împotriva compa
triotului său Byrne, obținînd o vic
torie relativ facilă. Miercuri 1 no
iembrie, Fischer adresează președin
telui comitetului de organizare, dl. 
R. Belkadi, întrebarea; „Ce se În
tâmplă eu partida mea cu Gisplis” ? 
Acesta îl răspunde că, așa cum 
a fost informat duminică, partida cu 
Gisplis rămîne pierdută prin for
fait. Auzind aceasta, el îl anunță 
că se retrage din nou din concurs...

Sîmbătă 4 noiembrie, la orele 19, 
pun în mișcare ceasul de control ta 
partida Larsen — Fischer. Marele 
maestru danez joacă 1. Cgl-f3 și aș
teaptă liniștit ta sală. La ora 19.20, 
ziaristul danez Hansen aduce la cu
noștință comitetului de organizare că 
a primit în aed moment prin tele
fon, direct de la Fischer, o scrisoa
re telefonată din Tunis prin care 
acesta ar accepta condițiile comisiei 
de organizare și a comisiei de arbi
traj cu precizarea că nu va obiecta 
asupra celor două forfaiturl dacă 
ele sînt conforme cu regulamentul 
F.I.D.E. Dar cere în schimb ca Lar
sen și arbitru să amî-ne începerea 
partidei sale pînă la ora 21 sau 21.30 
ca să poată ajunge de la Tunis la 
Soussa. Imediat, comisia de arbitraj 
se întrunește în ședință excepționa
lă, sub președinția vicepreședintelui 
F.I.D.E., Jaroslav Sajtar, șl cererea 
marelui maestru american este res
pinsă. La orele 20, arbitrii consem
nează a treia neprezentare a lui 
Fischer și, o dată cu ea, l-au decla
rat forfait general în concurs, anu- 
lîndu-i toate partidele.

Aceasta a fost desfășurarea fapte
lor ta „cazul Fischer". Nu-mi rămî
ne să adaug decît că retragerea lui 
a fost regretată unanim, dar tot 
unanimă a fost părerea că nu este 
suficient să fii un mare șahist, ci 
trebuite să dai dovadă de sportivita
te și respect față de ceilalți parti- 
cipanțl în competiție.

Au existat șl persoane rău inten
ționate, care au transmis din Sous
sa fapte total denaturate. In legă
tură cu aceasta trebuie arătat că ta 
„NEW YORK TIMES" a apărut un 
articol semnat de I. A. Horowitz, 
care căuta să-1 disculpe pe Fischer. 
„Personal, a declarat în replică Res
hevsky, voi relata adevărul la îna
poierea mea în S.U.A.”.

eîștigată pentru Fischer! 
dă mutarea în plic, dar 
nu se prezintă la relua-

octombrie, Fischer a 3U"

A
mărăciunea lăsată d® re- 
tragerea lui Fischer a a- 
vut totuși o bună com
pensație in acea, excepțio
nală performanță sportivă 
realizată de marele maes
tru danez Bent Larsen. 
Modul categoric In care

Larsen s-a distanțat ta fruntea cla
samentului de Ia Soussa lasă să se în
trevadă pe principalul candidat la 
titlul mondial, din rîndul „celor 6“ 
de la Soussa. care se vor întîlni în 
meciurile de calificare, personal, 
după ce l-am văzut la lucru, pot să 
afirm că danezul este capabil de 
cea mal mare performanță. In orice 
caz va fi un adversar greu, chiar 
pentru marele maestru al tehnicii 
defensive care este actualul cam
pion, Tigran Petrosian. Cred că 
șansele ta viitoarea etapă a campio
natului mondial revin, în ordine, 
următorilor: Earsen, Tal, Korcinoi, 
Spasski.

