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PARCĂ
AM MAI

Întinerit
PUȚIN...

3e EUGEN BARBU

Cunoștința noastră veche 
de pe Wembley, dom
nul John Bull, îmbrăcat 

tn frac roșu și purtînd stin
dardul fotbalului britanic, a 
făcut ieri turul de onoare pe 
,,23 August" stîmind ropote de 
aplauze. Simpaticul „ambasa
dor" ne-a salutat cu jobenul 
fi împurpurat de emoție a lă
sat să intre pe teren faimo
sul team insular, campionii 
lumii, unsprezecele din care 
nu lipseau cei doi vestiți 
Bobby, cu aura lor legen
dară, figuri atît de familiare 
lumii întregi.

A fost un meci frumos pe 
care l-am cîștigat moral, dar 
nu l-am concretizat prin re
zultat din aceeași idee fixă 
a antrenorilor noștri că în 
fața unui adversar reduta
bil trebuie să ne mulțumim, 
chiar pe teren propriu, cu 
un meci egal. Echipa de ieri 
a Angliei nu era chiar aceea 
văzută la Londra de noi in 
urmă cu doi ani. Jocul ei nu 
mai avea, poate și din lipsa 
mizei, strălucirea și claritatea 
cunoscute, glorioșii săi com- 
ponenți și înlocuitorii lor nu 
arătau nici ei ca atunci...

Mi se pare însă pozitiv 
faptul că mielușeii de la Li
sabona s-au transformat în- 
tr-o formație dîrză, splendid

Minut cu minut

înaintea începerii partidei, alintați la centrul terenului, cei 22 de jucători se prezintă publicului 

echipată moral, tn stare să 
țină tn șah atletica sa par
teneră. Nu vreau să ne îm
bătăm cu apă rece și să cre
dem că am terminat cu pro
blemele fotbalului nostru. 
Doamne ferește de așa ceva! 
Românii au strălucit prin 
voință, prin dîrzenie. Tehni
ca și celelalte s-au substituit

(Continuare tn pag. a 3-a)

de la o poartă la alta
ROMANIA — ANGLIA > 0—0

0 repriză echilibrată...

i

IMPERATIVUL
ETICII

I
ntr-o traducere mai strictă, 
cunoscuta expresie fair-play 
înseamnă joc corect, în depli
nă sportivitate. Și, printr-o 
accepție mai largă a aceleiași 
noțiuni, se poate înțelege o 
de o înalta ținuiâ morala în 
, în raporturile cu semenii

Stafllon : „23 August”) timp: 
tnourat, răcoros ; teren : t>un; 
spectatori : aproximativ 65 000
RAPORT DE CORNERS 4 16—1

ROMÂNIA: GOHNEA —
satmareanu, barbu, di
nu, MOCANU — GHER- 
GHELI, PETESCU (din min. 
34 NUNWEILLER VI) — PlH- 
CALAB, DOBRIN (din 
77 DOMIDE), --------
LUCESCU.

. min.
DUMU'X'ltACHn,

ANGLIA : 
WRIGHT (din 
TON), LABONE, 
NEWTON (min. Io MC NABB)'
— MULLERY, B. CHARLTON
— BALL, HURST, HUNT, PE
TERS.

BANKS — 
min. 10 NEW-

B. MOORE,

A arbitrat foarte bine bri
gada cehoslovacă: RADO
SLAV FALA (la centru), JA
ROSLAV CALLAS și JARO
SLAV REHACK (la linie).

MIN. 1 : Ia fluierul arbitrului 
RADOSLAV KALA jocul îl începe 
echipa noastră. Mingea nu rămine 
însă decît cîteva secunde în po
sesia jucătorilor român! pentru 
că Bobby Charlton interceptează 
balonul șl inițiază un atac. Fără 
prea mare succes, însă. Imediat 
tribunele se încălzesc. Pîrcălab 
atacă pe dreapta, dar este stopat 
de Newton. Urmează replica for- 
rnației oaspe. Balonul trece ra
pid de la Peters la Wright, care 
este faultat. Lovitura liberă este 
executată de Mullery intrat in 
interiorul careului nostru; insă 
Hunt reia mult peste poarta lui 
Gornea.

MIN. 2: Mocanu pătrunde în 
jumătatea de teren a echipei en
gleze. Este faultat șl lovitura li
beră executată de Lucescu pro
duce panică tn careul englez. La- 
bone șl Dumltrache, într-un duel 
aerian,- ratează intervenția; min
gea ajunge Ia Dobrln; dar acesta

Exact cu 90 de mi
nute Înaintea „marii 
partide", febra meciu
lui se apropiase de 
punctul de fierbere... 
Ne aflăm la vestiarele 
stadionului „23 Au
gust", unde sînt aștep
tate, dintr-un moment 
intr-altul, cele două 
echipe. Primii sosesc 
englezii. Coboară din
tr-un elegant autocar 
„Setra”, cu un aer de
gajat și, In același 
timp, sobru. O notă 
anarte pentru Banks, 
care fredonează, cu 
voce scăzută, unul din 
succesele Beatles-ilor. 
La cîteva minute, a- 
pare echipa română. 
Băieții sînt zîmbitori, 
dar o oarecare roșeață 
indică la cîțiva dintre 
el o emoție pe care 
încearcă s-o disimu
leze.

BOBBY CHARLTON 
ECHIPAT CU O ORĂ 

ÎNAINTEA 
JOCULUI...

Oscilăm între che
marea jocului de ti
neret România -- Sue
dia, ce se desfășoară 
în aceste momente, și 
curiozitatea care ne In

ce 
partidei

deamnă să vedem 
fac înaintea 
fotbaliștii meciului ve
detă. întreaga 
engleză a coborît, 
tunel, la teren, 
nu ! Ne înșelăm.
tre reprezentanții 
bionului, lipsește 
jucător. Cine e ? 
mai Bobby 
Unde o fi 
căutăm pe 
prin foyer-uri... Nu e 
nicăieri. Intr-un tîrziu, 
deschidem, la întim- 
plare, ușa vestiarului 
echipei engleze. Sur
priză. „The big Bobby“ 
este deja gata ' ‘ "
Ne uităm la 
13.30. Deci, cu 
oră înaintea 
în vreme ce 
săi privesc „< 
rea“, Bobby este 
de joc...

„DACA RÂMI NE 0-0 
RINA LA PAUZA...

echipă 
prin 
Dar 

Din- 
Al
un 

Toc- 
Charlton. 

rămas ? TI 
culoare,

i echipat! 
ceas. E 

i exact o 
partidei, 

colegii 
.deschide- 

gata

...o să vedeți un joc 
frumos". L-am citat pe 
Angelo Nlculescu.

(Continuare în 
pag. a 3-a)

Cu

ROMÂNIA

i

I

Lucescu a fost i 
decit apărătorul < 
mingea lovită de i 

poarta...

mei... înalt 
englez, dar 
el va ocoli

(TINERET)
SUEDIA(Continuare în pag. a 3-a)

(TINERET)

Meciul dintre reprezentati
vele de tineret ale României 
și Suediei a oferit puține as
pecte interesante. Echipei 
noastre i-a lipsit coeziunea 
internă și forța unor perso
nalități, iar oapeții, reprezen
tanți ai unui fotbal impună
tor pină în 1960, ne-au părut 
ceva mai valoroși sub rapor
tul zestrei individuale, dar 
situați sub cota de care s-a 
bucurat soccerul suedez în 
deceniul trecut, cînd a fost 
încoronat ca vicecampion al 

cronica partidei, 
puteți citi

acțiune < 
societate, ,______ _ ___
noștri, deci un atribut firesc omului.

O_ asemenea caracterizare poate 
primi, bunăoară, comportarea trăgă
toarei Mariana Boteanu (studentă în 
anul IV la I.E.F.S.) în timpul campio
natelor naționale de tir. Atunci, la pro
ba de armă standard 60 f. culcat fe
mei, pe țintă apăruseră în loc de un 

singur foc, două, unul în punctul 8, 
iar altul nimerise un decar Deci un 
foc străin. Dilemă. Răspunsul Marianei 
Boteanu (antrenor Teodor Paladescu, 
lector la I.E.F.S.) a venit însă prompt : 
„Cel de la 8 este focul meu". Așadar, 
focul cu valoare inferioară Și un alt 
caz. Sosire strînsă în penultima etapă 
a Turului României (ediția 1968), la 
Călimănești. Pînă atunci, în clasamen
tul general, W. Ziegler avea doar 18 
secunde avans față de urmăritorul său, 
C. Grigore. Cîștigătorul unei etape 
căpăta o bonificație de 30 sec., cel 
de pe . locul secund 15 sec. La Căli
mănești, Grigore (Dinamo, antrenor 
Nicolae Voicu) se bate la o mustață 
cu V Selejan. Arbitrii indică drept 
învingător pe ultimul, dar decizia este 
discutabilă, intervin contestații. Toată 
zarva este însă curmată brusc de 
C. Grigore, care recunoaște spontan 
și cinstit că Selejan a cîștigat, deși 
cu cele 30 de secunde el ar fi îmbră
cat tricoul galben. Poate că Ziegler 
și-a datorat succesul său final și celor 
trei secunde menținute avans la Căli
mănești.

Ce denotă cele două exemple ? O 
deosebită puritate sufletească, multă 
onestitate, adică adevăratul fair-play. 
Dacă acest cuvînt n-ar fi existat înainte, 
el ar fi trebuit să fie inventat pentru 
a exprima pe deplin gesturile amin
tite. Caracterizarea atitudinii Marianei 
Boteanu și a lui Constantin Grigore, 
care ar fi meritat cite o cupă fair- 
play, trebuie să cuprindă o arie mai 
mare.- cluburile, antrenorii, instituțiile 
cărora le aparțin cei doi sportivi. Pen
tru că, fără nici c îndoială, și clima
tul propice, sănătos în care trăiesc ti
nerii respectivi ie-a influențat dezvol
tarea, comportarea lor cotidiană. Și să 
nu uităm că așa cum sportivii află, de 
la dascălii lor căile spre cucerirea 
măiestriei, tot asa ei pot să-și apropie 
și o serie de deprinderi de loc reco
mandabile. Alături de faptele bune, 
și cele mai puțin oneste creează pro
zeliți. Deci, antrenorii, conducerile clu
burilor și asociațiilor sportive, au dato
ria să dovedească multă circumspecție 
în atitudinile lor. Și în acest sens pro
duc nedumerire metodele, stilurile de 
muncă adoptate de unii activiști spor- 
tivi.

Astfel, metode de loc leale au fost 
folosite de antrenorul de tenis Șt. 
Georgescu (Construcții Buc.), care în 
partida-tur cu St. roșu Brașov, de com- 
vtenră cu antrenorul I. Racovită și ar
bitrul M. Nicoleanu, a trecut pe foaia 
de arbitraj (cu rezultate fictive) pe jucă- 
toarea Rodica Lazaride, . deși aceasta 
nu susținuse nici un meci. ,

Un alt exemplu. Conducerea clubului 
universitar Politehnica Cluj, după 
a dictat o suspendare de 6 luni 
potriva tenismanei Agneta Kun, a 
venit ia cîteva zile, ștergînd totul 
buretele (dezlegare nr. 172 din 
VII, suspendarea la 22 VIII I !, iar 
tarea la 10 IX).

Cred oare toți cei în cauză că | 
asemenea acțiuni ajută la educarea 
sportivilor aflați sub propria lor oblă
duire, că își întăresc autoritatea ? Re
gula fair-play trebuie să funcționeze 
nu numai pe terenul sau tn sala de 
sport, ci și în relațiile dintre asociații, 
cluburi, dinhe conducătorii acestora, 
antrenori și sportivi. Orice fel de ac
tivitate, fie ea și în domeniul spor
tului. trebuie să stea 
cerință primordială a 
și civilizați.

Constantin

Atacanții echipei Steaua înscriu al noulea gol, in ‘ poarta adversarei lor din prima etapă 
noului campionat, Petrol-geologie.

a

lumii. Din
pe care o .
gina a 4-a, se înțelege 
peții ar fi

în clișeu, Sâlceanu 
ceptează balonul, asigurat de 
fundașul Niculescu, venit în 
atac.

meritat să

în pa- 
că oas- 
cîștige.
inter-

A început campionatul de hochei

IN PRIMA ETAPĂ DINAMO A ÎNVINS OREU AVÎNTUl M. C1UC CD 4-3
Noua ediție a campiona

tului național de hochei nut 
a dezmințit pronosticurile! 
Meciurile din prima etapă au 
plăcut, oferind celor cîteva 
mii de spectatori satisfacții 
majore.
STEAUA — PETROL-GEOLO

GIE 9-0 (5-0, 3-0, 1-0)
Meciul inaugural al cam

pionatului de hochei pe 
gheață nu a plăcut. Intimi
dați, probabil, de renumele 
echipei pe care urma să o 
întîlnească, tinerii hocheiști 
de la Petrol Geologie au în
ceput partida fără vervă și, 
mai ales, fără forță. Astfel 
că, după cîteva minute de 
tatonări, Steaua a luat jocul 
pe cont propriu, instalîndu-se 
In treimea de apărare a for
mației studențești. Urmarea 7

Golurile au căzut unul după 
altul în plasa porții lui Tal- 
mazan și mai tîrziu a lui 
Petraș, înlocuitorul său.

Am reținut faptul că în 
echipa Steaua s-au produs 
unele modificări, impuse de 
întinerirea lotului, cu acest 
prilej debutînd cîțiva jucă
tori crescuți în formația de 
juniori a clubului. Punctele 
au fost marcate de: Biro (3), 
Gheorghiu (2), Calamar (2), 
Petrescu și Bucur. Au arbi
trat bine: FI. Gubernu și 
C. Sgîncă.

