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Trimisul nostru special EMANUEL VALERIU transmite din Cleveland:

ORAȘUL MARII FINALE
TRĂIEȘTE FEBRA PREGĂTIRILOR

ECHIPA ROMÂNĂ CONDUCE CU 2-1 ÎN JOCURILE DE VERIFICARE

DE LA SALISBURY

despre 
cunosc

punct atît de aglo- 
ca și cu toate forma- 
destul de i 
intrarea în

am

numeroase 
i Statele 

remarcat un plus 
la funcționarii de 
cind au aflat că 
despre „Clipa Da-

români sînt in 
de față împărțiți

Orașul Cleveland, 
care localnicii care 
Bucureștii spun că îi este a- 
semănător ca mărime, tră
iește de cîteva zile emoția 
prealabilă unui eveniment 
central pentru intreaga viață 
locală, nu numai cea sporti
vă. Trebuie să vă spun că 
incă de ia New York, cu toa
tă oboseala și atenția pe care 
o solicită traficul de pasageri 
în acest 
riierat, 
litățile 
pentru 
Unite,
de atenție 
la graniță 
este vorba 
vis" !

Jucătorii 
momentul
în două grupe. Țiriac și Năs
tase evoluează la Salisbury, 
iar Dron și Mărmureanu sus
țin o demonstrație aci, la Cle
veland. chiar în momentul 
transmiterii acestor rinduri. 
Jucătorii noștri de rezervă 
joacă pe terenul de tenis al 
unei mari clinici din locali
tate, la invitația administra
ției acesteia, fapt explicabil 
și prin aceea că directorul 
acestei instituții medicale este 
un medic de origină româ
nă, doctorul Tolan.

Din această cauză vă
relata, in prima transmisie, 
mai multe amănunte despre 
formația S.U.A., care se pre
gătește cu aceeași asiduitate 
in vederea marii finale.

Am avut ocazia să urmă
resc pe jucătorii americani în 
plin antrenament, pe terenul 
central și pe unul secundar, 
la „Harold T. Clarke" — Sta
dium. teatrul apropiatului 
challenge-round.

La ora la care am ajuns 
acolo, am putut vedea cuplul

voi

Ashe—Lutz antrenîndu-se cu 
un dublu alcătuit din Ch. Pa- 
sarell și antrenorul america
nilor, care nu este altul de- 
cît faimosul profesionist 
Dennis Ralston. Arthur Ashe 
are o alură de nubian, poar
tă ochelari în permanență și 
ne sugerează un alergător de 
semifond, de mare suplețe, 
în schimb, Bob Lutz este un 
jucător masiv și — pentru a 
mă menține la atletism — pot 
spune că pare un aruncător 
de ciocan, foarte bine înfipt 
pe propriile sale picioare.

Echipierul nostru de rezer
vă, Petre Mărmureanu, care 
ne-a însoțit la teren îmi spu
nea că nu-i pentru prima oară 
că-i vede împreună, ceea ce 
mă face să trag concluzia că 
Donald Dell, căpitanul for
mației americane, intenționea
ză alcătuirea unui cuplu din 
acești doi jucători pentru fi
nală, ceea ce ar constitui o 
mare surpriză.

în acest fel, prezența lui 
Stan Smith apare destul de 
improbabilă, mai ales că a- 
cesta suportă handicapul psi
hologic al insuccesului său în 
fața lui Ilie Năstase. la Forest 
Hills. Aceasta ar putea să du
că la ținerea pe marginea te
renului a proaspătului cam
pion al S.U.A. De altfel, in 
presa cea mai recentă de aci, 
Smith aduce multe argu
mente pentru a justifica in- 
fringerea sa in open-ul de la 
New York. El acuză chiar o 
indispoziție, la data meciu
lui, afirmind că dorința sa 
cea mai mare ar fi obține
rea posibilității de a-și lua 
revanșa în fața lui Ilie Năs
tase.

Evident, primul nostru ju
cător se află la rîndul său în 
atenția presei americane, dar 
de pe cu totul alte poziții.

mult mai favorabile. Deja, 
omul de pe stradă s-a fami
liarizat cu porecla pe care 
i-au dat-o gazetarii, aceea de 
,.Nasty" — ceea ce in româ
nește s-ar traduce cu ștren
garul. zvăpăiatul dacă vreți, 
în orice caz omul capabil 
orice surpriză.

Pe lin teren secundar 
urmărit antrenamentul 
Cliff Richey, de asemenea 
sportiv de mare robustețe și 

urmez 
a meri-

mi-aș ingădui să 
exemplul confraților 
câni dindu-i, la rîndul meu, 
o poreclă blondului jucător, 
care sugerează calitățile fizi
ce și de voință ale unui... 
buldog. Richey se antrena de 
unul singur, executînd exclu
siv servicii intr-un ritm ex
trem de rapid ceea ce il soli
cita foarte mult, fapt de care 
mi-ain dat seama ascultindu-i 
respirația și văzîndu-i șiroa
iele de sudoare-ceA inundau.

Reîntors la hotelul Somer
set inn", am avut o convor
bire telefonică cu Salisbury, 
oraș situat la aproximativ 700 
km de Cleveland, pe coasta 
Atlanticului, care ne aduce 
vestea îmbucurătoare că pri
mele noastre rachete au tre
cut cu bine test-ul jocurilor 
de verificare susținute in 
compania puternicilor tenis- 
mani americani Ron Holm
berg și -Butch Seewagen. Ro
mânii conduc < u 2—1 în fața 

. acestora, după două meciuri 
de simplu și unul de dublu, 
disputate toate în aceeași 
după amiază (n. r. simbătă).

Iile Năstase pare să se fi 
acomodat cel mai rapid cu 
jocul pe asfalt, el depășindu-1 
pe George -Butch" 
— fost campion pe 
perit al S.U.A. — 
6—1. Ilie a avut

ut. 2: Comun va reține balonul. Fază din meciul 
Foto : V. SEGAREANU (Brașov)

Atac brașovean Ic poarta dinam 
Steagul r'ișu — Dr„amo Buc. <1

COMENTARIUL NOSTRU

PORNIND DE LA DOBRIN<•••

Seewagen 
teren aco- 
cu 11—9, 
de luptat 

mai mult cu serviciile țiuter-

De multă vreme n-am mai 
avut o etapă atît de divers 
încărcată — cu mari bucu
rii. dar și cu mari necazuri, 
alături de micile bucurii și 
necazuri ale oricărei etape—. 
precum o paletă închipuită 
care ți-ar oferi, p'.ecînd de 
la tulburătorul roșu carmin 
al lui Van Gogh. cenușml 
adine al lui Rembrandt, tre
ci nd, hai să zicem, prin 
caturalul imediat al Iui 
louse Lautrec.

Etapa a V-a a fost,
tru citeva din cele 16 perso
naje colective ale primului 
campionat al țării, o etapă 
a „extazului" (Steaua. F. C. 
Argeș, poate și Farul), așa 
după cum, pentru altele 
(A.S.A., Politehnica, Crișul), 
ea a însemnat încă un „de
zastru", pe drumul pînă 
acum pavat cu suspine...

Trecîrid în revistă eveni
mentele diipă-amiezii de 
------  ---------- , - —r—--------

vom începe oe... 
?’Jta Iui Do- 
piteștean. cel 
ngurul 10 a- 

fotbalist de 
ziarului nos- 
V-a. Din cu- 

i și din emo- 
radiofonice a 

iceanu (care nu

cari- 
Tou-

pen-

(stlnga) inlr-una intilntrtle preliminarii ce
deschis drumul spre titlul de campion balcanic

(Continuare in pag, a 4-a)

simbâlă. 
sus. de 
brin", decarul 
rare a luat si 
cordat vreunui 
către cronicarii 
tru in etapa a 
vintul scris, ca 
ția transmisiei 
lui Radu l 
se emoționează pentru orice), 
am aflat că marele talent pi- 
teștean a fost încă o dată 
formidabil. Golurile sale, 
semnate magistral, ne-au re
amintit ultima duminică a 
campionatului trecut, cind el 
a fost (înaintea lui Ion Va- 
sile și a lui Barbu) princi
palul autor a] „minunii" ră- 
mînerii echipei argeșene în 
divizia A. După plecarea lui 
Coma n, descompletarea 
,,trio“-ului de clasă Dobrin- 
Barbu-Coman a dezechilibrat 
o vreme ceea ce un glurneț 
numea „vasul pirat F.

Argeș". Personalitatea lui' 
Dobrin și a iui Barbu au 
redat echipei cîrma. fapt 
tare bucură pe toți cei care 
au văzut în F. C. 
incă de acum doi, 
(vezi meciul 
varos, cu 
Leixoes) un 
tativ pentru

Ai i

fotbal... 
de la 
spunea
Sâțî 
din 
sînt
resc 
evoluția echipelor 
gîndindu-se, desigur, 
itoarele C.M. din Mexic), al 
doilea 10 înseamnă golurile 
înscrise de o echipă. Este 
Steaua, o știți prea bine, 
care n-a jucat (mai corect 
ar fi : nu ’a antrenat) nici

Argeș. 
trei ani 

irile eu Ferenc- 
Touiouse, cu 

team reprezen- 
: fctb->:i:l nostru

10 al etapei, 
iubitorilor de

doiiea
uimirea 

brazilieni (un coleg 
France Presse îmi 
că cei mai intere- 

:i de rezultatele de etapă 
campionatul românesc 
brazilienii, care urmă- 
duminică de duminică 

noastre, 
la vi-

cu ..Abatorul", nici cu „Teb- 
nofrig". nici cu „Industria 
iimi". ci cu o altă prezență 
oe prima scenă fotbalistică 
a tării. Scorul este dirimant 
pentru orice tentativă de 
motivare. A.S.A este... ceea 
ce s-a văzut. Deși „s-a ju
cat" cu partenera ei și a în
ceput exercițiul de tir abia 
in ultima parte a meciului. 
Steaua poate fi... criticată 
pentru că nu a marcat sîm- 
bătă 25 de goluri (putea s-o 
facă cu dezinvoltură), stabi
lind chiar din etapa a V-a 
numele golgeterului definitiv 
al campionatului.

Bine ar fi ca „aperitivul" 
de simbătă să-i ajute pe bă
ieții lui Covaci și Onisie la

Marius POPESCU

Peste 200 de specialiști din țară și de peste hotare vor dezbate:

BAZELE ȘTIINȚIFICE
ALE SPORTULUI DE PERFORMANTA

Miine se va deschide la 
Sala mica a Palatului R.S.R.. 
Simpozionul Științific Interna
țional, avînd ca temă princi
pală „Bazele Științifice ale Spor
tului de Performanță", Vor 
participa un mare număr de 
medici, sociologi, psihologi, 
antrenori și profesori de edu
cație fizică, din țâră și de peste 
hotare, specialiști cu reputație 
în lumea sportului internațio
nal. în prima zi, lucrările se 
vor desfășura la București, iar 
în perioada 17—20 septembrie 
vor continua la Mamaia.

Referatele și dezbaterile vor 
fi axate pe principalele as
pecte de ordin metodic, biolo
gic, psihologic, și social, care 
compun fenomenul sportului 
modern. Pentru elucidări largi, 
pentru precizarea unor aspec
te aflate încă intr-un stadiu 
controversat, precum și dato
rită aspirației specialiștilor spre 
ameliorarea activității prac
tice se preconizează ca ședin
țele celor trei secții (metodică, 
medicină sportivă, psihologie 
și sociologie sportivă) să aibă 
un pregnant caracter de lucru. 
De altfel, majoritatea celor 
peste 80 de referate și comu
nicări ce vor fi audiate se re
marcă prin legătura lor orga
nică cu activitatea concretă. 
O dovedește, de altfel, și tema 

simpozionului, 
metode 
și eva- 
în an- 
perfor-

lia); Probleme 
sportului de 
(Emma Gueron 
ria); Marea 
selecția (Ferenc
R.P, Ungară); Baza sociologică 
a sportului de 
(Ovidiu Bădina,
— România).

în cinstea
Conducerea Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport va oferi astăzi un coc
teil. în zilele simpozionului, 
oaspeții de peste hotare vor 
avea posibilitatea să viziteze 
Galeriile Naționale de Artă 
și Muzeul Satului, precum și 
stațiunile turistice și de însem
nătate arheologică de pe lito-

5 TITLURI BALCANICE
cucerite de boxerii români

psihologice ale 
performanță 

— R.P. Bulga- 
performanță și 

Bakonyi —

performanță 
Oct. Neamțu

participanților,

GALAȚI, 14 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). 
Astă-seară arena Dunărea a 
fost arhiplină, cu prilejul 
finalelor Balcaniadei de box. 
Pugiliștii români au repur
tat un frumos succes, cuce
rind 5 titluri de campioni.

CAT. SEMIMUSCĂ: CAM
PION BALCANIC MIHAI 

AUREL (ROMANIA)
întilnirea cu bulgarul Ata

nasov a fost extrem de di
namică. Reprezentantul nos
tru a atacat dezlănțuit de 
la primul sunet de gong. 
Atanasov a fost numărat de 
două ori, dar am avut im
presia că Mihai Aurel nu va 
rezista iureșului impus chiar 
de el, in memorie f'indu-ne 
proaspăt meciul cu polone
zul Rojek. de la C.E. Dar 
Aurel a știut să-și dozeze 
eforturile, a respins atacu
rile disperate ale adversaru
lui, confrîndu-1 cu serii la 
corp și la cap.
2—1 în favoarea

CATEGORIA 
CAMPION 
CONSTANTIN 
(ROMÂNIA)

Schimburi de
mare rapiditate a oferit

51 
fă-

Decizie cu 
lui Mihai. 
MUSCA: 
BALCANIC 
GRUIESCU

lovituri de
o
partida de la categoria 

Gruiescu a 
cea mai bună

kilograme, 
cut. poate, 
partidă din carieră, in fața 
unui adversar valoros, care 
a luptat cu mare ambiție — 
iugoslavul Zlatko Miloslavle- 
vic. Acesta a avut un debut

furtunos, dar Gruiescu l-a 
temperat repede, cu contre 
la figură. în tepriza a Il-a, 
iugoslavul recepționează un 
croșeu de stingă și po
posește la podea. Puțin mai 
tîrziu, el este avertizat. In 
ultima repriză, primind o lo
vitură la plex, Miloslavlevic 
acuză o lovitură joasă, dar 
arbitrul Ștefan Ion, oe fază, 
îl numără. învingător net 
la puncte : Gruiescu. Pe bu
letine : 3—0.

CAT. COCOS : CAMPION 
BALCANIC JANE BAH- 
TIAREVICI (IUGOSLAVIA)

Un meci viu au furnizat 
cocoșii Nedelcea și Bahtiare- 
vici. Timp de 9 minute, ei 
nu s-au menajat de loc, 
schimbind lovituri extrem 
de rapide. Sportivul iugo
slav a avut mai 
inițiativa, cbțîmnd 
rie clară cu 3—0.

CAT. PANA : 
BALCANIC 
(TURCIA)

Așteptată cu mare inte
res, partida dintre Tatar și 
Jivcovici a lăsat o excelentă 
impresie. Boxerul iugoslav a 
început foarte bine, reușind 
cîteva lovituri spectaculoase. 
Dar, spre sfirșitul reprizei, 
Tatar a atacat și n-a mai 
dat înapoi nici un moment, 
în repriza a doua, iugosla-

menajat 
lovituri 
Sportivul 

mult timp 
o victo-

CAMPION 
SEIF TATAR

Romeo CALARAȘANU

(Continuare in pag. a 3-a)
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de vacanța coincide tradi- 
un eveniment de o mare în- 
emoțională, plin de semr.ifi-

nu de- 
atribut 
putea

a povestirilor, setea de

ȘCOALA!5

fîrșjturile de vacanță 
ținut totdeauna un 

miraculos, acela de a ____
schimba dinir-o dată nostalgia 
în optimism, lenea în energie, 
odihna într-o poftă nesâturată 

de muncă. Marea, cu melopeele oi, 
munții, cu foșnetul lor tainic, taberele, 
cu farmecul și poezia lor, rămîn amin
tirilor și în locul lor crește dorința re-

Fază disputată la tușă 
nice : in prim

IN DIVIZIA

în meciul Steaua — Politeh- 
plan Ciornei (Steaua)

Fcto : VASII E DRAC-ÂN

A LA RUGBY

EGALITATE

I
I 
I
I
l

suplimentară a 
intitulată : „Indici și 
obiective de măsurare : 
luare a efortului fizic 
trenamentul sportiv de 
manță".

Spicuim din program 
titluri șl nume de autori: 
Principalele cerințe ale antre
namentului sportiv modern 
(Emil Ghibu — România); Con
tribuții la teoria și practica u- 
tilizării metodei modelării în 
jocurile sportive (Leon Teo- 
dorescu — România); , Bazele 
teoretico-metodice ale sportu
lui de mare performanță 
(L. P. Matveev — U.R.S.S.); 
Observații cu caracter medi
cal efectuate cu ocazia Jocu
rilor Olimpice din Mexic (Ernst 
Jokl, Peter Jokl — S.U.A.); 
Probleme șli perspective în fi
ziologia antrenamentului spor
tiv contemporan (Andrei De
meter, Miron Georgescu — 
România); Probleme psiholo
gice la sportivii de performan
ță (Ferruccio AntonelliIta-

cîteva

(Continuare in pag. a 2-a)

Poligonul Capitală
vttu Carpați" eișligat di trăgătorul din

Th. Nlacarschi). (Citiți amănunte

concursul internați/ nai talere ..Marele pn - 
fo;o grafie, Bl FCU AUD ’E (R.D.G) (Foto:
de la intieceii in pagina a !V-a)

LA PETROȘANI
consumat incă o e- 
a treia.
rugby.

amintim

a diviziei 
Pe scurt, 

evenimen- 
din desfă- 

întii. nu 
datorită 
implica- 
de ega-

Petroșani.

terenul din 
In sfirșit, e-

S-a 
tapă. 
A la 
vă
tele notabile 
șurarea ei. Mai 
cronologic, ci 
semnificației și 
țiilor, rezultatul 
litate de la
Apoi, jocul sub așteptări 
prestat de Steaua, în
vingătoare cu merite re
duse in fața ieșenilor, 
chiar pe 
Ghencea.
voluția constant și ge
neral bună a liderei, 
care, deși a întrecut un 
adversar fără veleități 
și-a redovedit buna pre
gătire.

DINAMO BUCUREȘTI 
C.S.M. SIBIU 38—0 

(16—0). Diferența 
stanțială de valoare este 
elocvent ilustrată 
scor, dar nu scutește de 
unele comentarii. Astfel, 
consemnăm cu satisfac
ție setea <': puncte a 
învingătorilor, care nu

sub-

de

I

Con- 
asemenea. 
sibienilor 

permanent,
tendinței de 

jocul 
lor 

con-

uită că rneciu) poate fi 
cel mai bun antrena
ment (iar Nica. în pro
gres cert. este de pe 
acum principalul candi
dat la titlul de „cel mai 
bun marcator"), 
semnăm, de 
străduințele 
de a juca 
absența
obstructionism din 
lor și sportivitatea 
exemplară. Avem 
vingerea că prezența si
bienilor în divizia A re
prezintă (și va repre
zenta și în viitor) un 
ciștig pentru rugby. Nu 
e mai puțin adevărat că 
au încă serios de mun
cit... și chiar de selec
ționat. Punctele poartă 
semnătura Jucătorilor 
Nica (2 inc. 1 d.g., 2 tr., 
1. p.). Dragomir (3 inc.), 
Țuțuianu (2 înc.), Leon- 
te (2 tr.) și Daraban 
(inc.). A arbitrat S. Dra- 
gomirescu ★ ★★★★

(Continuare 
in pag. a 2-a)
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vederilor, 
lucru

Sfirșitul 
țional cu 
caicăfură , , . __...... .
cații pentru întreaga populație a țării: 
actul solemn al primei zile de școa'ă.

în această dimineață a lui 15 septem
brie vor putea fi văzuti pretutindeni, în 
marile orașe, dar și cele mai mici a- 
sezări, copii voioși și curați, îmbră- 
cați în uniforme proaspăt căica’e, cu 
buchete de flori în mîini, însoțiți de 
părinți pășind apăsat, solemn și min- 
dru pe bulevardul, strada, drumul sau 
cărarea ce duce spre școală.

Există în această transhumanță spre 
lumină și adevăr sensuri si înțelesuri 
adinei ; ea reprezintă tobioul viu al 
unui întreg crez de viață, adaptat de o 
națiune care aspiră ferm, cu certitu
dine, spre progres, spre prosperitate 
materială și sufletească.

Școala a devenit în România vremu
rilor socialismului un aci civic, pe care 
milioanele de mici cetățeni îl săvîrșesc 
cu sentimentul unei mari responsabilități 
mature.

Travers.’nd perioada de căutări și ex
periențe, cunoscînd momente de fiux 
și de reflux, îmbogățindu-și necontenit 
tezaurul de experiență, învătămîutul 
românesc a reușit să se cristalizeze 
intr-un sistem unitar, național, o că
pătat tradiție și iinută, fiind capabil să 
dea patriei acele eșaloane de oameni 
instruiti, capabili să dică la îndepli
nire misiunea istorică pe care și-a a- 
sumat-o poporul : construirea socialis
mului și comunismului în România.

Iar astăzi, cînd se vorbește despre 
omul multilateral pregâtit> se au în 
vedere nu numai virtuțile spiritului dar 
și cele ale trupului, care — laolaltă — 
alcătuiesc tipul uman ideal de mult 
yisat, abia acum pe cale de împlinire.

lată de ce în conceptul nostru nou 
despre școală, exercițiul fizic a fost 
ridicat pe trepte de egalitate cu exer
cițiile mintii.

Noul’ an școlar începe, din acest 
punct de vedere, sub cele mai bune 
auspicii. Recentele măsuri ale Ministe
rului învățămîntului, privind introduce
rea orelor de sport încă din clasa 
abecedarului și asigurarea lor cu ca
dre didactice de specialitate, înseamnă 
un mare pas înainte pe linia moderni
zării învățămîntului, adaptării lui la 
cadențele vieții.

Nu încape îndoială că întregul nos
tru corp didactic dș specialitate va ști 
să-și pună cunoștințele, experiența și 
pasiunea în înfăptuirea cauzei nobile, 
patriotice, a instrucțiunii tinerei gene
rații.

Vacanța s-a terminat!
Bună dimineața, școală !

Valeriu CHIOSE

I
I
I

I
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I
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I
I
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I
I
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I
I



Pag. a 2-a sportul Nr. 665 (6099)

„Marele premiu Carpați" la talere a fost 
dominat de trăgătorii din R. D. Germana

i

I
In campionatul primei ca

tegorii de handbal masculin 
și feminin s-au disputat ieri 
etapele a 5-a și, respectiv, a 
doua. De consemnat că 6 e- 
chipe (trei la băieți și trei la 
fete) au obținut victorii in 
deplasare. Iată amănunte a- 
supra desfășurării partidelor:

MASCULIN

BUCUREȘTI 
BACAU 22 

Prima parte a par- 
fost deosebit de echi- 

dinamoviștii condu- 
drept. în permanență, 
numai... un gol sau 

reluare,

VOINȚA 
DINAMO 
7—8). 
tidei a 
librată, 
cînd, e 
însă la
două diferență. La 
bucureștenii .prind" cinci mi
nute excelente, reușind să 
înscrie o suită de 7 goluri, 
fără să primească vreunul 
(de la 7—9 la 14—7) ! După 
acest „duș rece" băcăuanii 
își revin, dar nu mai pot re
face handicapul : Voința, care 
dispune de 3 jucători foarte 
tehnici și 
tache I, 
Popescu), 
antrenor
Pană), se
grele ’ multor echipe din di
vizia A. Dinamoviștii băcă
uani, în schimb, 
zentat mult mai 
în campionatul
(d. v.),

„U" CLUJ
18—22 (7—13). 

\ tehnico-tactică 
Steaua a fost 
jenii au jucat timorat. în par
tea a doua a meciului stu
denții an abordat partida cu 
mai mult curaj, dar meciul 
era jucat. (R. Mircea —co
resp.).

MINERUL BAIA MARE — 
DINAMO BRAȘOV 16—17 
(12—8). După ce la un mo
ment dat băimărenii condu
ceau cu 6 puncte, în final au 
trebuit să cedeze în fața unei 
echipe mai tehnice și mai. ru
tinate. (I. Marinescu, co
resp.).

rutinați (M, Cos- 
Mureșan și Dragoș 
și, în plus, de un 
de „clasă" (Lascâr 
pare că va face zile irina Klt înscriereaia putea

unui nou gol

• TROFEUL » REVENIT IUI I HOPPE
• CHEORGHE FlORESCU-UMriON NATIONAL PE 1969

I
I

s-au pre- 
slab decît 
trecut —

— STEAUA 
Superioritatea 

a echipei 
evidentă. Clu-

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — DINAMO BUCU
REȘTI 13—11 (9-6). Pentru 
cei absenți de la acest joc.

rezultatul pare surprinzător. 
Pe teren, însă, evoluția stu
denților a ciștigat aprecieri 
unanime. Exceptind primul 
minut de joc, ei au condus 
în permanență cu 3 și chiar 
4 goluri diferență (min. 42). 
Reușind să anihileze cu suc
ces intrările dezlănțuite ale 
lui Dumitru, și profitînd de 
faptul că dinamoviștii n-au 
știut să țină balonul. în mo
mentele decisive, ei 
descurcat excepțional, 
ni nd o victorie ț5e

• meritată. Întîlnirea a fost de 
un dinamism cum de mult 
timp n-am mai văzut in Ca
pitală. Evoluția scorului, cit 
și acțiunile curajoase ale Ini 
Chicidt. Stef și Radu Voi
rea (o mențiune pentru acest 
tinăr jucător) au ținut cu su
fletul la gură întreaga asis
tență pînă in ultimele secun
de. Studenții au avut princi
palii realizatori în Stef (5 go-

luri) și Chicidt (3 goluri). Au 
condus arbitrii T. Curelea și 
P. Tircu. (Gh. Rangu).

La Ploiești, Politehnica Ti
mișoara a întrecut formația 
locală Rafinăria Teleajen 
scorul de 18—14.

FEMININ

cil

s-au 
obți- 

deplin

ODORHEI —
BUCUREȘTI 

Bucureștencele

5 TITLURI BALCANICE
(Urmare din pag. 1)

vul a fost numărat, după 
care n-a putut evita abando
nul.

CAT. SE Ml UȘOARA: 
CAMPION BALCANIC 
PAUL DOBRESCU (ROMÂ
NIA)

Dobrescțj a dovedit și de 
data aceasta că este un pu
gilist de mare viitor. Meciul 
cu Hamdi (Turcia) a fost 
remarcabil din toate punc
tele de vedere. Sportivul 
român a dominat insistent, 
nelăsîndu-i adversarului po
sibilitatea să răsufle, acesta 
fiind și numărat de două 
ori. Victorie netă — 3—0.

CAT. UȘOARA ■. CAM
PION BALCANIC CALIS- 
TRAT CUȚOV (ROMÂNIA)

„Fenomenal, acest Cuțov !“ 
— ne spunea entuziasmat 
confratele de la „Sport Beo
grad". M. Davici. Tntr-ade- 
văr, ușorul nostru s-a în
trecut pe sine în partida cu 
turcul Hakki. demonstrînd o 
gamă variată de lovituri. El 
s-a deplasat derutant, a 
punctat cu mare eficacitate, 
depășind un adversar re
zistent.

CAT. SEMIMIJLOCIE: CAM 
PION BALCANIC CELAL 
SANDAL (TURCIA)

Mare decepție pentru noi. 
Victor Silberman a pierdut la 
puncte întîlnirea cu Sandal 
(Turcia) ! Meci cu lovituri nă- 
praznice. în repriza a doua. 
Sanda] a fost numărat. în fi
nal. Silberman a slăbit, lă- 
sîndu-se întrecut de adversar.

CAT. MIJLOCIE MICĂ : 
CAMPION BALCANIC NAI- 
DEN SANCEV (BULGARIA)

Superior din toate punctele 
de vedere, bulgarul l-a trimis 
pe Bojovici (Iugoslavia) de 
trei ori 
tilnirea 
za I.

CAT.
PION BALCANIC SEMION 
GHEORGHIEV (BULGARIA)

Medaliatul cu bronz la C.E. 
de la București a demonstrat 
o tehnică frumoasă. impu- 
nîndu-se în fața lui Nazif 
Curan (Turcia), deși a boxat 
timp de cîteva minute cu ar
cada spartă.

CAM- 
MARIN 

(RO-

CAT. SEMIGREA : 
PION BALCANIC 
CONSTANTINESCU 
MÂNIA)

Sportivul român a boxat cu 
mult curaj, s-a apărat bine și 
a lovit variat. în repriza I. 
cu un croșeu de stingă, și-a 
expediat adversarul la po
dea. pentru ca in următorul 
rund, în urma unei directe 
de dreapta să ciștige prin 
KO

CAT. GREA : CAMPION 
BALCANIC ANTON VUKU- 
SICI (IUGOSLAVIA)

A doua marc surpriză a fi
nalelor. Favoritul. bulgarul 
Pandov. a fost învins la punc
te (2—1) de către iugoslavul 
Anton Vukusici

VOINȚA 
CONFECȚIA 
11 — 13 (4—7). 
au încheiat victorioase parti
da de la Odorhei. pe care 
au dominat-o in marea majo
ritate a timpului, ca urmare 
a unui joc rapid și variat.X 
(Șt. Moșa — coresp.).

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — RAPID BUCU
REȘTI 13—16 (5—7). Joc de 
slabă factură tehnică. mult 
sub nivelul diviziei A. Apă
rarea slabă a timișorencelor 
a permis jucătoarelor de la 
Rapid să termine partida în 
avantaj. (C. Crețu — coresp.).

RULMENTUL BRASOV — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 
19—15 (8—5). Joc deosebit de 
atractiv, cu multe faze fru
moase la ambele porți, în
cheiat cu victoria meritată a 
gazdelor. (C. Gruia — coresp.).

C.S.M. SIBIU — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 7—12 
(4—5). Campioanele nu și-au 
onorat titlul. Acțiunile lor au 
fost lente și numai lipsa de 
experiență 
cut ca 
atit de categoric in 
timișorencelor. (Ilie 
— coresp. principal).

UNIVERSITATEA 
RE^TI — I.E.F„S. 7—6 (5—4) 
Partidă echilibrată din primul 
pinâ in ultimul minut de 
joc. Victoria a revenit pe me
rit handbalistelor de la Uni
versitatea, care cu un plus 
de rutină au știut să depă
șească momentele dificile. 
(G R ).

Duminică s-a încheiat pe 
poligonul Tunari din Capitală 
una dintre cele mai importan
te competiții internaționale de 
talere din acest an. „Marele 
premiu Carpați“, la care au 
participat trăgători cu arme 
de vînătoare din 8 țări. Cea 
de a doua probă a competiției, 
talere aruncate din șanț 
(200 t). a prilejuit o întrecere 
deosebit de interesantă, domi
nată de trăgătorii din R. D. 
Germană. Dacă după prima 
manșă (50 de talere) se aflau 
la egalitate de puncte 
despărțiți de un 
5—6 țintași. printre 
și românii Gh. Florescu 
Dumitrescu, după cea 
doua manșă (75 t) au preluat 
conducerea trăgătorii din R.D. 
Germană, care, pînă la urmă, 
s-au situat în fruntea celor 29 
de concurenți, ocupînd pri
mele trei locuri. Trofeul a re
venit lui B. Hoppe, un exce
lent trăgător cu arma de vî
nătoare, cu un calm desăvîr- 
șit (nu se enerva cînd primea 
cîte un taler spart cum făceau 
unii dintre'concurenți) și con
stant în rezultate. El a obți
nut doar într-o singură serie 
23 t. în rest a realizat numai 
cifre de 24 și 25 de talere lo
vite.

Reprezentanții țării noastre 
au avut o comportare slabă, 
ei n-au reușit să ocupe nici un 
loc fruntaș în clasament. Cei 
mai buni taleriști ai noștri, 
Gh. Florescu și I. Dumitrescu, 
au pierdut cîte două și chiar 
trei talere în scrii și astfel au 
realizat cifre modeste: Dumi
trescu 189 t„ iar Florescu 183 
t, ocupînd astfel locurile 6,

MIJLOCIE : CAM-

Dre-

ro- 
pre-

I
I

sibiencelor a fă- 
rezuitatul final să fie 

favoarea 
Ionescu

s-au 
taler
care 
și I. 

de a

respectiv, 8 în „Marele 
miu Carpați“.

Rezultatele taleriștilor 
mâni din cadrul „Marele 
miu Carpați" au contat și
pentru campionatul național 
(etapa a doua). în urma adi- 
țiunii punctelor obținute în e- 
tapa din primăvară cu rezul
tatele/ de acum s-a stabilit 
ierarhia trăgătorilor noștri la 
această probă. Campion al 
țării pe Î969 a devenit Gheor- 
ghe Florescu. care a totalizat 
368 t. iar pe locul secund s-a 
situat I. Dumitrescu.

Rezultate: „MARELE PRE
MIU CARPAȚI" — 1. B. 
HOPPE (R.D.G.) 194 t din 290 
posibile. 
(R.D.G.) 
(R.D.G) 
(Spania) 
(Spania) 
rie 25 t) 
mânia) 189 t 
24 t), 7. E. Hansen (Danemar
ca) 189 t (in ultima serie 231), 
8. Gh. Florescu (România) 
188 t, 9. M. Tabet (Liban) 187 
t. 10. A. Ionescu (România) 
187 t

Clasamentul campionatului 
național: GH. FLORESCU 
(Steaua) 368 t (180 t în etapa 
de primăvară și 188 t acum) 
— campion național pe 1969. 
2. I. Dumitrescu (Dinamo O- 
bor) 367 t (178+189), 3. A. Io
nescu (Steaua) 366 t (179+187) 
4. Șt. Popovici (Dinamo Obor) 
365 t (182+183). 5. V. Trăista- 
ru (Steaua) 360 t 
6. V. Calomfirescu 
345 t (175+170).

2—3 K.
191 t. H.

191
190
189
6. I.

Czekalla 
Freude 

t, 4. J. Alonso 
t, 5. J. Bladas 

t, (în ultima se- 
Dumitrescu (Ro- 
(in ultima serie

(175+185),
(Steaua)

T. RÂBȘAN

DE TOAMNĂ BOOATĂ
Ieri, pe Snagov, 

a fost o zi splen
didă de toamnă. 
De toamnă boga
tă, cu frumoase 
recolte sportive, 

p». cart tinerii noștri caiaciști 
canoiști le-au cules — din 

plin — cu indemînarea și mi
gala adevăratului gospodar, 
daniei lor din vară. Panerul 
în fond, rodul muncii și st.ră- 
aurit al victoriilor s-a um
plut. întii. cu locurile I cu
cerite în probele de K 4 (b) 
1000 m (Dragulschi — Erast
— Vartolomeu — S. Ivanov), 
CI — 1000 m (Ivan Patzai- 
chin). K 2 (f) 500 m (Lovin — 
Calenic). K 2 (b) 1 000 m (Za- 
fiu — Negraia). Apoi, „retu
rul" întrecerii de juniori și 
tineret din cadrul „Regatei 
București — Sofia" a conti
nuat cu victoria lui
— NicliiZor (C 2 — 
cu spectaculoasa și 
ta cursă a fetelor 
evoluat și ciștigat la K 4 — 
500 m (Lovin — Calenic — 
Comișan — Răutu). în sfîr- 
șit. ultimele două probe au 
revenit tot bucureștenilor,

Simionov 
1 000 m). 
aplauda- 
care au

I
I
I
I

Dragulschi (KI — 
și Dragulschi — 
Vartolomeu — S.

EGALITATE LA PETROȘANI
(Urmare din pag. 1)

STEAUA BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA IAȘI 5-3 
(0—0). „Vedeta" cuplajului de Pe 
terenul Steaua nu ne-a satisfă
cut. A fost un meci curent de
finit drept „tipic de campio
nat". mai exact de uzură, cu 
activitate intensivă a înain
tării. dar, din păcate, cu me
diocră contribuție a liniilor 
dinapoi. Ieșenii le-au surprins 
pe gazde prin replica nescon
tată. în schimb. steliștii au 
surprins prin lipsă de orien
tare tactică (ba chiar în funcție 
de arbitraj, care dacă n-a a- 
vantajat nici una din echipe, 
n-a avantajat, în schimb, nici 
jocul ca atare). în ansamblu, 
un meci mohorît și care tre
buie să dea de gîndit multora. 
Au înscris Ciobănel (inc.) și 
Durbac (tr.) pentru Steaua, 
respectiv Gheorghiu (l.p.) 
pentru ieșeni A arbitrat P. Ni- 
culescu

G. RUSSU-ȘIRIANU

întregului lor potential. Me
ciul a fost frumos, spectacu
los. viu, iar inițiativa le-a a- 
parținut în cea mai mare parte 
a timpului studenților din Va
lea Jiului. Gazdele au deschis 
frumos linia de treislerturi, 
care a purtat îndelung balonul 
din mînâ în mină și a domi
nat parțial terenul. In ansam
blu, „XV“-le gazdă s-a arătat 
mai periculos decît cel al oas
peților. Au înscris Crăciunescu 
(1 p„ inc.), și Marinescu (tr.) 
pentru Știința, respectiv Si- 
mion (inc., tr.) și Pavlovici 
(inc.) pentru Grivița Roșie. A 
arbitrat FI. Tudorache ★ ★★■ 
(T. CORNEA-coresp.).

CLUJ

DIVIZIA B
SERIA I schimbare de lider
CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 

METROM “* *
(0—0). Joc 
gazdele au 
re. Unicul 
de Meder 
bun arbitrajul lui I. Radu -y 
Birlad. (C. Nemțeanu, coresp.).

BRAȘOV 1—0 
frumos, în care 
fost net superioa- 
gol a fost marcat 
(min. 71). Foarte

bine M. Cîțu — București.
(L. Bruckner, coresp.). ,

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — FARUL CONSTANȚA
11—6 (8—3). In raport cu vă

ii 
fost 
dar

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
GRIVIȚA ROȘIE BUCUREȘTI 
8—8 (3—3). Așteptat cu multă 
nerăbdare de public, dornic 
să vadă în întrecere directă 
două echipe fruntașe ale rug- 
byului românesc, meciul s-a 
caracterizat prin aruncarea în 
luptă de către toți jucătorii a

AGRONOMIA
PROGRESUL BUCUREȘTI 
3—0 (0—0). Un joc de factură 
modestă, 
părți, în 
turtle de 
vidență, 
jocului liniilor de treisferturi 
și carențele de tehnică indi
viduală în pasarea mingii. A 
înscris Balint (d.g.). Arbitru: 
Șt. Cristea ★★★★★. (RADU 
MIRCEA, coresp.)

loarea echipelor, partida 
fost slabă. Timișorenii au 
mai deciși, mai incisivi 
șarjele spectaculoase au lipsit, 
deși linia lor de treisferturi 
și-a dat multă osteneală. In 
schimb, in apărare gazdele au 
greșit foarte puțin și oaspeții 
n-au avut multe prilejuri de a 
înscrie. Au înscris Suciu (2 
inc.), Peter (d.g.) și Duțăftr.) pen 
tru Universitatea, respectiv 
Tomescu (d.g.) și Pompiliu 
(inc.) pentru Farul. A arbitrat 
Al. Lemneanu ★ ★★★★• (C. 
CREȚU-coresp).

cu greșeli de ambele 
care au abundat lovi- 
picior. Au ieșit în e- 
pregnant. deficiența

AUTOMOBILIȘTI!
Retinefi telefonul : 11.91.7).
Formind acest număr intre orele 7—22, puteji obține o 

asistentă tehnică imediată in orice situație »ă veți afla, 
oriunde.

Atelierele mobile, cutodepanaloarele ți autotransportoarele 
întreprinderii

I.I.L.

M.U •

CICLOP
BUCURBÎIBnlMAGHERII.68

vă stau la dispoziție, cu personal calificai ți mijloace tehnice 
moderne pentru executarea de depanări rutiere remorcări 
și transporturi de autoturisme avariate

la Cerere, serviciul de asistentă tehnică al întreprinderii 
noastre vă 
ciliul dv.

execută iucrân de piompto asistentă io somi

Rețineți : Serviciul de asistență tehnică

P-
îelolon i 119171

RULMENTUL BIRLAD — 
VULCAN BUCUREȘTI 6—0 
(3—0). Un meci „deschis", cu 
multe faze spectaculoase, dato
rate ambelor linii de treisfer
turi. Mai incisivi, bîrlădenii au 
reușit să înscrie două încer
cări. Bucureștenii au lăsat o 
impresie bună la Birlad, atit 
datorită puterii de luptă ma
nifestate, cit și calității jocului 
prestat. Punctele au fost în
scrise de Mihalașcu și Rainea 
(cîte o înc.). A arbitrat CI. 
Horowitz ★ ★★★★

prin Ion 
1000 m) 
Erast — 
Ivanov (K 4 — 5 000 m).

A fost, cum spuneam, o zi 
bogată țn victorii, în care 
sportivii bucureșteni au cuce
rit 8 LOCURI I din tot a- 
tîtea probe cîte a programat 
această a doua reuniune nau
tică. Iată și clasamentul ge
neral al competiției: Bucu
rești — 16 victorii (122 punc
te), Sofja — o victorie (63 
puncte). Revanșa pe care și-au 
luat-o sportivii bucureșteni 
(la Sofia, gazdele au ciștigat 
cu 10—7) este lăudabilă. A- 
ceasta. mai ales, că tinerii lor 
parteneri au fost — în ciuda 
rezultatului — adversari de 
temut, caiaciști și canoiști cu 
frumoase perspective

REZULTATE TEHNICE: 
K 4 (b) 1000 m : 1. Bucu- 

(Dragulschi— Erast — 
Ivanov) 

3:12.7. 2. București (Petrescu
— Samovschi — Nemeș — 
Tănase) 3:13.0. 3. Sofia (Bu- 
lev — Denkov — Cilinkirov
— Raicev) 
1 000 m : 
(Buc.) 4:17,5, 
(Buc.) 4:29.2, 
(Sofia) 4:33,8 ; K 2 (f) — 500 
m : 1. București (Maria Lovin
— Ioana Calenic) 1:59.6, 2. 
București (Silvia Comișan — 
Aglaia Răutu) 2:00.1 : K. 2 (b) 
1 000 m : 1. București (Zafiti
— Negraia) 
(Dankov — 
C 2 — 1000

rești 
Vartolomcu S.

3:15,7 ; C 1 —
1. I. Patzaichin

2. Gh Carpo
3. Iliex Sasko

3:40.0, 2. Sofia 
Gulev) 3:40.8 : 
m : 1. București 

(Simidnov — Nichitor) 3:54.5, 
2. București (Nichiforov — V. 
Simion) 3:57.1 ; K 4 (f) — 
500 m : 1. București (Lovin — 
Comișan — I. Calenic —Rău
tu) 1:46.9, 2. București (Maf
iei — P. Calenic- — Ivanov — 
Timofte) 1:50,6: K. 1 (b) 
1 000 ni : 1. I. Dragulschi
(Buc.) -3:59.6, 2. V. Kalinghi- 
rov (Sofia) 4:00.1. 3. Roco
Rujan (Buc.) 4:05.1 : K 4 (b) 
5 000 m: 1. București (Dra
gulschi — Erast. — Vartolo
meu — S. Ivanov) 15:57,0, 2. 
București (Manea — Șchiopii 
— Ratz — Smasnoi) 16:14,4.

V. TOFAN

TRIUNGHIULARUL" DE LA BRAȘOV, 
UN CONCURS REUȘIT

BRAȘOV.
— Simbătă 
stadionul din Poiana Brașov 
a avut loc concursul triun
ghiular de juniori ia care au 
luat parte echipele masculi
ne și feminine ale R.D. Ger
mane, Poloniei și României. 
Timpul excepțional, organiza
rea foarte bună și pregătirea 
satisfăcătoare a sportivilor au 
contribuit la reușita concursu
lui.

După cum era de așteptat, 
reprezentativa R.D. Germane, 
cea mai puternică din Europa, 
a dominat întrecerile. în 
compania acesteia, ca de alt-

14 (prin telefon), 
și duminica, pe

fel și a selecționatei Poloniei, 
și ea fruntașă în ierarhia 
europeană, sportivii noștri au 
avut o comportare meritorie, 
realizind trei recorduri națio
nale de juniori, egalind alte 
două și invingind la fete for
mația Poloniei. Dar iată re
zultatele : BĂIEȚI : România 

România — 
R.D.G. — 

FETE : Ro- 
58—76. Ro- 

68—54.

— R.D.G. 82—127. 
Polonia 89—119.
Polonia 117—91 : 
mânia — R.D.G. 
mânia — Polonia
R.D.G. — Polonia 74—49. Cîte
va rezultate individuale: (bă
ieți) 100 m: 1. S. Tamaș (R) 
10,5. rec. egalat (H.C.) A. Dar- 
vaș (R) 10.5: 200 m: 1. A 
Szafranski (Pol.) 21.6 : 800 m : 
1. H. Ohlert (R.D.G.) 1:53.2: 
4X400: 1. Polonia 3:14,5, 2. 
România 3:16.4 nou record ; 
(fete) 100 mg : C. Bodncr 
(R.D.G.) 13,9 rec. egalat ... 4. 
M. Szatmari (R) 14.4 —
nou record : 4X400 : 1. R.D.G. 
3:46,6. 2. România 3:49.7 — 
nou record

C. GRUIA-coresp. principal

PR

OȚELUL GALAȚI — CHI
MIA SUCEAVA 2—0 (2—0). 
In prima repriză, gălățenii au 
avut perioade mai mari de 
dominare. A marcat Manta 
(min. 19 și 22 din 11 m). Da- 
nileț (Chimia) a ratat 2 pe- 
naltyuri (min. 30 și 66). A 
arbitrat C. Manușaride — 
București. (S. Constantinescu, 
coresp. principal).

GLORIA BÎRLAD — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 1—1 
(0—0). Meciul, disputat sim- 

fost de nivel tehnic 
i au des

chis scorul, în min. 68, prin 
Vlad. în ultimul minut al 
partidei. Georgescu a egalat. 
V. Buimistruc — Iași a con
dus satisfăcător. (E. Solomon, 
coresp.).

Ibătă, a fost de niv 
mediocru. Bîrlădenii

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

SPORTUL STUDENȚESC 
— POLITEHNICA GALAȚI 
3—0 (2—0). Prima victorie a 
studenților bucureșteni obți
nută in 
în urma 
acțiunile 
apărare, 
bine în 
două greșeli ale apărătorilor 
s-au soldat cu tot atîtea go
luri. După pauză, oaspeții au 
combinat frumos în cîmp, 
dar au șutat rareori la poar
tă. Golurile au fost realizate 
de Păiș (min. 22), Duțan (min. 
36) și Vasilache (min. 81). 
Foarte bun arbitrajul lui S. 
Mataizer — Craiova, (p. v.).

actualul campionat, 
unui joc bun, atît în 
ofensive, cît și în 

Gălâțenii au evoluat 
prima parte. însă

PROGRESUL BRAILA - 
POIANA CÎMPINA 2—0 
(1—0). Brâilenii au avut ini
țiativa majoritatea timpului, 
au creat multe ocazii, însă 
multe le-au ratat. Autorii go
lurilor : Iancu (min. 26) și 
Gheorghiță (min. 52). A con
dus foarte bine G. Retezan — 
București. (D. Cristache, co
resp.).

PORTUL CONSTANTA — 
ȘTIINȚA BACAU 2—0 (0—0). 
Superioritatea netă a 
stănțenilor a fost greu mate
rializată. De remarcat faptul 
că oaspeții n-au tras nici un 
șut pe poartă! Au înscris : 
Mănescu (min. 70) și Gheor- 
gache (min. 75). A arbitrat

con-

DUNĂREA giurgiu — 
METALUL TÎRGOVIȘTE 2—1 
(1—1). Gazdele au avut mai 
mult timp inițiativa și au cîș- 
tigat pe merit. Autorii golu
rilor : Pană (min. 35), Badea 
(min.
(min. 14). Arbitrul A. Radu
lescu (București) nu a sancțio
nat jocul dur al oaspeților. 
(T. Barbălată, coresp.).

66) respectiv Tiron

FLACARA MORENI — 
METALUL BUCUREȘTI 3—1 
(1—1). Ambele echipe au do
minat cite o repriză. Au în
scris : Drăgan (min. 29), Con
stantin. (min. 47), Răduț (min. 
71), respectiv Turcu (min. 37, 
autogol). Foarte bun arbitra
jul lui V. Hărătău — Brăila. 
(G. Ilinca, coresp.).

CLASAMENTUL
1. Portul
2. Politehnica
3. Met. Buc.

5 4 0 1 11— 3 8
5 4 0 1
5 3 11

9—5 8
14— 9 7

4—5. Chimia Suceava
5 3 0 2 6—4 6

4—5. FI. Moreni 5 3 0 2 12—10 6
6. Met. Tîrg. 5 3 0 2 12—10 6
7. Ceahlăul 5 3 0 2 5—6 6
8. Progr. Buc. 5 2 12 8— 4 5
9. Metrom 5 2 12 6—5 5

10. Dunărea 5 2 12 6—7 5
11. Progr. Brăila 5 2 0 3 8—9 4
12. Gloria 5 12 2 12—14 4
13. Sp. studențesc 5 113 8—12 3
14. Oțelul 5 113 5—11 3
15. Știința 5 10 4 3—7 2
16. Poiana 5 10 4 2—11 2

ETAPA VIITOARE (21 iseptem-
brie) : Poiana — Gloria, Metrom 
— Sp. studențesc, Oțelul — Por
tul, Dunărea — Progresul Brăila, 
Progresul Buc. — Chimia Sucea
va. știința — Politehnica, Metalul 
Tîrgoviște — Flacăra, Metalul 

Ceahlăul.
I

I
I

Portarul Dumbrean (Galați) stopează una din acțiunile bucu- 
reștenilor. ( Fazii din meciul Sportul studențesc — Politehnica 

Galați 3—0)
Foto : N1COLAE TOKACEK

I SERIA A ll-a : MINERUL

I A CI ȘTI GAT
\

LA

BAIA MARE

CUGIR
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I

Așa aiatâ o variantă cu 13 re
zultate exacte la concursul PRO
NOSPORT Nr. 37 (etapa din H 
septembrie 1969).

i. 
li. 

iii 
iv.
v.

VI 
VII 

VIII.
IX.

X 
l 

Anulat
1
1
1
1

X
X

Cehoslovacia — Ungaria 
Bari — Roma
Brescia — Milan 
Fiorentina — Vetona
Interiiazi'-nrili' — Bologna 
Juventus - Palermo 
I.auerossi — Nupoli
Lazio — Torino 
Sampdoria — Cagliari

METALURGISTUL CUGIR 
— MINERUL BAIA MARE 
0—1 (0—0). Metal urgiștii au 
dominat, însă steril. Minerii 
s-an apărat supranumeric' și 
au contraatacat periculos. De 
altfel, unicul gol a fost reali
zat în urma unui contraatac 
finalizat de Redeș (min. 75). 
A arbitrat bine T. Andrei — 
Sibiu. (M. Vîlccanu, coresp ).

MINERUL ANINA — E- 
LECTROPUTERE CRAIOVA 
1—1 (0—0). Joc viu disputat. 
In min. 40. 
a ratat un 11

Muntcanu 
pentru
80) pentru Electropute- 
condus excelent I. Fe- 
— Timișoara. (G. Cră-

Lang (Minerul) 
m Au marcat : 
(min. 86 din 11 
Minerul. Lovin

V.
m) 
(min.
re. A 
renezi 
ciunel, coresp.).

RIPENSIA TIMIȘOARA — 
METALUL TR. SEVERIN 
5—0 (1—0). Victorie comodă 
a timișorenilor. Metalul a do
vedit multe lipsuri in com
partimentul apărării. Au în
scris : Dobindă (min. 6 și 54), 
Kun I (min. 67 și 87) și Vuici 
(min. 85). A arbitrat bine G. 
Fărcașu, Satu Mare. (I. Stan, 
coresp.).

C.F.R. ARAD — C.F.R. TI
MIȘOARA 2—0 (0—0). Meci 
de foarte slab nivel tehnic. 
O parte dintre jucători au 
fost preocupați mai mult de 
rezolvarea unor diferende 
personale. Au marcat: Gyen- 
ge (min. 49 din 11 m) și 
Mihoc (min. 61). Arbitrul V. 
Trifu (Baia Mare) a fost lip
sit de autoritate. (G. Nicolăi- 
ță, coresp ).

C.-S.M. REȘIȚA — C.S.M. 
SIBIU. 1—1 (1—0). Reșițenii

au ratat 
înscris : 
tru gazde, 
pentru sibieni. A condus C. 
Pop — Hunedoara. (A. Ru- 
deanu, coresp.)

OLIMPIA ORADEA — 
GAZ METAN MEDIAȘ 5—2 
(1—0). Joc palpitant. în re
priza secundă orădenii au do
vedit mai multă eficacitate. 
Au marcat : David (min. 44 
din 11 m), Petrică (min 63 și 
70). Sacaci (min. 72), Benczik 
(min. 80). respectiv Dumbrean 
(min. 59). Sindeac (min. 87). 
A arbitrat foarte bine I. Cîm- 
peanu — Cluj. (I. Ghișa, 
coresp. principal).

METALUL HUNEDOARA 
— CHIMIA HM. VÎLCEA 
5—1 (3—0). Hunedorenii au 
dominat majoritatea timpului. 
Au marcat; Cergo (min. 7 și 
25), Pleian (min. 21), Covaci 
(min. 70), Steiner (min. 75). 
respectiv Motrescu (min. 85 
din 11 m). Partida a început 
cu o întîrziere de 30 de mi
nute deoarece arbitrul P. Va- 
moș — Tg. Mureș s-a prezen
tat tîrziu la teren. (F. Albu, 
coresp.)

OLIMPIA SATU MARE — 
VAGONUL ARAD 2—0 (1—0). 
Joc spectaculos. Au înscris: 
Petz (min. 8) și Komg (min. 
64). A arbitrat foarte bine T. 
Vecan — Oradea. (A. Verba, 
coresp.)

numeroase ocazii. Au
Jack (min. 20) pen- 

Nistor (min. 86)

CLASAMENTUL

1. Met. Huned. 5 3 1 1 8— 5 7
2. Electroputere 5 3 1 1 4— 3 7
3. Ripensia 5 3 0 2 10— 6 6
4. C.S.M. Reșița 5 2 2 1 8— 4 6

5— 6. C.S.M. Sibiu 5 2 2 1 5— 3 6
5— 6. Olimpia Or. 5 2 2 1 9— 7

2 10— 9 fi3 0S

S P
I
1
1
1

7. Olimpia S.M.
8. JVlîn. Anina 5 2 1 2 9— 6 5
9. C.F.R. Arad 5 2 1 2 6- 4 5

10. Vagonul 5 2 1 2 5— 4 5
11—12. Min. B. M. 5 2 1 2 3— 4 5
11—12. C.F.R. Tim. 5 2 1 2 5— 6 5

13. Gaz metan 5 2 0 3 6— 8 4
14. Metalurgistul

5 1 1 3 3— 6 3
15—16. Met. Tr. Sev. 5 1 0 4 1- 9 2
15—16. Chimia 5 1 0 4 3—11 2

(21 septem- 
— Minerul 
Metalurgis- 

Ripensia.

ETAPA VIITOARE 
brie) : Electropulere 
Baia Mare, Chimia — 
tul Cugir, Vagonul - 
Metalul Tr. Severin — 'C.F.R.
Arad, Olimpia Oradea — Metalul 
Hunedoara. Gaz metan — Minerul 
Anina, C.F.R, Timisoara _ C.S.M. 
Reșița, C.S.M. Sibiu — Olimpia 
Satu Mare.

X. Portul C-ța — Știința Bc.
XI. Flacâra — Met. Buc.

XII. Olimpia S. M. — Vagonul 
XIII. C.F.R. Arad — C.F.R. Tim.

Fond de premii : 333.633 lei.
Plata premiilor de la acest con

curs se va face astfel : in Capi
tală de la 19 septembrie la 29 oc
tombrie inclusiv ; în provincie de 
la 22 septembrie pînă la 29 oc
tombrie inclusiv.

Meciul III Brescia — Milan a 
fost anulat deoarece s-a întrerupt 
Toate variantele primesc rezultat 
exact) cogfsjjm - regulamentului.



Nr. 665 (6099) pag. a 3-ia

PATRU ECHIPE ROMÂNEȘTI ÎNAINTEA 
STARTULUI INTERNATIONAL DE TOAMNĂ
CUPA CAMPIONILOR

Din inițiativa, la Început timidă, 
e ziarului sportiv * *
„l’Equipe*. s-a născut 
competiție, considerată astăzi 
și ajunsă la cea de-a XV-a 
diție — cea mal importantă în
trecere a cluburilor europene, un 
adevărat campionat continental 
de mare prestigiu.
• In competiție, treptat-treptat. 

s-au înrolat toate țările euro
pene. Doar Țara Galilor nu a 
participat niciodată, neavînd cam
pionat divizionar propriu-zis.
• Cu cele 7 echipe campioane

care debutează in competiție cu 
ocazia ediției actuale (U.T.A., 
F. S. Turku, Oster Vaxjo. K. B. 
Reykjavik, Bayern MUnchen, A- 
venit Beggen și Leeds United), 
numărul cluburilor europene tre
cute in „registrul'' — 
al Cupei 
nantă de 
cunoscut 
a cuceri 
de 6 ori.___________ , _________
nale Milano și Benfica Lisabona 
de cite 2 ori și Manchester Unitea 
Și Celtic Glasgow cite o dată.

Cu actuala ediție, celelalte par
ticipante au ajuns la următorul 
număr de prezențe : ÎS Real Ma
drid (deci la toate, acesta fiind 
un record absolut), io : Benfica. 
» : T.S.K.A. Sofia, 7 : A. C. Mi
lan și Crvena Zvezda Belgrad, 6 : 
Vorwărts Berlin și Panathtnaikos 
Atena, 5 ; A. S. St. Etienne și 
F. C. Linfield. 1 : Celtic Glasgow, 
Standard Liege, Fcijenoord Rot- 
ierdam. Austria Viena. Lyn Oslo 
șl Galatasaray, 3 : Hibernian La 
v aietta, Ferencvaros. Legi» Var
șovia, F. C. Waterford și 2 :-----
Lopenbaga, Spartak Trnava, 
Basel, A. C. Fiorentina, 
dori Tirana. Olympiakos 
sia, Dinamo Kiev.

Lipsesc dc această dată ' 
echipe cu prezente numeroase : 
Anderlecht Bruxelles (9). Dukla 

(7), Jeunesse Esell, Rapid 
Rangers Glasgow, Gornik 
(citeAjax 

Vasas

parizian 
această

e-

de evidența 
atinge cifra impresio- 
172, dintre care 6 au 

suprema satisfacție de 
trofeul: Real Madrid 

A. C. Milan, Internazio-

Belgrad, Sporting Lisabona și Di
namo București (cite 5 partici
pări fiecare).
• In cele 14 ediții s-au dis

putat 752 de meciuri. Numărul 
golurilor marcate este de 2 704. 
Media golurilor înscrise este ri
dicată : 3,5.

Rezultatele cele mai cate
gorice au fost următoarele : 
10—0 : Manchester United — 
Anderlecht (1957). Ipswich — 
Floriana (19113). Benfica — 
Dudelange (1966) : 10—1 
derlecht Bruxelles — 
Valkeakosken (1967): 
Real Madrid — Odense 
Anderlecht — Derry City 
9—1 : Crvena Zvezda -__
delange (1958), Ferencvaros — 
Keflavile (1906), Spartak Tr- 
nava — Reipas Lahti (1909); 
9—2 : Odense — Spora Lu
xemburg (1962); 8—0 : Real
Madrid — Sevilla (1958), At
letico Madrid — Drumcondra 
(1959), A. C. Milan — Union 
Luxemburg (1963), Benfica — 
Dudelange (1966). MUnchen 
1860 — Omonia Nicosia (1967); 
8—1 : Ț.D.N.A. Sofia — Dina
mo București (1937). Totten
ham Hotspur — Gornik Za
brze (1962), Dundee — F. c. 
Koln (1903). Vasas Budapesta

— Dundalk (1968), Benfica 
— Valur Reykjavik (1969).

• Reamintim rezultatele fina
lelor de pinii acum, precum și 
comportarea campioanei Europei 
în Cupa Mondială, deci în com-

de

: An-
Haka 
9—0 : 
(1962), 
(1966) ;
- Du-

EUROPENI
z

1962 : Benfica — Real Madrid 
5—3 (la Amsterdam), apoi 2—3 
și 2—5 cu F. C. Santos Sao 
Paulo.

1963 ; A. C. Milan — Benfica 2—1 
(la Londra), apoi 4—2, 2—4 și
1— 0 cu F. C. Santos Sao Paulo.

1964 : inter Milano — Real Ma
drid 3—1 (la Viena), apoi 0—1,
2— 0 și 1—o cu Independiente Bue
nos Aires,

1965 • Inter Milano —
1—0 (la Milano), apoi 
o—o cu Independiente 
Aires.

1966 : Real Madrid —________
Belgrad 2—1 (la Bruxelles), apoi 
0—2 și 0—2 cu Penarol Monte
video.

1967 : Celtic Glasgow — Inter Mi

Frutnoasă co
incidență pen
tru echipa ară
deană în acest 
an: o dată cu 
împlinirea u- 

de veac. U.T.A. a

Benfica
5—0 și
Buenos

Partizan

nui pătrar 
sărbătorit cel de al 5-lea titlu 
de campion național care-i 
prilejuiește și debutul în 
„Cupa campionilor*. în pal
maresul echipei textiliste, sin
gura dintre actualele divizio
nare A prezentă neîntrerupt 
în edițiile postbelice ale a-

cestui campionat, mai figurea
ză și câștigarea de două ori 
a Cupei României.

Fără a apela 
sonore în speranța 
riri din afară a 
U.T.A. a continuat,
aul anilor, preocuparea față 
de pepiniera proprie care, o 
dată cu ediția trecuta a cam
pionatului. a început să dea

la nume 
unei întă- 

echipei, 
de-a Iun-

: B.K. 
. F.C.
Nen- 
Nlco-
ttteva

Fraga 
Viena, 
Zabrze 
nitea, 
bahce.

6), Manchester U- 
Amsterdam, Fener- 
Budapesta, Partizan

în Cupa Mondială, deci în 
pania campioanei Amcricîi 
Sud :

1956 : Real Madrid — 
de Reims 4—3 (ia Paris).

1957 : Real Madrid — Fiorenti
na 2—0 (la Madrid).

1958 : Real Madrid - A. 
Milan 3—2 (la Bruxelles).

1959 : Real Madrid — Stade 
Reims 2—0 (la Stuttgart).

1960 : Real Madrid — Eintracht 
Frankfurt 7—3 (la Glasgow;’, a- 
pol în Cupa Mondială, o—o și 
5—1 cu Penarol Montevideo.

1981 : Benfica — F. C. Barcelona 
3—2 (la Berna), apoi 1—0, 0—3
Și 1—2 cu Penarol Montevideo.

Stade

C.

de
echl-

roade și pe planul performan
ței. Și nu poate fi despărțită 
de actualul randament al for
mației campioane, de perspec
tivele ei, promovarea tinerilor 
jucători sroșovschi, Sima, 
Srindeseu și Atodlresei. din 
care primii doi și-au dobîndit 
deja titularizarea. După cum 
nu poate fi omis nici trans
plantul experienței și maturi
tății lui Lereter și Petescu în- 
tr-o echipă fără linie media
nă. De altfel, la UT. A., pu
ținele transferuri efectuate în 
ultimii ani au vizat doar a- 
numite posturi deficitare, a- 
coperite nu în virtutea hazar
dului, ci pe baza concepției de 
ioc a antrenorului echipei.

în acest început de campio
nat, echipa arădeană a par

curs un drum ascendent, nu 
atit pe planul rezultatelor în 
sine, cît în ceea ce privește 
organizarea jocului, dinamica 
sa. Punctul nevralgic rămîne 
însă redusa capacitate de fi
nalizare a compartimentului 
ofensiv, mult rămasă în urma 
tendinței constructive a echi
pei, Și rezultatul final al ce
lor două manșe cu Legia Var
șovia va depinde într-o mare 
măsură de modul cum echipa 
noastră campioană va ști să 
plece lansat din meciul dis
putat la Arad.

Antrenorii echipei sînt foștii 
jucători din echipa de aur a 
textiliștilor arădeni, maestrul 
sportului Nicolae Dumitrescu 
și Ioan Reinhardt.

Pentru primul meci cu 
Legia, antrenorul N. Dumi
trescu anunță următoarea 
formație probabilă :

Gornea — Birău, Bacaș, 
Pojoni, Broșovsehi — Petes- 
cu, Lereter, Axente — Sima 
(Șchiopa), Domide. Reqep.

lano 2—1 (la Lisabona), apoi 1 
1—2 și 0—1 cu Racing Bueno. 
Aires.

1968 : Manchester United — Ben 
tica 4—1 (la Londra), apoi O— 
și 1—1 cu Estudiaittes de la Plata.

1969 : A. C. Milan — Ajax 
Amsterdam 4—1 (la Madrid; ur- 
mmd să se tatllnească <ot -u 
bstudiantes de la Plata.
• Un punctaj valoric ai 

pelor europene (acordind 
puncte pentru victorie. 60 p pen
tru calificare în finală. 40 p se- 
mifinalistelor șl cite 10 p celor 
ajunse în sferturi): *89 p : Real 
Madrid, 400 p Benfica, 310 p A.C. 
Milan, 300 p Inter Milano. 260 p 
Manchester United. 130 p Stade 
de Reims. 110 p Celtic Glasgow 
și 100 o F. C. Barcelona.

CUPA CUPELOR
• Este cea mai tinără dintre 

cele trei mari „competițil-surori* 
din Europa, girate de U.E.F.A.

Ideea organizării aparține aus
triecilor care — inițial — au in
tenționat să Înlocuiască prin a- 
ceasta „Cupa Europei Centrale* 
inter-cluburi. Prima ediție dispu
tată in 1966'61 a și fost, ta rea
litate, un fel de -Cupa de iarnă* 
a Europei centrale, cu numai 10 
echipe, fondatoarelor Cupei Euro
pei Centrale alăturindu-se cite o 
echipă din Anglia. Scoția, R. F. 
a Germaniei șl R.D. Germană. 
Organizarea următoarei ediții a 
fost cedată U.E.F.A.-ei, numărul 
echipelor înscrise dubltadu-se 
proape : 23.
• Ajunsă la 

jubiliară — se 
„Cupa cupelor" 
popularitate. Dovadă : toate cele 
S3 țări membre ale U.E.F.A. 
și-au înscris echipele în compe
tiție.
• tn timp ce Ia „Cupa campio

nilor* pot participa numai cam
pionii, iar în „Cupa orașelor-tîr- 
guri* echipele care-și merită în
scrierea, în „Cupa cupelor" ha
zardul produce situații extrem de 
curioase, din cauza cupelor na
ționale, care permit și unei echi
pe de „C“, de pildă, să intre în 
posesia trofeului sau să fie fina
listă. ceea ce — în cazul cînd în- 
vingătoarea in meciul final este 
și campioană — îi dă. drept de 
participare în „Cțtpa cupelor*. 
Cîteva exemple grăitoare : în 
1961/62 „Cupa Franței" a fost cu
cerită de A.S. St. Etidnne, care

a-
a 10-a ediție 
poate atinna 
cunoaște o mare

ca

tocmai retrograda din prima divi
zie. dar putea să participe la 
-Cupa cupelor” în sezonul urmă
tor. tn 1968 69 echipa iugoslavă de 
divizie secundă, F. K. Bor. a re
prezentat țara sa ta această în
trecere continentală, in calitate de 
finalista. Și un exemplu de la 
noi : dacă ta 1966W Steaua Bucu
rești ar C ciștigat campionatul. 
Forest» Fălticeni (din categoria 
C !) cu toată înfringerea cu 0—6 
în finală, ar H fost îndreptățită 
să artere culorile noastre tn -Cupa 
cupelor* !...
• La ediția actuală participă 33 

de formații, dintre care 16 stat 
debutante. Celelalte formații se 
află ia următorul număr de pre
zențe ta competiție :

— a 5-a : Steaua București. 
Cardiff City. Dynamo Zagreb. O- 
limpiakos Pireu și Shamrock Ro
vers ;

— a 4-a : Glasgow Rangers și 
Slovan Bratislava :

— a 3-a : Rapid Viena, 
Magdeburg,
Union 
sia.

— a 
M.T.K. 
Levski

Dintre formațiile caro nu mai 
sînt prezente acum, Floriana Mal
ta are 4 participări, iar echipele 
Tottenham Hotspur, Atletico Ma
drid, Vitoria Setubal, Fiorentina, 
Lausanne-Sports. Slavia Sofia. 
Lyon, Galatasaray Istanbul și 
Standard LiCge cite 3, astfel că 
„steliștii* devin „co-recordmani“ 
ai „Cupei cupelor* in materie de 
participare.

_____ _____ F.C.
Sliema Wanderers. 

Luxemburg. Hapoel Nico-

2-a : Torpedo Moscova, 
Budapesta, Dukla Praga. 
Sofia șl Norrkoplng.

• S-au înscris și multe goiur. ■ 
ta 468 partide 1482 de goluri, cu 
o medie de 3.1 goluri de med. 
Scorurile cele mai categorice stat 
următoarele : 16—1 : Sporting Li
sabona — Hapoel Nicosia (1964 un 
record al tuturor cotr.petitllicr 
europene) ; 10—« Spartak Sokolo- 
vo Fraga — Anorthosis Nicosia 
(1S65), F. C. Aberdeen — K.R. 
Reykjavik (1968) : io—1 : Dum- 
fernline — Hapoel Nicosia (IMS). 
10—3 : Ujpest Dozsa — Floriana 
La Valeria (1962). Honved Buda
pesta — Re i pas Lahti (1966): 0—0: 
Glasgow Rangers — Borussia 
Monchengladbac” (193).
• Rezultatele finale indică u 

amănunt interesant : nici o ech 
Pâ n-a cucerit trofeul de doua 
ori. Dar iată-le :

1960'61 : Fiorentina 
Rangers 2—0 și 2—1

Atletico Madrid — Fio- 
l—l și 3—0
: Tottenham — Atletico 
5—1 (Rotterdam)
: Sporting Lisabona —

De 7 ori cam
pioană a țării 
de 9 ori cîșl 
gâtoare a „Ci 
pei României 
avînd un pal

mares internațional prestigios, 
echipa Steaua, antrenată in 
prezent de Ștefan COVACI și 
Ștefan OKISIE. și-a cucerit 
meritat, o largă simpatie și o 
apreciere unanimă în lumea 
fotbalului nostru. Aproape că 
nu mai este. deci, nevoie de 
o prezentare a formației care 
urmează să ne reprezinte — 
pentru a 13-a oară — in com
petiția europeană „Cupa Cu
pelor*.

Cîteva date statistice, totuși, 
înainte de apropiata partidă 
cu Rangers Glasgow. .

in „cupa campionilor 
EUROPENI*:

STEAUA

7 meciuri susți

nute, 2 ctțtigate. 1 egal, 4 pier
dute. 9 p înscrise, 15 primite.

în „CUPA CUPELOR" 12 
meciuri susținute, 6 cîștigate, 
1 egal. 5 pierdute. 17 p în
scrise. 18 primite.

Așadar, start tntr-c nouă 
ediție europeană a unei com
petiții de mare interes. Cum 
se prezintă Steaua la meciul 
inaugural din „Cupa Cupe
lor* ?

După an î-.ceput slab, jus
tificat poate prin absența din 
formație a doi dintre cei mai 
valoroși fundași — Hălmăgea-

au și V:gu — Steaua a mar
cat vizibil o revenire de for
mă. făcind să renască speran
țele suporterilor pentru viitoa
rele meciuri de campionat, dar 
și pentru . „Cupa Supelor1, 
deși adversarul se numește 
Rangers Glasgow I

La examenul scoțian. Stea
ua se prezintă eu z echipă 
bine rregătită (n-au fost omi
se nici antrenamentele în noc
turnă) : au fost rezolvate in
suficiențele liniei de fundași 
și au mai crescut parcă „ari-

pile* înaintării. Cu internațio
nali experimentați: Sătmă- 
reanu (13), Hălmăgeanu (17). 
Creiniceanu (28), dar și o serie 
de tineri jucători, Steaua speră 
intr-un rezultați onorabil Ia 
Glasgow.

ȘTEFAN COVACI « „Nu pol 
spune că sortii ne-au fost 
favorabili dar parcă e mai 
bine așa ; ne place să jucăm 
cu adversari redutabili. Do
rim, desigur, să obținem un 
rezultat cît mai onorabil, dar 
înainte de toate vrem să fa
cem o partidă frumoasă pe 
marele stadion scoțian Ibrox. 
Am încredere In băieți, în 
posibilitățile și puterea lor 
de luptă*.

Glasgo

1961/62 :
rentln* *

1962'63
Madrid

1963/64 ________ ________
M.T.K. Budapesta 3—3 (Bruxelles). 
1—0 (Anvers)

1964/65 : West Ham United — 
Miinchen 1860 2—0 (Londra)

1965/66 : Borussia Dortmund — 
F.C. Liverpool 2—1 (Glasgow).

1966/67 : Bayern MUnchen —
Glasgow Rangers 1—0 (NUrnberg)

1967/68 : A.C. Milan — Hambur
ger S. V. 2—0 (Rotterdam)

1968/69 : Slovan Bratislava —
F.C. Barcelona 3—2 (Basel).

de 
6
a

Spedaiistă a 
Cupei Româ
niei în fotba
lul nostru de 
dinainte de 
război (trofeu 
ori, dintre ca- 

consecutiv).
7 
ori 

alergat aproape o

ciștigat 
re de 
Rapidul 
jumătate de secol după titlul 
de campioană, cucerit în ulti
ma etapă a ediției 1966—1967.

în această postură, de câș
tigătoare a campionatului. 
Rapidul a eliminat din C.C.E. 
pe Trakia Plovdiv (scoruri 
0—2 și 3—0), capotind apoi 
la „mustață" (la Torino 0—1, 
la București 0—0) în fața 
puternicei formații italiene 
Juventus Torino.

în Cupa europeană a tir-

!

RAPID
gurilor, rapidiștii vor lua joi 
cel de-al doilea start, întil- 
nind „afară* pe Vitoria Setu
bal. Anul trecut, la prima 
lor evoluție, jucătorii fero
viari au părăsit competiția 
din primul tur, din cauza 
scorului categoric (6—1) cu 
care au pierdut manșa a 
doua a meciului cu O.F.K.— 
Beograd. (La București, giu- 
leștenii cîștigaseră cu 3—1).

Ce va fi joi ?
Greu, foarte greu de apre

ciat mal ales în momentul

(ie față cînd antrenorii Marin 
Bârbulescu și Nicolae Cris- 
tescu se văd nevoiți să lase 
pe tușă pe doi dintre titu
larii echipei t fundașul Grea- 
vu și mijlocașul Dinu, acci
dentați.

Totuși, valoarea de an
samblu a echipei ca șl buna 
formă sportivă demonstrată 
de ea în acest început de 
sezon fotbalistic (0—0 cu Po
litehnica, la Iași, 3—1 cu 
F.C. Argeș, la Pitești, 2—0 
cu Steagul roșu, la București,

1—1 cu U.T.A. la Arad) 
ne face să credem, că rapi
diștii vor putea să obțină un 
rezultat meritoriu și în difi
cila partidă cu Vitoria 
Setubal.

Iată și LOTUL ECHIPEI 
RAPID, care va efectua de
plasarea :

portari: Răducanu, Râ-
mureanu, fundași: Pop, 
Lupescu, Dan, Mușat, 
Greavu, mijlocași: An- 

gelescu, Dumitru, Marin 
Stelian, înaintași: Pe- 

treanu, Straț, Neagu 
Codreanu, Năsturescu.

FORMAȚIA PROBABILA: 
Răducanu — Pop, Lupescu, 
Dan, Mușat (Greavu) — An- 
gelescu, Marin Stelian (Du
mitru), Codreanu — Peîreti- 
nu, Neagu, Straț.

CUPA EUROPEANĂ A TÎRGURILOR
Cunoscută pină ta prezent sub 

denumirea de „Cupa orașelor târ
guri* (C.O.T.), această competi
ție nu se organizează de către 
U.E.F.A., ci de o comisie special» 
cu sediul la Basel (Elveția).

La început (1955) a fost privită 
cu neîncredere, fiind considerată 
drept opera unor afaceriști, pusă 
în slujba reclamei și a rotunjirii 
cîștigurilor. De altfel, primele 
doua ediții C.O.T., disputate pe 
distanța a aproape cinci (!) ani, 
au și trecut cam neobservate, la 
ele particlpînd numai echipe din 
vestul Europei.

• Astăzi „Cupa tîrgurilor" a de
venit o competiție bine venită, 
pentru că toate echipele valoroase 
din Europa, care ratează titlul 
de campioană sau Cupa naționa
lă fac eforturi să-și asigure pre
zența cel puțin ta această compe
tiție.

In fața interesului imens pen
tru actuala — cea de a 12-a —
ediție au fost necesare, unele 
restricții, s-a hotărit ca echipele 
Înscrise să se aleagă dintre cele 
clasate pe locurile 2—4 în diviziile 
naționale.

Deși numărul echipelor admise 
în competiție a ajuns, treptat, ia 
16. 23, 32, 48 și, în sfirșit, la 64, 
comisia de organizare este ne
voită să respingă anual înscrie
rea a cite 20—30 de echipe, unele 
cu reputație, pentru faptul că 
vrea să respecte și un princi
piu loial : fiecare țară să aib5 
măcar un singur reprezentant.
• In ediția trecută (1968/69) și 

în cea care bate la ușă s-a ac
ceptat participarea a cite 64 de 
echipe, adică exact numărul for
mațiilor prezente anual in „Cupa 
campionilor* și „Cupa cupelor* 
luate la un loc, fapt ce explică 
și interesul deosebit manifestat 
față de această competiție.
• Aruncind o privire asupra 

celor ii ediții epuizate (Cupa tîr
gurilor) se pot retine următoa
rele :

— 27 de țâri europene s-au în
scris pină în prezent, dintre care 
Polonia și Malta pentru prima 
oară în ediția recent încheiată :

— La început, echipele partici
pante puteau fi atît selecționate 
de orașe cît și formații de club :

— Țările eu cea mai mare tra
diție în această competiție : Spa
nia (7 echipe cu un total de 33 
de prezențe), Iugoslavia (8 cu 23). 
Anglia (12 cu 26), Italia (9 cu 30), 
R.F. a Germaniei (13 eu .32). 
Franța (9 cu 21), Belgia (9 cu 22). 
Scoția (11 cu 26), Portugalia (8 
cu 20). Danemarca (6 cu 14), El
veția (5 cu 21), R.D. Germană 
(5 cu 13). Țara noastră are 9 pre
zențe : Petrolul și F.C. Argeș

PORNIND DE
(Urmare din pag. 1>

,cina" de miercuri, de pe 
Ibrox...

Ce-ar mai fi de spus ? 
Că Rapid, U.T.A. și „U* do
vedesc o mare și îmbucu
rătoare seriozitate... Că pe 
Dealul Copoului se suspină 
în cor-. Că se caută (deo
camdată) zadarnic piatra 
filozofală în Criș... Că la 
Constanța, elefanții nu vor 
să moară (vorba lui George 
Mihalache)... Că pe Jii, ol
tenii (spectatorii) o făcură 
lată...

Să nu uităm, am auzit că 
la Brașov, în ultimul minut 

cite 3. Steagul roșu Brașov 2 și 
Rapid București 1.

— Fruntașe in materie de pre
zență : 9 participări : F.C. Barce
lona și F.C. Basei. 8 : Dinamo 
Zagreb. 7 : Valencia, A.S. Roma, 
Selecționata orașului Leipzig. 6 • 
Crvena Zvezda Belgrad. Lau- 
sanne-Sports, 1: F.C. Kdln. Han
nover 96. 5 : Rea! Saragosa. F.C. 
Porto, B. K. Copenhaga. Vojvo- 
dina Novi Sad, Eintracht Frank
furt. Union St. GiHoise. C

.si Dozsa Ujpest.
— în cele 11 ediții s-au dispu

tat 783 de meciuri șl s-au marcat 
2 484 de goluri. Scorurile cele mai 
categorice au fost : 13—0 : F. C. 
Koln — Union Luxemburg (1966). 
10—1 : A.S. Roma — Altay Izmir 
(1983), 10—2 : MTK Budapesta — 
Racing Strasbourg (1962). 9—9 :
Leeds United — Spora Luxem
burg (1968). 9—1 I Vojvodina — 
Iraklis (1962). Miinchen 1860 —
Gbztepe (1966) și Dozsa Ujnest — 
Aris salonic (1968), 8—« : F. c. 
Liverpool — MUnchen I860 (1966).

— Numărul echipelor partici

ȘOIMII BUZĂU-vmr ÂffiirAlS (WWA) 2-0 (2-0)
Gazdele au dominat cu au 

toritate primele 45 de minute 
de joc, cînd, de altfel, și-au și 
asigurat victoria, prin punc
tele înscrise de Rădoi, în 
min. 34 și 41. In a doua ju
mătate a meciului, buzoienii 
au slăbit, ritmul permitînd

UNIREA DEJ-SALGOTARJANI
Divizionara C Unirea Dej a ju

cat splendid în această partidă, 
dovedindu-sc în majoritatea tinv 
pului un adversar cel puțin egai 
echipei Salgotarjani, din prima 
divizie a Ungariei, obținînd in fi
nal o victorie meritată, mult 
aplaudată de public. Dup;» meciv

FARUL PLEACĂ AZI
LA ISTANBUL
Azi pleacă Ia Istanbul echipa 

constănțeană Farul, care ur
mează să susțină marți returul 
întâlnirii cu Fenerbahce. Sur
prinzător, Farul deplasează un 
lot de numai 12 jucători.

LA D0BR1N...
de joc, vulcanicul Valentin 
Stănescu a amuțit deodată, 
iar blajinul Nicușor a ex
plodat ! Unde te aduce și 
fotbalul ăsta ?!

Joc. joc, dar într-o clipă 
iți schimbă zîmbetul in la
crimă...

Și-acum, cînd pină la in
trarea în „ringul" competi
țiilor fotbalistice europene 
au mai rămas ore numă
rate, să le amintim băieți
lor de la U.T.A.. Steaua, 
Rapid și Dinamo Bacău că 
o țara întreagă le va urmări 
cu interes, cu încredere și 
cu speranțe evoluțiile.

Haide, ai noștri ! 

pante și rezultatele meciurilor fi
nale au fost următoarele :

1933—58 (10 echipe) F.C. Barce
lona — Londra 2—2 și 6—0.

1938—60 (l«l F.C. Barcelona — 
Birmingham 0—o și 4—1.

lesa—«1 (15) A.S. Roma — Bir
mingham 2—2 și 2—0.

1961— 62 (28) F.C. Valencia — 
F.C. Barcelona 6—2 și 1—1.

1962— 62 (32) F.C. Valencia -
Dinamo Zagreb 2—1 și 2—0.

1963— 64 (32) Real Saragosa
F.C. Valencia 2—1 (la Barcelona).

1964— « (46) Ferencvaros — Ju
ventus Torino 1—o (la Torino).

1965— 66 (M) F.C. Barcelona - 
Real Saragosa 6—1 și 4—2.

1966— 67 (IS, Dinamo Zagreb — 
Leeds United 2—0 și 6—0.

1967— 66 (4—8) Leeds United — 
Ferencvaros 1—0 și 0—0.

1968— 69 (6—2) Newcastle United 
— Dnzsr Fjnest 3—n si 3—2.

Statistică întocmite de 
FREDERIC MOlSFC _ Rupes 

jucătorilor africani să domine 
cu autoritate și să-și creeze 
numeroase situații de gol. 
nefructificate însă. A arbi
trat bine Gh. Popovici (Bucu
rești).

MARIN DUM1TRESCI - 
coresp

BANYAS7 (R.P.U.) 3-2 (0-1)
nul reușit in fața Universității 
Cluj (2—2) de către Salgotarjani. 
victoria modestei echipe din Dej 
apare cu atit mai valoroasă. Golu
rile au fost realizate de Nicoară 
(min. 37), Mardan (min. 59) și 
Suciu (min. 85), respectiv Horvath 
(min. 7) și Repas (min. 90). A 
condus foarte bine V. Topan — 
Cluj.

A. CONTRAI — coresp

INTILNIRE
CI.' TRICOLORI'

Șl CRONICARII DE FOTBAL
Astăzi, la orele 16,30, 

la clubul I.S.B. (sțr. 
Berzei), suporterii echi
pei naționale de fotbal 
se vor putea întâlni cu 
Cîțiva dintre tricolori și 
cu cronicarii de fotbal 
din Capitală. Dintre „tri
colori" vor fi prezenți 
Dinu, Lucescu, Dumitra- 
che și Ghergheli, iar din
tre condeieri loan Chi- 
rilă, Eftimie îonescu, Ma
rius Popescu. Ion Bocioa- 
că. Aurel Neagu, Gh. 
Nicolaescu, R. Balaban, 
P. Cristea și alții.

Revenită a- 
cum trei ani 
în divizia A, 
echipa Dina
mo Bacău a 
urcat cu pași 

siguri spre vîrful piramidei, 
ajungind să se stabilizeze — 
valoric— la nivelul plutonu
lui fruntaș (locul 3—6).

Cîteva date despre „profi
lul" echipei băcăuane :

a) Nu este ceea ce s-ar pu
tea numi o formație tinără. 
„nucleele" mai vîrstnice ale 
echipei — N’edeicu. Ghiță. Pc- 
nait, Vătafu, David — alcă
tuind linia de forță a echipei

b) Caracterizînd jocul dina-

Portarul V/indliaus, de la U prder Hremen, ia scoate ptip.ru 
a treia oară mingea din plasă, consfințind o nouă victorie 
a celor de la Rot Weiss Ol'erhausen, lideri in campionatul 
H.t . a Germaniei lelefoto : A. P. — Ăgerpres
START AGITAT IN CAMPIONA

TUL ITALIAN

Florentina, Juventus și „Inter' 
au pășit cu dreptul, Invingind in 
întîlnirile susținute, în timp ce 
Napoli a tost înfrintă, in depla
sare, de Vicenza. Cel mai net a 
rost succesul repurtat de Juven
tus, în pofida faptului că scorul 
a fost deschis de Palermo. Un 
singur gol i-a fost de ajuns for
mației Fiorentina pentru a dis
pune de Verona, ca și echipei 
Internazionale în partida cu Bo
logna. Surprinzătoare, victoria 
proaspăt promovatei Barl asupra 
.,tl“-lui Roma, cu puțin inferior 
in această întîlnire. In rest — 
rezultate normale.

Iată, de altfel, toate rezultatele 
etapei : Bari — Roma 1—0 (a în
scris Cane din 11 m), Juventus — 
Palermo 4—1 (Troja pentru Pa
lermo, Haller 2, Leonardi, Furino 
pentfu Juventus), Brescia — Mi
lan s-a întrerupt în min. 41 (scor 
o—0) din cauza ploii torențiale 
care a făcut impracticabil terenul: 
Vicenza — Napoii 3—2 (Aitafini 
2 pentru Napoli, Vitali 2, Cinesin- 
ho pentru Vicenza); Fioreutina — 
Verona 1—0 (Chiarugî): Lazio — 
Torino 1—1 (Moschino pentru To
rino, Soldo pentru Lazio); Inter
nazionale — Bologna 1—0 (Bonin-

DINAMO BACĂU
moviștilor, trebuie remarcat ca 
el are la bază o apărare so
bră, eficace și elastică, evolu
ția în atac fiind capricioasă : 
o zi albă, o zi neagră... Din 
fericire, jocul apărării — con
stant bun — conferă echipei 
siguranța liniei de plutire...

Cei mai buni jucători ai 
„ll“-lui băcăuan: Ghiță (por
tar) — internațional Nedelcu 
(mijlocaș, fundaș .rentrah.

FOTBAL
MERIDIANE

segna); Sampdoria — Cagliari 
0—0.

Cesare TRENTINI

DOI LIDERI IN CAMPIONATUL 
ANGLIEI

In etapa de sîmbătă a, campio
natului englez s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Burnley — 
Arsenal 0—1; Chelsea — Wolver- 
hamptorn Wanderers 2—2; Coven
try — Crystal Palace 2—2; Ever
ton — West Ham 2—0; Manches
ter-United — Liverpool 1—0: 
Newcastle — Derby County 0—1: 
Nottingham Forest — Southamp
ton 2—1; Shefield Wednesday — 
Leeds United 1—2: Stoke — Sun
derland 4—2; Tottenham — Man
chester City 0—3; West Bromwich 
— Ipswich 2—2.

In clasament conduc echipele 

Demordvschi (vîrf) — interna
țional, Ene Daniel (vîrf).

Cîteva cuvinte despre evolu
ția din actualul campionat: 
după un start promițător, dar 
ghinionist (0—l la Arad, în 
min. 90. după ce băcăuanii a- 
vuseseră mai mult inițiativa), 
echipa a ciștigat ușor meciu
rile de acasă, dar le-a pierdut, 
la fel de ușor, ne cele iucate 
în deplasare.

Se ooate spune, fără riscul

Derbj^ County șl Liverpool cu 
cite 16 puncte, urmate de Ever
son — 15 puncte, Wolverthampton 
— 12 nuncte etc.

O NOUA VICTORIE A IOTBA- 
IISTTIOR DIN OBERHAUSEN

Rezultate înregistrate in etapa a 
5-a a campionatului vest-german 
de fotbal : Bayern MUnchen — 
Borussia Dortmund 3—0; Eintracht 
Frankfurt — Rot Weiss Essen
2— 1; Hannover 96 — MUnchen 
1860 3—1: Hamburger S. V. — 
M.S.V, Duisburg 4—1; Rot Weiss 
Oberhausen — Werder Bremen
3— 1; Schalke 04 — Eintracht
Braunschweig 1—1: F.C. K61n — 
Alemannia Aachen 3—0; V.f.B. 
Stuttgart — Hertha 1—4: Borussia 
Moenchengladbach — F.C. Kaiser
slautern 1—1.

Pe primul loc in clasament se 
află formația Rot Weiss Oberhau
sen cu 9 puncte, urmată de 
Bayern Miinchen, Hannover 96, 
Borussia Moenchengladbach — 7 
ouncte etc.

C.M. : SUDAN — NIGERIA 2—2

Peste 45 000 de spectatori au 
urmărit la Ibadan intîlnirea din
tre selecționatele Sudanului și Ni
geriei, contînd pentru prelimina
riile campionatului mondial de 
fotbal. La capătul unui joc echi
librat., scorul a fost egal : 2—2 
(2—2).

EXPERIMENT ELVEȚIAN

Liga de fotbal juniori a Elve
ției a luat hotărîrea să pună în 
practică o măsură puțin obișnui
tă. începînd cu sezonul actual în 
campionatul național de juniori, 
jucătorii vor fi eliminați de pe

POLOISTII SOVIETICI
CONDUC LA BUDAPESTA

BUDAPESTA. 14 (Ager- 
pres). — La Budapesta au 
continuat întrecerile turneu
lui internațional de polo pe 
apă. în cel mai echilib.at 
meci al celei de-a 4-a zile 
a competiției, echipele Un
gariei și Italiei au terminat 
la egalitate; 6—0 (2—1.
1—2, 2—2. 1—1). în cele
lalte două partide au fost 
înregistrate următoarele re

de a greși, că la ora actuală 
Dinamo Bacău nu este încă 
perfect pusă la punct, mani
festând lipsuri la capitolul 
omogenitate.

Echipa debutează în „Cupa 
europeană a tîrgurilor", unde, 
și după părerea antrenorului 
Valeriu Neagu, „are o mare 
șansă în turul 1, reprezentanta 
Maltei neavînd o carte de -ut- 
zită care să îngrijoreze".

Dar, să nu zicem „hop" îna
inte...

Formația standard :
Ghiță — Kiss, Nedelcu, 

Velicu, David, Vătafu, Duțan, 
Ene, Dembrovschi, Rugiubei 
(Neumayer), Băiuță.

Antrenori : V. Neagu ți C. 
Rădulescu.

teren pe o perioadă de 10— 1S 
minute pentru diferite motive : 
comportare nesportivă față d® 
arbitru sau public, comentarii pe 
teren, atitudine ireverențioasă față 
de adversari etc. Iată un experi
ment care merită să fie urmărit 
cu toată atenția.

PERFORMANȚE ATLETICE 
LA SOUTH LAKE TAHOE

LOS ANGELES, 14. —
Cu prilejul concursului de 
selecție a atleților ameri
cani tlesfășurat la South 
Lake Tahoe, au fost obți
nute alte performanțe de va. 
loare. Proba de săritură cu 
prăjina a revenit lui Bob 
Seagren cu 5,40 m. Pennel. 
recordmanul mondial al 
probei, nu a participat fiind 
accidentat. tn cursa de 
1500 m invitatul concursu
lui, Kipchoge Keino (Kenia), 
a realizat cel mai bun rezul
tat cu 3:37,3.

/Ilte rezultate: 440 yarzi — 
Lee Evans 44,0; 110 m gar
duri — Power 13,5; 400 ni 
garduri — Whitney 51.9: 
greutate — Steinhauer 19,68 
m ; lungime — Henry Hines 
8,04 ni ; înălțime — Craw
ford 2,08 rn.

zultate : R.D. Germană — 
Olanda 11-7 (1—1, 4-2.
3—2. 3—2) ; U.R.S.S. - iu
goslavia 5—2 (1—1. 2—0.
2—0. 0-1).

Clasament: 1. U.R.S.S. — 
6 puncte (24—16): 2. Ita
lia — 6 puncte (20—18); 
3. R. D. Germană — 5 punc
te (28—21) ; 4. Ungaria — 
5 puncte (30—25); 5. Iugo
slavia — 2 puncte : 6. Olan
da 0 puncte.

ptip.ru


STADIONUL KARAISKAKIS. De la marile competiții internaționale, In etapa a lll-a difl Tour del’Avenir

SUB SEMNUL PRONOSTICURILOR trimișii noștri speciali relatează:
SI AL
7

MARILOR SPERANȚE»

DUBLU SUCCES 
AL RUTIERILOR 

ENGLEZI

telefon).ATENA, 14 (prin
Nici n-au început încă „eu
ropenele" și mulți se și gîn- 
desc la edițiile viitoare ale 
acestei mari competiții atle
tice. în 1971 C.E. vor avea 
loc la Helsinki, ceea ce și 
explică numărul neobișnuit 
de blonzi finlandezi pre- 
zențî aici pentru documen
tare. Pentru 1974, însă, după 
cum ne-a informat dl. Stas- 
sano, membru al Comitetu
lui european al I.A.A.F., au 
mai rămas în cursă doar 
două candidate. Este vorba 
de Italia și de România. 
Alegerea urmează să se facă 
luna viitoare, cu prilejul 
congresului de calendar al 
forului atletic european. Am 
vizitat stadionul Karaiskakis. 
Lucrările începute cu un an 
și jumătate în urmă sînt 
gata. Prin dotarea sa cu 
piste de tartan și cu echi
pamentele tehnice corespun
zătoare anului 1969, Karais
kakis este considerat de 
mulți specialiști prezenți aici 
ca una dintre cele mai reu
șite baze atletice din întrea
ga lume. Să vedem dacă și 
performanțele competitorilor 
vor fi 
lui.

schewski, campion al Euro
pei Ia 800 m în 1962 și 1966. 
Ce-i va aduce ediția ’69 a 
întrecerilor ?... Dar Ileana 
Silai își va încununa ea su
premația continentală prin- 
tr-o medalie de aur ?

Un duel așteptat cu viu 
interes este cel de Ia arun
carea greutății femei, dintre 
campioana olimpică Margite 
Gummel (R.D.G.) și Nadejda 
Cijova (U.R.S.S.), campioana 
europeană de la Budapesta. 
Pînă acum ele sînt singurele 
atlete din lume care au reu
șit să arunce greutatea ia 
peste 20 m... în tabăra ita
lienilor domnește o oarecare 
neliniște, din cauza faptului 
că alergătorul de garduri 
Eddi Ottoz, campion la 
110 mg, și săritorul cu pră
jina Renato Dionisi sint ușor 
accidentați. în această 
tua(ie, marile speranțe 
italienilor la o medalie 
aur se leagă de foarte 
nara semifondistă 
Pigni, recordmană a 
la 1500 m și cîștigătoare la 
Stuttgart, în meciul Europa- 
America.

cursă. Dată fiind duritatea 
traseului, concurenții au și 
început să-i străbată porțiu
nile cheie. Favoriți sînt con
siderați englezii Hill și 
Adocs, dar nu se neglijează 
nici șansele campionului bal
canic, iugoslavul Farcici, 
sau cele ale turcului Aksay, 
care este un bun cunoscător 
al traseului. La o probă atît 
de populară în Grecia, țara 
gazdă nu înscrie concurenți 
cu care să poată obține un 
loc fruntaș. Am găsit de 
aceea plină de tîlc vorba 
unui confrate atenian care 
spunea : „Dacă ar mai trăi 
Spiros Louis (n.n. primul 
cîștigător al probei), ce-ar 
zice ?“

★

pe măsura stadionu- ★

*

dintre puținii atlețiUnul
care au mari șanse să cu
cerească pentru a treia oară 
consecutiv un titlu european 
este și alergătorul din R. D. 
Germană, Manfred Matu-

AURUL

DE 6

CALIFICAREA NU A FOST DECISA
• CEHOSLOVACIA UNGARIA 3-3 (1—2)

si- 
ale 
de 
tî- 

Paola 
lumii

Maratonului, care se va des
fășura duminica viitoare, 
în ultima zi a întrecerilor, 
pe clasicul traseu de la Ma
rathon la Atena, i se pre
gătește o desfășurare cu un 
fast deosebit. între altele, 
instalații speciale de televi
ziune vor transmite întreaga

La biroul de presă am 
văzut un panou uriaș cu re
partiția ziariștilor 
concursului. în 
mea se află locul 
turc Samim Var, 
respondent al „Sportului" la 
Istanbul. Samim va lipsi, 
însă, de Ia Campionatele eu
ropene fiind internat, în sta
re gravă, pentru un trans
plant de rinichi. „Deși lip
sește, locul i se va păstra" 
mi-a spus dl. Christos Svo- 
lopoulos, șeful biroului de 
presă. „Este un omagiu pe 
care îl aducem acestui om 
bun, vrednic slujitor al pre
sei sportive".

în tribuna 
apropierea 
confratelui 
vechi co-

Romeo VILARA

„EUROPENELOR" DE CANOTAJ ÎMPĂRȚIT

ȚĂRI (S. U. A.-2, R D G., ARGENTINA,
CEHOSLOVACIA, R. F. G SI U R. S. S.)

ROMÂNII AU CUCERIT MEDALII DE BRONZ LA 2+1
Șl AU OCUPAT LOCUL IV LA 4+1

14 (prin te- 
căzut. Cam- 
masculin de 

s-a încheiat.

OlandaKLAGENFURT, 
lefon) Cortina a 
pionatul european 
canotaj ediția 1969 
Canotori din 28 țări ale lumii
s-au întrecut, timp de 5 zile, 
pe apele lacului W^rther, a- 
runeînd în luptă toate cunoș
tințele tehnico-tactice, toată 
vigoarea de care dispuneau 
pentru a aduce țării lor un 
loc cît mai bun în ierarhia eu
ropeană. Evident, nu toți 
au putut urca pe podium, dar 
— oricum — numai simpla 
participare, simplul contact, a 
dus la un eficient schimb de 
experiență, de ------.'
celorlalte valori, de intrare în 
circuitul internațional, cu con
secințe dintre cele mai favo
rabile. România s-a prezentat 
la startul europenelor eu 4 e- 
chipaje. Două dintre ele s-au 
clasat între 
2+1 reușind

numai simpla

cunoaștere a

primele șase,
__ să cucerească 

chiar medaliile de bronz. Este, 
fără îndoială, un rezultat me
rituos, dacă ținem seama că a 
fost o luptă epuizantă, în care 
— pentru stabilirea clasamen
tului — s-a apelat, deseori, la 
fotografia sosirii.

Și acum, cîteva amănunte de 
Ia finale. Primele au intrat în 
cursă ambarcațiunile de la 
4+1. S-au prezentat la start 
Olanda, R.D. Germană, Româ
nia, R.F. a Germaniei, Elveția 
șî U.R.S.S. încă de Ia început 
se detașează echipajul R.F. a 
Germaniei urmat de R.D. Ger
mană, Olanda și Elveția. Ro
mânia ocupă poziția a cincea. 
la 6,53 s de prima. Aceeași 
ordine se păstrează și la 1000 m, 
cu singura deosebire că Elve
ția depășește Olanda După 
încă 500 m românii trec
pe locul IV. înaintea Olandei. 
Dar, cu toate eforturile de
puse, ei nu mai reușesc să 
recupereze, oeupînd în final 
locul al IV-lea, din 19 națiuni 
prezente în concurs la această 
probă. Iată ordinea sosirii : 
R.F. a Germaniei (Peter Ber
ger. Johann Fărber, Gerhard 
Auer, Alois Bierl și Ștefan 
Voncken) 6:43,17 — campioană 
europeană. R.D. Germană 
6:44,27, Elveția 6:50,85/ Ro
mânia (Ștefan Tudor, Du
mitru Ivanov. Reinhold Bats- 
chi, Ștefan Tarasov și Ladislau

Lavrenschi) 6:51,63, 
6:55,66, U.R.S.S. 6:55,87.

In următoarea probă a fi
nalelor, 2 fc, s-au întilnit re
prezentanții Danemarcei. Olan
dei, R.D. Germane, S.U.A., R.F. 
a Germaniei și Poloniei. La 
capătul unei disputate între
ceri echipajul S.U.A. reușește 
să treacă primul linia de so
sire. Clasamentul oficial: 
S.U.A. (Larry Hough, Anthony 
Johnson) 7:11,73 — campioană 
europeană, R.D. Germană 
7:12,07, Danemarca 7:14,24, 
R.F. a Germaniei 7:23,62, Po
lonia 7:29,04.

O cursă deosebit de palpi
tantă au oferit-o schifiștii de la 
simplu: După 2000 de metri 
primul 
Alberto 
care a 
Au urmat: R.D.
7:49,39, R.F. a 
7:53,47. Anglia 7:55,30, 
slovacia 7:58,28, Olanda 8:00,19.

La ora 10,30 starterul a dat 
plecarea în cursa de 2+1. Pe 
cele șase culoare s-au angajat 
în luptă Italia, R.D. Germană, 
România, Cehoslovacia, Elve
ția, U.R.S.S. Cehoslovacii, sur
priza acestei probe, se plasea
ză în frunte reușind ca la 
500 m să aibă un avans de a- 
proape 2 s față de Italia. Re
prezentanții noștri sînt pe 
cui V, la 53 de sutimi față 
Elveția, aflată în poziția 
IlI-a. Din acest moment 
înregistrează ascensiunea 
manilor, care trec la 1000 m în 
poziția a III-a, depășind echi
pajul Elveției și R.D. Ger
mane. La 1500 m, România 
păstrează aceeași poziție, reu
șind să ia un avans substan
țial față de Elveția, aflată pe 
locul IV și să reducă distanța 
față de primele două, Italia a- 
flîndu-se pentru cîteva mo
mente în frunte. La finiș ro
mânii 
totuși, 
Clasamentul probei: 
slovacia (Oldieh S. _ 
Pavel Svojanovsky și Vladimir 
Petricek) 7:44,10 — campioană 
europeană, Italia 7:45,26, Ro
mânia (Gheorghe Moldovanu, 
Petre Ceapura și Gheorghe 
Gheorghiu) 7:46,57, Elveția 
7:54,24, U.R.S.S. 7:54,28, R.D. 
Germană 7:55,46.

a trecut argentinianul 
Demiddi, cu 7:45.79. 
cucerit titlul european.

Germană 
Germaniei 

Ceho-

lo
de 
a 
se 

ro-

atacă, dar nu reușesc, 
să obțină mai mult.

.1: Ceho-
Svojanovsky,

FINALA BALCANIADEI DE MOTOEDOS

cuFinalele 
4 fc. La 
strinse, ___ ____ _____
toarea sosire: U.R.S.S. (Boris 
Aleșkin, Boris Veselov. Mihail 
Șcekin, Anatoli Fedorov) 
6:47.90 — campioană europea
nă. Ungaria 6:48.95, R.D. Ger
mană 6:51,19, Olanda 6:51.30. 
R.F. a Germaniei 6:57,43, Ita
lia 6:59.43. După cum se știe, 
echipajul român care a con
curat la această probă a ocu
pat locul 9.

Șase echipaje, din RJJ. Ger
mana, Elveția. U.R.S.S., S.U.A. 
R.F. a Germaniei și Austria 
au oferit o dispută deosebit 
de echilibrată în proba de 
dublu. După 2 000 m a trecut 
prima ambarcațiunea S.U.A. 
(John Van Blom. Thomas Mc 
Ribbon), cu 7:07,82, cucerind 
medaliile de aur: urmată de 
Austria 7:12,03, R.D. Germană 
7:13,56, R.F. a Germaniei 
7:13,65. U.R.S.S. 7:14,77, Elve
ția 7:17,98. Echipajul român 
prezent la startul acestei pro
be a ocupat locul 8 în clasa
mentul general.

Și în ultima probă a cam
pionatelor, 8+1, lupta a fost 
deosebit de strânsă, departa
jarea _ echipajelor de pe locu- 

ordinul 
Clasa- 
6:07.53, 

Germa- 
6:09,74;

au continuat 
capătul unei lupte 

s-a înregistrat urmă-

rile 2—3—4 fiind de 
sutimilor de secundă, 
men tul: R.D, Germană 
U.R.S.S. 6:09,63, R.F. a 
niei 6:09,67, Olanda __
Anglia 6:12,74. Ungaria 6:16,66.

La ora prînzului, președin
tele F.I.S.A., Thomas Keller, 
a declarat închisă actuala edi
ție a campionatelor europene, 
urînd tuturor participanților 
succes deplin în activitatea 
lor sportivă, dîndu-le întîlnire 
la următoarele campionate.

Emanuel FANTĂNEANU

ECHIPA ROMÂNIEI N-A REUȘIT SĂ INTRE IN POSESIA CUPEI

PRAGA 14, (prin telefon). 
— 3—3 este prin urmare re
zultatul dintre Cehoslovacia 
și Ungaria și calificarea pen
tru turneul final din Mexic 
rămîne astfel accesibilă orică
reia dintre cele două valo
roase formații. Presupunînd 
că în următoarele partide atît 
Ungaria cit și Cehoslovacia 
vor obține victoriile scontate 
pe teren propriu (Ungaria cu 
Irlanda și Danemarca, Ceho
slovacia cu Irlanda), atunci 
clasamentul final va consem
na o egalitate și, conform re
gulamentului. Ungaria și Ce
hoslovacia vor susține 
meci suplimentar, pe 
neutru. Pînă atunci 
iată clasamentul 
jocul de azi : 
Cehoslovacia 
Ungaria 
Danemarca 
Irlanda

O partidă
6 goluri se recomanda singură 
drept de bună factură, în 
special atunci cînd miza jo
cului este extrem de mare. 
Dar, în afara numeroaselor

în

la

un 
teren 
însă, 

zi după

SOFIA, 14 (prin telefon). — 
Balcaniada de motocros — e- 
diția 1969 — s-a încheiat du
minică, Ia Sofia, cu un puter
nic șoc pentru selecționata 
noastră. Cîștigînd ultimele 
două ediții ale acestei com
petiții, reprezentativa Româ
niei, care conducea în clasa
ment și în ediția din acest 
an, a fost stopată în cursa 
pentru cucerirea definitivă a 
trofeului de către echipa Bul
gariei, formație greu de în
vins pe teren propriu. G. Se
rafimov. y. Manolov, H. Peev 
și B. Țvetkov au controlat în 
permanență cursa, cîștigînd 
detașat etapa finală a Bal
caniadei. în același timp, 
motocrosiștii bulgari au ocu
pat primele locuri și în cla
samentele generale. Dar. iată 
ordinea sosirii concurenților 
bulgari și români în cele două 
manșe a cîte 30 de minute, 
plus două ture. Manșa 1: 1. 
G. Serafimov. 2. V. Manolov, 
3. H. Peev, 4. B. Țvetkov, 5.
1. Sukilinov (toți din Bulga
ria), 6. C. Dovids (România). 
Manșa a H-a: 1. Serafimov,
2. Manolov. 3. Peev, 4. Dovids.
Clasamentul celor două 
șe: 1. G. Serafimov 40 
V. Manolov 34 p, 3. H. 
30 p, 4. B. Țvetkov 27 
C. Dovids 26 p. 6. O. Ștefani 
(România) 21 p... 9. M. Banu 
15 p... 11. E. Comart 12 p 12. 
A. lonescu 11 p.. 15 St.

petiții,

merit și în ediția din 
an, < "

timp.

man- 
P, 2. 
Peev 
p. 5.

Clasamentul etapeiGhițu 9 p.
pe echipe : 1. Bulgaria 131 p, 
2. România 74 p, 3. Iugosla
via 33 p.

înfrângerea severă a echi
pei române se explică prin 
insuficienta ei pregătire pen
tru gradul ridicat de dificul
tate a traseului de la Pance- 
revo. Antrenîndu-se în țară 
pe terenuri mai puțin dificile, 
alergătorii noștri n-au putut 
face față obstacolelor impuse 
de traseu, ei exagerînd tot
odată cu prudența pe porțiu
nile grele ale terenului unde 
gazdele, cunoscînd fiecare me
tru de pămînt de 
se detașau văzînd 
în plus, Șt. Chițu 
nescu au dovedit o 
neglijență în pregătirea mo
toarelor și au fost nevoiți să 
abandoneze, avînd defecțiuni 
mecanice.

pe traseu, 
cu ochii, 
și A. Io- 
nepermisă

CLASAMENTE GENERALE.
— individual : 1. G. Serafimov 
(B) 99 p. 2. O. Ștefani (R) 
77 p, 3. V. Manolov (B> 64 p, 
4. C. Coman (R) 58 p, 5. C. 
Dovids (R> 58 p, 6. C. Goran 
(R) 55 p (fiind bolnav nu a 
participat la etapa de la So
fia)... 9. A. lonescu 46 p... 12. 
Șt. Chițu 33 p, 13. M. Banu 
31 p. Pe echipe: 1. Bulgaria 
338 p, 2. România 287 p. 3. 
Iugoslavia 149 p.

Ttaian IOANIȚESCU

Tiranii I.P. ..hiformatia^str. Brezoianu nr. 23—25,. București

participanții la Tour de 1’Avenls 
au avut și astăzi o zi dificilă. E- 
tapa a treia, Cherbourg — Saint 
Hilaire du Harcouet, le-a așternut 
192 km pe asfalt, un drum sinuos 
ca o fișă de electrocardiogramă. 
Și, parcă atît n-ar fi fost de a- 
juns. Vremea s-a burzuluit, tri- 
mlțînd mai întil valuri de ceață 
pe litoralul Mării Minecii, apoi ra
fale de vînt care au spulberat-o, 
lâsînd norii să se descarce. De 
la primul și pînă la cel de-al 
122-lea km al etapei, plutonul a 
fost în permanentă efervescență, 
Irămintările născînd sau mistuind 
acțiuni îndrăznețe. După Gosta 
Petersson, și Marcel Duchemin a 
trebuit să se mulțumească doar 
cu amintirea tricoului galben, 
trofeul trecînd pe umerii engle
zului Brian Jolly.

Iată acum o succintă relatare 
a etapei :

Km 13 — se detașează Pa- 
ranteau și Cernea ; sint prinși 
de pluton după cîțiva kilometri;

Km 31 — 25 de cicliști, printre 
care Rouxel, Paranteau, Botherel 
(evident, atac francez), Rolllnson. 
Jolly, Moiceanu și Zoetemelk se 
desprind din grupul masiv, rea- 
lizînd faza decisivă a cursei : e- 
vadarea aceasta va măsura 161 
de kilometri și va da pe cîștigâ- 
torul etapei și pe noul purtător 
al tricoului galben ;

Km 50 — cei 25 au două minute 
avans : începe să plouă ;

Km 51 — sparg și rămîn din 
grupul fugarilor Del Hertog și 
Rouxel :

Km 33 — în urmărirea celor 
23 pleacă un grup de 5 alergă
tori (printre el șt. Cernea). însă 
plutonul le anulează repede șan
sele ;

Km. 140 — fugarii au strîns 3:30 
avans față de 3 alergători, des
prinși de grupul masiv cu 4:55 
față de pluton ; cei a rutieri vor 
ii reprinși de pluton ț

Km 152 — grupul următor se 
împarte in două plutoane; în 
cel de al doilea se găsesc șl ci
cliștii noștri c Cosma, Cernea și 
Grigore ;

Km 170 — sprint de cățărare 
la Cote De Juvigny le Tertre : 
cîștigă belgianul Van de Wlele ; 
din grupul fugarilor rămîn Hoegh, 
Botherel, Doley, Hugetobler și 
Moiceanu ț ei vor sosi cu o în- 
tîrziere de 1:36 față de învin
gător, dar cu un mare avans 
fată de plutonul urmăritor ;

Km 192 — sosire la Saint Hi
laire du Harcouet, cîștigă la 
sprint englezul David Rollinson, 
iar coechipierul său Brian Jolly» 
preia tricoul galben.

Clasamentul etapei a Il-a; 1. 
Rollinson (Anglia) 4h 38:05, 2.
Benjamins (Olanda), 3. Delcpine 
(Franța), 4. Labus (Cehoslovacia), 
5. Erik Petersson (Suedia), 6. 
Fullana (Spania), 7. Testier (Fran- 
ța-vest), 8. Van del Wyver (Bel
gia), 9. Spetgens, 10. Jolly (An
glia) — același timp ...21. Moicca- 
nu 4h 40:29 ; 54. Sofronie 411 42:12; 
58. T. Vasile, 84. N. Ciumcti — 
același timp; 92. C. Grigore 4b 
46:28; 96. Șt. Cernea 4h 47:28; 100.
1. Cosma 4h 47:56; 114. T. Puterity
4h 53,06. Clasament general in
dividual î 1. Jolly (Anglia) 12h 
31:33, 2. Testier (Franța-vest) 1211 
31:37, 3. Zoepemelk (Olanda) 12h 
31:38; 4. Crapez (Belgia) 12h 31:52, 
5. Rollinson (Anglia) 12h 31:57, 6. 
Van del Wyver (Belgia) 12h 32:15, 
...20. Duchemin (Franța-vest) 12h 
35:23, 21. Gosta Petersson (Sue
dia) 12h 35:45, ...42. N. Ciumei i 
12h 36:55, 43. G. Moiceanu 12h 
37:02; 45. T. Vasile 1211 37:11, 46. 
Al. Sofronie 12h 37:14; 93. C. Gri
gore 13h 43:13; 100. Șt. Cernea 1311 
44:11; 103. I. Cosma 13h 44:47; 109. 
T. Puterity I3h 49:39. Clasamen
tul pe echipe al etapei : 1. O-
landa 13h 54:15, 2. Belgia 13h 54,15, 
3. Franța 13h 56,37... România 
14h 04:53. Clasamentul general 
pe echipe : 1. Olanda 3Sh 12:36,
2. Belgia 38h 14:29, 3. Franța-vest
38h 17:30, 4. Anglia 38h 18:54, 5. 
Franța 38b 19:17, 6. Spania 3811
19:36, ...13. România 38h 31:01, II. 
Mexic 38h 32:18, 15. Iugoslavia 3811 
37:36.

Astăzi are loc etapa a IV-a 
Saint Hilaire du Harcouet — 
Paimpol, 192 km.

Hristache NAUM

goluri și a interesantei evo
luții a scorului, am reținut 
cîteva lucruri deosebite la e- 
chipele care au evoluat, în 
fața unui public entuziast, pe 
stadionul Sparta. Echipa gaz
dă, condusă de trei ori, are 
meritul incontestabil al unei 
forțe de joc de-a dreptul im
presionante, al unui moral 
extrem de ridicat al tuturor 
componenților ei, ca și o pre
gătire fizică cu totul excep
țională. Timp de 90 de mi
nute, fotbaliștii reprezentati
vei gazdă au imprimat un 
tempo infernal, mai ales du
pă pauză și după introducerea 
în formație a blondului coor
donator de joc Polak. Oas
peții au trăit mai mult prin 
unele excelente schimburi de 
mingi, prin rapiditatea cu 
care au colaborat timp de o 
oră Bene cu Dunai și Faze- 
kas. Aceștia au arătat cit de 
mult contează viteza în ac
țiuni, eficacitatea în fața 
porții.

în încheiere, un scurt film 
al golurilor : min. 10 : Gorocs 
trimite lung lui Dunai, acesta

pasează de pe linia porții lui 
Bene, care deschide scorul; 
min. 26 : Hagara se infiltrea
ză în careul mic și... 1—1 ; 
min. 36 : Dunai face o cursă 
lungă pe centru și marchează 
al doilea gol al echipei ma
ghiare ; min. 48: Dunai pa
sează nestingherit lui Fazekas, 
care, venind ca un bolid din 
spate, ridică scorul la 3—1; 
min. 51 : centrarea Iui Capko- 
vic este reluată cu capul de 
Kvasnak ; min. 76 : golul ega
lizator al lui Kuna produce o 
adevărată explozie de bucurie 
în tribune !

Arbitrul Kurt Tschenscher 
(R.F.G.) a condus corect și 
autoritar un meci dificil i 
Cehoslovacia: Viktor — Pi- 
varnik, Plass, (Hrivniak), Ha
gara, Horvath, Kvasnak, B. 
Vesely, Szykora (Polak), Ku
na, Adamec, J. Capkovic ; Un
garia : Szentmihally — Ka- 
poszta, Pancsics, Ihasz, Mes- 
zoly (Juhasz), Szîîcs, Faze
kas (Kelemen), Gorocs, Bene, 
Dunai, Zambo.

9—6 7
9—7 5
5—6 4
2—6 0

5
4
4
3
care se înscriu

3
2
2
O

1 
1 
o 
o

1
1
2
3

Ion OCHSENFELD

în „Cupa Mondială44 la volei

ULTIMA SPERANȚA
BERLIN. 14 (prin telefon). — 

Ora tirzie Ia care s-a încheiat 
partida dintre R.D. Germană și 
România nu ne-a permis o re
latare mai amplă a desfășurării 
jocului. De aceea, ni se pare 
oportun să ne oprim acum mai 
mult asupra acestui derby de ia 
Berlin, în care echipa română a 
ratat, surprinzător pentru cea mai 
mare parte 
aici, o 
printre

Cum 
noastră 
care a 
pentru 
totuși, nu a fost chiar așa. Excep- 
tînd setul întîi, cînd s-au comis 
cîteva greșeli în serie la execu
tarea serviciului (recuperate însă 
In fazele următoare de atac), în 
rest, replica dată excelentei gar
nituri a R.D. Germane a fost de 
un nivel corespunzător. Combina
țiile la fileu, dirijate in special de 
Drăgan, atacurile fulgerătoare și 
inteligente ale lui Schreiber (cel 
mai bun din echipa noastră) au 
stirnit in repetate rinduri aplau
zele obiectivilor spectatori pre
zenți la Sportforum. Linia a doua 
și blocajul nu au putut, insă, 
respinge atacurile deosebit de 
puternice ale gazdelor. Chiar 
cind jucătorii noștri intuiau di
recția bombelor lui Webner (foar
te bun). Scultz și ceilalți, mingea 
țișnea din .manșetă" in tribune 
san — uneori — in terenul adver
sarilor, dindu-le acestora posibi
litatea unui nou atac.

Ar fi putut mai mult jucătorii 
noștri în acest moment ? Cu si
guranță, da ! Punctul crucial al 
meciului a fost in setul doi. cind. 
avînd avantaj de trei puncte in 
final, sincopa voinței i-a dus la 
pierderea setului și la căderea

a specialiștilor de 
primă șansă de a rămîne 
„marile" șase.
s-a comportat echipa 

7 Vizavi de scorul la 
pierdut, totul pledează 

un randament scăzut. Și.

NOI SUCCESE
IZMIR, 14 (prin telefon). — 

Așadar, România are toate 
șansele să câștige prima edi
ție a Balcaniadei de înot, 
polo și sărituri! Iar dacă nu 
spunem că a cîștigat, aceasta 
se datorește programului 
foarte întîrziat care nu ne 
permite să avem toate rezul
tatele înainte de închiderea 
ediției. Cert este că înotăto
rii au dominat autoritar con
cursul, colecționînd titluri, să
ritorii Melania Decuseară și 
Ion Ganea smulg ropote de 
aplauze, atît pentru evoluțiile 
la trambulină, cit și pentru 
ceje de la platformă, iar po- 
loiștii, în absența primei e- 
chipe a Iugoslaviei, își com
pletează palmaresul ’69 cu 
victorii nete.

psihică, în continuare. In legătură 
cu învingătorii, ni se pare con
cludentă părerea antrenorului 
Herbert Jenter care, răspunzînd 
întrebărilor noastre și ale celorlalți 
confrați, la conferința de presă 
ce a avut loc imediat după ter
minarea partidei, spunea printre 
altele : „De fapt meciul cu ro
mânii — pe care i-am considerat 
cei mai periculoși — a început 
cu mult timp înainte, fiind pre
gătit și pe baza unor înregistrări 
pe peliculă și pe bandă 
netofon, a jocului lor. 
după cum a evoluat 
scorul mă surprinde șl 
Nu speram un 3—0. 
însă, că victoria 
datorează i__ ---------
către jucătorii mei a tuturor in
dicațiilor tactice preconizate. Aș 
fi nedrept dacă aș face remarcări 
speciale. Toți au fost deopotrivă 
de buni”.

Intr-adevăr, stilul de joc al e- 
chipei române a fost studiat 
atent, de aproape și de departe 
(la Munster, unde România a 
participat la un turneu interna
țional, au fost prezenți zi de zi 
doi observatori din R.D. Germa
nă !), iar antrenorul H. Jenter a 
găsit antidotul tuturor armelor la 
îndemina adversarilor săi. Pe 
bună dreptate, antrenorul nipon 
Yasutaka Matsudaira îl numea, 
intr-o declarație făcută presei de 
aici, „o mare vulpe*, și îi acorda 
prima șansă Ia ciștigarea „Cupei 
Mondiale*. Antrenorul echipei 
noastre, Tănase Tănase. declara 
la rindul lui că. totuși, elevii săi 
puteau mai mult, așa cum ară
taseră la Munster in fața japone
zilor. „Au fost dominați. însă, de 
atacul extrem de puternic al 
gazdelor, precum și de trecerea 
— mai pregnantă ca de obicei —

de mag- 
Totuși, 

România, 
pe mine. 
Consider, 

______ categorică se 
respectării stricte de

la jocul cu pase scurte, situație 
la care nu ne așteptam. Pe de 
altă parte, jucătorii mei au o 
tară — „romantismul" exagerat. 
Sînt foarte influențabili, mai cu 
seamă de tabela de marcaj, de 
orice acțiune nereușită a lor și 
de reușitele adversarilor, se bucu
ră (vezi 13—10 pentru români) de 
eventualitatea victoriei. Aceasta 
le slăbește concentrarea și, deci, 
randamentul în flnalurile de set. 
Vinovată principală de înfrînge- 
re : apărarea (blocaj — linia II) “.

Arbitrul principal, Robert De- 
marcin, a condus corect, insă se
cundul său, japonezul Nakayma, 
a defavorizat uneori eebipa ro
mână, influențind starea psihică 
a jucătorilor noștri.

Așadar, ultima speranță de ca
lificare rămîne meciul de luni 
(n. r. azi) cu Cehoslovacia, în 
care avem neapărat nevoie de 
victorie, indiferent cu ce scor. 
Această partidă capătă, astfel, un 
caracter decisiv pentru calificare. 
Aici, la Berlin, victoria Braziliei 
asupra Poloniei, in. seria a doua la 
Leipzig, a stirnit surprindere și 
vii comentarii, ca și replica deo
sebit de puternică dată, Ia Halle, 
de echipa Bulgariei campionilor 
olimpici. Tot la Leipzig, Japonia 
a întrecut, în prima zi, pe Cuba 
cu 3—0 (15, 4, 13). La Halle, în 
prima zi : R.F. a Germaniei — 
R.D. Germană (tineret) 3—0 (10, 
10, 12).

Astăzi (n. r. ieri), echipa Ro
mâniei a dispus cu 3—O (2, 8, 0) de 
Tunisia. In ultimul joc al serii, 
s-au întilnit formațiile R.D. Ger
mane și Cehoslovaciei. Victoria a 
revenit echipei R.D. Germane cu 
scorul de 3—’ (13, 5, —10, —14,
8). Vom reveni cu amănunte.

Aurelian BREBEANU

V

ALE ÎNOTĂTORILOR ROMANI LA BALCANIADĂ
Dintre înotători, Slavic s-a 

dovedit a fi de departe cel 
mai bun om al concursului, 
Costa a realizat un timp de 
valoare europeană, iar Covaci 
s-a revanșat în fața lui Ka- 
ridis, cîștigînd proba cu un 
nou record național și ridi- 
cînd, astfel, numărul titluri
lor obținute de România la 
8 (pînă la închiderea ediției...), 
înainte de disputarea ștafete
lor de 4x100 m mixt (care 
riscă să se transforme din 
nocturne în... matinale), Ro
mânia este virtuală cîștigă- 
toare a Balcaniadei de înot.

în ce-i privește pe poloiști, 
»7“-le României a mai cîști- 
gat două partide, cu Turcia 
11—3 (1—0, 2—2, 4—1. 4—0) 
prin golurile înscrise de No

vac 3, Zamfirescu 3, Nasta- 
siu 2, Popa, Zahan și Frîncu, 
și cu Grecia 6—2 (1—1, 2—0, 
1—0, 2—1), prin punctele rea
lizate de Zamfirescu 2, No
vac, Szabo, Zahan și Popa. 
Neînvinsă este însă și Iugo
slavia (3—1 cu Bulgaria, 9—3 
cu Turcia și 4—2 cu 
îneît ultima partidă 
caniadei, România — 
via (la ce oră va 
oare ?...), este decisivă.

Iată acum rezultatele teh
nice : 100 m liber (m) : 1. Sla
vic (R) 55,7 ; 2. Russev (B) 
57,2; 3. Schier (R) 57,9; 4. 
Linkart (I) 58,9; 5. Ciakîrov 
(B) 58,9 ; 100 m liber (f) :
1. Peiceva (B) 64,8 ; 2. Slav- 
ceva (B) 65,4 ; 3. Balaban (R) 
67,4; 4. Lombardou (G) 67,4:

Grecia), 
a Bal- 

Iugosla- 
începe

5. L. Dan (R) 68,0; 100 rn 
bras (m): 1. Costa (R) 69,3 ;
2. Urbanovic (I) 70,3 ; 3. Cia
kîrov (B) 72,1; 4. Teodorescu 
(K) 72,4; 100 m bras (f); 1. 
Bjedov (I) 1:20,3 ; 2. Ivanovic 
(I) 1:23,0: 3. Nikoleva (B>
1:23,2 : 4. Stănescu (R> 1:26,4; 
... 8. Mihăescu (R) 1:31,6; 100 
m spate (m) : 1. Vrhovsek (I> 
63,6; 2. Giurasa (K) 64,8; 3. 
Ozrenic (I) 65,8; 4. Benedek 
(R) 67.0; 100 m spate (f) : 
1. Gasparac (I) 1:10,2 ; 2. An
drei (R) 1:12,1 ; 3. Ignatova 
(B) 1.13,1; 4. Cokay (R) 1:15,5; 
200 m delfin (m) : 1. Covaci
(K) 2:17,5 — rec. naț. ; 2. Ilio- 
poulou (G) 2:17,7; 3. Dobrev 
(B) 2:20,5 ; 4. Aimer (R) 2:21,7 
— rec. naț. jun.

Ad. VASILIU

ORAȘUL MARII FINALE
TRĂIEȘTE

(Urmare din pag. t)

nice ale adversarului în pri
mul set, reușind break-ul de
cisiv abia în al 19-lea ghem. 
Apoi, în setul următor, jocul 
a decurs în neta superioritate 
a jucătorului nostru.

Mai greu a fost pentru Ion 
Tiriac, care l-a avut în față 
pe Ronald Holmberg, un ex
ponent recunoscut al jocului 
în forță și viteză specific a- 
mericanilor. Holmberg, cotat 
cu nr. 6 în clasamentul ofi
cial al federației americane 
de tenis, avea o victorie a- 
supra lui Tiriac în Circuitul 
Caraibilor, acum doi ani. Me
ciul de la Salisbury putea fi 
o revanșă pentru Țiri. Dar 
n-a fost... Americanul a cîști- 
gat cu 6—3 primul set, dove
dind că știe foarte bine să 
speculeze avantajul terenului 
propriu. în cel de al doilea, 
Țiriac a fost mai bun, din 
ce în ce mai acomodat cu vi
teza mingilor ricoșato din as
falt. Setul se prelungește la 
12—12, cînd Țiri — așa cum 
ne mărturisea la telefon — 
își dă seama că avea nevoie 
să apeleze la toate rezervele 
sale de energie pentru a-1 
ține in frîu pe american, care 
luase conducerea cu 40—15 
contra serviciului său. De aci, 
victorie pentru Holmberg cu 
14—12 și scor egal pe tabela 
meciului cu selecționata Salis
bury : 1—1.

A urmat însă dublu, unde 
cuplul român are cuvîntul. 
Holmberg și Seewagen sînt 
dominați și deși setul doi se 
decide în prelungiri, se pare 
că probleme prea mari nu au 
fost. Țiriac — Năstase cîștigă 
cu 6—4, 10—8, astfel că 
team-ul nostru conduce cu 
2—1. scor general.

în a doua zi (n. r. dumini-

TURNEUL INTERNATIONAL DE LUPTE

FEBRA PREGĂTIRILOR
că; din cauza diferenței de 
orar nu putem aștepta rezul
tatele) urmează să se dispute 
celelalte două partide de sim
plu. Tiriac întilnește pe See- 
wagen, iar Năstase pe Holm
berg.

La ora cînd în România se 
vor ivi zorile, la Cleveland, 
noaptea tîrziu, așteptăm în
toarcerea echipierilor noștri 
la bază pentru a afla mai 
multe amănunte despre aces
te partide, care-și au desigur 
importanța lor. Interesante 
vor fi și concluziile lui

Harry Hopman. prețiosul nos
tru consilier tehnic, care i-a 
însoțit, la Salisbury.

în privința relațiilor dintre 
cele două echipe, care peste 
cîteva zile vor da lupta pen
tru trofeul suprem al tenisu
lui, vreau să arăt că ele sînt 
excelente. De pildă, aseară 

r. sîmbătă) jucătorii fina- 
au luat masa împreună și 
vizionat un meci de fot- 
american, la sugestia

(n.
lei
au
bal
echipei S.U.A.

Atmosfera, este, după cum
se vede, cordială.

TELEX- TELEX- TELEX- TELEX
PARIS. 14. — Cunoscutul 

ciclist belgian Eddy Merckx, 
care a fost accidentat în 
cursul unei reuniuni desfă
șurate la Blois, a părăsit spi
talul. Medicii au declarat că 
Merckx nu a suferit nici o 
fractură. El urmează acum la 
domiciliu un tratament nece
sar vindecării rănii de la cap.

Turneul internațional de bas
chet de la Praga a fost cîști- 
gat de ~ ~
meciul 
92—47 
deză 
locurile 3- 
junioare a orașului Praga a 
dispus cu 61—54 (22—28) de 
formația Smuc Marsilia.■
Cursa internațională automo
bilistică desfășurată la Albi 
(Franța) a revenit austriacu
lui Jochen Rindt, pe „Lotus" 
(medie orară de 178,583 km). 
Pe locurile următoare : Gra
ham Hill. Jackie Stewart, 
Clay Regazzoni etc.

Fostul campion european la 
cat. ușoară Willy Quator și-a 
făcut reintrarea Ia Hamburg 
primind replica finlandezului 
Harry Piitulainen. Boxerul 
vest-german a repurtat victo
ria Ia puncte. i

DE LA LEIPZIG

Sparta Praga, care în 
decisiv a întrecut cu 

(42—26) formația olan- 
„Blue Star". Pentru 

■4. selecționata de

După cinci etape, în Turul ci
clist al Cataloniei conduce ru
tierul italian Dalia Bona, ur
mat de Diaz (Spania) — la 4 
sec., Carril (Spania) — la 31 
sec., Zandegu (Italia) — la 45 
sec. Etapa a 5-a. Amposta — 
Tortosa (175.200 km), a revenit 
italianului Vicentini în 4 h 
33'31”.

Finala turneului de tenis de 
la Milano se va disputa între 
australianul John Alexander 
și spaniolul Antonio Munoz. 
In semifinale, Alexander l-a 
învins cu 6—4, 7‘—5 pe ita
lianul Adriano Panatta. iar 
Munoz a dispus cu 2—6. 6—4, 
6—0 de italianul Franco Bar
toni.

Duminică după-amiază s-a în
cheiat la Leipzig (R.D.G.) tur
neul internațional de lupte greco- 
romane „Memorialul Werner See- 
lenbinder", la care au participat 
sportivi din șapte țări. Luptăto
rii români prezenți Ia aceste în
treceri au avut o comportare mo
destă, nereușind să ocupe decit 
un loc doi și unul trei, prin Gh. 
Stoiciu (cat. 52 kg) și. respectiv, 
N. Martinescu (cat. 100 kg).

Iată ultimele rezultate obținute 
de sportivii noștri : Gh. Stoiciu 
b.p. Ismailov (U.R.S.S.) și p.p. 
Alker (Ungaria) : I. Alionescu
(cat. 62 kg) p.p. Nischke (R.D.G.);

S. Popescu (cat. 68 
Kamalov (U.R.S.S.), 
(Bulgaria) și p.p. EckeJ ‘ (R.D G.); 
Gli. Popovici (cat. 100 kg) 
cu Ivanov (Bulgaria), b.p. 
tucek (Cehoslovacia) și p.p. 
(Ungaria); N. Martinescu 
Albrecht (R.D.G.) și p.p 
(Ungaria). Iată ciștigătorii 
neului, în ordinea 
Sepalla (Finlanda). 
(U.R.S.S.). Varga (”.. 
lupov (U.R.S.S.). Eckel 
Pohl (R.D.G.), Novikov 
Percsi (Ungaria). Kiss 
și Kosnev (U.R.S.S.).

kg) egal cu 
b.p. Nedev

egal
Bar- 
Kiss 
b.p.
Kiss 
tur- 

categoriilcr : 
Ismailov 

(Ungaria). Tu- 
-----  (R.D.G),

(U.R.S.S.), 
(Ungaria)

LA PALERMO

REPHEIENIAIIVA DE BASCHET ÎNVINSA 
(6(1-62) DE POLONIA

PALERMO, 14 (prin tele
fon). — Peste 3 000 de spec
tatori au asistat. în sala Ex
poziției din localitate, la pri
mele meciuri ale turneului 
internațional de baschet, la 
care participă 
vele masculine 
Poloniei, 
niei. în cel mai disputat 
meci, s-au întilnit echipele 
Poloniei și României. După o 
întrecere extrem de echili
brată. victoria a revenit spor
tivilor polonezi cu scorul de 
62—60 (35—29). Din evoluția 
pasionantă a scorului, vom 
aminti minutele 9 (14—ii
pentru Polonia), 16 (17—22 — 
în această situație România 
a ratat 7 faulturi (Jekely 3, 
Czmor 2, Novac 2), 26 (43—39), 
29 (43—45 !), 34 (59—52). în
ultimul minut scorul era 
egal, dar, cu puțin înaintea 
fluierului final, Jurkievici a 
înscris decisiv. Au marcat 
Albu 6, Tarău 4, Diaconescu 
14, Jekely 6. Czmor 7, Novac 
8. Nosievici 11, Riihring 2, 
Cernea 2, respectiv Jurkievici

20, Trams 7. Likszo 5. Dolc- 
sowski 8. Korez 8, Laugniak 
6, Cejielski 4, Niemec 4. în 
celălalt joc : Italia — Olanda 
78—54 (34—18).

reprezentati- 
ale Italiei, 

Olandei și Româ- 
în cel mai 

s-au

Olimpiada tic la Lublin

ȘAHISTEIE NOASTRE
Pf LOCUL 5

VARȘOVIA, 14 (Ager- 
pres). — După disputarea a 
cinci runde, în clasamentul 
Olimpiadei feminine de șah 
pe echipe, ale cărei întreceri 
se desfășoară la Lublin, pe 
primul loc se află formația 
Cehoslovaciei cu 9 puncte, 
urmată de Ungaria — 8
puncte (o partidă întrerup
tă), U.R.S.S. — 8 puncte; 
Polonia — 5>/2
(două partide întrerupte). 
România — 4>/2 puncte (un 
nieci mai puțin), Olanda, 
Iugoslavia — i'/z puncte etc.

puncte

40368