Tta pronostic pentru barajul Res
hevsky — Hort —• Stein este poate 
lucrul cel mal delicat. Greu se în
trevede care dintre aceștia va intra 
în rîndul candidaților. Posesori ai 
unor stiluri total diferite, cu ran
dament destul do variabil de la tur
neu Ia turneu, ei pot furniza sur
prize. Aș risca, totuși, afirmînd că 
în cazul că Steta se menține la va
loarea arătată la Soussa, atunci 
principala șansă o are Reshevsky.

ing. Paul DIACONESCU
arbitru internațional

^telex-radla'telefoi&l
PI

în „Cupa Națiunilor*, proba din 
cadrul campionatului internațio
nal de călărie, desfășurată la Ge
neva, se sconta pe o victorie a 
echipei Italiei. Dar formația con
dusă de Raimondo d’Inzeo a tre
buit să se mulțumească cu locul 
doi, pe care l-a împărțit cu El
veția. Victoria a revenit echipei 
Braziliei, mereu pe primul plan 
în sportul ecvestru. Pessoa, ex
celent ca de obicei, Simoes și 
Fernandez au efectuat parcursuri 
aproape fără greșeală. Selecțio
nata Franței cotată și ea printre 
favorite n-a ocupat decît locul 
5, deși nu lipsea campionul olim
pic d’Oriola.

Primul concurs de natație al 
sezonului din Australia, a reuni1 
pe viitorii candidați la Jocurile 
Olimpice de vară din Mexic. Iată 
cîteva dintre rezultatele înregis
trate : masculin : 100 m liber 
Devenish 55,0; 400 m liber 
Jackson 4:26,0 ; 100 m spate 
Byrom 1:03,7; 100 m fluture 
Dunne 1:01,8; feminin: 100 m 
liber — McDonald 1:03,3; 200 n 
spate — Nabb 2:36,1 ; 
fluture — Turner 2:40,0.

în turneul internațional de te
nis de la Sao Paulo, olandezul 
Okker l-a învins cu 6—1, 6—1. 
pe Pinto Bravo (Chile), iar Tay 
lor (Anglia) a dispus cu 6—2, 
6—4 de Moreira (Brazilia). îr- 
proba de dublu masculin, cup’f' 
Okker (Olanda), Riessen (S.U.A. 
a întrecut perechea Moreira (Bra 
zilia), Majoli (Italia) 
6—3.

Pe noul stadion olimpic de la 
Grenoble, în prezența a 4 000 de 
spectatori, s-a desfășurat meciul 
international de hochei pe gheată 
dintre 
Italiei, 
tivilor 
(0-1,

selecționatele Franței și 
Victoria a revenit spor- 

italieni cu scorul de 4—1 
2—0, 2—0).

în cadrul turneului pe care
. • echi-

Zeiss 
jucat 
țării 

ur-

în Guineea,
F. C. Karl

îl întreprinde 
pa de fotbal
Jena (R. D. Germană) a 
la Conakry cu selecționata 
gazdă. Partida, care a fost 
mărită de 10 000 de spectatori, 
s-a încheiat cu un rezultat de 
eqalitate :

Ei
Echipa 

continuă 
meciului 
Sud-Africane 
interzonale a „Cupei Davis". Me-

1-1 (1-0).

de tenis a Spaniei îș! 
pregătirile în vederea 
cu echipa Republicii 

din cadrul finalei

ciul va avea loc în zilele de 30 
noiembrie, 1 și 2 decembrie la 
Johannesburg. Din echipa spa
niolă vor face parte Manuel 
Santana, Juan Gisbert, Jose Luis 
Arilla și Manuel Orantes. Me
ciul va fi condus de 
suedez Matt Hasselquist.

■
în campionatul unional 

chei
Sibir 
scorul de 2—1 (" '. :
formația Dinamo Kiev

arbitrul

de ho- 
echipa 

învins cu 
1 (0—1, 2—0, 0—0)

pe gheață, la Kiev, 
Novosibirsk a

In meci retur pentru „Cupa campionilor europeni baschet,
campioana Franței, Alsace de Bagnolet, a învins pe Maccabi Tel 
Aviv cu 82-80. Iată o fază din această partidă.

Foto: A.FP.
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