DINAMO—AVÎNTUL 
CIUC 4—3 (2—0, 2—2,

Accidentarea lui Iuliu 
bo (din cauza gheții !) . 
lui Oswath cu o zi înainte, 
absența lui Andrei, care a 
abandonat activitatea compe-

tițională, făceau din Avîntul 
M. Ciuc o victimă aproape 
sigură în partida cu Dinamo, 
campioana țării. Și, după fe
lul în care a început meciul

PROGRAMUL DE AZI : 
ora 17 : Avîntul M. Ciuc — 
Petrol Geologie ; ora 19 : Di
namo—Agronomia Cluj.

M. 
0—1)
Sza- 
și a

se părea că lucrurile așa se 
vor petrece. Abia se scurse
seră 10 minute de joc și Di
namo conducea cu 2—0, prin 
punctele marcate de Boldes- 
cu (min. 2 și min. 8). In re
priza secundă însă, Avîntul 
a avut o puternică revenire, 
a controlat bine zona neutră 
și meciul a devenit echili
brat, foarte rapid, cu anga
jări în forță, eu faze palpi
tante la eele două porți. Du

pă ce C. Antal a redus din 
scor (2—1, min. 24), Dinamo 
și-a rotunjit din nou zestrea 
fructificînd două situații prin 
Huțan (min. 26) și Bașa (min. 
33). în ultima repriză, a do
minat mai mult Avîntul, care 
ar fi putut obține chiar un 
meci nul, ■ dacă jucătorii săi 
nu ratau cîteva ocazii mari 
sau dacă portarul dinamovist 
Iordan nu ar fi parat cîteva 
pucuri pe care toți cei pre- 
zenți le-au văzut în plasă. 
Abia în ultimul minut -îl 
partidei, deși pînă atunci au 
avut de mai multe ori supe
rioritatea numerică hocheiștii 
de la Avîntul 
diferență prin 
59).

Au arbitrat 
și M. Hușanu.

Călin ANTONESCU

au redus din
Mezei (min,

N. Turceanu

"I 
I 
I 
I
I
I
I
I

ce 
îm- 
re- 
cu
26 

îer-

prin

sub semnul eticii, 
oamenilor cinstiți

COMARNISCHI

Handbalistele noastre pornesc favorite
în meciul cu

întrecere 
hand- 
R. F.

de 
Și

în actua-
întîlni-

Astă-seară, la ora 19, arbi
trul Lajos Keszthely din Un
garia va chema Ia 
naționalele feminine 
bal ale ROMÂNIEI 
a GERMANIEI.

Partidă de debut
Iul sezon internațional, 
rea la care vom fi martori as
tăzi este cea de a 60-a din pal
maresul reprezentativei româ
nești. „Ea constituie — ne-a 
declarat prof. Francisc Spier, 
unul dintre antrenorii handba
listelor noastre fruntașe, un ni
merit prilej de verificare a 
potențialului de care dispune 
„V-le reprezentativ la ora ac
tuală, un foarte bun mijloc de 
pășire în atmosfera . bogatului 
sezon international, care stă în 
fata purtătoarelor tricoului na
tional. Cred că echipa noastră 
va realiza un joc bun, care 
si confirme victoria obținută

ecbipa R. F. a Germaniei
la Boblingen, 12-10 

fata aceleiași for-

oaspete a sosit în

anul trecut 
(5—4), în 
mâții".

Formația
Capitală de marți după-amiază. 
și după primul antrenament e- 
fectuat ieri, antrenorul Hubert 
Torka s-a declarat satisfăcut de 
condițiile de joc oferite de 
sala Floreasca. „Si pentru noi 
— a spus H. Torka, partidele 
(n.r. astăzi la București și sîm- 
bătă la Cluj) cu handbalistele 
românce înseamnă un start in 
actualul sezon. Nu am avut 
prilejul să facem o pregătire 
ccmună înaintea plecării din 
tară, așa că vom fi mulțumiți 
dacă vom pierde la scoruri cit 
mai mici. In actuala echipă am 
păstrat doar 7 dintre compo
nentele reprezentativei R.F. a 
Germaniei la ultimul campionat 
mondial, în frunte cu căpitanul 
lor, Gisela Hoes-Meeser de la

I
I
I
I

Bayer Leverkusen, Trei dintre 
jucătoare aparțin lui Union 03 
Hamburg, campioana din acest 
an (Kliiss, Milter și Muller), 
iar Waltraud Hadamke (Ger
mania List) și Annedoerte 
Schroder (TUS Alterstel Ham
burg) sînt debutante”.

Iată și cele două formații 
care se vor alinia în partida 
de astăzi: ROMANIA : I. Na- 
ghi-Climovschi, M. Buzaș — 
A. Stark-Stănișel, C. Iile, P. 
Băicoianu, E. Hedeșiu, E Franț- 
Sauer, A. Sramco, R. Soos, Etn. 
Munteanu, M Mikloș, I. Oan- 
cea. R.F. a GERMANIEI: M. 
Eichenauer, G. WollhOfer—I. 
Boos, W. Hadamke, I. Herchen- 
baeh, G. Hoes-Meeser, W. Ja
kob, D. Kliiss, C. Milter, S. 
Muller, A. Schroder, A. Welz- 
Bucher, G. Reitwiessner-Ahles.

în deschidere, la ora 17,45: 
ROMÂNIA - ROMÂNIA tine
ret (masculin).
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Rapid învinsăHEI
De la un but

(accidentat, a pă-

Handbaliștii spanioli in premieră

la „Cupa orașului București"

Au înscris : Albu
1 22

Disputate anul acesta tot 
după formula toamnă-primă- 
vară, ca și divizia A, întrece
rile din cele cinci serii ale divi
ziei B au furnizat rezultate 
oglindind, în general, situația 
precară a formațiilor care as
piră la promovare. De altfel, 
ne propunem ca în intervalul 
dintre tur și retur să analizăm 
In coloanele rubricii situația și 
perspectivele „secundelor". Ne 
și adresăm pe această cale ce
lor ce doresc să ne ajute, cu 
sesizări și propuneri: le vom 
primi și utiliza în scopul ridi- 
cării valorice a acestor echipe.

Iată acum clasamentele celor 
cinci serii la sfîrșitul turului, 
diviziei B:

RAPID—UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 73-80 (38-38).
Ieri, înaintea partidei din 
sala Giulești cei ci ți Va spec
tatori (7-8 I) pronosticau o 
victorie comodă a feroviari
lor, mai ales că întîlnirea se 
disputa în fief-ul lor și nu în 
sala Floreasca, așa cum ar fi 
fost normal. Iată, însă, că 
studenții au răsturnat toate 
calculele și au obținut o vic
torie muncită, dar absolut me
ritată. Prima repriză a fost 
echilibrată și la sfîrșitul ce
lor 20 de minute de joc sco
rul era egal: 38-38. La re
luare, trio-ul Viciu-Ionescu- 
Cîmpeanu a evoluat excelent 
și timișorenii au intrat în ul
timele 5 minute de joc cu 
10 puncte avantaj. Cu tot 
presingul aplicat de rapidiști 
în ultima perioadă, Studenții 
nu au mai putut fi ajunși și 
astfel ei se întorc pe malul

manență. Dacă și în apărare 
dădeau același randament, di
ferența de scor ar fi fost mai 
mare. Constănțenii s-au ba
zat doar 'pe aportul lui Po- 
povici. Cei mai buni Bîrsan, 
Dicay și Iliescu. (C, GRUIA 
— coresp. principal).

POLITEHNICA GALAȚI- 
STEAUA 69-79 (32-39). Mili
tarii au obținut o victorie 

- clară, în fața unei echipe lip
site de aportul a trei titulari. 
S-au remarcat Samson și De- 
breezy de la localnici, res
pectiv Jekely și Savu de la 
Steaua. Au condus cu scăpări

^ERIA *
1. vulcan Buc. 7 7 9 9
2. Folit. Buc. 7 5 11
3. Constr. Buc. 7 4 12
4. Olimpia Buc. 7 3 2 2
5. Foresta CIL Piș.

7 2 14
6. ș.N. Oltenița 7 2 14
7. Rapid Buc. 7 12 4
8. Loc. CFR PI. 7 9 6 7

72— 32 18
94— 46 10
74— 37 ÎS

86— 72 12
53—108 12
45— 69 11
21—123

SERIA a H-a

1. USAS Năvodari
2. Cimentul Med.
S. C.F.A. Brăila
4. Ancora Galați
5. Ideal C-vod.4
6. Rapid CER GI.»

* Un meci pierdut prin Repre
zentare

combinații de doî-treî jucă
tori) și, mai ales, apărării 
fermă a dinamoviștilbr, stu
denții le-ău răspuns printr-un 
joc plin de elan, curajos, dar 
totuși insuficient pentru a 
contracara superioritatea ad
versarilor.
8, Cernea 11,. Diacor.esct 
Novac 16, Visner 20, Drăgo- 
mirescu 2 
răsit terenul din primul mi
nut) pentru Dinamo, respec
tiv DudeScu.4, Hăneș 19, ț'ur- 
căreahu 4, NicuTeseu 6, Geor
gescu J8, Popa 4, Molin 4, 
Bulat 2.

I.E.F.S.-I.C.H.F. București 
71-63 (35—36). Extoem de dis
putat pînă în min. 30, meciul 
a fost decis de cîteva inter
cepții urmate de contraatacuri 
prompte ale studenților, ăc- 
țiuni facilitate de greșelile 
formației I.C.H.F. la care se 
vădește. încă insufictenta coe- 
ziurie. în general, partidă a 
fost plăcută, sbectaculoăsă, ie- 
temente lă care ău coritrifeiiit 
ambele echipe. Au înscris An
tonescu 19 (cel mai bun d'e 
țte teren), Dan Rdmăh 9, 
Scorțăscu 8, Spiridon 4, Pod- 
Varcu 14, Gh. Roman 9, Iri- 
mie 8 pentru I.S.F.S., respec
tiv Dinescu 14, Niculescu 14, 
Cimpoiaș 2, Gali 8, Chiciu 
12, Cîmpeanu 13. (d.st).

Azi la ora 20, în sala Flo
reasca, Politehnica-I.E.F.S. 
(f.A.).

SERIA a Hl-a
1. Construct. Sv. ____
2. Agronomia Iași 4 3 0 1 31— 6 10
3. I.R.A. Tecuci * 4 2 0 2 12—12 7
4. Constr. Bîrlad 4 10 3 11—21 6
5. Viit. săvinești 4 0 9 4 11—46 4

* Un meci pierdut prin nepre-
zentare

4 4 0» 34—14 12

1. Precizia Săcele
2. C.S.M. Sibiu
3. Politehnica Cluj
4. Chimica T-veni
3. C.F.R. Brașov

SERIA a IV-a
4 4 ft 0.51—15 12
4 3 9 1 85—11
4 2 ft 2 21—28
4 1 0 3 6—30
4 0 0 4 6—85

SERIA a V-a

5 5 0 0 78— 61. Min. Lupenl ___
2. U.M. Timișoara 5 4 0 1 47— 12 13
3. Folit. Timiș. “ * “ ‘
4. Electro. Cv.

5. Inst, mine Petr.

5 2 0 3 75— 34 9 
5 2 0 3 26— 28 9 

t* ’
5 2 0 3 28— 34 9 

Ș.» 5 0 0 5 3—143 4 
pierdut prin nepre-

★
In ultima sa ședință. Biroul 

F.R.R. s-a ocupat și de pro
blema juniorilor. Pe plan com
petițional s-au luat măsuri de 
pregătire în vederea participă
rii Ia „Cupa Națiunilor-F.I.R.A.” 
pentru juniori (Barcelona, 1—7 
aprilie 1969), Pentru îmbună
tățirea situației juniorilor rug- 
byști se va trece, de asemenea, 
Ia alcătuirea unui plan de ac
țiune cu ajutorul altor foruri 
direct interesate.

Lotul național pentru compe
tiția din Spania cuprinde, deo
camdată, 25 de jucători, colecti
vul de antrenori fiind alcătuit 
din Cornel Munteanu (Clubul 
sportiv școlar), Nicolae Ghion- 
dea (Steaua) și Theodor Rădu- 
lescu (Griviță Roșie).

S. Met. Tr.
* Un meci 

zentare

Răâpsjmzînd invitației îede- . Spaniei, Barcelona F. . C. ți

să 
măi 

pe 
: de

rației noastre de specialitate, 
,.7“-le iberic a anunțat par
ticiparea pentru primă oară 
Ia țrădițidnalpl turned inter
național dotat cu „Cupa 
orașului bucurești**.

Antrenorii Domingo Ber- 
cenas Gonzalez și Jo'se Vilă 
Puști vor aduce lă București 
un Iot de 17 jucători cil 6 
medie de vîrsf.ă de 23 de âni. 
Cej mâi mulți dintre hand- 
bâliștii care vor face depla
sarea aparțin cluburilor Atle
tico Madrid (8) — campioana

B. M. Grannllers (cite 4). Ste
lele formației spaniole sînt 
Jose Alcaide Garcia (41 riri 
Internațional), Santiago Gil 
Nieto (29) șț Juan Mbreta 
Ăltisân (24). Din lotul anun
țat mai fac parte: Jose Pe- 
rămori Acosta, Jesus Guerrero 
Beizțegui, Antonio Almandez 
Penăportari,. Fernando Fer
ii ândez de Miguel, Jose Ra
mon Gamboa Osia, Javiăr 
Garcia . Cuesta, Arne Roland 
Jervrud, Miguel Prat Palan, 
Ebenterio Mirâte Costco, Oc

tavio Arraez Păya, Jose Ja
vier Solanes Julvez, Jose 
Rochal Morales, Alfredo 
Alonso Valenciano, Fernando 
de Andres Marin, Antonio 
Sagarra Mut, Francisco Lo
pez Balsellă, Antonio Medina 
Balenciaga și Juan Garcia 
Grau (ultimii doi sini de- 
butanți).

în fotografia noastră, echi
pa Spaniei înaintea partidei 
cîștigătă anul acesta lă Ma
drid, în fața Islandei, cu 
29—17.

Luptă, pentru minge, sub panoul echipei I.C.H.F.
Foto i N. AUREL

Begăi cu o victorie foarte {pre
țioasă. în afara celor trei e- 
vidențiați, am mai remarcat 
de la Timișoara pe Erdey și 
Lenart. Au arbitrat foarte 
bine. C. Armășescu și P. Spi- 
ru (p. iv.).

POLITEHNICA BRAȘOV- 
FARUL CONSTANȚA 81-55 
(42-18). Joc plăcut, cu acțiuni 
frumoase la ambele coșuri, 
cîștigat, pe merit de gazde. 
Ei au avut inițiativa în per

Gh. Roșu (Brașov) și Gh. Pa- 
raschiv (Suceava). (GH. AR- 
SENE — coresp.).

TURISMUL COMPETIȚIONAL
ȘI-A DESEMNAT CAMPIONII INDIVIDUALI

UNIVERSITATEA . CLUJ- 
POLITEHNICA IAȘI 65-43 
(40-20). Joc la discreția gaz
delor. Nivel tehnic mediocru. 
Oaspeții au prezentat o for
mație foarte fragilă. Remar- 
cări î Riihring și Simon de 
la clujeni, Cornilă și Moises- 
cu de Ia ieșeni. Au arbitrat 
St. Palici (Brașov) și El. Sa- 
roși (Cluj) în lipsa arbitrului 
din Tg.-Mureș. (V. MOREA— 
coresp. principal).

Dinamo București-PoIitehnL 
ca București 79-61 (33-26).
Atacurilor dfecise (bazate pri 
acțiuni individuale sau pe

La capătul unui adevărat 
,,maraton al cupelor", orienta
rea turistică și-a încheiat activi
tatea competițională pe acest 
an, desemnîndu-și campionii 
republicani, la individual.

Din cele 36 de competiții fn- 
terjudețene, dotate cu cupe, 
— unele devenite tradiționale 
(„Ecranul", „Gențiana", „Buso
la de aur”, „Rulmentul" etc) — 
Federația română de turism-al- 
pinism a nominalizat, la în
ceputul anului, 12 concursuri Ia 
care părticipanții puteau obți
ne puncte ce contau pentru 
clasamentul individual și, tot
odată, pentru cîștigarea unul 
loc în loturile reprezentative, 
în aceste 12 cupe nominalizate, 
se luau în considerare, pentru 
clasamentul final, cele 
bune 10 rezultate.

O dată cu desfășurarea 
mei competiții — „Cupa 
mentui" — în organizarea ex
celentă a brașovenilor, care 
prin G. WeissSrtel au primit 
și distincția oferită de F.R.T.A.

jA’

mat

ultî- 
Riit-

pentru „cel mai bun organizator 
de competiții pe 1968“ — ș-ă 
putut trece la calculul puncta 
jului general realizat de fle
care sportiv. Titlurile de cam
pioni pe anul 1968 gu revenit 
următorilor sportivi : seniori — 
Klaus Schuller . („Rulmentul" 
Brașov); senioare — Mariana 
Abrudan („Ecranul" București) 
care a cîștigat titlul la o infl 
mă diferență de puncte față de 
Georgeta Liță; gld-boys - 
Heinz Dezideriu (Sibiu).

Totodată s-au decernat titlu
rile de campioni naționali ta 
categoriile juniori și tineret. Au 
intrat în posesia titlurilor: 
Constantin Alexandrescu (Clu
bul sportiv „Cutezătorii” — de 
Ia Palatul pionierilor BiictireȘti) 
— Ia juniori; Ileana Chivu 
(Voința București) și Scariat 
Rosetti (I.P.G.G.-București) lă 
tineret.

Pentru 
studiază 
unui nou
campionilor individuali ai țării.

Biroul Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică 
și. Sport și Comitetul Olim
pic Român mulțumesc pe 
această cale tuturor celor 
care, cu prilejul Jocurilor 
celei de-a XlX-a Olimpia
de, au adresat mesaje de 
încurajare Sau de felicitare 
sportivilor români, antre
norilor, medicilor, activiști
lor care du participat Ia 
marea competiție Sportivă 
din Mexic.

Urmărind finalele „Cupei 
speranțelor”, vom menționa că 
fortțlățille de floretă băieți 
au fost singurele tare au con
firmat o valoare constant re
cunoscută și, implicit, ridicată. 
Tinerii trăgători bucureșteiii 
s-au detașat și anul acesta, cu
cerind cu destulă ușurință tro
feul. Terțetljl Gabriel Ursovicî, 
Aurel Ștefan șl Gh. Burlea s-a, 
impus de o manieră car® le-a 
și facilitat obținerea unor sa
tisfacții maxime. Toți sînt în 
progres tehnic și manifestă tin 
plus de maturitate tactică. Pen
tru ei â® impune, de-acum, un 
program competițional cevș 
mai select, mai „tare" și cit 
mai .multe concursuri îiiterria- 
ționale.. Completată cu Petruș, 
echipă Bucureșțmluî reprezintă, 
de fapt, o veritabilă națională 
de tineret, avînd în rezervă, 
deocamdată, pe unul din oră- 
denii Ruff, Cioară și HetZ.

*

S0re deosebire, de anii pre
cedent!, floreta fete a convins 
măi puțin, îndeosebi echipele 
București și Satu Mare, cele 
mâi bine cotate. A intervenit, 
așa cum anticipasem, un oa
recare echilibru între formații, 
încep să se desprindă din ano
nimat mai ales floretistele din 
Constanță. Iar Ia orizont. se 
mai vede o echipă, cea a Cra- 
iovei, pusă pe fapte mări. în 
schimb, unele individualități 
valoroase n-au reușit să-și e- 
tălăze întregul lor rfegistru de 
cunoștințe sau ău evoluat cu 
prea puțină convingere. Chiar 
și Adriană Moroșân, cite ă-â 
detașat het de celelalte, ă foăt 
depârte de vâloăreâ ei reală. 
Floretistă care întrunește toate 
atributele pentru a deveni, 
chiar din anul viitor, o titulară 
a naționalei de senioare tre
buie să lucreze mai mult, mai 
stăruitor -atît pe linia pregă
tirii fizice cit Și pe ceă a de- 
săvîrșirii tactice. Eva Lenghel 
a fost inegală: cînd impetuoasă 
și lucidă (vezi meciurile cu 
București fi, Tg. Mureș), cînd 
estompată ca personalitate (Bu
curești A, Constanța). Ea n-a 
tonfirmat succesul de la Mag
deburg. Foarte departe de a-Și 
valorifica tehnica și finețea —

Suzana Saplontai. In schimb, o 
altă tînără floretistă din Tg. 
Mureș, Lucia Briscan, demon
strează, cu fiecare concurs, că 
este posesoarea Unor calități 
incontestabile, care o recoman
dă lotului național de tineret. 
Poște Ia viitoarele întreceri in
ternaționale sg va ține seama 
și de... existența ei. Mici decep
ții (să sperăm, trecătoare) —

de dată aceasta, după 
multe emoții și numai datorită 
descompletării de ultinj mo
ment a echipei lașului. Este ne
cesar ca Bănică, Georgescu și 
Creițăru să Valorifice tnăi mult 
situația favorizată pe care o 
ău prezență în mijlocul ,iot 
a Unui specialist Țtidbr Iliă 
— dintre cei mai reputăți (dacă 
nu chiăr cel măi biiii, in âcii-

Citeva considerații pe marginea finalelor „Cupei speranțelor'*^ 

primul test pentru C.M. de tineret, 1969

vitate lă â'ceăstă • oră) — 
căute să-și însușească cit l 
multe din secreiele săbiei, 
cară acesta le cunoaște atît 
bine.

odisee pentru antrenorii! A3. 
Gurath și acum și pentru cohf, 
univ. A. Cacuci — a atîrriat 
greu în balanță bunel compor
tări. Așteptăm intervenția 
promptă a federației de spe
cialitate, pentru a riu asista iâ 
dispariții a două centre cară 
reprezintă, miilt (și ar ptiteâ. re
prezenta și mai mult) pentru 
scrima noastră.

reușit să-și e-

Găbriela Ștefânescu și Lumini
ța Popescu.

Spada — neconcludentă. Pri
ma echipă a Bucureștiului, cu 
nume noi, a reușit să termine 
în frurite înaintea unei con
sacrate, ca selecționata Craio- 
Vei, lă această finală, de nere
cunoscut. Am avut întotdeauna 
cuvinte de laudă ’Ia adresa an
trenorului Paul Ghinju. De 
data aceasta, însă... Ă crescut 
vizibil echipa dip Cărei. Omul 
neobositelor .. căutări, care este 
antrenorul Androne Covaci — 
un rarisim exemplu de perse
verență șl de modestie — a 
fost la un pas de marea sur
priză: loeul I. Ca individuali
tăți ău plăcut C. Bărăgan, de 
fapt principalul factor al vic
toriilor echipei București, Tr. 
Bălan, cu mai multă acurateță 
și ca ținută și ca stil, Paul Su- 
ceveanu șl Lâdislau Baroti, pe 
care așteptăm să-i revederii cit 
de curind.

*

,. Sabrerli din Ploiești au cu
cerit pentru â treia oară con
secutiv „Cupa speranțelor",

enul viitor, F.R.T.A. 
problema instituirii 
sistem de stabilire a

LOTO PRONOSPORT
V-AȚI PROCURAT BILETE PENTRUCONCURSUL EXCEPȚIONAL PRONOEXPRES?

SÎMBĂTĂ 9 NOIEMBRIE, ULTIMA ZI. DUMINICĂ TRAGEREA
De la începutul anului și pînă 

în prezent, Administrația de 
stat Loto-Pronosport a distri
buit peste 750 de autoturisme 
de diferite mărci și capacități- 
Un bun prilej de a obține un 
autoturism cu o sumă in
fimă față de valoarea lui îl re
prezintă concursul excepțional 
Pronoexpres din 10 noiembrie, 
la care ss atribuie în număr 
NELIMITAT autoturisme: 
„VOLGA”. „RENAULT 10 MA
JOR". „MOSKVICI 408“ cu 4 
faruri și radio și „SKODA 1000 

In afară de aceste auto
turisme, prin tragere la sorți 
se mâi atribuie: 2 „WARSZA
WA" 2 „RENAULT 10 MA
JOR”, 4 „MOSKVICI 408“ cu 
4 faruri și radio și 2 „SKODA 
1000 M.B.“.

Se mai atribuie 100 de ex
cursii (50 x 2 locuri) cu petre
cerea REVELIONULUI la 
BERLIN, și premii în bani (de 
valoare variabilă și fixă).

Rețineți î Sîmbâtă 9 noiem-i 
brie 1968, este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor.

4», Tragerea LOTO jiă snjinej

8 noiembrie, va avea loc la 
București, în sala
Doamnei nr. 2, cu 
la ora 19. Tragerea 
difuzată.

Nn uitați, astăzi

din strada 
începere de 
va fi radio-

Nu uitați, astăzi este ULTI
MA ZI în care mai aveți posi
bilitatea să vă procurați bile
tele.

PRONOEXPRES
TRAGEREA CONCURSULUI 

NR. 45 DIN 6 NOIEMBRIE 1968
EXTRAGEREA I : 43 1 15 11 23 

39.
Fond de premii : 486 232 lei din 

care 72 488 lei report categoria I.
EXTRAGEREA A II-A : 6 40 26 

36 3 33 24.
Fond de premii : 326 634 lei.

PREMIILE 1 
DE 

DIN 1

LOTO
întregi și sferturi 
LA TRAGEREA

L NOIEMBRIE 1968
i I : 1 variantă întrea-
i lei: a Il-a: 7 a 17 929 

4 482 lei: a Ill-a: 85 ă 
107 a 401 lei: a IV-a:

Categoria
gă a 89 648 
lei; și 2 ă
1 604 lei și . .
394 a 440 lei șl 459 a 110 lei; a 
V-a: 670 a 288 lei și 1 047 a 72 
Iei.

Premiul de categoria I; a fost 
obținut de participantul Pașca 
Gheorghe din Hunedoara;

Semne
Mureș și 
săli de lucru

*

de întrebare Ia Tg. 
Cluj. Absența unor 

o adevărată

*

, „Cupa speranțelor" n-ă fsșt 
decîț Un .prim test pentru C.M; 
de tineret. Uri prim criterii!; 
Să așteptăm și concursurile 
care urmează — finalei® junio
rilor mari și „triunghiularul” 
de tineret România-Iugoftlăvia- 
U.R.S.S. Să le așteptăm, dâr să 
ne și pregătim în mod adecvat.

Tiboriu STAMA

iNCEPlND DE ASTĂZI:

PROBA COMPLETĂ LA CĂLĂRIE

Iubitorii echităției din Capi
tală au prilejul să urmăreas
că, începînd de astăzi,. Întrece
rile campionatului național la

ANTRENOR BĂTĂUȘ

proba completă. Participă că
lăreți de Ia Steaua, Dinamo; 
C.S.M. Iași și Progresul Cra
iova.

întrecerile se desfășoară 
după următorul program: joi 
(oră 9) șî vineri (oră 10) — dre
saj, sîmbătă (ora 8;30) ~ fond, 
durhinică (ora 10) — obstacole. 
Cu proba completă se irichște 
activitatea competițională ofi
cială ecvestră din acest ah.' 
Concursurile de joi, vineri și 
duminică au loc pe baza hi
pică Dinămo (lingă pădurea Bă- 
neasa), iar cel de sîmbătă, pâ 
terenul IAJS. Roșia (Tunari).

UZINA DE POMPE
dați pentru forma de ucenicie la locul de muncă cu durata 
de 2 am și fără examen de admitere la următoarele meserii:

- turnător
- strungar
- frezor
- electrician

înscrierile se primesc Ia sediul uzinei pînă la dată de 
9.XI.1968.

Pentru înscriere candîdafii vor prezenta certificatul de ab
solvire a 8 (7) clase, original, certificatul de naștere (copie 
legalizată); fișa copilului de la 0—15 ani, analiza sîngelui 
făcută în 3 săptămîni înainte de examen ; examenul pulmonar.

Se primesc, de asemenea, candidați pentru cursuri de 
calificare de 10 luni la meseriile de turnători și strungari 
în următoarele condițiuni :

— Absolvenți a 7 (8) clase (pentru meseria de turnător se 
primesc și cu 4 clase).

— Cei născuți pînă în 1949.
— Domiciliul stabil în orașul București și comune sub

ordonate.
— Vîrsta maximă 35 ani.

RAFINĂRIA PITEȘTI
angajează de urgentă următorul personal:

- Maistru principal pompe compresoare.
- Maistru principal electrician PRAM.
- Maistru principal A.T.M.
- Operatori prelucrare țiței și operatori chimiști

categoriile 6, 7, 8.
*■ Muncitori electroniști categoriile 6, 7, 8. 

Se asigură locuință la bloc în orașul Pitești.

Din partea clubului sportiv 
Metalul Hunedoara ne-a parve
nit un referat asupra compor
tării antrenorului de atletism 
IOSIF BIRO, din care redăm 
ci ie va pasaje elocvente:

„Ca ocazia pregătirii comune 
organizate la Cugir, antreno
rul Biro A BĂTUT PE SPOR
TIVUL CACOVEANU GHEOR- 
GRE, pe fnotlv că acesta nu a 
intrat în cameră cină i s-a 
spus. In tabăra de pregătire de 
la Păltiniș același antrenor L-A 
BĂTUT ȘI PE PECA CON
STANTIN, deși i s-a atras a- 
țenția că sportivul a plecat 
în stațiune fiind trimis de an
trenorul G. Băleanu. Lâ 21 sep
tembrie, cu ocazia unui concurs 
de verificare la Clu}, I. Biro A 
BĂTUT PE ATLETUL IOAN

PAUL, fără ca acesta să fie 
vinovat",

Lă cele de mai sus se adau
gă o Serie de întîrzierl de la 
antrenamente, nerespectareâ 
programului, atitudine necores- 
puhzătoare față de ceilalți an
trenori și față de conducerea 
clubului, lovirea (la 29 septem
brie) a utiiiiă dintre oamenii de 
ordine de la stadion !

Un asemenea exces de zel se 
cerea temperat prin măsuri e- 
nergice, pe care de altfel con- 
ducerea clubului nu a întîrziat 
să Ie ia. într-o Ședință consa
crată analizei abaterilor săvîr- 
șite de antrenorul Iosif Biro, 
biroul clubului a hotărit retro
gradarea acestuia pe timp de o 
lună șî jumătate de la categoria 
a IlI-a la a IV-ă.

INTRIPRINDEREA

INSTAIAJII BUCUREȘTI
sir. Pictor Veron* nr. 17. 
telefon 12.14.21; angajează 

șef depozit și contabil 1 — 
șantierul Govora; contabil I 
— șantierul Craiova/ șef 
serviciu contabilitate șantie

rul Tar. Mureș

In curInd pe ecrane... In curInd pe ecrane...

COLUMNA
regia: Mircea Drăgan scenariul: Titus Popovici

In curInd pe ecrane...In curInd pe ecrane...

UZINA AUTOBUZUL BUCUREȘTI str. Ostrov nn 5, sectorul 5 
angajează de urgență muncitori, necalificați, pentru a se califica 
In meseriile de vopsitori industriali și tinichigii auto, prin cursuri 

de scurtă durată (10 luni)
— frezori pentru mașini de frezat 

Dekel
— tinichigii auto
— strungari
— vopsitori
— lăcătuși
—• sudori
— șlefuitori
— galvanizatori și conducători auto 
Pentru orice relații adresâti-vă lă te

lefon 23.55.05.

Cei interesați trebuie să aibă 7 sau 8 
clase elementare și stagiul militar sa
tisfăcut. Vîrsta maximă 40 ani.

Pe timpul școlarizării vor fi salarizați 
cu 734 lei lunar.

De asemenea, angajează
— maiștri
— maiștri
— maiștri
— maiștri
— maiștri

forjori 
strungari 
construcții metalice 
vopsitori industriali 
galvanizatori

I

f

MW
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ECHIPA ROMÂNIEI LA EGALITATE CU REPREZENTATIVA ANGLIEI
ÎNTRE ORELE 13 ȘI 17,30...

(Urmăre din pag. 1)

10 minute înainte d« fîuieru» 
inaugural, antrenorul român, vă
dit emoționat, își exprima, cu 
temere, speranța. -Dacă rezistă 
în prima repriză, băieții vor că
păta mai multă încredere șl își 
vor da drumUL.l".

(n.a. — Așa a șl fost).

SUPERSTIȚIA ECHIPEI ENGLEZE

Notăm ill'-le britanis care va 
începe partida. Scriem și numele 
rezervelor : West — hr. 12, Me 
Nâbb — hr. 14, Bell — nr. 15, 
Thompson — hr. ia. După cum 
vedeți, iilineni nu poartă tricoul 
cu nr. 13...

Chiar șl campionii mondiali 
șînt superstițioșii

t X, 1
■ Cobortau. â dată cu eeie , două 
echipe, spre teren. Pa asfaltul 
tunelului, crampoanele jucători
lor creează o rezonanță de ră
păit. de tobă. Ecoul, amplificat de 
tunel, se comunică spectatorilor, 
care simt că vin echipele. Ca la 
box, jucătorii celor două echipe 
se privesc reciproc, flecare scru- 
tindu-și adversarul direct.

...Cele două șiruri de fotbaliști 
au pornit spre teren. Ajuns în 
dreptul nostru, căpitanul tricolo
rilor, Bărbu, ne. șoptește discret: 
„X, I. In orice caz, nu ieșim în
vinși de pe teren...*.

ACUM VINE ^„BĂTAIA PEȘTE-

S-a încheiat prima repriză. Ne 
întoarcem lâ cabine. Ușă vestia
rului cu steagul britanic este în
cuiată. La jucătorii români pu
tem ajunge. Sint, măreați do 
efort, dar .fețele lor trădează 
calm și o liniște evidentă, în 
comparație cu clipele dinaintea 
partidei. Auzim voci i -Putem 
aa-i batem !« Pîrcălab zimbește 
semnificativ șl ne strecoară prin
tre dinți : .Acum vine bătaia 
peștelui. Cred eă piiteza da 
gol...“.

„MI-A PLĂCUT TOT, MAI 
PUTIN REZULTATUL"—

Deci, 0—0. Jucătorii se în
dreaptă «pre cabine. slntercep-

tat* pe scări, Bobby Charlton, 
un taciturn »cu diplomă*» are 
amabilitatea să ne mărturisească, 
Intr-un stil pe ctt de telegrafie, 
pe atît de precis : i,Ml-a plăeut 
tot. Joc, ambianță; public. Rezul
tatul doar mă nemulțumește...*,

PETER LORENZO: „PTRCALAB 
MAI PERICULOS DECÎT BALL!"

După încheierea partidei; ne-am 
întreținut cu cîțiva dintre ziariștii 
englezi venlțl să urmărească me
ciul. Distinsul confrate Peter Lo
renzo, trimisul special al ziarului 
londonez „The Sun", ne-a comu
nicat clțeva din impresiile domi
nante lăsate de acest joc. „Re
zultatul 11 consider perfect echi
tabil. E drept, personal, m-aș fi 
așteptat la mai mult de la echi
pa noastră. Did „ll“-le român, 
am remarcat patru Jucători: 
Pîrcălab, Barbu, Mocanu și Dinu. 
Despre primul, pot spune că a 
fost mat periculos deett Bal! care 
a avut totuși azi o zi bună*.
SIR ALF RAMSEY : „SÎNT MUL
ȚUMIT DE JOCUL ECHIPEI 

MELE !"
Așteptat destui de îndelung 

după încheierea, partidei de că
tre ziariștii străini, șl români, 
celebrul manager al campionilor 
lumii a apărut Intr-un tîrziu, 
pregătit pentru asaltul prfesel : 
„A fost un meci interesant, util 
pentru echipa Angliei. Sînt mul
țumit de evoluția el. Sînt de pă
rere că ieșirile pe , continent șl 
întîlnirile cu fotbalul european — 
intre care cel românesc ml-a fă
cut o bună impresie — favori
zează progresul nostru*.

„ROMÂNII PUTEAU CTȘTIGA»

feFair-plây de ambele părți, 
pubuc cald, rezultat Just; deși 
românii âu avut mal multe si
tuații de gol. Cu oărecan șanse, 
echipa gazdă putea ctștiga par
tida".

L-am citat pe conducătorul jo
cului; 
Fală.

cehoslovacul Radoslav

O DOVADA CA FOTBALUL 
ROMÂNESC ARE RESURSE 

în tabăra română, bucurie.
Barbu ne amintește că a ghicii

Ochiul 
specialistului 
CONSTANTIN TEASC A: 

Cred că am fi putut cîștigțâ 
acest meci, dacă fotbaliștii noș
tri ar fi acționat tot timpul 
fără complexe, așa cum du fă
cut-o,r adesea, în repfâia a il-a. 
Câ să nii mâi vorbesc despre 
posibilitatea pe care ar fi afbut-o 
de a realiza această performââ- 
ță o formație a noastră in cea 
mai bună zi a ei, Oricum, se
lecționata română a evoluat 
bine, fotbaliștii noștri de bază 
fiind. MOCANU, GHERGHELI 
și DUMITRACHE. Englezii aU 
realizat uh joc constructiv, ne- 
bazindu-se nici uh moment pe 
incidente norocoase, dar n-au 
acționat in viteză, oferindu-ne, 
in general, o imagine nu îâ- 
deajuns de. convingătoare.

N. DUMITRESCU: Cel mâi 
curat a jucat apărarea noastră. 
Aș putea spune că n-a făcut 
nici o greșeală, nici de plasa
ment, nici de intervenție. Acest 
lucru a dat curaj și înaintași
lor, care au supus în partea a 
doua a jocului unei presiuni 
puternice poarta lui Banks. Pă
cat că Dobrin a „ținut jocul", 
anihiltnd astfel multe momente 
cînd puteam să-i surprindem pe 
englezi. Mai important însă de
cît rezultatul — mai ales că e 
vorba de un meci amical — 
ceea ce trebuie de reținut din 
partida de astăzi este evoluția 
mulțumitoare a echipei noastre, 
jocul ei tehnic, organizat, de 
un bun nivel. !

VIRGIL MĂ RDĂRESC U : 
După părerea mea, jocul a 
fost de un bun nivel tehnic. 
Fotbaliștii noștri au căutat să 
țină pasul, în joc, cu campionii 
mondiali și au și reușit acest 
lucru. Este evident că ei pot 
mal mult decît au arătat în alte 
partide. Mă bucură acest re
zultat de egalitate, care, deși 
â fost obținut într-o întîlhire 
amicală, va avea totuși ecout 
dat fiind reriumele adversarilor 
noștri. Apreciez, de asemenea, 
nota de deplină sportivitate 
care a domnit pe teren. Oaspe
ții și-au putut da seama că 
„fair-play"-ul a încetat de a 
mâi fi un cuvlnt pur englezesc. 
Englezii au demonstrat ceea ce 
înseamnă jocul colectiv, echipă 
apărîndh-se șj atacînd aproape 
cu toți componența ei. Și 
aceasta, dintr-o clipă jntf-âtîa. 
Din echipa noastră mi-au plă
cut în mod deosebit BĂRBU, 
GHERGHELI, DUMITRACHE, 
DINU și MOCANU.

COLEA VILCOV: Fără fal
să modestie, în partida de as
tăzi fotbaliștii români au fost 
cei care au dat „culoare jocului" 
prin viteză, ardoare și chiar 
prin unele execuții tehnipe. Am 
avut însă ocazia să învățăm și 
unele lucruri de la englezi: să 
dăm drumul la balon, să jucăm 
pentru echipă și nu pentru â 
cîștiga galoane personale, âșa 
cum încearcă mereu Dobrin. Și 
azi el n-a reușit de loc. Știu că 
unora nu le-a plăcut prea rrțult 
Bobby Charlton. Dar s-a văzut 
că el rămâne un jucător de 
mare valoare prin intuiția sâ, 
prin participarea sa directă în 
atac și apărare.

ILIE SAVU: Âu fost momen
te în partida de astăzi, cînd 
jucătorii români au dat satis
facție publicului. Pîrcălab a fost 
periculos în repriza a Il-a. Dar 
el a și stricat multe acțiuni, în 
aceeași măsură în care și-a aju
tat echipa. De la englezi mi-au 
plăcut cel mai mult BALL șt 
BOBBY MOORE.

PARCĂ AM MAI 
ÎNTINERIT PUȚIN...

(Urmare din pag. 1) 
dorinței de ă ține s'trîns armă
sarul, de rasă din față. Au re
ușit și merită toate felicitările 
noastre. Vreau Să scriu cu 
majuscule numele lui Dumi
trache, acest jucător extra
ordinar care dezavantajat net 
de fizic a luptat de la egal 
la egal cu masivii fundași 
centrali englezi. O partidă 
mare a făcut Nunweiller VI, 
ca și Ghergheli. Nu pot să-l 
uit pe Lucescu și mai ales 
pe Mocanu. tacitlirnul Bar
bu cred că nu poate lipsi de 
aici înainte din nici o națio
nală. De multă vreme nu 
mi-a dat cineva o atît de 
mare siguranță. Cit despre 
Pîrcălab, la pauză eram ga
ta să scriu că mitul său e 
spulberat, că din faimoasa 
săgeată a ©arpaților n-a măi 
rămas decît resemnarea și o 
lipsă de chef de joc supără
toare, dar a venit repriza a 
doua și din nou mi-ăm â- 
mintit de omul nostru drag 
de altă dată. Să fi îmbătrînit 
Pîrcălab ? Eu cred că nu... 
Dar bănuiesc că Năsturescu 
ar fi fost azi o revelație.

In sfirșit, numărul 10, a- 
ceastă minune blondă de 21 
de ani, Dobrin. Ce păcat că 
marea orchestră tehnică pe 
care o ascunde în picioarele 
sale cîntă numai pentru si
ne... Cine să-l convingă că 
fotbalul înseamnă gol mat 
întîi și pe urmă aria per
sonală...

tntr-un cuvînt, a fost fru
mos, parcă am mai întinerit 
puțin și tot mai sperăm că 
vine și vremea cind ne vom 
bate iar pe la casele de bi
lete ca să putem vedea un 
meci de fotbal...

ROMâWEF
Politehnica București, Chi
mia Rin. Vîlcea — Electro- 
putere Crăiovă, Victoria Că- 
lan — Metalul Hunedoara, 
Minerul Anina — Metalul Tr. 
Severin, U.M. Timișoara — 
C.S.M. Reșița, Minerul Baia 
Mare — Olimpia Oradea, 
Arieșul Cîmpia Turzii — 
C.F.R. Cluj, Soda Ocna Mu
reș — Gaz metan Mediaș, 
Chimica Tîrnăveni — C.S.M. 
Sibiu, Oltul Sf. Gheorghâ — 
Steagul roșu Brașov.

Jocurile vor începe la ora 
13,30,

Cornef la poarta lui Banks! Dumitrache și Pîrcălab încearcă să intercepteze centrarea lui Lucescu, dar masivul goal 
keeper englez prinde cu siguranță...

același Hurst încearcă poarta); 
dar mingea expediată de el tre
ce departe de buturi.

E, totuși; o perioadă de , ini
țiativă â echipei noastre, Băieții 
aleargă mult, imprimă partidei 
un ritm rapid. Oaspeții vin îna
poi, se dublează și în situații 
critice trimit baloanele în cor
ner.

MIN. 70 : Lucescu, deschis de 
Dinu, și acesta se apropiase pe
riculos de colțuL careului mic, 
dar a fost deposedat.

MIN. 72 : extrema noastră stin
gă,, lâ 17 m; în poziție ■ laterală,- 
este oprită prin fîiuiț, Gherg.hell 
execută lovitura .litieră.. Bălphlil 
se, lovește de “ Mijiți" care prote
jează poarta lui Hanks. . Dobrih 
încearcă o reluare dar mal. Piuit 
liftează. II imită Nunweiller VI 
fără să finalizeze,

MIN. 75 : atacă oaspeții cu 6 
jucători, însă apărarea noastră 
(se evidențiază în mod deosebit 
Mocăhii și Bărbu) feste lâ post 
și. rezolvă cu succes situâțlâ.

MIN. 76 Pîrcălab centrează, 
iar Dumitrache, aflat pe liniă 
careului de 16 m, încearcă o 
foarfecă pe spate, faultîndu-1 pe 
Newtpn. Cu totul involuntar. 
Fundașul englez va relua jocul.

MIN. 77 : Domide îl înlocuiește 
pe Dobrin. cârc n-a corespuns în 
această partidă (a ținut mult ba
lonul, ,’â pasat, deseori la adver
sar). Această schimbare este tar
divă. Mal sînt 13 minute și debu
tantul Domide n-are timp șă se 
încălzească, să intre în atmosfera 
jocului și să facă vreo... minune. 
Și Intr-adevăr, așa â fost.

MIN. 79—80 : forțează englezii 
șl domină mijlocul terenului de

pronosticul; Pîrcălab își exprimă 
regretul de a fi trecut pe lingă 
victorie... Dintre antrenorii ro
mâni, Angelo Niculescu ișl ex
primă satisfacția pentru evoluția 
frumoasă a elevilor săi, pentru 
curajul șl dăruirea lor. Iar Ion 
Șlclovan, secretar general al Fe
derației române de fotbal,- con
cluzionează : îĂceșt 0—0 șl hu 
numai scorul, ci și desfășurarea 
partidei sini probe că fotbalul 
românesc are reale resurse. Mai 
trebuie. Insă, multă muncă, pen
tru ca el să se afirme hotărît pe 
plan european".

MINUT CU MINUT DE LA O POARTĂ LA ALTA
j: (Urmare din pag. 1)
luftează șl Dumitrache revine, re- 
lulnd din apropiere razant.

MlN. 3 : din nou un atac al 
echipei noastre. Dobrin. pasează 
lateral Iul Gherghell, acesta cen
trează și Labone respinge cu ca
pul.

MIN. 47. Dobrin. fi deschiife în 
adîncime pe Lucescu. Un sprint 
lung al acestuia, talonât de 
Wright. în ultima fracțiune de 
secundă,, acesta acordă corner. 
Jocul se mută,. apoi în terenul 
nostru. încurajați de public, fot
baliștii români revin în atac, pre
ferind însă partea dreaptă, unde 
Pîrcălab. acționează cu oarecare 
timiditate.

MIN. 6 : Pîrcălab combină fru
mos cU Dobrin, reprimește balo
nul în poziție bună, dar . funda
șul . Newton s a repliat Ia timp, 
ari.lhlltnd atacul. Remarcăm un 
fapt interesant : toți jucătorii en
glezi sint & jum-ătâtoâ lor de 
teren.

MIN. 8 : un gest frumos; sportiv 
ăl lui Pîrcălab, care la o acțiune 
rapidă, și-a faultat adversarul. . 
Publicul protestează lă decizia ar
bitrului, dâr extrema noastră ri
dică. corect mina recunoseîndu-și 
greșeala.

MIN. 10 : se accidentează funda
șul Wright. NU putem sa nu he 
reamintim, că acum 29 de ani; la 
primul meci România — Anglia, 
toț în acest minut s-a accidentat 
fundașul dreapta al echipei noa
stre Burger. în locul. Iul Wright 
intră,McNâbti, care, trece pe Stin
gă în. locul lui Newton, acesta 
mutîndu-șe în zona de acțiune a 
lui Lucescu.

MIN. 11 : Mullery îl faultează 
pe Dobrin, la aproximativ 30 m 
de poarta iul Banks. Lovitura li
beră o execută Gherghell, care 
trage puternic, dar peste poartă.

Asistăm; în continuare la cîteva 
rninute dș joc mal puțin intere
sant. Pâs;e lă mijlocul terenului, 
Intercepții, . acțiuni stopate de 
ambele părți-

MIN... 15 : Dobrin îl vede pe 
Gliergheli ; bine, plasat în careu, ii 
pasează, dar Moore este .mal ra
pid șl degajează. Englezii răs
pund prin atacuri simple, cu pase 
lungi, în care excelează Hunt și 
Peters, Acesta din urmă ne dă 
o imagine despre valoarea șutului 
șă.u în min.,17, cînd, după o lo
vitură liberă trage puternic, nu 
nitilt, însă peste bara porții lui 
Gorneâ.

MIN. 19 7 echipa noastră Iniția
ză .O . acțiune pe partea stingă. 
Mingea trece rapid de lâ Luces- 
eu. la Dumitrache, apoi la Dobrin; 
rare din întoarcere șutează ală
turi de . poartă. Consemnăm în 
secundele următoare două acțiuni 
Irosite de Dumitrache și pîrcălab, 
deposedați de balon în mod facil 
de sobrii apărători englezi.

MIN. 217 Moore pornește în 
Jumătatea de teren a echipei noa-

strei jl deschide pe Ball; cafe 
trage; pe sus. peste bară.

MIN. 22 : Pîrcălab greșește o 
preluare, dar balonul Intră-în po
sesia. iul Șâtmăreanu care, treclnd 
în atac, întoarce spectaculos di
recția .âcțiiinii pasindii-i ,lâl Do
brin, Iar acesta prelungește lui 
Pîrpâlab.. Extremul nostru dreapta 
centrează cu efect, și Dumitra
che, tntr-un spectaculos duel ae
rian cu Moore, reia milimetric 
peste poarta' Iul. Banks ! Echipa 
noastră prinde curaj.

MIN. 24 : .Lucescu. treput. pe 
dreapta; pătrunde, șl centrează. 
Balonul trece lateral, dar. Mo- 
caiiu, apărut ca din pămînt, re- 
centrează. Mopre luftează (!), Du- 
mitrache trage. puternic, tnsă 
mingea se lovește de un apărător, 
ricoșînd la. Ghergtipîi. Din nou 
Șut puternic, deviat în corner de 
tabotie.

MIN. 25: trâirn momente de 
enioție, Mullery pornește un atac 
pâ dreapta, centrează. Gorneâ 
boxează, dar nu . suficient de pu
ternic șl cînd Peters se pregătea 
aă Intervină, Sătmăreanu dega
jează lateral la Mocanu, care 
lămurește situația. In secundele 
următoare, asistăm la un nou 
atac al englezilor. Fundașul New
ton centrează și . Peters reia din 
voie razant cu poarta lui Gorneâ. 
Formația oaspe insistă. Bob.bv 
Charlton dă o pasă ideală în di
recția Iul Mullery, chiar în ca
reul nostru; dar acesta întțrzle.

. MIN. 27—23 : echipa română 
revine în atac. Dobrin șl Dumi
trache ezită la faze decisive, per- 
mițînd lui Moore și Labone să 
lămurească unele situații critice. 
. MIN. 30 : Gherghell îl deschide 
în adîncime pe Pîrcălab. Acesta 
centrează spectaculos, dar Moore 
acordă corner. Imediat consem
năm replica englezilor. Un con
traatac al Iul Hurst este irosit 
chiar de el, prin faptul că a tras 
Pripit, fără forță. Apoi Labone îl 
faultează pe Dobrin. Jucătorul 
nostru execută loviturâ liberă, 
acțiunea curge frumos. Pîrcălab 
pasează Iul Gherghell, acesta lasă 
mingea înapoi lui Șătm-ăreanu și 
fundașul dreapta, venit că un bo
lid, șutează puternic cu stîngul ra
zant cu bara.
. MIN. 34 : se accidentează Petes
cu șl părăsește terenul. în locul 
Iul intră Nunweiller. VT. La capă
tul unei combinații a întregii linii 
de âțac; Nunweiller, Vi trage pii- 
ternl.c, dâr imprecis.

MIN. 39 : asistăm ti o ctursîl â 
Ivi Hunt. El este atacat de Mo
canu, care pasează Iui Lucescu. 
Duel cu Bobby Charlton, engle
zul cîștlgă balonul; este faultat 
șl tot el execută lovitura liberă. 
Panică .în careul nostru, dar Hunt 
^rezolvă* situația faulttridu-I pe 
Barbu, Finalul primei reprize a- 
parține jucătorilor români.

MlN. 42 șl 44 : după ce Moore 
se evidențiase .din nou în... 
atâc. Mocanu nu fee lasă mai pre

porții. De la 6—7 m centrează 
pe jos și apărătorii adverși,- în 
situație dificilă, trimit în cor
ner. Mingea trimisă înalt , de la 
colțul terenului este reluată cu 
capul de Moore, dar Dobrin o 
trimite din nou în fața porții,- 
de unde o respinge fundașul 
Newton.

MIN. 57 : repetate atacuri la 
poarta englezilor, dar șutul de
cisiv, se lăsă, așteptat. Se caută 
o poziție favorabilă. în careu 
însă e aglomerație.

MIN. 58 : e lansaț pe contra
atac Hurst, însă șutul liii de ia 
17 m este apărat - de . Gorneâ..

MIN. 59 : oaspeții, își . creează 
cea măi mare ocazie : Ball exe
cută. uri. excelent,. un-doi . cu 
Hunt. De la 6. m (din. colțul 
careului mic, din partea dreap
tă) acesta șutează pe sus, lîngă 
poartă.

MIN. 60 : se lansează în atac 
Mocanu (așa cum a făcuț(-o de 
multe ori), dar la 20 de me
tri este faultat. Lucescu executăjos .șl trage puternic, dar fără 

succes. „
MIN. 45: înregistrăm primul 

corner acordat de apărarea echi
pei române. Bate Bobby Charlton 
Șl... fluierul arbitrului anunță 
pauză.

în atac fotbaliștii români
...In cabine, toată lumea se o- 

djhtiește. .Ih. t'rlpu'ne se drtrrtî 
aprjhs, s.e lunjejwă. ™«- tata, 
cele două formații 
din pou pa, teren, 
efective. .

MIN. 46: mingea este, „pornită" 
de oaspeți. Dar balonul nu va 
rămlne mult în posesia lor.

MIN. 47 : Gherghell deposedea
ză, îl lansează pe Lucescu, dar 
acesta pâsează lâ adversar.

MIN. 48 : englezii lansează un 
contraatac, pe stingă, unde se 
Infiltrează Hurst. Arbitrul acor
dă o lovitură liberă indirectă 
la intervenția unul apărător 
de-al nostru." Execută B. Charl
ton, puternic șl cu efect dar 
Barbu, atent, respinge cu capul. 
Meciul este în continuare, vioi. 
Balonul e purtat cu repeziciu
ne de la o ptiârtă la alta.. 

. MIN. 43 : Băii, venit mult 
urmă, stopează un atac al 
Bircâlăb, trimlțînd balonul 
corner. Se execută lovitura 
colț însă Sătmăreânu pune ca
păt acestei acțiuni ofensive prin- 
tr-un șut imprecis, departe de 
poartă, mult. înalt.

MIN. 50 : Peters încearcă un 
un-doi cu Hurst, dar Barbu, prin 
alunecare, respinge. Contraatacul 
nu poâte ajunge decît pînă la 
centru fiindcă aici Bobby Moore 
trimite mingea în aut.

MIN. 52,: o excelentă acțiune' 
colectivă a echipei noastre poar
tă balonul ca într-un clasic trel- 
sferturi de rugby. Mocanu — 
Dinu — Gherghell — Pîrcălab, 
lată drumul. parcurs de balonul 
pe care extremul dreapta, cu un 
șut puternic, îl expediază din 
colțul careului de 16 m, aproape 
razant cu bara porții lui Banks. 
. MIN. .63 : se remarcă din nou 
apărarea noastră (mai precis Mo
canu) care stopează un atac al 
lui. Hunt.
. MIN, 54: echipa noastră con
struiește din nou o acțiune o- 
fenslvă pe partea dreaptă (acolo 
unde avea să se desfășoare cele 
mai multe dintre atacurile româr 
nilor), dar Ghergheli la 20 de 
metri de , linia de. fund, este 
fa.'ltat de fundașul Mc Nâbb. 

Exțfcută lovitura Pîrcălab, dar 
oaspeții sînt la post șl resping. 
Englezii; . iii . situațiile de apă
rare, sînt prezenți cu 6—7 jucă
tori, ca apoi; prin intercalarea 
unul fundaș și prin avansarea 
permanentă a lui Mullery să â- 
tace in 6 oameni.

MIN. 55 7 tunarul Hurst 
blează pe stingă șl șutează 
unghi, dar balonul trece 
față porții lui Gorneâ.

MiN.. 56. : jucătorii noștri 
pun bălonul, Pîrcălâb se 
sează . într-o , excelentă 
schițează o pasă dar 
să conducă balonul pe lingă . 
nlâ de fund pînă în âpropierea

‘ discută 
Dar lată, 

au apărut 
cu aceleași

Ih 
Iul
în 
de

unde Moore șl, mai ales, Mullery 
își lansează înaintașii. Linia de 
fundași . a echipei noastre, du
blată de doi harnici mijlocași — 
Ghergheli și Nunweiller VI — 
se arată imbatabilă.

MIN. 82 : atacă echipa noastră. 
Dumitrache prelungește cu capul 
în zona careului de 16 m unde 
se lansase Lucescu. Din întoar
cere. B. Moore degajează nesigur 
și trimite în corner.

MIN. 83 : o nouă cursă reali
zată de Pîrcălab. El se lansează 
pe mai bine de 30 de metri, cen
trează în stilu) său, caracteristic, 
cu boltă și. fefect, dar Labope tri
mite in corner. Din nou âu ini
țiativa fotbaliștii români. Din 
âpărare se iese cu pase frumoa
se. precise, se schimbă destul de 
des direcția de atac, se acțio
nează, pe spații largi, de regulă 
pe partea dreaptă unde Pîrcălab 
eȚ in bună — t‘““- *-■
face mereu

MlN. 83': 
MIN. 87 : 

mentar, Ia za ue , —
lateral — Ghergheli. Lovitura li
beră este A 1.
Pîrcălab. Mingea trece peste bu
chetul de jucători. aflațl în ca
reu! mic șl peste Banks. par ni
meni nu se afla pe partea stingă 
și acțiunea eșuează. Finalul par
tidei este neașteptat de rapid. Se 
depune o muncă intensă, căreia 
îi fac față jucătorii mai dotați 
fizic. Iată de ce la tot acest 
iureș, excepționalul Bo,bțy 
Charlton, era spectator. L-arn 
căutat cu privirile și l-am găsit. 
undeva la centru.

MIN. 90 : se aude fluierul final 
al arbitrului.

dispoziție, unde ișl 
prezența Gliergheli. 
Pîrcălab este fâuitat, 
este oprit neregula- 

25 m de poartă. —

executată înalt de

ătiS căpătui amicalului dintre reprezentativele României fi 
>Ans?iev tabela de W'arcaiAa- rămas-imaculată^ ~~

CUM AU JUCAT ROMÂNII
Englezii ini s-âu simțit. de 

Io? în largul lor, nfereușihd 
să-și valorifice forța de joc. 
Ei s-âu lovit dâ. o echipă o- 
mogenă âtît în ansamblul ei, 
cit și pe. compartimente. Li
nia de fund a echipei româ
ne a acționat cu calm și si
guranță, destrămînd cil 
promptitudine încercările o- 
fensive ale oaspeților, î.ncît 
sarcină portarului Gorneâ a 
devenit astfel destul de u- 
șoară. Am remarcât în mod 
deosebit fermitateâ cu care 
fundașii noștri au luptat pen
tru deposedarea de balon a 
înaintașilor adverși, precum 
și cooperarea lor în situa
țiile mai grele.

Linia de mijlocași, atît CU 
Petescu în compunerea sa, 
dâr mâi âles după introduce
rea lui Radu Nunweiller, a 
fost superioară celei a en
glezilor, fiind astfel în mă
sură să controleze jocul și 
sâ opereze pe o zonă destul 
de lârgă, ceea cp a contri
buit foarte mult la păstrarea 
inițiativei echipei noastre.

înaintarea a marcat, de â- 
semenea, un progres evident 
față de ultimele sale evolu
ții, puhînd imeori în Situa
ții dificile ciperirnențata , a- 
pârare a oaspeților. I se poa
te reproșa însă, o anumită 
lipsă de claritate, deoârece, 
cu toată presiuneâ exercita
tă la poarta lui Banks, nu 
a reușit să-și creeze prea 
multe . siț.uatii favorabile de 
gol. Pe de âltă parte, conși- 
derăm că s-â acționat prea 
mult pe aripa dreaptă, Lu
cescu fiind, astfel, neglijat 
minute . întregi.

Trecînd lâ aprecierile in
dividuale, . trebuie să spu
nem mai întîi că âr fi foarte 
greu să facem diferențieri 
preâ iiiâri între jucători, ieri, 
frecate din ei s-a străduit 
șâ fiî pe inășurâ evenimen- 
thlui și să contribuie lâ reu
șita Spectacolului fotbalistic 
dorit de public. Gre.dem că 
nu greșim, totuși, dacă îi 
vom distinge în mod deose
bit pe Mocanu, Barbu și 
Ghergheli cate, după păre
rea noastră, au făcut. o par
tida excelență. îi urmeâzâ 
Pîrcălab, care, în special. în 
rebrifcâ secundă,.-nc-â făcut 
sâ nfe amiritim de vremurile 
sale bUne. Bine s-âu com
portat Dumitrache, Gorneâ, 
Sâ! mărcanu. Dinu, Pe! escu_ și 
Radu Nunweiller. ' “
mide nu putem 
mic, <’

Echipa României a făcut 
ieri, pe stadionul „23 Au
gust', cel mâi bun joc al său 
din acest an, obținînd, în 
consecință, un rezultat de e- 
galitate, care o nedreptățeș
te, întrucîtva, dar care, evi
dent, o onorează. Pentru că_, 
deși partida a fost lipsită 
de miză, iar englezii n-âu 
reușit Să arate în fața pu
blicului românesc toate a- 
câie calități care le-au adus 
consacrarea și titlul mondial; 
acest 6—0 în fața campioni
lor lumii ne apare, în bună 
măsură, ca edificator asupra 
valențelor reale ale fotbaliș
tilor români, din păcate atît 
de rar (și numai pe teren 
propriu !)* demonstrate.

Ne-âm fi bucurat mâi mult, 
firește,, ca acest scor alb să 
fi fost înregistrat în meciul 
de acum zece zile de la Li
sabona. Și poate că acolo e- 
chipei României i-ar fi su
rlă chiar și victoria dacă a- 
veâ o comportare câ aceea 
de ieri.

în compania celebrei for
mații a Albiohului, fotbali
știi'noștri au lăsat, de la buri 
început, tracul și inhibarea 
deoparte (așa cum nu fac 
din nefericire și pe stadioa
nele din străinătate), 
ționat degajat și cu îndrăz
neală, reușind să-și j—-•—* 
și să mențină inițiativa în 
joc. Combativitatea remarca
bilă, risipa de energie, dăru
irea în joc au fost cîteva din 
atributele lor principale, cu 
care i-au surprins, poate, și 
i-a'u depășit pe adversarii 
lor.

,Dirijorul" galeriei engleze 
pista stadionului 

August"...
lovitura liberă și Mullery 
pinge.

MIN.. 
tent al 
de cei 
intează 
Dobrin, 
ga, la 
însă Mocanu,; de teamă să 
fie contrat de o talpă, reia foar
te .înalta . i2 j

MIN. 65 : o acțiune excelență a 
lui , Dumitrache. îll se lansează 
în atac, conduce balonul în vi
teză, driblează 3—4 adversari, îl 
fenteăză pe renumitul. Moore 
(care ajunge în tușă), dâr aceas-

\\\\\\\^^
Cronici, comentarii și in

terviuri realizate de : C. 
HRANESCU, G. NICOARA, 
C. ALEXE, C. ANTONESCU, 
M. POPESCU, CV. IOA- 
NIIOAIA, fotografii de 
A.’’ NEAGU și F. BRAN- 
DRUP.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^
tă ftțimo&să acțiune nu • con- 
cretizată*

MIN. 67.: un nou. atac poartă 
balonul, pînă îii apropierea ca
reului echipei engleze. Aici însă 
Dobrin prelungește driblingul și 
pierde rningea. Urmează. uh . con
traatac încheiat de Hurst (mereu 

,v

CAMPIONII LUMII ONOREAZĂ 
NOȚIUNEA DE JOC AMICAL

drl- 
din 

prin

re- 
lan- 

.cursă, 
continuă 

11-

Apreciind evoluția forma
ției Angliei — așa cum se 
impune — în funcție de re
plica dată de adversar, în 
speță de fotbaliștii români, 
s-o spunem din capul locu
lui : ieri pe stadionul „23 
August" sarcina campionilor 
lumii n-a fost de loc ușoa
ră. S-a observat aceasta 
de la început, cînd, surprinși 
de „forcing“-ul outsiderului, 
jucătorii englezi au greșit re
petat pase simple (Ball min. 
2 și 3, Peters — min. 8, 
Moore —■ min. 10 Și 16 etc.): 
ca să nu mai vorbim de c- 
xecuțiile tehnice mai com
plicate, cum ar fi pasa lun
gă (Mullery — min. 7, La- 
bone — min. 14), acel vestit 
„kick and rîish“, arma predi
lectă a fotbalului insular, la 
câpitolul „transmiteri". Chiar 
și marele Bobby Charlton își 
amina integrarea în joc, și 
Cind dirijorul nu merge se 
resimte întreagă orchestră. 
Dar avînd la bază elemente 
„piloni", precum SERIOZITA
TEA și PREGĂTIREA ME
TODICA, echipa engleză a 
depășit treptat „punctul 
mort", începind să evolueze 
ceva mai aproape de valoarea 
reală. Eliberat de micile erori 
de pînă atunci — efectuate, 
nota bene! pe lâ mijlocul te
renului, în ășa-zisa zonă 
moartă —- ansamblul lui Ram
sey a început să se exprime 
mâi coerent, contribuind la 
aceasta și portarul Banks... 
primul atacant, care renun
țase la degajările trimise cu 
Ricinul, ța întîmplare. Și nu

pe

res-
64 : un nou atac consis- 
echlpel noastre susținut 

doi fundași laterali : îna- 
Sătmăreanu, pasează Iul 
acesta trimite spre stîn- 

25 de metri de 'poartă;
nu

prea multul oferit, în conti
nuare, poate fi reținut, to
tuși, ca pilduitor, măcar refe
ritor la dinamica mișcării în 
teren. Ei bine, în linii mari, 
s-a văzut limpede că, bene
ficiară a unei bune pregătiri 
fizice, echipa engleză atacă 
și se apără cu 6—7 oameni, 
în funcție, bineînțeles, de ceea 
ce opune adversarul în fazele 
respective.

Compartimentînd puțin a- 
precierile noastre și oprin- 
du-ne, de pildă, la modul 
cum echipa rezolvă situațiile 
de apărare, se cuvine să 
subliniem un fapt deosebit 
de semnificativ: aproape în 
tot timpul celor 90 de mi
nute team-ul englez a căutat 
să răspundă cu un om în 
plus Ia acțiunile ofensive de- 

, etanșate de adversar : Labone 
l-a păzit, de regulă, 
mai avansat vîrf al 
nostru (Dumîtrache),

pe cel 
atacului 

_____  ____ ____ Moore 
l-a supravegheat, în general, 
pe Dobrin (urmărindu-1 în 
repriza întîi, de cîteva ori, 
chiar și dincolo de linia de 
centru), fundașii marginali 
au fost deosebit de atenți la 
încercările de infiltrare 
culoarele laterale.

Care este faptul semnifica
tiv ? Acela că nici formația 
campioană a lumii nu-și per
mite nici pentru o singură 
clipă sa-și subestimeze adver
sarul (indiferent cine 'este 
acesta), finind foarte mult la 
cartea de vizită, in ultimă 
gnaliză, la ceea ce se nu

mește prestigiu. Joc amical ? 
Sensul pe care-1 dau uneori 
unele formații acestei noțiuni

nu fac

au ac-

impună

nu este cunoscut de fotbaliștii 
Iui Ramsey.

Și, desigur, așa se explică 
și faptul ca, în pofida unei 
superiorități teritoriale și a 
unei presiuni mai niari exer
citate la poarta lui Banks, 
.jucătorii noștri n-âu reușit 
să-și creeze ocazii clare d<$ 
gol.

Spuneam că și în situațiile 
de atac se observă intenția de 
obținere a superiorității nu
merice. într-adevăr, echipa 
avansează compactă în tere
nul advers, pe lateral și in 
adîncime se infiltrează simul
tan jucători din liniile dina
poi (Newton, Mullery, Bobby 
Charlton etc.). Dar, ieri, in
sularii n-au avut prea mulți 
sorti de izbîndă : pentru ca, 
pe de o parte. Ball și Peters 
s-au dovedit mai puțin inspi
rați, Hurst și Hunt n-au mai 
alcătuit acel cuplu faimos din 
timpul campionatului mon
dial, iar, pe de altă parte, 
s-o spunem cu satisfacție, și 
apărătorii noștri ajutîndu-se 
între ei și fiind bine susți
nuți și de restul coechipieri
lor, au opus în fața campio
nilor mondiali un zid greu 
de trecut.

Oricum, medaliata cu aur 
Ia „World Cup“ a scos — 
dacă termenul nu este impro
priu pentru o campioană 
mondială — la București, un 
rezultat mai bun decît au 
reușit, anul trecut, tot în 
noiembrie, purtătorii insigne
lor de argint, coechipierii lui 
Uwe Seeler și Beckenbauer...

Despre Do- 
_____ afirma ni- 

, deoarece a jucat prea 
puțin. In orice caz, el ră
mâne o soluție de viitor.mâne o soluție
Din întreg ansamblul, o ex
cepție negativă a Constitili- 
t-o Dobrin, care, prin ten
dința sa exagerată spre drib
linguri inutile a frînat și în- 
tîrziat jocul, atrăgîndu-și de
zaprobarea publicului.

AZI, „CUPA
Azi, are loc o etapă inter

mediară în cadrul „ Cupei 
României", preliminară pen
tru „16“-îmi, cînd vor intra 
în competiție și. divizionarele 
A. Programul este Următo
rul :

Nicolina Iași — Chimia Su
ceava, Victoria Roman •— 
Ceahlăul P. Neamț, Metalul 
Buzău — Politehnica Galați, 
Oțelul Galați — Portul Con
stanța, Dunărea Giurgiu — 
Flacără Moreni. Metalul 
București —Electronica Obor, 
Muncitorul Gura Peniței —



Prin apărarea suedeză aglomerată și bine organizată, Sălceanu și Grozea abia se zăresc.
Foto: V. BAGEAC

NICI REVANȘĂ, NICI EVOLUȚIE ACCEPTABILĂ

ROMÂNIA (tineret) — SUEDIA (tineret) 1-1 (1-0)
Ieri după amiază, toți cei 

Interesați de fotbal așteptau 
cu întreaga lor ființă partida 
cu naționala Angliei și a- 
ceastă stare de spirit a fă
cut, de la început, ca medul 
dintre fotbaliștii—speranță ai 
României și Suediei să pară 
un fel de prefață plicticoasă, 
dar care trebuie citită, a unui 
roman captivant. Sentimentul 
numit a căpătat ulterior și o 
legitimare obiectivă, date fiind 
puținele realizări ale echipei 
noastre, precum și preocupă
rile formației oaspe de a evi
ta înfrângerea. Pînă la sfîr- 
șit, nu ne-am luat revanșa 
după înfrângerea cu 2—0, su
ferită, la 23 mai, în orașul 
.Vaste ras.

Ineficacitatea din fața por
ții lui Hellstrom s-a datorat

DANEZUL FBET- 
CAMPION MONBIAL

MONTEVIDEO, 6 (Ager- 
pres). — Ciclistul danez Mo- 
gens Frey a cîștigat la Mon
tevideo titlul de campion 
mondial în proba de urmă
rire individuală. în finală, el 
l-a învins pe elvețianul 
Kurmann. Frey a realizat pe 
4 000 m timpul de 5:02,36. 
Kurmann a fost cronometrat 
în 5:03,70. Pentru semifina
lele probei de viteză s-au ca
lificat Van Lancker (Belgia), 
Fredborg (Danemarca), Tur- 
rinî (Italia) și Borghetti 
(Italia).

discursivității și încetinelii 
înaintașilor români, egoismu
lui din Grozea (pase tîrzii 
sau încercări solitare), imo
bilității lui Oblemenco, pre
cum și ratărilor lui Sălcea
nu (primul în ordine crono
logică), Țarălungă, Strîmbea- 
nu și alții, amintiți. Mai bine, 
mai ferm a evoluat linia de 
fundași, obligată să lupte cu 
pachetul de atacanți adverși, 
fotbaliști robuști, tehnici, 
care știu să organizeze acți
uni ofensive, pasînd în adîn- 
cime spre cei mai bine de- 
marcați pe spații libere. Re
zultatul a fost stabilit nu de 
jucători, așa cum se obișnu
iește, ei de arbitri. în min. 
24, Eklund a fost faultat în 
careul nostru, dar arbitrul 
Nevzat Transuk a preferat 
să ignoreze evidența, în timp 
ce, după cinci minute a in
ventat un „11“ m în careul 
oaspeților, la o fază cînd ®- 
blemenco fusese deposedat 
bărbătește, dar absolut co
rect. Lovitura este transfor
mată. de către GROZEA: 1-0. 
în min. 51, Eklund, ajuns a- 
proape de linia de tușă, cen
trează, Rămureanu boxează 
numai pînă la marginea ca
reului, de unde Lindroth șu- 
tează cu capul, sus la colț. 
Fundașul Popa respinge din 
poartă eu mîna și sancțiu
nea este concretizată de că
tre același LINDROTH: 1-1. 
Echilibrul scorului îi deter
mină pe suedezi să-și retra
gă liniile, și în perioada ur
mătoare fotbaliștii noștri re
alizează eîteva eombinațil,

finalizate cu o constantă im
precizie (doar mingea cen
trată de Țarălungă cade pe 
bară — min. 55). în final, 
suedezii sînt mai virulenți. 
Palsson ajunge față-n față 
eu Rămureanu, fără să ni
merească poarta (min. 84), 
iar arbitrul Limona anulează 
un gol (pe motiv de ofsaid), 
deși poziția fundașului Stoi- 
cescu excludea — după opi
nia noastră — o atare cir
cumstanță. Putem conchide, 
afirmînd că echipa . română 
a evoluat precar, iar erorile 
de arbitraj ne-au demonstrat 
cît de extins și de profund 
a devenit reflexul gratitudi
nii față de gazde. Nu exclu
dem din sfera acestei afir
mații nici pe celălalt tușier, 
V. Pădurea nu.

Dintre jucătorii noștri, Ră
mureanu, N iculescu, Popa, 
Vigu și Sălceanu au dovedit 
mai puțină mediocritate.

Au jucat S
ROMANIA : Rămureanu — 

Niculescu, Popa, Stoicescu, 
Vigu, Dincuță (Strîmbeanu 
min. 46), Antonescu (Dumitru 
min. 67), Țarălungă, Sălcea
nu, Oblemenco (Tătaru min. 
40), Grozea.

SUEDIA: Hellstrom, Bild 
(Eiderstedt min. 46), Malberg, 
Hansson, Karlsson, Anders
son, Ljungberg, Lindroth, 
Palsson, Leufstedt (Tapper 
min. 67), Ekltfnd.

Romulus BALABAN

„CAMPIONATUL CRITERIILOR*'
Trofeul numit „Campiona

tul criteriilor" a fost atri
buit - anul acesta ciclistului 
francez Raymond Poulidor, 
care a totalizat 50 de puncte. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat Anquetil (Franța) — 
38 puncte, Jourden (Franța) 
— 27 puncte, Janssen (Olan
da) — 25 puncte etc.

TRAGEREA IA SORII ÎN „C.C.t.“ LA VOLEI
BRUXELLES, 6 (Agerpres). 

La Bruxelles a avut loc tra
gerea Ia sorți pentru stabi
lirea meciurilor viitoarei edi
ții a „Cupei campionilor eu- 
ropeni“ la volei. La mascu-

U.R.S.S.- ROMÂNIA 
ÎN CUPA LIGII EUROPENE

lin, echipa Steaua va întîlni 
în 16-imi echipa campioană 
a R. F. a Germaniei. în caz 
de victorie, echipa Steaua va 
juca împotriva campioanei 
Ungariei. în competiția fe
minină, Rapid București va 
întîlni pe învingătoarea din 
întîlnirea dintre campioanele 
Albaniei și Turciei.

SPORTIVI ROMÂNI LA CAMPIONATELE
INTERNAȚIONALE OE TENIS DE MASĂ

ALE IUGOSLAVIEI
Una dintre cele mai Impor

tante competiții de tenis de 
masă ale sezonului de toamnă, 
internaționalele Iugoslaviei, în
cep azi la Belgrad. La concurs

participă șl cinci sportivi ro
mâni : Maria Alexandru, Eleo
nora Mihalca, Carmen Crișan, 
Dorin Giurgiucă și Adalbert 
Retbi.

LA TENIS DE MASĂ
In cadrul competiției in

ternaționale de tenis de ma
să pentru cupa Ligii euro
pene, echipa României va 
întilni în meciul următor 
selecționata U.R.S.S. Jocul 
se va desfășura la 23 noiem
brie la Moscova. în cadrul 
acestei competiții, meciurile 
se joacă după sistem tur
neu.

MARATON 
AUTOMOBILISTIC

Ea 24 noiembrie, la 
Londra, un număr de 
aproximativ 100 de 
automobile, conduse de 
piloți din 14 țări, vor 
lua startul intr-o cursă 
de regularitate — gen 
considerat printre cele 
mai dificile din tim
purile moderne. Parti- 
ctpanții la acest mara
ton automobilistic, or
ganizat de ziarele,,Dally 
Express" (Londra) și 
„Sydney Telegraph” 
(Australia), vor trebui 
să ajungă in orașul 
australian Sydney in 
ziua de 17 decembrie, 
după ce vor străbate 
un traseu terestru de 
aproape 17 000 km. 
Ruta va trece prin tre- 
cătorile veșnic înzăpe
zite ale Afganistanu
lui și prin deșertul 
australian, unde tem
peratura aerului atinge 
ziua 50 de grade la 
umbră.

întrecerea este orga
nizată pe principiul 
unui raltu automobi
listic, cîștigătorul între
cerii fiind desemnat 
echipajul care obține 
numărul cel mai mic 
de penalizări la punc
tele fixe de control.

ROCHIILE 
DIN DANTELA

<Stnd a auzit des
pre succesul atletei ce
hoslovace Miloslava 
Rezkova la Jocurile 
Olimpice djn Mexic in 
proba de săritură în

înălțime, conducerea 
întreprinderii textile 
„Tylex“ din Letcovice 
a anunțat că fiecare 
sportivă care se va îna
poia în țară cu o me
dalie olimpică va primi 
o rochie din dantelă, 
dintr-o colecție care nu 
a fost încă prezenta
tă publicului. Treptat 
a venit vestea că și 
alte medalii au revenit 
sportivelor cehoslova
ce i gimnasta Vera 
Ceasiavska, săritoarea 
de la trambulină Mile
na Dușkova și întrea
ga echipă feminină de 
gimnastică a Cehoslova
ciei. Direcția întreprin
derii nu a dat însă 
înapoi și a luat măsu
rile ce se impuneau, 
pentru a-și respecta 
promisiunea făcută,

10 000 DE RUGBYSTI

Federația de rugby 
a U.R.S.S., înființată 
in martie 1967, avînd 
ca președinte pe ce
lebrul pilot de încer
care Vladimir Iliușin, 
numără actualmente

peste 10 000 de mem
bri. Decanul de vîrstă 
al rugbyștilor sovietici 
este maestrul sportu
lui A. Timoșenko. El a 
susținut primul său 
meci de rugby în 1933 
și, de cîtva timp, a de
venit antrenorul echi
pei Aviației militare.

„CONFLICTUL" DINTRE 
U.S.T.F.F. Șl A.A.U.

O dată cu încheierea 
Olimpiadei, „armisti
țiul" dintre cele două 
organizații sportive care 
conduc activitatea atle
tismului american : Fe
derația americană de 
atletism (U.S.T.F.F.) și 
Uniunea atletică ama
toare (A.A.U.) a luat 
sfîrșit. Astfel, „conflic
tul" dintre ele a reîn
ceput o dată cu relua
rea acțiunii de control 
asupra atleților ameri
cani. U.ST.F.F. a anun
țat că nu va ține sea
ma de intențiile A.A.U. 
și va organiza în cursul 
iernii șapte mari reu
niuni atletice de sală, 
avertizînd că atleții

Un original model din categoria autcmobilelor- 
sport, expus la Salonul automobilistic de la 
Torino. Modelul se numește „Manta", are 
partea mecanică realizată de Bizzarrini și este 

carosat la Torino

Soții Voronin-o familie 
cu 9 medalii olimpice

In tabelul general al meda- 
liaților olimpici de la Ciudad de 
Mexico, nici un nume nu revi
ne de mai multe ori ca acela 
al gimnastului sovietic Mihail 
Voronin. In clasamentele indi
viduale, el figurează de șase 
ori printre medaliați, la aceasta 
adăugindu-se șl prezența sa în 
echipa care a cucerit medalia 
de argint. Dar dacă avem în 
vedere faptul că și soția lui Vo
ronin, Zinaida, a dobîridit trei 
medalii in probele individuale 
și a contribuit, in mod substan
țial, la succesul echipei care 
a cîștigat medalia de aur, putem 
spune că „recolta olimpică” 
a acestei familii de sportivi a 
fost cu totul remarcabilă : două 
medalii de aur (Voronin la bară 
și la sărituri), patru de argint 
(Voronin la individual-compus, 
ta paralele și inele; Voronina 
la individual-compus), trei de 
bronz (Voronin la cal cu mine
re ; Voronina la sărituri și pa
ralele ! inegale).

Se înțelege că o asemenea 
„recoltă", obținută in condițiile 
unei concurențe cantitative, dar 
mal ales calitative neîntilnită 
pină acum la nici una din ma
rile competiții, nu putea fi ob
ținută decit cu prețul unor ne

închipuite strădanii. Mihatl 
mărturisește că începînd din 
toamna trecută s-a antrenat 
cite trei ore pe zi. „Și Încă mi 
se părea că nu-i deajuns”, pre
cizează el. In ceea ce privește 
conținutul antrenamentelor sale, 
el arată că, zilnic, parcurgea 
fie ^exercițiile impuse, fie cele 
liber-alese, la toate aparatele. 
După ce efectua această „trece
re în revistă" a exercițiilor, 
Voronin insista asupra părților 
slabe sau a legăturilor dintre 
elemente. In apropierea Jocu
rilor Olimpice, el a trecut la 
exerciții notate. Timp de aproa
pe o lună a executat, zilnic, de 
trei ori, tot programul' de con
curs pe care i-l nota exigentul 
său antrenor, E. Korolkov.

Planul de antrenament al Zi
na idei Voronina nu a diferit 
prea mult de cel al soțului ei. 
Și ea a parcurs, zilnic, toate 
exercițiile din program, dar a 
trecut ceva mai tirziu la antre
namentele notate.

Cu impresionanta modestie 
care ii caracterizează, amindoi 
au pronosticat înainte de olim
piadă că titlurile da campioni 
la toate aparatele vor reveni, 
după toate probabilitățile, Ve-

ret Ceasiavska în concursul fe
minin (și Zinaida Voronina mi 
s-a înșelat) și lui Nakayama in 
concursul masculin (așa că Mi
hail s-a înșelat deoarece gim
nastul japonez care l-a între
cut, după o luptă extraordinar 
de strînsă, cu numai cinci su
timi de punct, a fost S. Kato). 
Dacă marile onoruri s-au în
dreptat, în mod firesc, către 
învingător, ziariștii prezenți ta 
întrecerea olimpică au recunos
cut că Voronin a fost un glorios 
învins, „un adevărat decatio- 
nist al gimnasticii, care nu are 
nici un punct slab și care lu
crează în cel mai riguros cla
sicism".

Proiectele lor? Voronin (care 
are 23 de ani) speră să mai 
practice gimnastica pină la 28 
de ani. „Apoi, vreau să devin 
antrenor. Este o profesiune 
grea, dar îmi place". Voronina 
își va mai consacra 6—8 ani 
gimnasticii (ea are 20 de ani) 
dar, mai întii, își dorește o pau
ză de 6 luni. Pentru viitorul 
mai depărtat, Zinaida vrea să 
crească un gimnast chiar în fa
milie. („Și eu, și Mihail, sîntem 
de aceeași părere în problema 
aceasta”).

A XVIII-a OLIMPIADĂ DE ȘAH

ULTIMA RUNDĂ VA FI DECISIVĂ PENTRU LOCUL 
ECHIPEI ROMÂNIEI ÎN CLASAMENTUL FINAL

LUGANO, 6. — La a doua 
victorie consecutivă se aflau 
șahiștii români, în pragul 
ultimei runde a turneului 
final. Ei au întrecut cu 
2*/2—1'/2 formația R. D, Ger
mane, după o luptă dîrză

Fără cuvinte
(din revista „Uniunea Sovietică")

studenți care vor par
ticipa la vreo reuniune 
organizată de A.A.U. 
vor pierde facilitățile 
de care se bucură în 
universități. De aseme
nea, orice școală care 
va trimite atleți la con
cursurile organizate de 
A.A.U. va fi penaliza
tă. La rindul ei, Uniu
nea atletică amatoare 
a avertizat că sporti
vii care vor lua par
te la concursurile 
U.S.T.F.F. nu vor mai 
fi recunoscuți de A.A.U.

„Războiul" dintre ce
le două organizații 
sportive americane se 
află de doi ani și pe 
ordinea de zi a dezba
terilor din Senatul 
S.U.A., dar în ‘ ciuda 
eforturilor depuse nu 
s-a reușit să se ajun
gă pînă in prezent la

o împăcare între diri
guitorii atletismului a- 
merican.

UN „VETERAN" AL 
PRESEI SPORTIVE

In timpul Jocurilor 
Olimpice s-a vorbit 
mult despre un ziarist 
prezent la toate reuniu
nile importante și care 
dădea dovadă de o agi
litate neobișnuită pen
tru vîrsta lui. Este 
vorba despre veteranul 
presei sportive — sue
dezul Torsten Tegner, 
în virstă de... 80 de 
ani. El a asistat acum 
la cea de-a 13-a Olim
piadă de vară din ca
riera lui. Primele 
Jocuri Olimpice la 
care a fost prezent au 
avut loc in 1908, la 
Londra.

la toate cele patru mese. 
Poate părea curios, dar de
cizia meciului a fost rezul
tatul unei victorii cu piesele 
negre, obținute de fostul 
nostru campion, Victor Cio- 
cîltea, Ia masa a doua. în- 
tîlnindu-1 pe Zinn, jucătorul 
român a adoptat o apărare 
foarte elastică, din reperto
riul modern de deschideri 
(Apărarea iugoslavă), reu
șind la prima slăbiciune ivi
tă în poziția albelor să de
clanșeze un atac cîștigător. 
După acest 1—0, la celelalte 
mese, partidele au mers, ine
vitabil, spre remiză. Gheor
ghiu — deși cu albele — a 
preferat să nu-și ia riscuri 
în fața tenacelui Uhlman. 
la fel Ghițescu în partida 
eu Malich, iar la ultima ma
să, Ungureanu a acceptat, de 
asemenea, rezultatul egal 
propus de adversarul său, 
Liebert. Astfel că echipa 
României dispune de forma
ția R. D. Germane cu scorul 
de 2>/2—172. O victorie care 
justifică speranța pentru un 
loc în prima jumătate a cla
samentului, dacă finișul bun 
al șahiștilor români se men
ține și în ultimul meci, cel 
cu redutabila formație a Da
nemarcei (cu Larsen, la pri
ma masă).

Cîteva surprize și-au făcut 
loc printre rezultatele aces
tei penultime runde. Echipa 
Argentinei și-a arătat abia 
acum forța, reușind o victo
rie cu 272—1’/2 în fața deți
nătorilor locului doi, echi
pierii Iugoslaviei. Decizia a 
survenit în partida de Ia ulti
ma masă, în care argentinianul 
Rubinetti a condus cu mult 
aplomb, după întrerupere, fi
nalul partidei cu Matulovici. 
în același timp, iugoslavii nu 
reușeau decît remize în ce
lelalte trei partide : Najdorf- 
Gligorici, Ivkov-Panno, San- 
guinetti-Matanovici. A doua 
surpriză: rezultatul meciu
lui Bulgaria — Canada, în
cheiat cu 2—2 (Boboțov- 
Yanofsky 72—72, Suttless-Pî- 
îevski 1—0, Kolarov Allan 
'A—72, Day-Radulov 0—1).

Fără succes deosebit a 
evoluat și echipa S.U.A. în 
compania Poloniei: 2—1 (1). 
Evans a dispus de Bed-. 
narski, au urmat două remi
ze, iar întrerupta lui Res-

hevsky cu Kostro a ajuns 
într-o poziție extrem de di
ficilă (damă și pion contra 
turn, nebun și pion), astfel 
că rezultatul era incă în 
suspensie după 10 ore de joe. 

în categoria surprizelor 
mai poate fi menționat și 
primul rezultat egal obținut 
de echipa U.R.S.S. în finală: 
2—2 cu R.F.G. Toate parti
dele (S p a s s k i-Unzicker, 
Șchmîd-Korcinoi, Polugaev- 
ski-Pfleger, Htibner-Smîslov) 
au fost remize.

Numai în două meciuri 
s-au obținut rezultate mai 
mult sau mai puțin aștep
tate. Cehoslovacia a întrecut 
Filipine cu 272—172, iar Un
garia a dispus cu 3—1 de 
Danemarca (Portisch a cîști
gat Ia Larsen, iar Barcza la 
Pedersen ; două remize).

înaintea ultimei runde, cla
samentul primului turneu fi
nal (care desemnează prime
le 14 locuri, din totalul ce
lor 52 de țări participante) 
se prezintă astfel • 1. U.R.S.S. 
377a P ; 2. Iugoslavia 2872 P : 
3. S.U.A. 27 (I) p ; 4—5, Bul
garia și R.F.G. 2672 p ; 6. Un
garia 26 p; 7. Argentina 24 
p; 8—9. ROMÂNIA și Ce
hoslovacia 23 p; 10. R.D.G. 
22 p; 11. Polonia 21 (1) p; 
12. Danemarca 20 p ; 13. Ca
nada 17 p ; 14. Filipine 13 p.

Tenismanul român Ion Ti
riac a cîștigat concursul de 
toamnă de la Genova. El l-a 
învins în finală cu scorul de 
8—6, 6—2 pe italianul Pierino 
Marzano, care a constituit re
velația concursului. în fina
la probei de dublu mascu
lin, Ion Tiriac și italianul 
Alessio au învins cu 6—3, 
7—5 pe Marzano, Fanatta 
(Italia). La feminin, primul 
loc a fost ocupat de ita
lianca Lea Pericoli, care a 
învins-o cu 8—6, 6—2 pe 
Loyes (Belgia).
B
Sîmbătă începe la Porto Rico 
finala interzonală a Cupei 
Davis, în care se întîlnesc 
echipele S.U.A. și Indiei. 
Echipa americană va fi alcă
tuită din Ashe, Graebner 
(care vor juca la simplu), 
Lutz și Smith (la dublu).
B
Intr-un meci contînd pentru 
competiția internațională de 
tenis de masă dotată cu cupa 
„Ligii europene", la Buda
pesta s-au întîlnit, echipele 
Angliei și Ungariei. Oaspeții 
au obținut victoria cu scorul 
de 5—2,
■
In continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în Franța, 
selecționata de rugby a Re
publicii Sud-Africane a ju
cat la Clermont Ferrand cu 
reprezentativa Auvergne-Li
mousin. Oaspeții au obținut 
victoria cu scorul de 26—9.

La închiderea edlîiei
BENVENUTI NU VA BOXA CU MAZZINGHI... DEOCAMDATĂ

ROMA. — Campionul mondial de box la categoria mijlo
cie, italianul Nino Benvenuti, a declarat că nu se va întîlni 
cu compatriotul său Sandro Mazzinghi. Benvenuti a arătat că 
Mazzinghi trebuie să-l învingă pe Little (S.U.A.) pentru a re
intra în posesia centurii mondiale la categoria mijlocie-mică 
pierdută, după cum se știe, la masa verde. în cazul că îl va 
învinge pe Little, atunci el îi va acorda această șansă lui 
Mazzinghi — a încheiat Benvenuti declarația sa.

FRANȚA-NORVEGIA 54 LA FOTBAL-ECHIPE DE TINERET

PARIS. — în prezența a peste 10 000 spectatori s-a dispu
tat la Metz întîlnirea internațională de fotbal dintre repre
zentativele de tineret ale Franței și Norvegiei. Fotbaliștii fran
cezi au obținut o victorie comodă, cu scorul de 5_ 1 (1—0).
O.F.K. BEOGRAD-BOLOGNA î-0 (1-0) ÎN „CUPA ORAȘELOR

TÎRGURI"
BELGRAD, 6 (prin telefon). —- în cadrul competiției euro

pene de fotbal „Cupa orașelor tîrguri", formația locală O.F K. 
Beograd a întîlnit echipa italiană Bologna. Aproximativ 2 000 
de spectatori au aplaudat victoria gazdelor, obținută în minu
tul 34, datorită golului înscris de Santrac. Returul întîlnirii va 
avea loc în ziua de 20 noiembrie la Bologna.


