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ÎN NOIEMBRIE LA TIMISOARA

„AVANPREMIERA" 
CAMPIONATULUI MONDIAL 
MASCULIN DE HANDBAL

CU PRILEJUL
EDIȚIEI JUBILIARE

A TROFEULUI „CARPATI"!
: TURNEUL FEMININ VA AVEA LOC LA CLUJ

a- 
în-

Handbalul are înscrisă 
proape anual, pe agenda 
trecerilor, cite o confrtintare 
așteptată cu mare interes. In 
âceastă toamnă, discuțiile a- 
matorilor de. handbal au ca 
temă principală viitoarea e- 
diție a campionatului mon
dial masculin ce va avea loc 
între 25 februarie și 5 mar
tie 1970, în Franța'.

Lesne de' bănuit că în a- 
ceste luni, , premergătoare 
disputei pentru titlul suprem, 
principalele preocupări ale 
selecționerilor și ale handba- 
liștilqr fruntași din țările an
gajate în această dispută sînt 
îndreptate spre realizarea u- 
nor pregătiri și a unor veri
ficări cit mai utile. în ceea 
Ce privește verificările, punc
tul culminant îl va constitui 
a X-a ediție 
a „Trofeului 
va desfășura 
Timișoara, 
sport, între 22 și 26 noiem
brie. La această competiție 
iau parte nu mai puțin de 7 
selecționate naționale: SUE
DIA, DANEMARCA, FRAN
ȚA, UNGARIA, POLONIA,

— jubiliară —
Carpați" ce se
anul acesta 19 

în noua sală de

<?> > t .• '

MllNE, MECI

DE HANDBAL
• i
, Primul,joc de handbal din 
cadrul jetăpei a VII-a a cam
pionatului .feminin categoria 
A va aveâ loc sîmbătă, pe 
(terenul Giuleștî. Se vor întîlni 
formațiile bucureștene Rapid 
ți Confecția. Partida va In- 
ceDe la ora 16.
- > i > ( ' '

„CUPA PtIROllSTULUI“
t . > ' .

Și țn | acest an tradiționala 
competiție „Cupa Petrolistu
lui” s-a bucurat de o largă 
participare a sportivilor : 6 000 
de tineri și tinere din între
prinderile și instituțiile petro
liere ale județului Prahova. 
Faza finală, desfășurată de cu- 
rînd la Ploiești în organizarea 
Consiliului județean al sindi
catelor, a întrunit competitori 
din Cîmpina, Băicoî, Boldești 
și Ploiești. La atletism locul I 
a fost ocupat de reprezentanții 
Cîmpinei (7 330 p). Ei au fost 
urmați de echipa Grupului 
școlar Petrol I (6 453 p) și de 
selecționata secundă a acele
iași școli. La popice victoriile 
individuale au revenit Eufro- 
6inej Papai (Cîmpina) și lui 
Gh. Geantă (Băicoi). La 
bal și volei au ciștigat 
tivii cîmpineni, cărora 
altfel — le-a revenit și 
Petrolistului”.

hand- 
spor- 

— da 
„Cupa

M. SIMA — coresn.

și ROMÂNIA, 
adăuga echipa 

A-

IUGOSLAVIA 
Lor Li se va 
secundă a țării noastre, 
ceste 8 reprezentative vor fi 
împărțite în două serii, 
unde se va juca sistem tur
neu, numai tur, iar în ulti
ma zi a întrecerii vor avea 
loc meciurile finale, în ordi
nea clasamentului din fiecare 
serie.

înaintea acestei .veritabile 
„avanpremiere** a campiona
tului mondial ’ masculin, în 
cadrul ediției feminine a „Tro
feului Carpați**, vom asista 
la un mie... campionat mon
dial feminin, găzduit de ora
șul Cluj între 15 și 19 noiem
brie. Simpla enumerare a for
mațiilor înscrise la ediția 
feminină a „Trofeului Car- 
pați“ este grăitoare : U.R-S.S., 
R.D. GERMANA, IUGOSLA
VIA, CEHOSLOVACIA, UN
GARIA, POLONIA, ROMÂ
NIA și ROMÂNIA-tineret. 
După cum se vede, la Cluj, 
ca și la Timișoara de altfel, 
va fi prezentă toată elita 
handbalului mondial, onorînd 
în acest mod competiția tra
dițională, organizată de fe
derația noastră de specialitate. 
Asupra ambelor întreceri, aș
teptate cu o justificată ne
răbdare, vom reveni cu amă
nunte.

Primele clipe ale vizitei pe care ne-au 
făcut-o ieri fotbaliștii. Se spun glume, se 
încearcă reproșuri — timide — apropo 
de notele din cronici, și, apoi, se discută, 
bineînțeles, despre meciul cu Portugalia...

FOTBALIȘTII TRICOLORI
In vizită la redacția noastră
• Certa utilizare a „omului de gol“ • Speranța lui Ghergheli in cei... 80.000

de spectatori! • O rugăminte a noastră și o propunere a lui Hălmăgeanu

Eusebio acordă primul autograf—

LA GIMNASTICA

Toamnă bogată... în competiții
« PRIMA EDITIE A PREMONDIALELOR • DUBLA îNTlLNIRE ROMÂNIA — BULGARIA • PENTRU 

--------- ------------ EXERCIȚIILE IMPUSE

noiembrie (București) România — Elveția (tinere' 
masculin) ; 23 noiembrie : Cehoslovacia — Româ
nia (junioare); 29—30 noiembrie : (Orașul Ghecrghe 
Gheorghiu-Dej) : România — Iugoslavia (junioa
re) șl România — Bulgaria (senioare); in aceleași 
zile, la Sofia, este programat meciul dintre se
lecționatele masculine ale Bulgariei și României. 
De remarcat că selecționatele masculine și femi
nine ale României și Bulgariei vor prezenta atît 
noile exerciții impuse cit și pe cele liber alese 
cu care vor evolua anul viitor.

PRIMA OARA —

Sezonul de toamnă se anunță bogat în competiții- 
Interne șl internaționale pentru gimnaștil noștri. 
Să le amintim mai întii pe cele interne : în zilele 
de 7—9 noiembrie (și nu 15—16 cum fusese pro
gramat inițial) se va desfășura Ia Cluj finala cam
pionatului național de juniori ; 12—14 decembrie, 
la Timișoara, tradiționala „Cupă a Federației". Nu
meroase întreceri internaționale îi așteaptă pe cei 
mai buni gimnaști ai noștri ; 17—19 octombrie, la 
Ljubljana, prima ediție a premondialelor, repetiție 
generală a campionatelor lumii de anul viitor ; 22

PANORAMIC
SPORTIV

lată-ne, așadar, la sfîrșitul 
celei mai agitate săptămîni 
din această toamnă cu dimi
neți și seri răcoroase. Dumi
nică după-amiază, toate dru
murile vor duce spre stadionul 
„23 August”, în fața televizoa
relor și aparatelor de radio 
vor lua loc, laolaltă, oameni 
de toate vîrstele și, de aproa
pe sau de la depărtări, din mi
lioane de piepturi vor porni, 
spre cei 11 tricolori, încurajări 
frenetice. Balsamul Mexicului, 
dulcele balsam al meleaguri
lor dintre Acapulco și Vera
cruz, va pluti deasupra stadio
nului și, nutrim speranța, ne 
va invălui și după ce răcoarea 
Inserării va coborî peste în-

DESCHIDEREA
FESTIVĂ 

A ANULUI 
SPORTIV 
ȘCOLAR

Duminică, 12 octombrie, 
incepind de la ora 9,30, pe 
stadionul Republicii din Ca
pitală vor avea loc festivi
tățile prilejuite de deschi
derea anului sportiv școlar. 
Se va desfășura un bogat 
program competițional, or
ganizat de Consiliul muni
cipal pentru educație fizică 
și sport, în colaborare cu 
Inspectoratul școlar al mu
nicipiului București, Comi
tetul municipal U.T.C. și 
Consiliul municipal al Or
ganizației pionierilor.

După defilarea sportivilor 
(3 000 de elevi ai școlilor 
generale, profesionale și ai 
liceelor), vor avea Ioc tn- 
treceri de ciclism, demon
strații de judo și gimnas
tică acrobatică, probe de 
atletism. Din această boga
tă activitate competițională 
nu va lipsi, desigur, fotba
lul : se vor întrece, intr-un 
meci amical, selecționatele 
școlare ale orașelor Ploiești 
și București.

Citiți în pagina c 3-a reportajul redactorilor noștri
Gheorgha NICOLAESCU și Ovidiu IOANIȚOĂIA
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Aseară, la sosirea fotbaliștilor portughezi |

zzW FI 
UN MECI MARE!"

Morivj POPESCU

© Eusebio nu 
dă nici un pro* 
nostic ♦ Selec
ționerul Antunes 
este cel mai op
timist • Torres: 
cine va ciștiga 
duminică, va 
străbate la vară 

Atlanticul

ijeze

Un număr neașteptat 
mare ce entuziaști ai 
baiu, ui au_ b.ocat :en
și simplu sala de aștepta 
aerogării Băneasa. intre < 
17—20. Nu știm prin ce 
nune au reușit fotbaliștii por
tughezi să ajungă la autoca
rul care-i aștepta 
aeroportului, dar vă mărtu
risim că noi. „civilu”. am ie
șit și am intrat în aerogara 
cu prețul a... mulți nasturi 
smulși in teribila încleștare 
cu pasionați’ „socios* bocu- 
reșteni_

Avionul de Lisabona. un 
BAC al companiei TAROM. 
care a făcut o cursă specială 
pentru a aduce lotul lusitan 
din capitala Portugaliei. a 
aterizat la Băneasa la ora 
19.25. adudnd. in afara jucă
torilor și a oficialilor. 30 de 
„fans“ venițî să-și i: 
duminică echipa.

Nu este o surpriză pentru 
nimeni faptul că dintre toți 
călătorii sosiți cu această 
cursă specială, cel mai aștep
tat și primul reperat a fost 
„perla Mozambicului”, Euse
bio.

Cum l-am găsit, in ce stare 
de spirit ? Ce ne-a declarat ?

înainte de a_. vă răspunde 
la aceste intrebâri și de a-i 
da cuvintuL o vom cita pe 
Mariana Radeș. una din ste
wardesele avionului: Jiu mă 
interesează fotbalul și nu 
l-am cunoscut, pină azi, pe 
Eusebio. In timpul zborului, 
insă, un singur pasager n-a 
mi neat nimic. Era, mi-au spus 
colegii, Eusebio. Nervos și 
continuu neastimpărat, pasa
gerul Eusebio a băut trei 
sticle de Pepsi Cola, s-a su
cit și s-a învirtit tot timpul 
pe scaunul lui. La ce s-o fi

(Continuare tn pag. a 3-a)

Selecționerul Antunes răspunde 
tele ji radioreporterilor

Pe baza hipică din calea Plevnei

Azi încep finalele campionatului

Handbalistele de la țJnl- 
versitatea Timișoara au 
manifestat întotdeauna e- 
ficacitate. De asta se tem 
colegele lor de la Univer

sitatea București.

național de călărie

fierbîntatul crater al stadio
nului.

Dar, pe marea scenă a spor
tului se vor consuma, în avan
premieră, nenumărate alte eve
nimente. Duminică, la Timi
șoara, îndrăgostiții handbalu
lui de pe malurile Begăi, vor 
fi prezenți, in corpore, la der- 
byul categoriei A, care opune

Hristache NAUM

. (Continuare in pag. a 2 a)

Concurs al tinerilor baschetbalist!

Orașul Găești a găzduit cea 
de a II-a ediție a „Cupei de 
toamnă", concurs rezervat 
baschetbaliștilor juniori de 
cat. I. Neînvinsă, formația șco
lii sportive Pitești s-a situat

pe primul loc (6 p) în clasa
mentul final. Urmează Comer
țul Tîrgoviște 4 p. Șc. sp. Plo
iești (2 p) și Știința- Găești 
0 pi

.M. AVANU-coresp.

Pe baza hipică din ca
lea Plevnei, se vor desfă
șura. începînd de astăzi, 
Întrecerile finale ale cam
pionatului național de că-' 
•tărie la obstacole șl dre
saj. In program figurează 
26 de probe de obstacole 
la categoriile semiușoară. 
ușoară, mijlocie, semi
grea, pe echipe și probe 
rezervate juniorilor. Par
ticipă călăreți de la clu
burile Steaua, 
Centrul de 
reștl, C. S. 
trolul, C. S. 
dial Lugoj,
va șl Recolta Mangalia. în 
total 69 de călăreți șl 100 
de cal.

La obstacole, partlclpan- 
țli vor avea de executat. 
In trei zile, tot atitea 
parcursuri diferite ce vot 
desemna campionii. Pro
ba pe echipe se dispută 
In două maițt gen „Cupa 
Națiunilor". La ' dresaj 
clasamentul se alcătuieșje

Dinamo, 
călărie Bucu- 
M. Sibiu, Pe- 
M. Iași, Mon- 
AUetul Cralo-

I 
I
Ie pare câ, în timp ce mijloa- 

cele_ a'e locomoție mecanică 
se înmulțesc și se perfecțio
nează pe zi ce trece, un zeu 
ocult insuflă omenirii nevoia 
de mișcare fizică, de jocuri 

și sport. Trăim o epocă de patetică 
revărsare a energiilor acumulate în noi, 
pe care le disciplinăm și le organizăm 
tot moi rațional, dînd glas năvalnicei 
noastre naturi. Cine a văzut marea 
agitată de oameni din tribunele sta
dioanelor cu prilejul întîlnirii dintre 
echipe importante, și-a dat seama că 
publicul care asistă la înfruntări nu e 
niciodată pasiv. Și nu este pasiv doar 
pentru că strigă, gesticulează și ex
plodează în urale, ci și pentru că — 
așa cum auditorii muzicii fonează mut 
cu vocile și instrumentele — el își 
simte nervii și mușchii tensionați, puși 
în mișcare de ritmul nebun ol jocului 
de pe arenă.

Elan nervos și delir lucid, cam asta 
provoacă sportul în masele de oameni 
care îl practică sau îl contemplă. Entu
ziasmul sportiv își află recompensa în 
stimularea energiei vitale din noi. Or, 
de această stimulare a energiei vitale 
omenirea are azi mai mare nevoie 
decît oricînd înainte. Cred că popoa
rele și cultura lor se pot judeca foarte 
bine și după stilul lor sportiv. De asta, 
în competiția mondială în alitea do
menii ale inteligenței și forței omenești, 
sportul ocupă un loc de seamă și 
ajută la cunoaștere, prețuire, stimă re
ciprocă între națiuni.

în istoria României, sportul — căruia 
i s-a acordai o atenție mereu sporită 
— își afirmă roadele. Medaliile din 
Mexic, titlurile de campioni, victoria 
realizată în Elveția, succesele tenismani- 
lor, sînt numai citeva din aceste roade, 
împreună cu mulle altele, ele accen
tuează prezența noastră în lume, în 
lumea care începe să ne prețuiască tot 
mai adine calitățile de muncă, de simț 
artistic, de sens nativ al frumosului, de 
voință constructivă. La aceaslă pre
țuire, apărută într-o epocă în care ve- I chile izolări și ignorări șe dizolvă rapid, 
au contribuit din plin și sportivii noștri. 
Ținuta lor ne bucură și popularitatea 
pe care o dobîndesc treptat se revarsă 
asupra întregului nostru popor, care își 
dezvăluie, prin isprăvile lor, una din 
multiplele fețe ale posibilităților sole.

Toți cei care au aflat, bunăoară, de 
biruința românească în meciul de tenis 
cu Anglia, s-au bucurat, dar nu toți 
știu cită tradiție și strălucire britanică 
se asociază de Wimbledon, unde rache
tele englezești au stăpînit atîta timp 
și unde nu se poale cuceri victoria 
decît în împrejurări excepționale.

împrejurările excepționale se creează 
însă de către oameni excepționali și, 
în sport — ca și în atitea alte domenii 
— noi avem destui, ca să asigure pre
zența românească în lume, s-o impună 
atenției tuturor și să cișiige pentru noi 
taima unui popor de pe a cărui liră nu 
lipsește nici o strună, în a cărui paletă 
de cultură și civilizație culorile se 
nuanțează cu tot mai mult farmec și 
originalitate.

I
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progre- |după executarea 
slej respective.

întrecerile se desfășoară 
între orele 8—12,30 și 14.30-
17.30 (azi șl mîine) și 8 —
13.30 (duminică).

George SBARCEA
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RESPECTUL COPILĂRIEI
Profit de ocazia ivită cu pri

lejul anchetei ziarului SPOR
TUL, în legătură cu nereali- 
zarea deplină a unor talente 
ale natației noastre, pentru 
a-mi expune cîteva puncte de 
vedere de ordin general.

Gred că puține satisfacții 
ale meseriei noastre se pot 
compara cu aceea de a lucra 
cu copiii. Este un proces de 
modelare, în adevăratul sens 
al cuvin tu-1 ui, o operă în 
care rezultatele sînt palpabile, 
iar bucuriile bilaterale 
imense.

Așa cum s-a mai spus, s-a 
încercat uneori forțarea ba
rierelor biologice pentru ob
ținerea în pripă a unor rezul
tate care să justifice în ulti
mă instanță, o normă, o înca
drare, o responsabilitate.

Mi se pare nefiresc antre
namentul intensiv cu copiii 
atit din cauza acțiunii dăună
toare asupra organismului 
crud și neformat, cit și din 
cauza traumelor psihice și a 
golurilor intelectuale, pe care 
le-ar putea lăsa.

Forțați să-și canalizeze 
forțele, energiile, ambițiile, 
timpul și preocupările spre 
aceeași conductă a perfor
manței, a rezultatelor — a 
CIFREI — copiii se vor ma
turiza — în sens artificial și 
negativ — psihicul li se va 
asperiza și va dobîndi duri
tăți nefirești — incompatibile 
cu plaiurile domoale ale copi
lăriei.

Copiii trebuie să se joace 
— sau să li se pară eă se joa
că — pătrunderea lor in sfe
ra viitoarei maturități — a- 
vînd loc într-un mod firesc 
și logic, treptat și lin — fără 
șocuri brutale sau sincope. 
Lumea copilăriei e o lume 
complexă, cu vise ce aduc la 
real și realități cu aer de 
basm. Ea trebuie să fie com
pletă și variată, polivalentă și 
atractivă, blîndă și plină de 
neprevăzut. Cunoștințele care 
se acumulează acum în pro-

gresie geometrică au surse va
riate — izvoare diverse — de 
aceea cred că unilateralul și 
specificul, limitarea și îngră
direa reprezintă un mare pe
ricol.

Traversînd perioada copilă
riei — micul cetățean trebuie 
să descopere marile și eter
nele valori care-] vor călăuzi 
mai tîrziu, sau Ii vor deveni 
dragi — prietenia și muntele, 
mișcarea și studiul, frumuse
țea1 și generozitatea, marea și 
literatura.

La toate acestea — acțiunile 
sportive pot și trebuie să con
tribuie, dar, eu mare ușurin
ță, sportul poate deveni o sa
bie cu două tăișuri.

Printr-o activitate supradi- 
mensională, organismul tinăr 
iși poate epuiza posibilitățile, 
ajungîndu-se — pentru a fo
los; o comparație mecanicistă 
— la situația unei pile elec
trice din care s-a epuizat cu
rentul. Sau uneori se poate 
inbîmpia și altceva. Profilat 
foarte devreme pentru o dis
ciplină sportivă sau pentru o 
probă — Ia un moment dat — 
copilul suferă anumite trans
formări organice care-i schim
bă complet aptitudinile pen
tru sportul respectiv, făcin- 
du-1 poate apt pentru altă ac
tivitate sportivă.

Prin repetarea exagerată a 
unor procedee tehnice, prin 
uniformitate în pregătire, în 
multe cazuri plictisul se stre
coară în viața copilului și o 
activitate care îa un moment 
dat îi făcea plăcere îi poate 
deveni ostilă.

Sportul de mare performan
ță ca și arta este o activitate 
pentru cei aleși de timpuriu. 
Dar, marile împliniri înflo
resc parcă mai deplin în anii 
maturității. însă pentru a- 
ceasta — nu cred că e ne
voie de sacrificarea anilor 
fragezi. Dimpotrivă.

prof. Dorin ALMAȘAN

Mr/690 <6124)

UNA CALDA--.
în cadrul activității metodi

ca și do cercetare științifică, 
catedra de educație fizică a 
Institutului Politehnic a con
semnat cîteva realizări remar
cabile. Astfel, șeful de lucrări 
Constantin Diaconescu a prezen
tat, într-fl! formă definitivă și 
originală, filmul „Pregătirea 
pe uscat a schiorului alpin”. 
Tematica «deasă, forma de pre
zentare, culoarea reușită și 
comentariul de specialitate su
prapus pe un fond muzical 
agreabil au determinat 
C.N.E.F.S. să acorde aoestei 
pelicule sportive, de 25 de 
minute, premiul I la concursul 
filmului sportiv pentru ama
tori. Filmul a fost prezentat 
și la Mamaia, cu ocazia Sim
pozionului științific internațio
nal și s-a bucurat de apre
cieri favorabile.

Un colectiv, format din șe
ful de lucrări Gh. Vlaicu $i 
asistenții Gh. Roșu și Gh. 
Marcu, a redactat un intere
sant volum despre jocul cu 
mingea la coș. intitulat „Exer
ciții speciale și formații pentru 
perfecționarea tehnică și tac
tică a jucătorilor de baschet”.

Ambele lucrări au fost pro
puse Ministerului învățămin- 
tului spre premiere.

...ALTA RECE

vizia A) urma să intilneaseă 
în cadrul Cupei României, în 
sala Tractorul, formația Stea
gul roșu Brașov (div. B). La 
verificarea carnetelor de le
gitimare, arbitrii bucurețteni 
Bordeianu și Georgescu au 
constatat că toți membrii e- 
chipei nu aveau viza medi
cală (prevedere regulamentară 
obligatorie), astfel Incit au con-»

verificare a gradului de an
trenament și, totodată, de se
lecție și promovare în echi
pele naționale. Toate cluburi
le și asociațiile sportive s-au 
străduit să prezinte echipe 
complete, bine pregătite, con
duse de antrenorii secțiilor. 
Numai clubul Steagul roșu 
Brașov a făcut opinie separa
tă, printr-un act de prezență

MOZAIC

flăcărații suporteri brașoveni. 
Ceea ce nemulțumește însă 
profund este programarea in
explicabilă pe vechiul stadion 
a unor meciuri de asemenea 
amploare, deși Brașovul a de
venit fericit proprietar al unui 
nou și spațios stadion muni
cipal.

Pe cind se va hotărî Stea
gul roșu să-i dea jos din pomi, 
de pe garduri sau de pe zi
durile tribunelor pe entuziaș
tii și răbdătorii săi suporteri?

BUCUROȘI DE OASPEȚI î

A CRESCUT
EFICACITATEA

în prezent;
,1

S-a scurs, pînă 
un sfert din campionatul divi' 
zionar A, perioadă în care s-au;- 
înscris 110 încercări, 49 de lorii 
vituri de pedeapta, 30 de drop--

întoarsă recent dintr-un 
turneu de baschet în R. P. Po
lonă, echipa masculină a clu
bului Politehnica Brașov (di-

BRAȘOVEAN
semnat rezultatul de 2-0 (for
fait) în gavoarea Steagului 
roșu. Baschetbaliștii de la Po
litehnica n-au de ce să se su
pere, întrucit nu de mult ace
eași situație s-a constatat și 
la echipa de fotbal în meciul 
cu .Utilajul”.

Și cind te gindești că sediul 
clubului nu este despărțit de 
Policlinica studențească decit 
printr-un culoar de 2 m 1 •

cu... un singur sportiv. Lipsea 
însuși antrenorul secției. Poate 
n-am fi semnalat cazul dacă 
situația nu se repeta. Așa că 
așteptăm din partea conducerii 
clubului și a secției să ne spu
nă de ce Steagul roșu nu se 
conformează planului de pre
gătire și control dirijat de fe
derație. Are altul mai bun ?

PE CtND î

Dl CE?

La Brașov și Poiana, s-au 
desfășurat normele de control 
ale pregătirii schiorilor fondiști 
și săritori, criteriu obiectiv de

în mod justificat, meciul de 
fotbal dintre echipele divizio
nare A Steagul roșu Brașov 
și F. C. Argeș, încheiat cu 
rezultatul de 3-1 în favoarea 
gazdelor, a satisfăcut pe În

Sala Tractorul este judicios 
programată pentru desfășura
rea competițiilor de volei și 
baschet Depășind timpul de 
antrenament, echipa de volei 
Tractorul și antrenorul Fie- 
raru au fost în mod politicos 
invitați de un secretar tehnic 
al F. R. Baschet, aflat dumi
nică 28.09.1969 la Brașov, să 
elibereze sala, spre a îngădui 
desfășurarea meciului de bas
chet programat. Antrenorul 
Fieraru l-a invitat pe oaspete 
,«să-și vadă de treabă, dacă 
vrea să se mai joace baschet 
în sală”, Să 
bucuros de 
vom afla la

fi fost el oare’ 
oaspeți ? Poate 
un alt meci...

Mihai BÎRA

RECORD DE SCOR

DINAMO

IN „AU «

CRIȘUL 17-0!
Joi s-au disputat jocurile e- 

tapei a 13-a la polo.
Dinamo București • - Crișul 

Oradea 17-0 (4-0, 4-0, 4-0,
5-0). Campionii au luat un 
6tart puternic (min. 2 : 3—0) 
și o primă opțiune asupra sco
rului — record al campionatu
lui. Mult superiori la toate 
capitolele (înot, tehnică, tacti
că), bucureștenii și-au masat 
adversarii in propria jumătate 
de bazin, oferindu-le prea pu
ține momente de „respire”. în 
această „atmosferă”, meciul 
s-a încheiat net in favoarea 
dinamoviștilor.

Rapid — Progresul 8—1 (3—0, 
1-0, 3-0, 1-1). Victorie cla
ră a feroviarilor, grație unei 
mai bune organizări a jocului 
și a unei tehnici evident su
perioare adversarilor. Fiind 
puși adesea în situații de a 
șuta la poartă in limita tim
pului regulamentar, jucătorii 
de la Progresul s-au pripit in 
cele mai multe cazuri, dind 
posibilitatea raptdiștilor să con
traatace decisiv și să ciștig» 
dar. (G. D.)

C.S.M. Cluj - Voința Cluj 
4-6 (1-0, 1-2, 0-2, 2-2). După 
o partidă de slab nivel tehnic,

derbiul local 
victoria Voinței. 
Rusu 2, Pop 2, Szilagy 2 pen
tru învingători, respectiv, Ur- 
can 2 și Bigfalvy 2. (M. RA
DU — coresp.)

Politehnica Cluj — Steaua
5- 9 (1—3, 1-3, 2-0, 1-3). Ste- 
liștii au realizat succesul mai 
dificil decit arată scorul. In 
min. 16, ei conduceau numai cu
6- 5. De menționat că s-a ra
tat foarte mult de ambele părți 
și că s-a Înregistrat un ade
vărat record de eliminări : 21. 
Au marcat Neacșu 3, Marica 
2, M. “ “ - -
Popescu 
Steaua, respectiv 
Danciu. T 
RADVANI — coresp.)

La Arad : Vagonul — I.E.F.S. 
0-1.

s-a încheiat cu 
Au înscris

Popescu. Culineac, D. 
și Teodore pentru 

Gybrgy 2, 
Daroczi și Pop. (P.

MOMENTUL REDRESĂRII ?
din anul viitor.

ȘERBAN DOBOȘ! a ciștigat «rj
concursul de selecție a fruntașilor suna

Primul concurs intern mai 
important al noului sezon de 
tenis de masă a fost găzduit, 
la jumătatea acestei săptă- 
min'i, de sala Floreasca din 
Capitală. S-au întilnit cei 
mai buni 12 jucători în ca
drul unei competiții de verifi
care șj selecție in vederea u- 
nor turnee internaționale care 
vor avea loc peste hotare. 
Este vorba de curnpionateie 
internaționale ale Ungariei 
(30 octombrie—2 noiembrie), 
ale Iugoslaviei (începutul lui 
noiembrie) și ale Polonie: 
(sfirșitul Iui noiembrie sau in 
prima decadă a lunii decem
brie).

Ținînd seama de stadiul da 
pregătire a sportivilor, cei mai 
mulți dintre concurențj au 
marcat numeroase fluctuații, 
ceea ce a dus și la înregistra
rea unor rezultate mai puțin

PANORAMIC 
SPORTIV INTERN

(Urmare din pag. I)

Iată că în acest an, pen
tru prima dată, țara organi
zatoare a campionatului mon 
dial de gimnastică, inspirată 
după „moda Jocurilor Olim
pice” este gata să primească 
oaspeții la repetiția generală 
a „mondialelor” din 1970. A- 
ceastă repetiție cu un an îna
intea marelui concurs se va 
desfășura săptămînă viitoa
re în sala Tivoli din Lju
bljana, sală deja utilată cu 
cea mai modernă aparatură 
necesară unui concurs de o 
asemenea amploare. Efortul 
și „preparativele” federației 
de gimnastică iugoslave sînt 
lesne de înțeles, dacă ne gîn- 
dim că gimnastica din țara 
vecină a cucerit, prin spor
tivul Miroslav Cerar, nenu
mărate medalii de aur la 
cele mai mari concursuri de 
gimnastică din 1960 încoace 
și, probabil că un anumit senti
ment dintr-o tainiță a inimii 
îi îndeamnă să facă totul 
pentru ca Miroslav Cerar, a- 
flat acum mult mai aproape 
de sfirșitul carierei sportive 
decît de începutul ei, să-și 
realizeze la anul visul cel 
mare. Aceasta fiind o părere 
strict personală, m-aș bu
cura totuși ca ea să prindă 
viață, răsplătind astfel o 
muncă asiduă a unei tinereți 
petrecute mai mult printre 
aparatele din sala de gim
nastică. Cum fiecare din noi 
avem vise, vise făurite în 
timpul de trează realitate, 
parcă n-ar fi rău să ne gin 
dirt acum ori niciodată —că 
momentul redresării gimnas
ticii românești se află mai n- 
proape decît ne așteptăm.

I-am urmărit pe gimnaștii 
noștri la campionatele euro
pene și balcanice, precum și 
la alte concursuri, am discu 
tat despre ei cu Boris Șah- 
lin și cu Titov, am ascultat 
aplauzele sălilor de concurs 
din Varșovia și Sofia pentru 
ca să am curajul să spun că 
toate la un loc formează o 
opinie care nu poate fi igno 
rată. Băieții noștri au fost 
ani de-a rîndul, în trecut, um
briți de rezultatele fetelor ș'i 
iată că acum pornesc de pe 
picior de egalitate. Factorul 
psihologic și moral ie-a dat 
aripi în pregătire și ar fi pă
cat să nu avem încredere în 
posibilitățile lor, deja etalate 
la cîteva concursuri. La eu
ropenele de la Varșovia, Mi- 
haiuc și Păunescu au obținut 
note care-i clasau între pri-

mii șase la sol și sărituri și 
numai capriciile regulamen
tului i-au împiedicat să nu-și 
poată disputa șansa. La Bal
caniadă campionul european 
la sol, Raicio Hristov, s-a re
tras din concurs atunci cînd 
Păunescu l-a întrecut la sol

La fete, situația se prezintă 
cu cîteva „floricele” emana' 
toare de optimism. Este ade 
vărat că, cu o floare nu se 
face primăvară, dar tot atit 
de adevărat este că toamna 
se numără bobocii. Bobocii 
noștri se pregătesc așa cum 
ar trebui să se pregătească 
și lotul „mare”, care pînă 
acum n-a reușit să salte lo 
cui gimnasticii feminine de 
acolo de unda a fost lăsat 
de veterane. Parțial, la pre 
mondialele din toamna aceas
ta, apoi cu toate forțele la

mondialele
Toate forțele? Da. Așa ar 
trebui, dar deocamdată for
țele nu sînt unite într-un sin
gur tot organizatoric, teore
tic, practic și mai ales sufle
tesc. Marea familie este scin
dată și fiecare din părți 
luptă pentru supremație nu 
totdeauna într-un 
tiv.

Să revenim 
mai bune și 
prietenia și 
meargă mînă 
toate fiicele familiei gimnas
ticii. Anul care ne mai des 
parte de campionatul mon
dial oferă suficient timp 
pentru consolidarea unei e- 
chipe în care ne punem mari 
speranțe.

FINALA CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE OINÂ

spirit spor-

sentimente 
căutăm, ca 

să

SI JIJNIIJIlilOR IA
Incepînd de azi șl ptnă dumi

nică, arena Voința din Capitală 
va găzdui întrecerile finale ale 
campionatului republican la se
nioare șl juniori. Se vor disputa 
trei probe : individual șl perechi 
— senioare șl individual — juni
ori. Senioarele se vor întrece la 
2x100 Iovi.url mixte, iar juniorii 
la proba „ de 2x200 lovituri. Prin
tre flnaliști se numără și maes- 
trele emerite ale sportului, Ele
na Trandafir, campioana pe 1968,

la 
să 
întrecerea 
în mină între

MECIURI SPECTACULOASE 
ÎN PRIMA REUNIUNE

ARAD, 9 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). — 
Pe două terenuri, amenajate 
pe gazonul stadionului C.F.R. 
din localitate, au început joi 
după-amiază întrecerile fina
le ale campionatului republi
can de oină pe anul 1969. 
Prima reuniune a programat 
un meci important pentru 
configurația clasamentului fi
nal : Combinatul Poligrafic 
București (actuala deținătoa
re a titlului) — Viață Nouă 
Olteni (județul Teleorman), 
revelația sezonului. Deși so
siți în localitate cu numai o 
jumătate de oră înaintea me
ciului, „tipografii” au făcut 
un adevărat tur de forță, de- 
monstrîndu-și din nou supe
rioritatea atit la „prinderea”, 
cît și la „bătaia” mingii. Prin
deri îndemînatice, pase pre
cise și derutante, Jovirea abi
lă a adversarului. Ia care sa 
adaugă forma excelentă a 
fundașului D. Bărbieru și a 
mijlocașului trei la întoar
cere, Gh. Gruianu — iată e- 
lementele care au pus în in
ferioritate echipa prof. Ion 
Aîbu din Olteni, nevoită să 
cedeze la un scor neașteptat 
de sever i 6—23. Competent 
și autoritar arbitrajul 
Pompiliu 
tușe de Vasile Ciolacu

Iui
Istrate,_ajutat la

Șj

StNIIIALîtLUII
POPICE
Cornelia Moldoveana. Crlsta 
Szocs, Margareta Szemanyi, Flo
rie» Neguțolu și Elena Cernat. 
Printre juniorii care se vor în
trece pentru titlu, sînt Gh. Sil
vestru (Rafinăria Teleajen), cam
pion pe anul trecut, Gh. Dumi
trescu (Gloria București), M. Chi- 
rllă (Gaz metan Mediaș), FI. 
Corbu (Cetatea Giurgiu), E. Cos- 
tache (C.F.R. Brașov) și alții.

Competiția începe vineri; la 
ora 10.

V2VU.il viu pvvicctpvci, uu viu Uivr »J; 
goaluri și 48 de transformări/*? 
în total 663 de puncte. Așadar, ; 
media de etapă este de circa 
110 puncte, fapt cu atit mai 
îmbucurător, cu cit ponderea 
încercărilor este, de fiecare 
dată, cel puțin dublă față de 
celelalte modalități de a înscrie. 
Din păcate, meritul principal la 
realizarea acestei „zestre” le 
revine, în continuare, tot veș
nicelor fruntașe ele clasamen
tului — Dinamo, Grivița Roșie 
și Steaua — secundate (relativ) 
promițător de Universitatea, 
Farul și Știința.

Eficacitatea, căci numai des
pre ea vorbim acum, este ro
dul unei munci sistematica in 
antrenamente, rodul permanen
tei preocupări pentru realiza
rea de puncta din încercări (la 
care duce de la sine jocul des
chis), realizindu-se, în acest fel, 
spectacolul atit de gustat de 
public. Ce se inttaplă, insă, 
cu Agronomia Cluj, care a în
scris, în șase etape, 20 de punc
te numai din lovituri de pe
deapsă și drop-goaluri, cu 
C.S.M. Sibiu, care nu are la 
activ decit 18 puncte și tots 
numai prin aceleași procedee, 
ce se întîmplă cu Progresul...? 
Nu cumva concepția antreno
rilor și jucătorilor acestor echi
pe se reduce la o apărare dis
perată, la un atac haotic și, în 
fine, la momentul cind Balint, 
Munteanu sau Craioveanu exe
cută o lovitură de pedeapsă ?

Etapa a șasea, 
buție sub media 
poate caracteriza, 
etapă bună : s-au 
puncte (16 înc., 7 l.p., 6 d.g.' 
și 8 tr.), cu atit mai mult, cu 
cit Grivița Roșie și Dinamoi 
și-au opus direct forțele, rea- 
lizind, împreună, 19 puncte; 
Scorul etapei (22—3) l-a reali
zat Steaua în meciul cu Pro
gresul, mărindu-și, cu acest 
prilej, punctaverajiâ (a trecut 
pe locul trei la acest capitol);

Un alt fapt demn de semna
lat este că din cele 12 echipe 
au rămas numai cinci cu punct- 
averaj negativ (Rulmentul —14. 
Vulcan —44, Agronomia —43, 
C.S.M. —88 și Progresul —126).’

Cele 663 de puncte înscrise 
In primul sfert de campionat 
poartă 83 de -„semnături'?. Car
tea de vizită cea mai bună O 
are, in continuare, Nica (Dina
mo) cu 65 de puncte. El este 
urmat de Țibuleac (Grivița 
Roșie) 33 p( Durbac (Steaua) 
27 p, Balint (Agronomia) 24 p. 
Braga (Steaua) 21 p, Sabău 
(Grivița Roșie) 19 p, Simion 
(Grivița Roșie)’ 18 p, Crăciu- 
nescu (Știința) 17 p, Gheorghiu 
(Politehnica) 16 p, Dragomir 
(Dinamo) și Balcatț (Grivița! 
Roșie) 15 p, Fugigj {Vulcan) 
și Celea (Farul) 14 p, Cristei 
(Farul) 13 p, Sudu (Universi
tatea) și (Muntean (C.S.M.) 12' 
p etc.

în general, însă, iar faptuF 
nu poate decit să confirme as-{ 
cendența yalorică (prini com-țt 
parație cu edițiile anterioare^ 
a campionatului, eficacitatea < 
crescut, semn sigur că adapta-; 
rea la noul regulament, îmJ 
bunătățirea concepției de joc 
și ameliorarea tehnicii indivi
duale, sînt realități. ,i

așteptate. De pildă. Infringe- 
rea lui Adalbert Rethi în fața 
rină rul ai b’jcureș'.ean Aurel 
Ovanez ou 3—0.

Singurul care a acționai 
constant, mai aproape de ru- 
loarea lui, a fost clujeanul Șer- 
ban Doboși. El, de altfel, a și 
ciștigat concursul. Alte evi
dențieri ar fi dificil de făcut, 
în schimb, cu toate circumstan-» 
țele arătate, surprinde com
portarea slabă a lui Giurgîu- 
ci, Rethi și Covaci, cîndva 
titulari ai reprezentativei Ro
mâniei. Unele insuccese în
scrise de ei se datoresc, nu 
atit progreselor adversarilor 
lor mai tineri, cât mai ales, 
scăderii valorice a învinși
lor. Să sperăm însă că pre
gătirile viitoare îi va aduce 
pe majoritatea fruntașilor la 
nivelul posibilităților demon
strate cu alte ocazii.

Din păcate, evoluția celor 
mai buni jucători români de 
tenis de masă nu a interesat 
aproape de loc pe antrenorii 
bucureșteni. Cum se explică 
altfel, numărul jnfim de an
trenori care au urmărit com
petiția de la Floreasca ?

Rezultate mai importante i 
Giurgiucă cu Luchian 3—2, 
Covaci 3—0, Bodea 3—2, Ma-' 
covei * 
3—2, 
3—2, 
3—0. 
3—0, 
3—2;
Teodor 3—2; Rethi cu Teodor 
3—1, Luchian 3—1, Bodea 
3—0; Stehan cu Ovanez 3—2, 
Bozga 3—1; Luchian ou Ma
covei 3—1, Bozga 3—0, Teo
dor 3—0 ; Covaci cu Stelian 
3—0, Bozga 3—2, Teodor 3—0; 
Bozga—Bodea 3—2; Teodor— 
Ovanez 3—1; Macovei—Steli
an 3—2; Ovanez—Rethi 3-r-0!

Clasament: 1. Doboși 10 vic
torii — o înfrîngere, 2. Giur
giucă 9—2, 3. Dumitriu 8—3, 
4. Rethi 8—3, 5. Luchian 6—5, 
6. Covaci 6—5, 7. Macovei
5—6, 8. Bodea 4—7, 9. Bozga 
3—8. 10. Teodor 3—8, 11. 
Ovanez 2—9, 12. Stelian 2—9.

cu o contri- 
generală, se 
totuși, ca o 
înscris 99 de

marile începuturi. Yachtingul 
— cu „Cupa municipiului Bucu
rești’? pentru juniori, la He
răstrău, baschetul — cu meciu
rile din „Cupa României" — 
eliminatorii, băieți, programate 
la București. Cluj și Tg. Mu
reș, ciclismul cu „Cupa Brăi
lei”, tradițiorîalâ întrecere de 
șosea care închide sezonul, 
iată alte sporturi înscrise pe 
afișul acestui sfirșit de săptă- 
tnină.

în sfîrșit, un eveniment 
mare, chiar dacă 6e ocupă de 
un sport „mic” : a Il-a ediția 
a Festivalului bănățean al mi- 
nibaschetului. întrecerea — 
găzduită de complexul sportiv 
al Liceului din Sînnicolaul 
Mare — se desfășoară astăzi 
și mîine cu participarea echi
pelor din Lugoj, Caransebeș, 
Timișoara și Sînnicolaul Mare.

Așadar, înainte de a ne lăsa 
cuprinși de febra meciului cu 
Portugalia, să nu uităm impre
sionanta suită a manifestațiilor 
sportive care punctează 6fîrși- 
tul acestei săptămini.

3—0 ; Doboș» cu Stelian 
Dumitriu 3—0,

Rethi 3.- 0,
Dumitriu cu

Giurgiucă 3—1, Bozga 
Bodea cu Macovei 3—2,

campioanei naționale, Univer
sitatea Timișoara, pe cea de-a 
doua clasată, Universitatea 
București, ambele echipe ne
învinse in primul tur al actua
lului campionat. Partida este 
și un important test. Mai întii, 
pentru că selecționerii echipei 
naționale vor urmări, cu aten
ție, forma sportivelor suscepti
bile de a fi introduse in lot și, 
apoi, pentru că nu peste multă 
vreme „U" Timișoara va intra 
in focul disputelor pentru 
„C.C.E.”, prima ei adversară 
fiind campioana Olandei. Cu 
o zi înainte, simbătă, la Bucu
rești, un alt meci — Confecția 
— Rapid — va reține atenția 
iubitorilor handbalului. în ca
lea Plevnei începe astăzi caval
cada cuceririi unui număr 
greu de precizat de titluri de 
campioni ai țării. 12 zile, pa
sionați! echitației vor semna 
condica de prezență la baza 
hipică din inima Capitalei, a- 
cest ultim stilp de susținere al 
unui 6port care, cu decenii în 
urmă, reprezenta chintesența 
eleganței...

La start : Matra Ford, Mus
tang, Porsche, Ferarri, Alfa 
Romeo, Bugatti ! