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în preliminariile C.M. de fotbal

ROMÂNIA-ELVEȚIA 2-0 (0-0)
TOTUL EBINE CÎND SE TERMINĂ CU BINE..

SPIRITUL DE ECHIPĂ
Erau minutele acelea grele ale începutului. Elvețienii 

ne zăvoriseră în careul lor. Mocanu, stors de Vuilleu- 
mier, părea că nu poate să uite „noaptea de groază" 
de la Zilrich. Domide înota din greu, ca în vis, sub 
povara debutului Dumitrache încerca și potrivea tot 
soiul de chibrituri în casa de fier a lui Michaud, dar 
totul era în zadar.

în aceste minute grele, cînd tribuna se pregătea să 
piardă meciul chiar înaintea echipei, un om a țîșnit ca 
la semnalul clopotului care anunță ultimul tur.

Ieri, pe stadionul „23 August", acest om a fost Radu 
Nunweiller. Ieri, Radu Nunweiller a conectat întreaga 
echipă la tensiunea victoriei. Sătmăreanu s-a aruncat 
înainte, zărind chipul răvășit de efort al lui Radu. Boc 
a oferit o lecție de sobrietate, jenat parcă de truda 
supraomenească a lui Nunweiller VI, care traversa tere
nul in lung și în lat, pentru a uita că jucăm, de fapt, 
fără extreme. Dumitrache și Domide au venit și ei „la 
primire", speriați la gîndul că venele celui de al VI-lea 
Nunweiller ar putea să pleznească.

Apoi a venit pauza. Și din nou ofensiva. O ofensivă 
în care Ghergheli și-a permis să joace extrem dreapta, 
văzînd că Radu Nunweiller acoperă totul, întinzînd pi
ciorul la intercepții, economisind sutimi de secundă la 
preluări, descriind diagonale sigure pentru deplasarea 
frontului elvețian, sărind la cap în careul lui Grob și 
în cel al lui Gornea, permițîndu-și doar luxul de a-și 
șterge cu mineca fruntea brăzdată sau părul din care 
apa curge ca de pe capul unui boxer readus în sim
țiri in colțul ringului.

Apoi au venit golurile. Cele două goluri de virtuozi
tate tehnică, desprinse parcă din kinofrescele „vechilor 
maeștri". La urmă de tot a venit și Dembrovschi, cu 
intrările lui rafinate, tip Albert. Dar greul luptei a con
tinuat să se desfășoare la mijlocul terenului, dominat 
pînă în ultimul minut de Radu, care a izbutit să aco
pere toate unghiurile cu o dexteritate de ... șarnieră.

Veți spune, poate, că elogiul adus lui Radu Nunweiller 
ar fi trebuit să se adreseze întregii noastre echipe. A- 
ceastă posibilă obiecție omite însă faptul că Radu Nun
weiller a realizat „meciul vieții sale" tocmai pentru că 
a ars timp de 90 de minute la flacăra SPIRITULUI DE 
ECHIPĂ.

loan CHIRILA

AZI, PRIMUL MECI INTERNATIONAL AL SEZONULUI DE HOCHEI î

ROMÂNIA-BULGARIA
Amatorii de hochei din Capi

tală vor asista astăzi, de la 
ora 18, pe patinoarul „23 Au
gust”, la prima întîlnire inter
națională din acest sezon: 
ROMÂNIA — BULGARIA.

Partida va fi condusă de cuplul 
cehoslovac Ordlich Bartik și 
Karel Svoboda. în deschidere, 
de la ora 16, meciul de juniori 
dintre Steaua și Dinamo.

Domide a țîșnit și a reluat irezistibil cu capul. Grob este 
învins a doua oară I

CEASURILE
Pentru că s-a desfășurat în

tr-o sîmbătă, runda inaugurală, 
a campionatului de șah a coin
cis cu o serată dansantă orga
nizată în holul Institutului de 
petrol, gaze și geologie. Norii 
de fum și muzica stridentă au 
ajuns pînă în sala de joc. Dar 
șahiștii au, din fericire, o foarte 
mare putere de deconectare 
Motiv pentru care Reicher nic’ 
n-a băgat de seamă că toată 
combinația sa cîștigătoare din

ORDINEA CELOR 20

1. Reicher, 2. Ungureanu, 
3. Urzică, 4. Vaisman, 5. 
Ghizdavu, 6. Stanciu. 7. Dri- 
mer, 8. Varabiescu, 9. Buza, 
10. Troianescu, 11. Mozeș, 
12. Botez, 13. Pavlov, 14. 
Voiculescu, 15. Zara, 16. Mi- 
titelu, 17. Șuta, 18. Segal, 19. 
Teodoreșcu, 20. Szabo.

partida cu Szabo s-a desfășurat 
pe un ritm de „shake”, după 
cum Urzică va afla abia acum 
că a condus atacul din întîl- 
nirea cu Segal în timp ce se 
interpretau foarte stîngaci, cî- 
teva melodii din repertoriul lui 
Nat King Cole ! Drimer ș» 
Voiculescu au remizat într-n 
clipă de liniște : dansatorii se 
aflau la bufet.

Iată rezultatele acestei run
de zgomotoase : Reicher — 
Szabo 1—0, Drimer — Voicu
lescu %—‘A, Urzică — Segal 
1—0, Vaisman — Șuta 0—1, 
Stanciu — Zara 1—0, Ghizdavu
— Mititelu */2—Vî, Varabiescu
— Pavlov ‘A—‘A, Buza —

ASTÂ-SEARĂ, ÎN SALA FLOREASCA

FOȘTII Și ACTUALI! CAMPIONI Ai LUMII
IA HANDBAL - fAJA IN FAȚA!

■ DECLARAȚIILE
OPTIMIȘTI B A. MARES

Deși la ora 15, cînd sosea 
echipa Cehoslovaciei, meciul de 
fotbal cu Elveția era în plină 
desfășurare, nenumărați vizi
tatori erau prezenți la Aeropor
tul Băneasa, dornici să-i vadă, 
cu țin ceas mai devreme, ps

ANTRENORULUI BEDRICH KONIG ■ DUDA, ARNOST SI HAVL1K STNT 
— O SPERANȚA CE-L PREFIGUREAZĂ PE RENUMITUL MARES

„Cu atit mai dificilă va fi mi
siunea mea", consideră porta
rul ARNOST, eroul „mondiale
lor” din 1967. Apreciere pe 
care HAVLIK o completează : 
„De altfel, toate partidele noa

stre cu românii — fie cele sus
ținute de echipa națională, fie

(Continuare in pag. a 4-a)

Fotoi A. NEAGU

AU PORNIT
Botez Vs—'fi, Troianescu
Mozeș ‘A—’/a.

(V. Ch.)

campionii lumii. Și satisfacția 
le-a fost cu atit mai mare, 
cu cit jucătorii cehoslovaci, 
aflați într-o excelentă dispo
ziție, au împărțit cu amabilitate 
autografe.

în ceea ce ne privește, am 
întîmpinat o surpriză. Pregătiți 
să solicităm oaspeților părerile 
și pronosticurile asupra meciu
lui de astăzi, ne-am găsit asal
tați de o suită de întrebări pri
vind echipa noastră (componen
ță, remanieri, tactică de joc) și 
ultimele el rezultate. Pe lingă 
interesul pe care-1 prezentau 
pentru ei aceste informații, 
„manevra” reprezenta, în fond, 
o subtilă sustragere de la in
terviuri.

Atacăm șl, cu volubilitatea-i 
cunoscută, DUDA mărturisește: 
„Deși am jucat de nenumărate 
ori cu românii, mîine (n.r. as
tăzi) ne vom afla in fața unei 
formații aproape necunoscute 
nouă. Am aflat ci echipa este 
mult întinerită și, desigur, tac
tica el de joc este acum alta."

N-a fost acel „7-0“, poa
te exagerat, cerut mai mult în 
necazul bine organizatei ga
lerii elvețiene, de către un 
sufletist de-al nostru care a 
trecut în pas alergător prin 
fața tribunei cu o pancartă, 
un 7-0 care trebuia să spul
bere amintirea acelui 1-7 de 
la Zurich, dar a fost, totuși, 
pînă la urmă, o victorie cla
ră, care a adus satisfacție 
spectatorilor.

A fost o victorie remarca
bilă, atît prin prisma jocu
lui prestat de echipa noas
tră în repriza a II-a, cît și 
prin valoarea surprinzător de 
bună a adversarilor. Căci, fot
baliștii elvețieni, deși nu 
sînt prime viori în fotbalul eu
ropean și n-au un palmares de 
aur, reprezintă în momentul 
de față, judecind cel puțin 
după evoluția de ieri, o gar
nitură redutabilă, cu o con
cepție de joc dintre cele mai 
realiste, cu jucători care își 
cunosc misiunea și pot face 
față grelelor partide din de
plasare, așa cum s-a întîmplat 
Ia Moscova, unde au ținut în 
șah apreciata echipă a 
U.K.S.S. (2-2).

Iată de ce, fără a ne lăsa 
cuprinși de lin entuziasm a- 
mețitor. care intervine de 0-
bicei după o victorie, trebuie 
să spunem că rezultatul de 
ieri ne oferă destule elemen
te de satisfacție, după o se
rie de eșecuri în competițiile 
oficiale, cu miză. în pri
mul rînd, datorită aces-

tei victorii, care putea fi 
și mai netă, dacă norocul 
ne-ar fi surîs puțin, continu
ăm cursa pentru calificarea 
în turneul final al campio
natului mondial de fotbal din 
Mexic. Este exact ceea ce 
s-a dorit să se obțină prin 
rezultatul acestei întîlniri, 
chiar dacă ea nu ne-a dă
ruit o revanșă, deplină, așa 
cum multi dintre noi au vi
sat-o.

N-am putea afirma că n-am 
avut și muite momente de 
suferință, de neliniște. Pri
mele 45 de minute au în
semnat un adevărat coșmar. 
Acele ceasornicului • alergau 
parcă mai repede ca oricînd, 
fără să ne ofere măcar spe
ranța unei victorii. Toate 
drumurile spre poarta lui 
Grob erau închise de fai
mosul „lacăt elvețian1, dar 
cheia n-o găsea nici unul 
dintre jucătorii noștri, deși 
atacau cu insistență. Era 

’ greu de trecut peste o apă
rare atît de fermă, atît de 
lucidă și calmă în același 
timp, mai ales că nu s-au pu
tut dezlănțui acele atacuri- 
surpriză, urmare a unui joc 
rapid, care să destrame apă-

rarea adversă. în această 
parte a meciului, mijlocașii 
noștri au ținut prea mult 
mingea, au folosit prea mult 
pasele moi și ‘tolerare. balo
nul ajungîhd în picioarele 
înaintașilor atunci cînd el
vețienii, căpătînd răgazul ne
cesar, își organizau două și 
chiar trei linii de apărare în 
fața porții. La aceasta tre
buie să adăugăm nervozitatea 
de care erau stăpîniți toți fot
baliștii noștri, care. în dorin
ța de a forța victoria, au co
mis greșeli, au tras impre
cis, adesea din poziții fără 
perspective (Dinu, de 4 5 ori). 
Tot pe seama tracului tre
buie puse și aceie ezitări ale 
apărării, acele alunecări (Mo
canu) care ne-au dat bătăi 
de inimă, rarele acțiuni ale 
oaspeților devenind astfel 
foarte periculoase. în aceas
tă repriză deși dominată te
ritorial, echipa Elveției a fost 
aceea care și-a făcut jocul, 
dînd peste cap planurile for
mației noastre. A fost, pe

Cristian MANTU 
Jack BERARIU

(Continuare in pag. a 3-a)

Doi dintre com- 
ponenții echi
pei de floretă a 
României, cam
pioană balcani
că : maeștrii e- 
meriti ai spor
tului Mihai 
Tiu șl Ionel 
Drîmbă...

I
I
I
I

I 
I 

Campionatul balcanic | 
de scrimă pe echipe 1

I 
ROMÂNIA VICTORIOASĂ | 
LA FLORETĂ BĂIEȚI... ’

...IAR BULGARIA LA SABIE j

Lotul handbaliștilor ce
hoslovaci la sosirea pe

aeroport

Foto : B. Vasile

Nușa MUȘCELEANU

CAMPIONATUL 
BALCANIC DE SCRI
MA a continuat sîm
bătă cu întrecerile p<? 
echipe la sabie și flo
retă bărbați.

La sabie, echipa Ro
mâniei a debutat cu 
o victorie lejeră, la 
3-ul Greciei î 6—3. Bu- 
dahaziu a punctat de 
3 ori (5—2 cu Krivas, 
5—3 cu Gusopoulos și 
5—4 cu Hagisarantos), 
Bădescu de două ori 
(5—3 la Krivas și Gu
sopoulos), iar Nilcă o 
singură dată : 5—1 cu 
Hagisarantos. Sabrerii 
greci au obținut cîte o 
victorie. Meciul a fost 
la discreția reprezen
tanților noștri, care nu 
l-au folosit pe Vin- 
tilă...

Tot în primul tur, 
Iugoslavia a dispus de 
Turcia cu 8—1 (Masa 
și D. Djokici cîte 3. 
S. Djokici 2, resp. Ar- 
giin).

In turul II, echipa 
României a stat. In a- 
cest tur, Bulgaria a 
realizat o victorie co
modă, cu 7—2 Ia Iugo
slavia (Atanasov 3,

Stavrev și Spiridonov 
cîte 2, resp. D. Djokici • 
2), în timp ce Turcia . 
a dispus de Grecia cu I 
8—1 : Tayla și Ocgiider ■ 
cîte 3, Argiin 2, resp. . 
Gusopoulos.

Turul III a adus o • 
nouă victorie a sabre- « 
rilor români, de data I 
aceasta la scrimerii iu- ■ 
goslavi. Scor : 6—3. Cel . 
mai activ om din echi- I 
pă a fost Bădescu, ne
învins : 5—2 cu S. Djo- I 
kiei, 5—3 cu Masa și I 
5—4 cu D. Djokici. ■ 
Nilcă a realizat două | 
victorii (5—0 la Masa 
și 5—4 la D. Djokici), I 
iar Vintilă o victorie ® 
(5—3 la Masa). I

Intr-un alt meci, Bul- | 
garia, care se anunță o - 
serioasă pretendentă Ia | 
locul I, a întrecut Tur
cia cu 8—1: Stavrev 1 
și Spiridonov cîte 3, *
Nikolov 2, resp. Ocgii- ■ 
der. J

Seb. BONIFACIU I 
Tiberiu ST AM A |

(Continuare | 
în pag. a 4-a)

C
cei 7 ani de acasă 
mas 6, căci din acest 
joritatea copiilor de 6 
din tara noastră au 
să^meargă la școală.

fru română, matematică, 
furii — știm. Dar pentru 
fizică ?

Cînd am fost 
profesori, acum doi . ....... ..
ne, a surprins, în-școlile- primare; pre
zența copiilor de 6 ani și chiar mai 
puțin

Și pur și simplu am rămas uluiti 
cînd am văzut că în unele scoli, cam 
89 pentru întreaga Londră, copiii învață 
să înoate chiar în bazinele liliput ole 
școlii, făcute din lemn si material 
plastic.

Am rămas îneîntati și de porticurile 
care se desprindeau din pereți, în cîteva 
secunde, și mai ales cu cuburile colo
rate pe care copiii zburdau fericiți 
și la libera lor fantezie, ca într-o va
canță, pe stînci, Io țărm de mare

Astăzi, cînd inițierea în toate spor
turile și, mai ales, în cele de îndemî- 
nare, se începe neverosimil de tim
puriu (3—4 ani pentru înot, patinaj 
«i schi, 5—6 ani pentru șah și gimnas
tică, 6—3 ani pentru jocuri sportive), 
școlarizarea copiilor la 6 ani trebuie 
să capete pentru noi deosebite sem
nificații.
_Mai înt-îi va trebui să mărim împă

răția jocurilor din parcurile de recrea
ție ale copiilor. Apoi, să căutăm pre
ludii de mișcare mai potrivite și plăcute 
pentru copiii din grădinițe.

Tn sfîrsit, în unele orașe, acolo unde 
esie posibil, să se înceapă de acum, 
firește în joacă, formarea de deprin
deri motrice și sportive.

Lucrul nu este complicat și toată 
lumea va fi de acord că asa e bine. 
Dar pentru aceasta, trebuie concep
ție, bază materială, metodă de pre
gătire. .

Și fiindcă nimic nu convinge astăzi 
mai mult, pe copii, pe părinți și pe... 
bunici, de bucuria și necesitatea mișcă
rii în natură, între prieteni, decît ima
ginea, credem că primul argument va 
trebui să fie filmul.

au ră- 
an ma- 

ani 
început

Ce înseamnă aceasta pen- 
-. , științele no

stim. Dar pentru educație

cu o delegație de 
ani, în Anglia,

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!
I

I
I
I
I
I

trebui
Am gîndit adeseori, dar din păcate 

n-am 
acestei vîrste minunate, 
pare, că am avut-o chiar noi,

realizat pînă astăzi, un film al 
pe care, se

, cîndva. 
In visele noastre cele mai frumoase,

astăzi se poate visa și
numeam acest film al vîrstei
„Copii, iubiți mișcarea". Dar, 

de vise, să nu uităm realitatea, 
care predau educația fizică și 
unde ea
încă bine

în color 
așa — 
fericite 
purta ți 
Pe cei 
locurile

Ar fi 
cialitate în acest 
racă. Dar, spre 
rău, ea aproape 
mente, 
făcut, 
această vîrstă sînt și ele 
inexistente.

Atunci ce există, oameni 
veți întreba, dojenindu-ne, 
du-ne de scepticism. Nu, nu 
sceptici, dar trebuie să privim altfel 
lucrurile decît acum cîteva decenii.

Desigur, sînt în țară învățători ini
moși și pricepuți. Și școli cu baze 
sportive la fel de amenajate ca pentru 
cei mari. Sînt și biblioteci de specia
litate cu cărți privind tema noastră. 
Dar, nu îndeajuns !

Educație fizică și timpurie inițiere 
sportivă la 6 ani ! Un vis așteptat ds 
multă, foarte multă vreme și foarte 
multe generații. Ar fi atît de trist să 
fim dezamăgiți și, mai presus de toate, 
să ratăm această generoasă idee.

/ Virgil LUDU

se predă.
ca literatura de spe- 
domeniu să fie să- 
părerea noastră de 

nu există. Experi-
cu rarisime excepții, nu s-ou 

Iar mcterialele sportive pentru 
aproape

buni, ne 
acuzîn- 
sîntem

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Ș

I
I



• Au existat comentatori 
care, în anii ce au urmat, 
apreciau nu pe deplin meri
tată victoria la Dort-

final : 16—15, avea să des
chidă drumul echipei noastre 
spra cea de-a doua cunună 
de campioni ai lumii.
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B32S3
Probabil că mulți dintre 

spectatorii care vor lua loc 
astă-seară în tribunele sălii 
Floreasca pentru a asista la 
jocul dintre reprezentativele 
masculine de handbal ale 
României și Cehoslovaciei 
știu că această partidă are 
o veche și pasionantă tradi
ție. în acest sens, este su
ficient să amintim că în 
lupta pentru supremația mon
dială aceste două team-uri 
s-au întîlnit în mai multe 
rinduri, furnizînd partide 
memorabile. Chiar și între
cerile cu caracter amical 
care au pus față în față, de-a 
lungul anilor, cele două re
dutabile selecționate au știr
bit un enorm interes, situîn- 
du-se mai întotdeauna prin
tre capetele de afiș ale dife
ritelor sezoane.

Prima întîlnire directă — 
la 2 martie 1958 (Magde
burg), în seriile celui de-al 
3-18 a campionat mondial. 
Cehoslovacia a învins atunci 
cu 21—13, după o repriză 
perfect egală (9—9) și avea 
să repete figura doi ani mai 
tîrziu, în amicalul de la Bra- 

* tislava : 21—12 (13—6).

depună mari eforturi pentru 
a cîștiga. Jucătorii români 
și-au luat însă o strălucită 
revanșă chiar în finala cam
pionatului. După 80 de mi
nute de joc, la cea mai înal
tă tensiune (4—4 la pauză 
și 7—7 la scurgerea timpu
lui regulămelitâr) și lă ca
pătul unor eforturi care cu 

- greu se pot uita, Mircea
Costache II a înscris, în cea 
de-a 4-a prelungire, golul 
victoriei : 9—8, un goi care 
a proiectat în vîrful ierarhiei 
mondiale selecționata noas
tră masculină.

• Chiar în vara acelui 
(1964) la Budapesta s-a 
gahîzăt' un măre turneu 
ternațional dotat cu „< 
Dunării". România a prezen
tat o formație nouă, în câre 
antrenorii- acordaseră credit 
măre tineretului : Gațu. Go
ran, Popescu, 
finală, din 
România și 
meni n-ar 
pună la 
handbal istilor

an 
or- 
îri- 

,Cupa

PO'nu ș.a. în 
nou făță în față, 
Cehoslovacia. Ni- 
fi îndrăznit să 

îndoială victoria 
cehoslovaci,

• Din nou în serie cu 
cești mari handbalist! 
campionatul mondial 
1961, desfășurat în R. 
Germaniei. Era primul meci 
în competiție și naționala 
noastră nu reușise să se în
călzească i 8—12 (3—3), dar 
echipa lui Konig a trebuit să

zrSCAMAÎOR/A"• ••

a-
un
de 
in

una

' Cu mai bine de două luni 
1 în urmă, ziarul nostru a 
ț nunțat cititorilor săi că 
1 tînăr antrenor român 
~ ... handbal a fost invitat

Suedia să pregătească
din cele mai bune formații 
de club din această țară, în 
care handbalul se bucură de 
o popularitate și o dezvolta
re deosebită.

Un timp, n-am prea pri
mit vești de la Ioan Schus
ter, care, instalat de Gote- 
borg, luase in primire for
mația masculină R.T.K. Go- 
teborg, de mai multe ori 
campioană a Suediei. Apoi 
am primit scrisori în care 
ne vorbea despre munca lui, 
despre ritmul de lucru și 
metodele impuse de el ju
cătorilor suedezi, care le nu
meau — în glumă, firește 
—„tortîirile lui Schuster”.

- -Am aflat, astfel, că a avut 
și unele mici neînțelegeri, 
legate tot de cantitatea de 
muncă, pe care însă le-a 
rezolvat, impufnndu-și punc
tul de vedere. Ceea ce îl în
grijora mai mult era că, 
așa după cum mărturisea 
intr-o scrisoare, va trebui 
să facă pe „scamatorul" și 
să pregătească echipa in
tr-un timp scurt și de o așa 
manieră incit la primul joc 
de campionat să se cunoas
că mina unui antrenor ro
mân. Simțeam din aceste 
rînduri marea lui îngrijora
re, dar noi, cei din țară, nu 
nb temeam, pentru, că cu
noșteam capacitatea și pu
terea de muncă 
Schuster.

Și așteptările 
aii fost înșelate, 
mele partide,
borg și-a surclasat 
sării, reinstalîndu-se 
fruntea ierarhiei formațiilor 
masculine ale Suediei. După 
meciul de debut, în care 
R.I.K. a învins categoric, în 
deplasare, formația M. P. 
(cea care a efectuat recent 
un. turneu în România) cu 
31—18 (14—10), diferență de 
scor neobișnuită in campio
natul suedez, ziarele din 
Stockholm și Gdteborg au 
consacrat spații largi co
mentariilor despre „minu
nea" petrecută la R.I.K. In 
interviurile solicitate

a lui loan

noastre nu
De la pri-

R.I.K. Gote- 
adver- 

în

a vor- 
lui de 

specifice 
pe

Ioan Schuster, acesta 
bit despre metodele 
muncă, metode 
handbalului nostru și 
care și le-a însușit încă de 
pe băncile Institutului 
Educație Fizică și Sport.

Rezultatele bune obținute 
de Ioan Schuster au deter
minat forurile sportive loca
le din Goteborg să organi
zeze un curs de antrenori și 
instructori 
conducere, 
ocupe, în 
disponibil, 
mining a clubului R.I.K.

Dum cum se vede, „sca
matoria” lui Ioan Schuster 
a reușit. Și a reușit pentru 
că nu este, de fapt, vorba 
de un truc, ci de muncă, se
riozitate și perseverență.

sub directa lui 
solicitîndu-i să se 
limita timpului 
și de echipa fe-

Călin ANTONESCU

nu au reușit măi mult. Con
duși la pauză (9—5) în me
ciul de la Prâga; românii au 
avut resurse pentru a smulge 
găzdelor un draw (14—14) 
pe deplin thdrifaf. Două zile 
măi tîfziu, lă B'răfisfșsv#, tri- 

de-al 
celor 

aveau 
Vt-leâ 
15—11

PAAVO NURMI

colorii înregistrau cel 
5-lea succes în fața 
care peste două luni 
să' triumfe' lg: cel de-âl 
campionat mondial : 
(9-6).

mult 
decît

Gheorghe Covaci, Olimpiu Node a. Aurel Bulgaru șl 
Otto Telman — patru dintre eroii întîlnirilor România — Cehoslovacia 
și ai altor succese de prestigiu ale reprezentativei noastre, surprinși de 
fotoreporterul Aurel Ncagu în timpul festivităților de premiere, orga
nizate de Federația română de handbal cu prilejui retragerii lor din 
activitatea sportivă.

Sărbătorirea ă avut loc în
— Iugoslavia.

mund, socotirid-o mai 
un rod al hazardului
al unei superiorități eviden
te. Acest motiv îi determi
na să acorde prima șansă 
echipei cehoslovace _la urmă
toarea ediție a C.M., cu âtît 
mai mult cu cît de data ă- 

enormul 
propriu.
cei doi
mascu-

în dru-

• Deci, lin nou campionat 
ăl lumii. In Suedia, de aceas
tă dată. Handbaliștii români 
riu manifestă însă âceeași su
perioritate ca la edițiile an
terioare. Ei fâc pași spre 
finală, dar greu, cu eforturi 
și mări emoții. îri seifiifiriăle, 
sorții nu--și Schimbă prefe- 
ririțeie șî p'uri dîri nou față' 
în față reprezentativele Ro
mâniei și Cehoslovaciei. Dar, 
âc'um', lucrurile s-ăi» schim
bat. Jucătorii români, nervoși 

epuizați fizic 
partide grele, 

după' ocazie' 
lâ 7 rri ! ! ! ), 

handbaliștii cehoslovaci, evi
dent măi proaspeți și âvînd 
îri Duda uri „-tunar” în for
mă exceb'țională, se detașea
ză în învingători : 19—17
pentru Cehoslovăcia. Astfel, 
echipa României depune cu-* 
nuna de laifi, pe care â 
deținut-o timp de 6 ani. în 
mîiniie jucătorilor cehoslovaci, 
care după 24 de ore cîștigâu 
și finala C.M., dispunînd de 
Danemarca cu 14—11 (8—8).

Astăzi, urmează ă 11-a în- 
tîlnire dintre' aceste două 
selecționate. Cine va fi în
vingătorul ?

de* o suită 
rat'd âz'ă deșt-

(5 lovituri 
îri' timp 08

Pe Văino 
ful ale cărui 
stătuiâ lui 
cunoscusem, 
Helsinki, 
văzusem 
un. sfert 
vard al 
Cam acolo unde se ridică azi 
Statuia alergătorului și campio
nului Olimpic, devenit pentru 
poporul său Și pentru o bună 
parte a lumii civilizate simbo
lul voinței transformate în agi
litate și viteză. Atunci, Nurmi 
nu împlinise cincizeci de ani 
avea părul de culoarea morco
vului pălit și mai. alerga pe 
stadion. Acum, tîrnplele i s-au 
aburit și pe-Un ochi i s-a lă
sat oblonul de negură ăl unei 
afecțiuni oftalmologice. A ră
mas cu toate acestea drept și 
svett, deși se sprijină in bas
ton, fiindcă picioarele, odiniqfl- 
ră cele mai sprintene de pe tot. 
gltib'ul, Mi-l mai ascultă.

Mă primi rezemat de spe
teaza Unui fotoliu, păslrînd 
ceva îri atitudine și gest din ti 
Priita campionului olimpie de 
altădată. Pe chipul lui alungit 
miji tin început de zîmbet, cinci 
i-ant spus că fusesem prieten 
de-un anotimp sau două eu 
sculptorul Aaltonen.

— A fost modestia devenită 
om — răspunde PaaOo Nutmi. 
Se străduia mereu Să lucreze, 
fiindcă, spre a putea trăi între 
oameni, avea nevoie să nu ■>’ 
creadă CU totul de prisos. Și. 
cînd te gândești, a fost unul 
dintre cei mai man artiști ai 
Finlandei contemporane.

Aaltonen, sculpto- 
degete au modelat 
PciâVo Nurmi îl 
mai demult, la 
Nurmi, însă, nu-lPe

decît in treacăt, acum 
de veac, pe un blile- 

cdpitalei finlandeze.

să dispară. Din artă și 
sport deopotrivă. Ele nu 
slujesc adesea dorința d<* 
„altfel" a omului, ci doar 

rt>-
Recordul pune ștampila 
toate preocupările omu- 
ăZi. Am fost Și eii Uri

s<f-
Arrt

de
am

CULESE DIN DIVIZIE
Meciul de la Craiova a fost, 

cum se spune, un „recital Ohle- 
menco”. 
O.S.T.A. 
nai ?

Ce-ar fi să-l preia 
și să-1 dea săptămi-

*
Cea de-a doua echipă din 

Arad, promovată anul acesta in 
divizia A, are cele măi multe 
goluri primite. Vrea să fie Va
gonul. .. cu goluri ?

*
Politehnica Iași a urcat pe 

locul șase în clasament. Oare 
pentru retur, viitorii ingineri 
au planuri mai mari ?

★
Se spune că unii jucători din 

Giulești s-ar fi îngîmfat. Așa
dar, pe lingă rapidele cu aburi, 
a apărut și Rapidul cu fumuri !

★
Pe stadionul din Ploiești, 30 

de minute 
derby.

Restul... 
drom...

a fost un adevărat

alături, p*= hino-

★
ratat un 
spun că

In Giulești, Dinu a 
penalty ! Gurile rele 
dacă punea mingea la 18 m și 
avea zid in față, era gol sigur.. .

P. B.

MARIAN SFART, BUCUREȘTI. 
Pe ce adresă 1 se poate scrie 

telereporterului 
cu ? De bine sau de 
ce caz, notați : str. 
nr. 66 — sectorul 8,

2. Turnu Severin n-a avut nici
odată ° echipă de fotbal în divi
zia A. S-ar părea că Metalul vrea 
să ne ofere prilejul de a răspun
de în viitor afirmativ, la această 
întrebare !

Cristian Țopes- 
rău ? In ori- 
Doctor Felix 
BUcurăști.GHEORGHIU, IZ- 

Alăturat vă tri- 
în versuri*1, 
părerile. Cu

I. PROTOPOPESCU, BUCU
REȘTI. Reținem, cu interes, in
formația pe care ne-o comuni
cați : „In echipa de fotbal a ele
vilor din drășelttl englez TelS- 
combe joacă o. . . fetiță In etate

GEORGE EMIL CRUȚESCU, 
BUCUREȘTI. 1. Vă rugăm să ne 
faceți o vizită la redacție. 2. Am 
reținut epigrama adresată unui 
halterofil, învingător la limită : 
Cind toți te și vedeau învins, 
Sub al ambiției impuls, 
Te-ai concentrat și, la „împins", 
Un rezultat mai bun ai... «smuls"!

CORNELTU 
MISA, REȘIȚA. 
mit părerile mele 
Sîritem de acord cu 
versurile, nu 1

PETRE NISTOR 
PANA, CISNAdIe. 
Gornea, portarul u.T.A.-el și al 
echipei naționale, n-a jucat nici
odată lâ Sibiti. Născut la 2 au
gust 1944 la Sinaia, el a debutat 
în rîndurile echipei Carpați, din 
această localitate. De aici, a tre
cut la steaua șl apoi la U.T.A. 
N-au avut fler cei de la Steaua !

MITICĂ CARAMALĂU; I.A.S. 
RIGIVÂ. 1. Fostul internațional 
ștelan Dobay avea o viteză uimi
toare și un șut deosebit de puter
nic. Cind spunem însă că „rupea 
plasa", exagerăm, firește, oricît 
de tare âr fi un șut, el nu poate 
rupe plasa, decît dacă ea e pu
tredă sau... găurită dinainte.

ceasta ea avea și 
avantaj al terenului

Sorții au decis ca 
titani ai handbalului 
lin să se întîlnească 
mul lor spre întîietate în 
semifinale. „Zimny Stadion” 
■din Praga se transformase 
îritr-un adevărat vulcan îri 
ziua de 13 martie 1964. cînd 
cele două echipe și-au în
ceput îridîrjita lor dispută. 
Handbaliștii români âu jucat 
admirabil : după 30 de mi
nute, scorul le era favora
bil cu 9—7, iar în miri, 53 
cu 15—10. Victoria nu le rriai 
putea scăpa, cu tot forcingul 
disperat din tdtimele minute 
al adversarilor. Rezultatul

CU
SI

destin aceasta începe, din pi
cate, 
din 
mai 
a fi
divertismentul, distracția, 
cordul.
Iul pe 
tui de
făuritor de recorduri, și nu le 
disprețuiesc. Omenirea face 
pași gigantici datorită lor. iWJ 
îngrijorează îtlsă recordul trans
format în scop : începe Să «« 
ne mai intereseze omul, ci ci
fra pe căra el O reăiizdăză. tfl 
sport, bunăoară, cu toată dez
voltarea medicinii sportive, 
sîntem pata să supunem Orga
nismul la eforturi ce nu-i sîiit 
proprii, de dragul unui rezultat 
mai bun. Eu am alergat, repede 
pentru că am avut picioarele 
lungi de la natură, plămânii 
rlătoși și inima rezistentă, 
alergat mult peste limita 
virstă a atleților, dar cînd
Simțit că obosesc, am părăsit 
Stadionul de la o zî la alta. Nit 
Se ține Seama azi suficient de 
factorul oboseală. De aici. Sfor
țarea dincolo de orice margine. 
De aici și rapida degradata fi
zică și nervoasă a multor spor
tivi. Avem nevoie, însă, nit 
numai de recorduri, ci și de pu
țină fericire. Sportul e O cale 
simplă șl oricui accesibilă spre 
această fericire. Cil condiția ca 
el Să rămînă supus 
nu invers. Nu mă i 
fel comercializarea 
țiilor în atîtea țări 
Nu mă bucură nici 
sportivilor pe treapta 
de cinematograf sau 
ușoară. Un adevărat 
nu e. niciodată vedetă, fiind 
înainte de orice un om modest 
Și Serios, care iubește natura, 
trăind intr-o strînsă comu
niune cu ea. Plutește Oarecum 
între c'dr și pământ...

— Ca statuia pe care Aăltâ- 
nen a modelat-o după domnia- 
is, Păatto Nutmi — am. taier- 
venit.

— întocmai — răspunse fos
tul olimpionikos. Ca statuia 
mea, ca atîtea statui făurite d.e 
mina lui VilinO Aaltonen.

Cînd am ieșit de la Numi, 
în pretimpuria iarnă finlande
ză. o dungă sîngerie înroșise 
cerut. Intr-un amurg asemănă
tor a pornit VăinomAinen, eroul 
Kalevalei, pe Itintrea-i de ara
mă, către zare, intrînd în ne
murirea poporului săli.

omuhii și 
bucură de 

corn paft
ale lumii.

i ridicarea 
i „stelelor" 

muzică 
sportiv

sala Floreasca, în pauza

VICTORIE

mare diferență :la

Și

Vasile DIACONESCU-Brașov

La Poiana Brașov

România a învins 
o

pe handbaliștii 
evoluînd pentru 
sub cupola să- 

Oaspeții se

echipa lor de 
Trojan, Mares,

George SBARCEA

Helsinki, noiembrie 1WS8

meciului România

pasionat cel

prezenți cu 
aur : Vicha,
Dudă, Havlik, Herman, Be- 
neș. Dar... Surpriză de mari 
proporții. ~ 
și încă
18—12.

iată 
cehoslovaci 
prima oară 
Iii Floreasca. 
pregătiseră cu mare atenție 
pentru această partidă (20 
decembrie 1964), mai ales că 
de trei ani ei nu reușiseră 
să mai obțină cîștig de cau
ză. A fost o întrecere aprig 
disputată, scorul alternînd 
îri permanență. In cele din 
urmă, zeița Fortuna a surîs- 
din nou românilor : 19—17
(12—9), care în acest fel reu
șeau să ia pentru prima oară 
avantaj în palmaresul întîl- 
nirilor directe (4—3). Nici îri 
partidele care âu urrnat 
(noiembrie 1966) cehoslovacii

Cîți dușmani trebuie să dobor !
Cîți dușmani.
Pe moșneagul Inerție
Și pe Greul-pâmînfului,
Odalisca Lene,
Livida Slabiciuhe,
Vrăjitorul Somn, fratele Morlii... 
Trebuie să ucid
Gîfîifâ, astmdficd oboseală,
Ispitele ombroziei de aici, 
Zîmbetele Evei
Și, mai ales, hidra numită îndoială 
Cd să aud, pe podium, 
Strigîndu-se numele țării mele 
Alături de numele meu.

ANTONELLA LUALDI
RICHARD JOHNSON

cinematografelor 
prezintă filmul ro- 
„Columna", ai cărui 

Antdhellâ 
Johnson, 

iubitorilor

Ecranele 
noastre 
mânesc 
protagoniști sînt 
Lualdi și Richard 
hume i 
celei de

Iarna 
turnării 
oaspeți străini au vizitat des 
pîrtiile de schi de la Poiana 
Brașov.

— Specialiștii afirmă că 
schiați la fel de bine ca o 
campioană. îndrăgiți de mult

cunoscute
■ a 7-a arte.

trecută, în timpul 
filmului, cei doi

âcest sport ? âm întrebăt-o, 
pe Antonella Lualdi.

— O ! De cînd eram de o 
șchioapă. Cred că nimic hu 
poate egală plăcerea unei eb- 
borîri vijelioase pe o zăpadă 
puțin afinată. Și, sînt fericită 
că âtît soțul meu cît și copiii 
îndrăgesc — și ei — schiul. 
Constituim, deci, o „echipă" 
bine închegată ! Regret că 
nu sînt prezenți aici. Poiana 
Brașov rivalizează cu orice 
stațiune montână, iar con-

: o

In 
de 
13

de 1? ani — Christine Read, 
campionatul regional, ciștigat 
această echipă, ea â înscris 
goluri". La noi, Oblemeheo e gol- 
geterul campionatului riumâi cu 
10 goluri marcate 1

ION DOGAR.U, RÎȘNOV. C01«- 
gul dv. de serviciu se înșeală : 
meciul F.C. Argeș — Ferencvâ- 
ros Budapesta n-a fost transmis 
în direct lă televiziune.

și VIRGIL,
Gheorghe

Aurelian cristea, moreni. 
încă mâi există controverse în pro
blema golurilor înscrise în de
plasare, din competițiile euro
pene ? Ele nu se socotesc dubla 
din. .. oficiu. Nurrai fn căzui 
cînd, în baza normelor obișnuite, 
două echipe se află la egalitate 
de puncte și de golaveraj, depar
tajarea lor se face socotindu-se 
dublu golurile marcate în de
plasare. Dacă și în acest caz 
egalitatea este perfectă, se re
curge la trăgerfeâ la sorți (pînă 
în SFERTURILE de finală, cînd 
nu mai este în vigoare acest 
sistem de departajare, folbsin- 
du-se exclusiv normele obișnuite 
și ajungîndu-se, în caz de ega
litate la puncte șl la golaveraj, 
fără se mal dubleze golurile în
scrise în deplasare, la âl treilea

meci). Fiind vorba de OPTIMI de 
finală, iată cum se prezintă si
tuația în „Cupa cupelor", pen
tru Dinamp București și West 
Bromwich Albion. 1. bacă meciul 
retur, de la Birmingham’, se ter
mină 0—0 (ambele echipe au acu
mulat, deci, cite două puncte și 
au golaverajul 1—1), se califică 
West Bromwich Albion. 2. în 
cazul unui rezultat de 1—1^ se 
joacă prelungiri, după care, dacă 
stăruie egalitatea, se procedează 
Ia tragerea la sorți. 3. Tot un re
zultat de egalitate, dar la nivelul 
2—2, (unde-ar da dumnezeu !), îi 
califică pe dinamoviști, deoarece 
scorul ambelor meciuri fiind 3—3, 
prin dublarea golurilor înscrise 
în deplasare el devine 5—4 pen
tru Dinamo București. 4. Dacă 
bate Dinamo, nu mai e nevoie 
de nici o socoteală. E prefera
bilă, deci, această soluție-’

Ilustrații N. CLAUDIU

ordifte de idei, 
spun că, înainte 
Laurentis să mă 
în primul meu 

sportivă multiia-

interesa de pa- 
artificial care Se 

construcție la I’diana 
Directorul complexti- 

parti- 
relata 
’68 —

mea pasiune. Filmul 
sportului.

Ori ce rol 
dedsebită, 
cum este

și COndîțiâ fizică.

slrucțiile și amenajările spor
tive sint minunate.

In Sită 
vreau să vă 
ca Dino de 
fi distribuit 
rol, eram o
terală. Gimnastica constituia 
marea 
m-a însă...-
Dar nu complet, 
necesită o pregătire 
cuprinzînd — așa 
firesc
Astfel, pentru rolul Andradei, 
nepoâta regelui dâc DecObal, 
gimnastica, tirul, înotul etc. 
au fost doar cîteva din spor
turile cu câre n-am reîntîl- 
nit bucuroasă.

In timp ce Antonella 
Lualdi ne vorbea despre pa
siunile ei sportive, Richard

Johnson 
tinoarul 
află în 
Brașov,
lui, Aurelian Negritu, 
cipant la discuții, îi 
că — în iarna anului 
se va putea patina indiferent 
de capriciile vremii.

Aflăm, așadar, că lui Ri
chard Johnson îi place — 
dintre sporturile de iarnă — 
patinajul.

— Dar alte sporturi ? l-am 
întrebat exact în
în care se ridica, dornic să 

pe pîrtia de

Care 
mult ?
știu eu ? Cred că finală 

campionatului mondial 
datorită faptului 
a reușit să ințre 
mult rîvnitului

mai

— Numai 
că țara dv, 
în posesia 
trofeu ?

— Nu.
Spectacol, 
tească.

Iubesc fotbalul ca 
ca întrecere bârbă-

★

ăr fi putut conti-
momentul

ne-ă răspuns 
Cunosc muJți

se reîntoarcă 
schi.

— Fotbalul, 
fără ezitară,
jucători celebri și âm asistat 
la numeroase meciuri.

Disctiția
nua. Despre pasiunile spor
tive ale celor doi oaspeți 
putem afla multe alte amă
nunte. Afară era însă o 2i de 
schi care merită a fi 
fără nici o pauză 
interviuri.

folosită, 
pentru...

Aurel CRIȘAN

ÎNTREPPINDH!EA DE PREFABRICATE 
DE BETON ARMAT

PROGRESUL*4—București
Șos. Giurgiului nr. 5, Jilavă

ANGAJEAZĂ IMEDIAT:
— electricieni de înaltă calilicăre, categ. 7—8
— instalatori sanitariști, categ. 5—6

Informații <”iplimentăre se pot cere lâ telefon 23.40.40, 
interior 14, s -iui organizarea muncii.

UZINA DE ANVELOPE
„Danubiana"

prelungirea șos. Olteniței nr. 181, autobuz nr. 44, 
angajează personal’ (bărbați) pentru calificare în meseria 
de operatori chimiști prin cursuri de scurtă durată.

Condiții de angajare :
— absolvenți ai cursului elementar
— vîrsfa între 18—40 ani
— domiciliul stabil în București, comunele subordonate 

sau localități aparfinînd JudeȘuhii Ilfov, situate în ap»o 
pierea șoselelor : București—Oltenna, București--Giuraiu si 
București—Alexandria, la distanța de maximum 50 km de 
unde sa facă naveta zilnic cu autobuzul, costul fiind suportat 
de uzină.
. Pe„.An’.{’?1 5color^“nil cursantii vor fi retribuiți cu salariu 

ae 948 lei Itiridr;
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(Urmare din pag. 1) 
plan tactic repriza lor, a an- 
trenorului Hallabio, care a 
știut ce trebuie făcut într-o 
partidă cu miză disputată în 
deplasare: joc economicos, 
trâgere fină <le timp, anga
jament total în apărare, con
traatacuri în 2-3 oameni, bine 
inițiate mai ales pe centru, 
prin Ktinzii, și pe aripa 
dreaptă, prin excelentul Vuil- 
leumier. La succesul tacticii 
elvețiene în această parte a 
întîlnirii a contribuit și fun
dașul Ramseier (nr. 2), jucă
tor _ cu tehnică și viteză de 
înaintaș, care și-a adus co
legii de echipă în fața butu
rilor noastre, el fiind adesea 
un adevărat vîrf de atac.

Dar.., a venit repriza ă H-a. 
Echipa noastră a imprimat 
jocului un ritm irezistibil, 
câte a măcinat forțele fizice 
și morale ale oaspeților. De 
data aceasta, fiecare minut,

PĂREREA UNUI ZIARIST ELVEȚIAN
>

Românii, mai buni

fiecare clipă era explozivă, 
datorită acțiunilor în viteză 
ale întregii noastre formații. 
Și dacă unul dintre ,,motoa
re" (Ghergheli) s-a oprit toc
mai în aceste momente deci
sive, în schimb celelalte au 
funcționat mai bine ca ori- 
cînd. Ne gîndim Ia inepuiza
bilul Radu Nunweiller, care 
a acoperit tot terenul, și la 
Sătmăreanu, care nu numai 
că și-a descurajat adversa
rul direct, dar a venit în a- 
jutorul înaintării, fiind chiar 
la un pas de a înscrie. Și 
nu unul, ci două goluri 1

A fost, de departe, repriza 
fotbaliștilor români. A fost 
o repriză electrizantă prin 
cursivitatea fazelor, prin 
acțiunile inițiate de Du- 
mîtrache și Domîde, prin 
tempoul de joc, prin for
ța de șoc a formației noas
tre, care a zguduit și în cele 
din urmă a făcut să cadă zi
durile „cetății" elvețiene. în

aceste momente de presiune, 
de adevărat asediu, am re
gretat lipsa lui Pîrcălab, care, 
cu siguranță, ar fi fost în 
largul lui în fața acestei a- 
părării ce se prăbușea vă- 
zînd cu ochii. Și poate că ce
lor două goluri înscrise cu 
capul de Dumitrache și Do- 
mide li s-ăr fi adăugat și al
tele, realizate în același fel, 
din centrările lui Pîrcălab, de 
către aceste două tinere spe
ranțe ale fotbalului nostru.

Publicul a aplaudat cu căl
dură victoria echipei Româ
niei, pe deplin meritată. Am 
aplaudat-o, cu egală satisfac
ție, și noi, apreciind efortu
rile pe care le-au făcut toți 
băieții noștri și gîndîndu-ne 
în special Ia Radu Nunweil
ler, Sătmăreanu, Boc, Dinu, 
Gornea. Dumitrache și Do- 
mide, cărora li se cuvine, fără 
îndoială, o notă în plus. Cro
nicarul trebuie să fie însă mai 
circumspect decît spectatorii 

și... antrenorii. Nu putem Să 
ne lăsăm influențați de re
priza a Ii-a — repriza vic
toriei — uitînd primele 45 de 
minute de incertitudine. Jocul 
din prima parte â meciului 
trebuie să constituie un pri
lej de reflecție pentru teh
nicienii români, în așa fel 
incit în viitor mecanismul e- 
chipei noastre să aibă mai 
puține pene, mai puține ra
teuri. Criticile par oarecum 
inoportune în aceste momente 
de mulțumire, dar, după pă
rerea noastră antrenorii au 
avut ezitări mâi mari poate 
decît jucătorii, abia tîrziu ei 
operînd schimbările care se 
impuneau (Kallo și Dembrov- 
schi, în locul lui Lucescu, ne
refăcut. și Martinovicî).

Așadar, o repriză slabă și 
alta foarte bună. Dacă am 
aduna notele amîndurora, am 
ajunge la un 6-7, echivalent 
cu calificativul SATISFĂ
CĂTOR.

După
La lovitura de colț executată de Martinovici, DUMITRACHE 

se înalță deasupra tuturor jucătorilor din careu și, cu capul, 
reia imparabil: 1-0 pentru România t Foto : V. BAGEAC minutul

dec/t ia 4-2

Ca să fiu foarte sincer, tre
buie să spun că după termina
rea primei reprize nici nu-mi 
puteam închipui că echipa Elve
ției va pleca din București 
fără a realiza un rezultat egal. 
Dar lucrurile nu s-au petrecut 
așa în continuare. După meci, 
am zis că putem fi bucuroși că 
am scăpat doar cu un 0—2, 
pentru că după situațiile de pe 
teretî și un scor de 4—0 în fa
voarea gazdelor ar fi fost pe 
deplin meritat.

Jocul a avut două aspecte 
diametral opuse. în prima par
te ă partidei am fost martorii 
unui spectacol submediocru, 
confuz, cu multe execuții tehni
ce greșite. Românii au fost 
aceia care au dominat mai 
mult, dar lipsa lor de eficaci
tate a fost uneori exasperantă. 
Echipa Elveției a atacat mai 
puțin, dar aș putea spune mai 
periculos. O altă observație 
critică pe care mi-am notăt-o : 
s-a tras la poartă de la dis
tanțe mari (25—30 m) și nici 
unul dintre aceste șuturi nu 
a mdrs la țintă.

GAB! NIJUICĂ

A AVUT DREPTATE.,.
Uhul din cei mai supărați 

bucureșterii in după-amiaza de 
ieri fn-a introdus, cu o oră 
înaintea începerii partidei, in 
„atmosfera sufletească” a jo
cului. Se numește Gh. Mang, 
este șofer pe troleibuzul 86 și 
ieri, la capul de linie de lîngă 
stadionul „23 August", avea fața 
nespus de încruntată.

N-âș fi început acest articol 
cu rîndurile de față dacă nu 
l-aș fi auzit pe acest mare pa
sionat de fotbal (vorbele lui il 
recomandă cu prisosință) măr- 
turisindu-i unui coleg „nemai
pomenitul său ghinion •; Ce n-am 
făcut ca să-mi schimb tura ? 
N-ă fost chip. Să scap tocmai 
eu victoria noastră de azi. .. 
Știu că azi batem, trebuie să 
batem, și eu stau in trolei
buz. ..“

.. .Stadionul „23 August”, ora 
13,50. La capătul coridorului 
de sîrmă care leagă tunelul 
intrării de teren, gingașul cu
loar viu al celor 30 de copii 
Loto-Pronosport oferă un ta
blou mișcător. Sînt deja roșii 
de emoție, iar pe unii. dintre ei 
îi aud de pe acum încurajînd 
în surdină. „Haide, ai noștri!“ 
„Hai, România!“, „Hai, băie
ții !’• Surprind și un mic pariu 
între prîslea formației, Gabi Ni-In patru rinduri

Unor cronicari da fot
bal (cu referire la repri
za a doua a meciului de 
ieri)

Mă gindesc c-ar fi mai bine 
Azi să renunțați la scris
Căci v-am auzit — în fine — 
Exclamind : „nimic de zis" I

Drago; UJENIUC

Repriza a doua a constituit 
pentru mine o măre surpriză. 
Pe teren a apărut parcă o altă 
formație a României. Calită
țile sale le-aș putea schița în 
cîteva puncte :

I. Combativitate; 2, Pregăti
re fizică ; 3. Orientare tactică 
cu mult mai bună decît a re
prezentativei Elveției. Așadar, 
aceste calități au adus victoria 
echipei României.

Personal, eu nu am văzut că 
Dumitrache ar fi faultat înain
te de a fi reluat balonul în 
plasă. Asemenea faze, cînd un 
jucător se ridică dintr-un bu
chet de adversari și înscrie cu 
capul pot fi acuzate că fault, 
pentru că aglomerarea jucăto
rilor este mare și, în mod ine
vitabil, execuția este stînjeni- 
tă. în orice caz, execuția teh
nică a lui Dumitrache, ca și 
cea a lui Domide (autorul go
lului doi) au fost o mostră de 
felul cum trebuie reluat balo
nul cu capul.

Echipa României mi S-a pă
rut mai bună decît cea de a- 
cum doi ani, cînd pe stadionul 
Republicii a dispus cu 4—2 de 
Elveția, ca să nu mai vorbesc 
de aceea din memorabilul 
meci de la Zurich.

Cei mai buni jucători ro
mâni au fost Nunweiller VI 
pentru jocul la mijlocul tere
nului, Sătmăreanu pentru mo
bilitatea sa, Domide și Dumi
trache, două autentice talente. 
Din echipa noastră, doar Tac- 
chella și Michaud au dat satis
facție.

Arbitrul mi s-a părut des
tul de slab. Nu numai pentrK 
că nu a acordat două penal-- 
tiurl, ci și pentru lipsa sa de 
mobilitate.

Hans ESTERMANN 
redactor

la Radiodifuziunea elvețiană 
din Berna

țuică (sigur sub un metru 
înălțime) și colegul său „de 
linie" : „Pe ce facem că Dumi
trache șl Domide dau gol azi ?" 
„Pe un Pepsi”. „S-a făcut".

.. .Repriza I. Tribunele cer : 
„Golul, golul!“ Jucătorii noștri 
se „ambalează" prea tare și 
uită, uneori, busola... De pe 
banca antrenorilor, Ciogli-baei 
(n.a. antrenorul Vogi) cere, la 
rîndul său, calm lui Dinu, Lu
cescu et comp., care se arun
că înainte ca asupra unei re
dute.

. . .Repriza a Il-a. Cele două 
irezistibile ,,heading”-uri ale 
cuplului D-D au tăiat firul vic
toriei. în spatele porții lui 
Grob. Andrei Rădulescu, apre
ciatul nostru înaintaș de acum 
20 de ani, mimează, vădit în- 
cîntat, șuturile cu capul ale 
celor două vîrfuri „căci au fost 
— să fim bine înțeleși — șu
turi, nu simple devieri", Fa
bian I, renumita extremă de ia 
Carmen, elogiază și el „lovitura 
cinematografică" a arădeanului 
Domide.

...Fluierul final. De pe banca 
rezervelor echipei helvete, se 
înalță statura impresionan
tă a antrenorului Balla- 
bio. Se îndreaptă spre ta
băra română și felicită, pe 
rînd, toți oficialii noștri. 
„Ați meritat victoria ! îmi scot 
pălăria!” Jucătorii ambelor 
formații părăsesc terenul. Prin
tre cei care-i înconjoară cu căl
dură pe fotbaliștii români, un 
prichindel în trening albastru 
se tot învîrte pe lîngă Dumi
trache șl Domide și sare în sus 
ca să-i îmbrățișeze. E el, <3abi 
Nițuică (10 ani, elev în clasa 
a IV-a a Școlii 49) cel care a 
intuit atît de fericit soarta jo
cului. ..

Marius POPESCU

FILMUL MECIULUI, MINUT CU
Stadion ,,23 August" ; timp 

însorit (dar puțin răcoros) ; 
teren bun ; spectatori (apro
ximativ) — 30 000. Au marcat: 
DUMITRACHE (nlin. 58) și 
DOMIDE (min. 74).

ROMANIA : GORNEA — 
SÂTMAREANU, BOC, DINU, 
MOCANU, GHERGHELI, NUN
WEILLER VI, MARTINOVICÎ 
(mln. 79 DEMBROVSCHI), 

DOMIDE, DUMITRACHE, LU
CESCU (min. 46 KALLO).

ELVEȚIA : GROB — RAM
SEIER, MICHAUD, TACCHE- 
LLA, STIERLI, CETERLI 
(min. 71 BRENNA), DURR, 
KUHN, VUILLEUMIER, KUN- 
ZLI, QUENTIN.

Au arbitrat NEJAT SENER. 
ajutat la linie de MUZAFER 
SARVAN Și DOGAN BABA- 
CAN (toți din Turcia).

MIN 1 s Elvețienii încep 
de la „centru", dar jucăto
rii noștri intră repede în po
sesia mingii i Radu Nunweil
ler deposedează în jumătatea 
noastră de teren, desface jo
cul pe aripa dreaptă, de 
unde se execută o centrare 
înaltă în fața porții lui 
Grob ; Dumitrache, care a 
sărit la balon, nu-1 atinge 
și-l lasă să treacă la Luces
cu,venit la fază ca un bolid. 
Aripa stingă a naționalei lo
vește mingea defectuos, de la 
5—6 m, și... grupul masiv de 
turiști elvețieni răsuflă ușu
rat.

MIN. 2 1 Echipa noastră se 
menține în atac, dar mingea 
expediată de Dinu, de la 
aproximativ 25 m, trece pes
te bară.

MIN. 3 : Kiinzli schimbă 
rapid cu Quentin, pe aripa 
stingă, însă centrarea aces
tuia în careu este intercep
tată acrobatic de Dinu.

MIN. '6: Emoții în apro
pierea careului mare.: Boc și 
Dinu se încurcă reciproc, 
pierzînd balonul în favoarea 
lui Kiinzli, dar nici acesta 
nu găsește continuarea cea 
mai fericită. Pe contraatac, 
Nunweiller VI trimite o pasă 
lungă, pe sus, dar cele două 
„vîrfuri" — Domide și Du
mitrache — sînt păzite în 
permanență de... trei adver
sari.

MIN. 9: Schimb pe aripa 
dreaptă, între Ghergheli și 
Martinovici, ultimul centrînd 
înalt, la întîmplare. începem 
să regretăm .absența lui... 
Pîrcălab.

MIN. 12 > O fază bine lu
crată la poarta lui Grob: 
mingea curge ca trasă pe 
sfoară, ajunge pe aripa stin
gă la Dumitrache, care, după 
ce îl fentează pe Ramseier, 
trimite precis lui Lucescu ; 
urmează un voie ca din tun, 
dar mingea va ocoli, cu pu
țin, poarta.

MIN. 14 : Ofensiva tricolo
rilor noștri continuă. Sătmă- 

Duel aerian în careul oaspeților. Rad r weiller a fost 
mai iute și a reluat cu capul * N. AUREL

reănu, „urcat" în atac, cen
trează undeva la „bătaie". 
Lucescu abia recuperează din 
apropierea liniei de fund, 
trîrriîțînd, cu capul, înapoi 
în teren lui Dinu ; aflat la 
numai 4—5 metri de poar
ta Iui Grob, acesta încearcă 
o preluare, pe spațiu re- 
strîns, timp suficient să se 
complice și să rateze o bună 
ocazie. Contraatacul elveție
nilor le aduce acestora o lo
vitură de colț : Vuilleumier 
trimite lui Kiinzli, al cărui 
voie greșește ținta cu foarte 
puțin.

MIN. 16 î Scurtă perioadă 
de presiune elvețiană. La un 
corner, executat de pe par
tea stîngă. Diirr reia puter
nic pe spațiul porții, dar Săt
măreanu, aflat pe traiectoria 
mingii, va respinge cu capul.

MIN. 18 : Fotbaliștii ro
mâni reînnoadă firul supe
riorității teritoriale, dar, ac- 
ționînd pripit și confuz. în
lesnesc sarcina adversarului, 

La cîteva momente după terminarea • ■c.'tidei. se procedează 
la tradiționala schimbare de tricouri... „Elvețianul" Dumitra
che acordă deja primul interviu radioreporterului Ion Mu- 
reșanu.

care se apără tenace și or
ganizat.

MIN. 24s Sătmăreanu si
mulează o pasă spre Marti
novici, 'apoi se strecoară pe 
aripa dreaptă, execută un 
șut-centrare, dar mingea va 
lovi bara transversală.

MIN. 25 : Lucescu centrea
ză pe partea opusă, spre col
țul careului mic, unde îl 
vede bine plasat pe Marti
novici. Craioveanul. nehotărît, 
reia cu capul, timid, și va 
trimite balonul alături de 
poartă. încă o ocazie bună 
ratată de formația noastră, 
în acest moment, regretăm 
și mai mult absența lui 
Pîrcălab.

MIN. 28: Kiinzli șutează 
din interiorul careului, dar 
mingea deviată dintr-un apă
rător român vă ieși în cor
ner.

MIN. 30 : O nouă perioa
dă, de aproximativ 5 minute, 
în care formația gazdă se 
străduie în zadar să găsească 
soluțiile cele mai fericite. 
Dumitrache încearcă să „spar
gă" de unul singur, întrucît 
coechipierii lui din atac ac
ționează incoerent.

MIN. 35 : Vuilleumier „gă
sește" iar un culoar liber 
(perpendicular pe poartă ; 
unde erați Boc și Dinu ?), 
dar mingea șutată cu stîn- 
gul, pe jos, va trece pe lîn
gă poartă.

MIN. 38 : La un duel, la 
mijlocul terenului, Kiinzli 
intră dur și-l trimite la pă- 
îhînt pentru o jumătate de 
rhintit pe Nuriweiller VI.

MIN. 39 : La un „cap" al 
lui Dumitrache, Michaud in
terceptează. ilar intirzie să 

rezolve situația. Apoi, încol
țit, va împinge „discret" ba
lonul cu mina spre poarta 
lui Grob. Deși aproape de 
fază, arbitrul acordă lovitu
ră de... colț, întrucît mingea 
ieșise în aut de poartă.

MIN. 42 : O pasă lungă, în 
adîncime, îl găsește din nou 
liber pe Vuilleumier, care, 
pătruns mai adînc in careu, 
e oprit de Boc prin mijloace 
neregulamentare. Firește, în 
compensație, arbitrul' lasă 
jocul să curgă.

MIN. 44: Jucătorii noștri 
ratează ultima ocazie în a- 
ceastă repriză : servit de 
Martinovici, dernarcat oe ari
pa stîngă, Lucescu, aflat în 
poziție favorabilă, la 6 m de 
poartă, încearcă să stopeze 
cu pieptul în loc să reia din 
voie.

După pauză, în formația 
noastră Kallo îi ia locul lui 
Lucescu pe aripa stîngă.

MIN. 46: De data aceasta 
este rîndul jucătorilor români 
să „pună" mingea în joc. în 
același minut, tricolorii iniți
ază un atac periculos. Nun
weiller VI șutează puternic, 
fundașul Ramseier „contrea
ză" și acordă corner.

Urmează cîteva minute 
(2—3) de joc în care toate a- 
tacurile se... sting în preajma 
careurilor de 16 m.

MIN. 50 : Mocanu îl lansea
ză pe Martinovici (venit pe 
partea stîngă). Acesta intră în 
careu, centrează dar același 
fundaș (Ramseier) trimite din 
nou în corner.

MIN. 51: Din apropierea ca
reului, Domide șutează puter
nic, balonul îl lovește pe 
Tacchella în spate și pericolul 
e îndepărtat.

MIN. 54: Sătmăreanu se 
lansează în atac (cum a făcut 
de atîtea orj în acest meci) și 
centrează. Dumitrache încear
că o preluare în apropierea 
liniei de fund și trimite în 
aut de poartă. Poziția lui era 

dificilă.
MIN. 55: Diirr pasează lui 

Quentin. Centrarea acestuia 
trece cu mult peste poarta 
lui Gornea. E primul atac mai 
periculos al oaspeților în a- 
ceastă repriză.

MIN. 57: E deschis, în a- 
dîncime, Martinovici. Din cen
trarea lui se obține Un corner. 
Kallo execută. Nunweiller sare 
și reia puternic cu capul pes
te bară.

MIN. 58: SĂTMĂREANU 
TRIMITE O PASĂ LUNGA 
PE DREAPTA. ÎN LUPTĂ CU 
MARTINOVICÎ, FUNDAȘUL 
STIERLI TRIMITE DIN NO.U

MINUT
ÎN CORNER. DIN APROPIE
REA FANIONULUI. LOVI
TURA DE COLT ESTE EXE
CUTATA DE MARTINOVICI. 
EL TRIMITE MINGEA CU 
DESTULA FORȚA SI ÎNALT. 
ÎN FATA PORȚII E AGLO
MERAȚIE. DUMITRACHE SE 
RIDICA SI, CU O FRUMOA
SA LOVITURA DE CAP, 
TRIMITE BALONUL ÎN COL
ȚUL DIN STÎNGĂ AL POR
ȚII, APROAPE LA PĂIAN
JEN. GOL 1 1—0 PENTRU
ROMANIA. în sfîrșit, unul 
din cornete e fructificat

Golul îi aduce pe băieții 
noștri în atac. Oaspeții par 
dezorientați. Inițiativa aparți
ne echipei române, dar faze 
mai clare la poarta lui Grob 
nu se înregistrează. Se luptă 
dîrz. Elvețienii depășesc însă 
de cîteva ori limitele fotbalu
lui atletic (in min. 62 Kiinzli 
îi faultează consecutiv pe Mo
canu și Nunweiller VI).

MIN. 68: Un atac pe dreap
ta , este oprit de fundașul 
Stierli prin fault. Ghergheli 
execută lovitura liberă cu 
boltă. Sătmăreanu. venit în 
careu, reia excelent cu capul. 
Cu un reflex uimitor, porta
rul Grob reține balonul, pe 
care mulți îl și văzuseră în 
plasă.

MIN. 70: Jocul se mută în 
partea noastră de teren. Mo 
canu se complică și este obli
gat apoi să recurgă la fault 
pentru a stopa un atac peri
culos. Lovitura liberă este exe
cutată de fundașul Ramseier. 
Ceterli — lăsat liber — reia 
fulgerător cu capul la 2—3 
metri de poartă.

MTN. 71: Schimbare în for
mația oaspeților. Țese Ceterli 
și intră Brennâ.

MIN. 73: La capătul un iii 
atac ,pe partea stîngă. oaspe
ții obțin o lovitură liberă. Șu- 
tul-centrare a lui Quentin este 
reținut de Gornea.

MTN. 74: UN NOU CORNER 
„ACORDAT" DE OASPEȚI, 
PE PARTEA DREAPTĂ EXE
CUTĂ KALLO. ÎNAT.T. LA 
10 m DE POARTĂ. UN JU
CĂTOR SE ÎNALTA ARUN
CAT PARCA DE UN RE
SORT. ESTE DOMIDE. O 
LOVITURA EXCEPȚIONA
LA CU CAPUL SI BALONUL 
SE DUCE FULGERĂTOR ÎN 
COLȚUL LUNG AL PORȚII. 
GROB E... SPECTATOR. GOT,. 
EXECUȚIE DE KTNOGRA- 
MA. GOTUL E URMAREA 
UNEI LOVITURI DE COLT. 
DECI TOT O FAZA FIXĂ 
CA SI LA PRIMUL PUNCT 
MARCAT DE DUMITRA
CHE. DAR O FAZA EX
CEPȚIONAL DE FRUMOA
SA, ROMANIA—ELVEȚIA 
2—6.

Tribunele fierb. Echipa 
noastră — care joacă acum 
mult mai bine — se lansea
ză irezistibil în atac. Oaspe
ții nu măi au ce pierde, încep 
să „desfacă lacătul", ies la 
atac, dar vor fi surprinși de 
multe ori descoperiți.

M1N. 75: Diirr șutează pu 
ternic de la 25 m. Gornea, pe 
fază, reține. E singurul șut mai 
zdravăn trimis pe spațiul por
ții de către elvețieni.

MTN. 79: O nouă schimbare 
(destul de tîrziu operată de 
antrenori) în echipa noastră : 
Dembrovschi îl înlocuiește pe 
Martinovici.

MTN. 80: Kallo și Dem
brovschi realizează un frumos 
,.un-doi“, dar primul e faultat 
Ia 18 m. Domide șutează în 
adversar.

MIN. 84: Se remarcă Dem
brovschi. El face un slalom 
printre trei adversari, însă la 
14—15 m de poartă se deze
chilibrează și șutează slab.

MIN. 85: Contraatacă Quen
tin, care din nou centrează în 
spatele porții.

MIN. 87: Se irosește o bu
nă situație: Dinu șutează, mia- 
gea respinsă ajunge la Domi
de. Poarta-i goală, dar acesta 
trage în adversar.

MIN. 88: Ghergheli, lansat 
pe extrema dreaptă, centrea
ză. Dumitrache se înalță și 
reia puternic cu capul. Balo
nul lovește bara transversa
lă și apoi poposește în brațe
le portarului.

MIN. 90: Oaspeții încearcă 
golul de onoare. Brenna exe
cută o lovitură liberă. Kiinzli 
„șterge" balonul cu capul. 
Mingea trece prin fața porții 
lui Gornea și iese afară.

CLASAMENTUL
ÎN GRUPA I

1. Portugalia 1 1 0 0 3:0
2. Elveția 2 1 0 1 1:2
3. România 2 1 0 1 2:3
4. Grecia 1 0 0 1 0:1

G. N1COARA 
Constantin ALEXB

Arbitrul fluieră sfîrșitul parti
dei. Așadar, 2—0... Aflat în apro
pierea noastră exact în momen- - 
tul terminării partidei, antreno
rul federal V. MĂRDARESCU 
devine, firesc, primul nostru in
terlocutor : „Mă bucur că tac
tica noastră — centrări spre cele 
două vîrfuri avansate — ne-a a- 
dus mult așteptata, dar meritata, 
victorie. După o repriză mai 
ștearsă, jucătorii iomâni și-au 
depășit adversarii și doar jocul 
excelent al lui Tacchella și- 
bara s-au opus majorării sco
rului”.

In drum spre vestiar, II „ata
căm" pe autorul ultimului gol, 
arădanul DOMIDE, îmbrăcat in
tr-un tricou... elvețian cu nr. 6.

— Ce părere ai de evoluția ta?
— Ce să vă spun ? De la 13 

minute in meciul cu Anglia la 
un... gol în cel cu Elveția este 
un drum destui de lung ! Sînt 
fericit — asta e tot.

Am ajuns la cabine. Jucătorii 
noștri intră pentru dezechipâre. 
așa incit, reportajul pare ame- . 
nințat, din lipsă de subiecte. Ba 
nu I In raza de acțiune apare " 
I. ȘICLOVAN, secretarul general • 
al federației, care ne declară : 
„Finalul de sezon ne aduce o 
satisfacție așteptată și, după e- 
forturile depuse, previzibilă. Cred 
că victoria de astăzi — datorată 
în primul rînd hotătirii cu care 
jucătorii noștri și-au apărat șan
sa — este, intr-un fel, o victo
rie a tuturor antrenorilor din 
divizie... Ceea ce mă biicură cel 
mai mult este faptul că in a 
doua repriză calitatea jocului 
prestat de români a fost, nu 
exagerez, de Clasă internaționala. S 
Ceea Ce nu înseamnă, evident, 
că nu mai avem încă mult de 
„lucrat"...".

Pe culoar, PIRCALAB, marele 
absent al acestui meci.

— Ce zici, Ioane ?
— știam că voîh învinge și 

trebuia Ș-o facem pentru a de
monstra că acel 1—7 de la Zurich 
n-a fost decît un accident. Vă- 
cat că băieții h-aii marcat mai 
multe goluri*-.

intervine RADU NUNWEILLER: 
„Ehe, dacă ar fi căzut golul mai 
devreme..."

în fine, apare Și cei pe care 
îl căutam : DUMITRACHE. sem
natarul primului gol a! partidei. 
E îmbujorat la față. De efort, 
de emoție? Ne explică cum a 
înscris golul : „Am văzut min
gea cum vine, am privit coltul 
porții și, din săritură, am tri
mis balonul exact pe traiectoria 
privirii.,. Ca să zic așa, văzusem 
golul înainte de a-1 marea... Pă
cat de „bâta" aceea ! Elvețienii 
au o echipă redutabilă, dar cred 
că și noi oe-am încălzit prea 
greu“.

în vestiarul echipei oaspe dom
nește calmul și liniștea. Elvețienii 
nu par afectați de înfrîngere, cu 
toate că își puneau mari spe
ranțe în obținerea unui rezultat 
âgăl. Primul microihterviu l-am 
realizat cu Erwin Ballabio. an
trenorul echipei. „Scorul mă ne- 
ihulțumește și vâ spun de ce : 
Dumitrache a marcat primul gol 
în urma unui fault. Dacă nu ve
nea acest gol, se pare că scorul 
af fi rămas alb. Arbitrul a gre- „ 
șit, prin neacordarea a două 
penaltiuri : unul la poarta noas- • 
tră, celălalt la poarta echipei 
romane. Formația învingătoare 
a jucat foarte bine în partea a - 
doua a meciului, cînd a acoperit 
o mare zonă de teren, cînd a a- 
tacat mai legat și, grație unei 
condiții fizice superioare, a reu
șit să se impună. Tactica preco
nizată de thîne (apărare om sa 
om, contraatacuri prin surprin
dere), nu a fost respectată de
cît pe alocuri, circa 20 de minu
te, din totalul celor 00? Pe cine 
văd cîștigătoare a arest ei gi'ti- 
pe ? Greu de spus, pentru că, 
Ia ora actuală, toate formațiile 
au șanse egale. Este o grupă 
echilibrată șî n-ar fi de Joc o 
surpriză dacă portughezii nu se 
vor califica pentru turneul fi
nal. i-am văzut ia Lisabona si 
nu mi-au lăsat o impresie deo
sebită”.

Toți ziariștii elvețieni prezânți 
în vestiarul echipei lor erau 
consternați de jocul lui Kunzll. 
■Explicația ne-a dat-o “tnasivul 
fotbalist elvețian, gorgt-ter in 
campionatul țârii sale : „Nu m-am 
putut acomoda cu colegii din a- 
tac, deseori am rămas singur 
și nici nu am fost servit. Soc 
și Dinu (cu schimbul) m-au mar
cat foarte sever, așa ilicit in 
tot meciul n-am tras decît un' 
singur șut puternic".

Eddy Tacchella. căpitanul e- 
chipei, este supărat pe Dumitra
che. tr-au enervat — după spu
sele sale — unele faulturi dis
crete comise 36 jucătorul nos
tru. ca și ionele simulări la care 
s-a dedat în ctteva faze din ca
reu și în afara lui. „Păcat de 
asemenea comportări, pentru că, 
vă spun sincer, ele pun in um
bră unele calități indiscutabile 
pe care le are acest puști bă
tăios”.

Ultimul intervievat al „tu
rului" nostru este arbitrul în- 
tîiftlrii, NEJAT SENER : „Vic
torie meritată. Indiscutabilă. După 
6 repriză egală, românii, grație 
unei condiții fizice superioare, 
âis deschis „iâeătu!" el veți ar,. 

Cîteva cuvinte și despre țifbble- 
mele stricte de arbitraj : la go
lul întîi, deși oaspeții aii acuzat 
un fault, am văzut clar : nu
s-a petrecut nimic neregulameri- 
tar îh teren. în rest, adică un 
henț in careul elvețienilor și un 
fault in cel al românilor — po
ziția mea poate să fi fost de 
vină... Dar tușicrii n-au sem
nalat nimic ! Așa că...".

I. OCHSENFELD
Ovidiu IOAN1ȚOAIA
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TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI TRANSMIT:

Mare interes
de tenis de

s-au impus categoric

al doilea

LA LUPTE LIBERE
în sala Progresul din Ca

pitală s-au încheiat ieri în
trecerile ultimei etape a cam
pionatului diviziei A de lupte 
libere, pe echipe. Formația 
bucureșteană Steaua a întâl
nit în această reuniune pe 
una dintre cele mai puter
nice garnituri, Steagul roșu 
Brașov, neînvinsă, ca și Stea
ua, pe tot „traseul" campio
natului. Cu toate acestea, mi
litarii 
ieșind învingători la scor: 
20—4. în cel de 
meci bucureștenii au între
cut detașat, cu 23,5—8,5, pe 
Mureșul Tg. Mureș. Steliștii 
N. Cristea (cat. 63 kg), P. Co- 
man (cat. 70 kg) și St. Stîngu 
(cat. +97 kg) și-au depășit 
toți adversarii înainte de li
mită. După victoriile din a- 
ceastă grupă, echipa Steaua 
a cucerit titlul de campioană 
a țării. Este cel de al VIII-lea 
titju - pe care formația antre
nată de Vascul Popovici și 
Gh. Șuteu îl aduce clubului 
Steaua.
:• .Steagul roșu și-a impus, 
în schimb, superioritatea în 
fața echipei din Tg. Mureș 
pe care a învins-o clar, cu 
23—9. Astfel formația de la 
poalele Tîmpei (antrenor Ion 
Mureșan) a ocupat un meri
tuos loc II 
pionat.

în cealaltă 
sul1 București 
Wtrîei) ă reușit să depășească 
pe A.S.M.T. Lugoj cu 23,5 — 
8,5 și pe A.S.A. Brașov cu 
23—9. în urma acestor re
zultate luptătorii bucureșteni 
au reeditat succesul înregis
trat la ultimele ediții ale 
campionatului, clasîndu-se pe 
locul III. A.S.A. Brașov, deși 
a obținut . victoria în fața 
echipei lugojene (18,5 —
13,5), nu a putut evita locul*-. -----
XI în clasament și, deci, re- I stavrev (2) și Spiridonov (2). 
trogradarca din divizia A. V rezultate tehnice:

e 4 Bulgaria — Grecia 6—3 (Ata-
F rțasov; 'Spiridonov și Nikolov 
< cîte -2, ...v., reșp. Hagisarantos 
L 2 și Gusopoulos) ; Iugoslavia 
( — Grecia 7—2 (D. Djokici și 
(' S. Djokici cîte 3 și Masa 

resp. Hagisarantos 2).

Moment din ultimul asalt al meciului de sabie România — Bulgaria: Vlntilă (dreapta) — 
Stavrev, dar in final, scorul va fi favorabil adversarilor noștri, campioni balcanici.Stavrev, dar in final, scorul va fi favorabil adversarilor

în acest cam-

grupă Progre- 
(antrenor Paul

CAMPIONATUL BALCANIC
[ (Urmare din pag. 1)

După o victorie scontată la 
r Turcia (chiar și la scorul de 
' 8—1), echipa de sabie a Ro- 
f mâniei a tras, în meci de- 
i cisiv, pentru locul I cu 3-ul 
[ Bulgariei. Spadasinii noștri 
F au fost de nerecunoseut și 
< au pierdut cu 7—2... Singu- 

rele victorii le-a adus Vin- 
' tilă : 5—3 cu Spiridonov și 

*JL § 5—1 cu Stavrev. Bulgarii au 
punctat prin Atanasov. (3),

Programul ultimei zile. 
Echipe: Spadă : ora 8 — 
turul I, ora 9,30 — 
II ; ora 11 — turul 
ora 16,30 — turul
ora 18 — turul V.
retă fete: ora 9,30 —

turul I ; ora 17 turul II ; 
ora 18 — turul III. Ora
19,30 — festivitatea de
închidere a Campionatu
lui balcanic.

turul 
III : 
IV; 
Flo-

la Moscova pentru întîlnirea 
masă U. R. S. S. - ROMÂNIA

CLASAMENT FINAL

L Steaua 1111 0 0 240 - 96 33
2. Steagul roșu

Brașov 11 8 2 1 225 -107
Prog. Buc. 11 7 0 4 173,5-170,

4. Olimpia Satu
Mare 11

5. Din. Buc. 11
6. Dun. GI.
7. A.S.M.T.

Lugoj
8. C.S.M.

Cluj
9. Rapid

București
10. Mureșul '

Mureș
11. A.S.A.

Brașov
12. Petrolul

Ploiești

11 4

11 4 1

24
23
21

21

20 LAME
Planșa, plastronul, parada 

sînt comune tuturor probelor de 
scrimă. Numai lamele diferă, 
dar atît de puțin, incit zicem 
cu nonșalanță floretă și ni se 
pare că am spus atotcuprinză
tor scrimă.

Eroare de fond și de formă. 
, Ne-a cucerit finețea floretei, 

triunghiulare" la lupte Â ne-a fermecat mișcarea filigra
nată a lamei vătuite sau plas- 
turate, ne-a convins poate 
proporția de relativă certitu
dine a aparatului cu beculețe 
colorate. Dar am uitat celelalte 
arme și le-am lăsat, prea în
delung, să vegeteze, la voia în- 
tîmplării.

Au trebuit să vină noii cam
pioni balcanici, pentru a ne 
reaminti că există, pe panoplia 

f scrimei, și sabia (hibrid viril 
F de punct și tușă), și spada (ura- 
f> gan acrobatic pe planșă). A tre 
1 buit să vină tinărlil aspirant la 
T stomatologie losif Sepeșiu, pen- 
d tru a ne dovedi că spada ro- 
1 mânea s că. poate birui în meciul 
I balcanic tot atît de bine cum 
/ a făcut-o și la Magdeburg și la 

Havana.
k Proaspătul campion provine 
I din pepiniera inepuizabilă a 
v splendidului maestru Alexan- 

dru Csipler, tot de acolo de 
1 unde a pornit și campioana de 
F floretă, de unde vin majorita
te tea componentelor echipei fe- 
1 minine. Deocamdată, Satu Mare 
i este capitala scrimei balcanice. 
V Toate lamele en garde! (vib.)

i 11 
Tg.

11

4 0

4 O

7 160

7 147 -161

19

19

11

11

-213 16

1 1 9 116,5-227,5 14

Tot ieri, la sala Progresul, Y 
âu avut loc și partidele din v 
două ,,t’ ' 
greco-romane. Alte două e- I 
chipe bucureștene au avut Y 
comportări frumoase. Este A 
vorba de Rapid și Progresul. 
Prima, după ce a terminat la J 
egalitate cu Steagul roșu Bra
șov (12—12) a dispus de Me
talul Margita cu 23,5—8,5. A 
doua, Progresul, a cîștigat 
ambele partide : cu A.S.M.T. 
Lugoj (19—1) și C.F.R. Timi
șoara (15,5—12,5). In cele
lalte meciuri: Steagul roșu — 
Metalul 20,5—3,5 și C.F.R. — 
A.S.M.T. 16—4 (trei decizii de 
descalificare pentru pasivi

tate).
Astăzi, de la ora 12, în a- 

ceeași sală, ultimele partide, 
printre care și derbiul Di
namo — Steaua.

Clasament: 1. Bulgaria 8 p; 
2. ROMANIA 6 p. ; 3. Iugo
slavia 4 p. ; 4. Turcia 2 p.; 5. 
Grecia Op.

Cele șase întâlniri progra
mate în cursul dimineții în 
cadrul probei de floretă echi
pe masculine s-au soldat cu 
cinci victorii scontate. Sur
priza și-a făcut și ea apa
riția în sala Dinamo,

Era ora cînd pe planșa 
nr. 1 își disputau întâietatea 
echipele Bulgariei și Iugo
slaviei. A fost o întâlnire ex
trem de echilibrată al că
rei rezultat a fost decis de 
ultimul asalt, cel dintre Gren- 
cenliev (B) și Ștefanovici (I). 
Deși condus cu 4—2. Stefa- 
novici a acționat cu mult 
calm (în ciuda mizei !), a 
egalat și a cîștigat cu 5—4 
aducînd echipei Iugoslaviei o 
prețioasă victorie (5—4). To
tuși, floretiștii bulgari au 
acumulat în cursul dimine
ții două victorii cu scor iden
tic (7—2) în fața echipelor 
Turciei și Greciei.

Floretiștii români au sus
ținut, în prima parte a pro
gramului, două întâlniri, cu 
echipa Iugoslaviei în fața că
reia a obținut o victorie fa
cilă cu 
Greciei 
ponenți, 
bilitate, 
pească"

DU SCRIMA
reușit să obțină asupra repre
zentativei Greciei o victorie 
foarte comodă cu 8—1, care a- 
sociată succesului asupra flo
retiștilor bulgari le deschisese, 
se părea, calea spre locul se
cund. Nu a fost așa pentru că, 
în ultima întâlnire, echipa Tur
ciei — avînd la activ o victo
rie cu 7—2 asupra floretiștilor 
greci— a . realizat o mare sur
priză și a obținut un bineme
ritat succes în fața echipei Iu
goslaviei, cu 8—1. Clasamentul 
final s-a prezentat, deci, ast
fel : 1. România 8 p ; 2. Turcia 
4 p (18 v ; 127-130) ; 3. Bulga
ria 4 p (19 v ; 133—126) ; 4. Iu
goslavia 4 p (15 v ; 140—117) i 
5. Grecia 0 p.

MOSCOVA, 23 (prin tele
fon). — La capătul unei că
lătorii cu trenul — care a 
durat două nopți și o zi — 
Moscova ne-a întâmpinat cu 
o atmosferă de iarnă veri
tabilă. Străzile sînt acope
rite de un strat subțire de 
zăpadă, iar gerul de minus 
10 grade te obligă să-ți ri
dici gulerul paltonului. Re
prezentativa de tenis de ma
să a României — alcătuită 
din Maria Alexandru, Dorin 
Giurgiucă, Adalbert Rethi și 
Virgil Sindeanu, și condusă 
de antrenorul federal Ella 
Constantinescu — a fost aș
teptată la sosire de delegați 
ai Federației sovietice de tenis 
de masă, în frunte cp secre
tarul general Semion Mihai- 
lovici Rosenberg. Tov. Ro
senberg ne-a făcut următoa
rea declarație :

„Meciul se anunță intere
sant și publicul moscovit — 
care-i cunoaște și-i apreciază 
pe sportivii români — așteap
tă cu nerăbdare întâlnirea. 
Cred că victoria va fi de 
partea noastră. Probabil că 
vom alinia o garnitură alcă
tuită din Zoia Rudnova, Sta
nislav Gomozkov, A. Amelin 
și S. Sarkhojan. Ultimul cu- 
vînt. în privința formației, îl 
va avea insă antrenorul Iva
nov".

După cum se știe, prin ne
prevăzuta contramandare a 
întâlnirii România — Suedia 
de acum cîteva săptămîni, 
reprezentativa de tenis de 
masă a țării noastre își face 
debutul în cadrul competiției 
internaționale „Liga euro
peană" cu această întâlnire 
care se desfășoară la Mos-

unora dintre 
noștri este 

gîndim, în pri- 
MARIA ALE- 
recenta învin-

minată de modul în care sa 
vor acomoda cu sala și me
sele".

După instalarea Ia hotel 
„Metropol", sportivii noștri 
au făcut o scurtă plimbară 
prin oraș și, apoi, în cursul 
după-amiezii s-au antrenat 
în sala „ARIPILE SOVIE
TELOR" unde va avea loc și 
meciul. Al doilea antrena
ment se va desfășura dumi
nică dimineața. Sala ara 
1000 de locuri și este dotată 
cu mese „Stiga“. MECIUL 
(4 întîlniri de simplu băr
bați, cîte o partidă de sim
plu femei, dublu bărbați și 
dublu mixt) VA ÎNCEPE 
DUMINICĂ (n.r. astăzi) LA 
ORA 18 (ora 17, ora Bucu- 
reștiului). Luni după-amiază 
va 
de

Costin CHIR1AC

Steaua-Petrolul 3-0,
la volei

In sala Giulești s-a disputat A 
aseară întâlnirea din cadrul 1 
etapei a Vll-a a diviziei A Ț 
de volei dintre echipele mascu- A 
line STEAUA și PETROLUL. 1 
Campionii au obținut lejer vic- Y 
toria cu 3—0 (5, 7, 6), în urma <> 
unui joc superior în atac, unde Â 
au creat faze deosebit de spec- T 
taculoase, apreciate și gustate V 
de cei prezenți în sală. Ploieș- 4 
tenii: n-au putut contracara jo- Â 
cui variat și combinativ al în- Y 
vingătorilor, părînd de la în- V 
ccput resemnați cu înfrîngerea. A 
De altfel, victoria clară a Ste- I 
lei . se datorează în mare mă- Y 
Sllră. faptului că blocajul oas- A 
peților -pur și simplu, nu a A 
existat. Aceștia, fie că renun- i 
țatt . apărarea la fileu, fie că y 
Se. ridicau eu întârziere la blo- 4 
caj,au fost evident depășiți de A 
alura rapidă impusă de steiiști. Y 
O oarecare rezistență au opus 
petroliștii 'la începutul primu- A 
Iui set, cînd scorul s-a mențl- I 
nut strîns : 7—5. în continuare y 
echipa din Ploiești nu mai pune 
probleme. Steaua manifestă în I 
acest sezon o formă bună și un Y 
progres cert față de anul tre- y 
cut., Omogenitatea echipei, ma- 1 
turitatea și seriozitatea în joc T 
sînt garanții pentru o evoluție y 
bună în „C.C.E.", în care vor 4 
lua în curînd startul. Au arbi- A 
trai S. Gheorghiță și Em. Y 
Iliescu.

telRxradlotBlefo
' La I’aima de Mallorca începe 
;■> marele turneu internațional 
. de șah la care participă 20 
' de jucători. Turneul se va
> încheia la 15 decembrie. Pe 
< lista participanților figurează 
r campionul 
r Petrosian
> Gheorghiu 
i Korcinoi,
[ (U.R.S.S.), Bent Larsen (Dane- 
' marca), Svetozar Gligorici 
ț (Iugoslavia) și alții.

mondial Tigran 
(U.R.S.S.). Florin 
(România), Victor 
Boris Spasski

(A. B.)

Azi se dă startul în compe
tiția internațională de auto
mobilism „Raliul Londra-Syd- 
ney“, care măsoară 16 000 km. 
Din Bombay, participanții 
vor trece Oceanul Indian, 
fiind transportați de un va
por special, după care vor 
continua cursa. întoarcerea 
va avea loc prin punctul 
Perth. Cursa este organizată 
de două mari ziare, „Daily 
Express" și „Sydney Tele
graph".

J. STURM ÎN MIJLOCUL
PATINATORILOR

BUCUREȘTENI
Astăzi ia sfîrșit, în Capi

tală, cursul de perfecționare 
a antrenorilor de patinaj ar
tistic, organizat de F.R.P. 
După cum am mai avut pri
lejul să anunțăm, acest curs 
a fost condus de apreciatul 
specialist cehoslovac Josef 
Sturm. Oaspetele nostru va 
rămîne în mijlocul patinato
rilor bucureșteni încă trei 
săptămîni, perioadă în care 
va urmări antrenamentele lo
tului republican și secțiilor 
de patinaj artistic din Capi
tală.

Selecționata de fotbal a 
Mexicului va sosi la 13 apri
lie în Europa. Fotbaliștii 
mexicani vor susține mai 
multe meciuri, urmînd să 
evolueze în Portugalia. Spa
nia, Danemarca, Bulgaria, 
Italia și Belgia.

■
La Bruxelles au continuat lu
crările Congresului european 
de pe lingă federația inter
națională de atletism. Cu a- 
cest prilej, s-a stabilit ca 
întâlnirea dintre echipele Eu
ropei și Americii să aibă loc
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8—1, și cu echipa 
cărei tineri com- 
o debordantă mo-

ai 
de 
au reușit să le „ciu- 

3 "
fiind de 6—3 în favoarea re
prezentanților noștri.

Pe cit de simplu a fost dru
mul floretiștilor noștri spre ti
tlul balcanic pe echipe, pe atît 
de complicată a fost lupta 
pentru locurile următoare. E- 
chipa României a obținut, în 
cursul după amiezei două vic
torii ușoare cîștigînd cu 8—1 
în fața reprezentativei Turciei 
și cu 9—0 în fața floretiștilor 
bulgari.

In prima Întâlnire a după 
amiezei, echipa Iugoslaviei a

victorii, scorul

anul viitor la Stuttgart, în zi
lele de 29 și 30 iulie. Jocurile 
europene de sală se 
fășura în zilele de 
martie la Belgrad.
ele vor avea loc la

vor des- 
9 și 10 
în 1970 
Viena.

dintre echi- 
handbal ale

Revanșa întâlnirii 
pele feminine de 
Danemarcei și Norvegiei s-a 
încheiat cu victoria hand
balistelor daneze, 12-11 (4-3).

In cadrul unui concurs in
ternațional de atletism, des
fășurat la Hamburg, sprinte
rul american Ch. Greene a 
cîștigat proba de 50 m plat, 
fiind cronometrat cu timpul 
de 5,8. Proba de săritură cu 
prăjina a revenit vest-germa- 
nului Schiprowski cu perfor
manța de 5,00 m. In cursa

A

ASTA SEARA, IN
(Urmare din pag. 1)

— au fost deosebit de

observăm cîteva pre- 
pe care, amabilul an- 
oaspeților, BEDRICH 
ni le recomandă':

de Dukla 
dificile",

în lot, 
zențe noi 
trenor al 
KONIG,
„Sînt ultimele promovări: Gre- 
no, A, Mares, Doricak, Kranat, 
jucători tineri, recomandați de 
excelenta lor comportare in 
prima divizie.

Seara, după un ușor antrena
ment efectuat în sala Floreasca, 
antrenorul KONIG aprecia: 
„Românii vor juca pentru vic
torie. Partida cu echipa noa
stră reprezintă pentru ei o pro
blemă de prestigiu. Ei urmă-

cova în compania echipei 
Uniunii Sovietice. Indiscuta
bil, meciul, se anunță extrem 
de dificil. Cîștigătoarea pri
mei ediții a „Ligii europene" 
cuprinde sportivi redutabili, 
situați în fruntea ierharhiei 
continentale și mondiale. 
Este vorba de ZOIA RUD
NOVA — campioană euro
peană, alături de Gomozkov, 
la dublu mixt și finalistă la 
simplu femei și de GOMOZ
KOV — locul 5 pe lista ce
lor mai buni jucători de pe 
continent.

Maria Alexandru și colegii 
săi de echipă se vor strădui, 
desigur, să aibă o comporta
re cît mai bună. De altfel 
și palmaresul 
reprezentanții 
prestigios. Ne 
mul rînd, la 
XANDRU —
gătoare în campionatele in
ternaționale ale Iugoslaviei 
(printre învinsele ei se află 
si Zoia Rudnova) și la DO
RIN GIURGIUCĂ. Solicitîn- 
du-i părerea, antrenorul fe
deral, Ella Constantinescu, 
ne-a spus : „Jucătorii sovie
tici sînt prea cunoscuți pen
tru a mai fi nevoie să subli
niez dificultatea întâlnirii pe 
care o avem de susținut. Din 
lotul prezent aici, la Mosco
va, este certă participarea 
Măriei Alexandru — la sim
plu femei, a lui Giurgiucă 
— la simplu bărbați și a 
ambilor la dublu mixt. La 
dublu bărbați : Giurgiucă- 
Rethi. Cît privește pe cel 
de-al doilea jucător pentru 
meciurile de simplu, rămîne 
să optez între Rethi și Sîn- 
deanu. Alegerea va fi deter-

avea loc o nouă întâlnire, 
această dată, amicală.

C. COMARNISCHI

BERLIN, 23 (prin telefon).— 
Aseară tirziu s-a disputat în 
Deutschlandhalle din Berlinul 
occidental întâlnirea de box 
dintre selecționata locală și Di
namo București. La ora cînd 
transmit, gala continuă, 
rezultatele : Schubert 
nea, Iuga b.p. 
Prausse b.p. Stanef, 
b.p. Henatsch, Bădoi 
II Schultz, Ghiță 
Hoenow, Mihalcea
Munchow, Hornig b.p. Olteanu.

R. CALARAȘANU

Iată 
b.p. Ga- 
Stephani, 

Păpălău 
înv. ab. 
egal cu 
egal cu

lei, baschet, tenis de 
și o serie de sporturi 
nale.

SALA FLOREASCA

40363

prim joc 
la Piatra 
permise
le mani- Scorul celei de a 15-a etape a campionatului cehoslovac da ho

chei l-a realizat echipa Sparta Praga, învingătoare cu 11—0 asupra ui T J Gottwaldov. O iază la polrta învinșilor ne convinge dî 
Incisivitatea hochelștllor praghezi. 8

Pat Jennings, portarul echipei Tottenham Hotspur, lămurește o 
situație grea in fața buturilor sale. ~ '
atacuri ale Arsenalului, poarta sa 
Tottenham Ieșind din competiția de

Dar, la unul din următoarele 
avea să fie perforată (1—0), 
cupă a Ligii engleze.

Telefoto :
AGERPRES

Protagoniștii Întrecerilor 
călărie din cadrul J.O. 
reîntîlnit In fața obstacolelor. 
In concursurile internaționale 
din Canada, lat-o pe intrepi- 
da Marion Cokes cu „Stro
ller", calul cu care prima că- 
lăreață a Angliei își Împarte 
succesele.

de 50 m feminin, pe primul 
loc s-a clasat Stock (R.F.G.) 
cu 6,4.

Selecționata de hochei 
gheață a orașului Nowy Târg 
(Polonia), care întreprinde un 
turneu în R. D. Germană, a 
jucat la Weisswasser cu for
mația locală de tineret Dy
namo. întâlnirea s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 
5—5 (3—1, 1—1, 1—3).

Reprezentativa de fotbal a 
Iugoslaviei va pleca la 10 de
cembrie într-un turneu în 
America de Sud. In primul 
joc, fotbaliștii iugoslavi vor 
întâlni la 17 decembrie echi
pa Braziliei. în continuare 
ei vor juca împotriva selec
ționatei Argentinei la 22 de
cembrie. De asemenea, în 
programul echipei Iugosla
viei mai figurează și o în
tâlnire cu formația Uruguayu- 
lui, Ia 14 decembrie, care însă 
nu a fost încă definitivată.

resc revanșa. Pe noi nu ne in
teresează rezultatul imediat. Cu 
jocurile din România deschi
dem pregătirea pentru „mon
dialele" din 1970. Ne vom stră
dui, totuși, să facem un joc 
de calitate, la care ne va obli
ga, sintem siguri, însăși echipa 
română”.

La acest meci, (sala Floreas
ca, ora 19) care va avea în des
chidere partida dintre România 
(tineret) și reprezentativa Spa
niei (14—21 intr-un 
amical, disputat joi 
Neamț), valabilitatea 
lor de liberă intrare

Pentru al șaselea an con
secutiv, sfîrșitul toamnei a 
adus sportivilor japonezi bucu
ria și freamătul unor man 
serbări pe stadion. Festiva
lul tineretului și sportului 
din Japonia, a reunit la To
kio 2 500 de participanți, care 
s-au întrecut la atletism, vo

mași 
națio

Campionul olimpic 
decatlon Bill Toomey (pri
mul din stînga) s-a numă
rat printre partlcipanțil 
concursului atletic desfă
șurat la Deutschlandhalle, 
din Berlinul occidental. 
Iată-1 conduclnd tn cursa 
de 60 m garduri.

festațiile sportive este suspen
dată.


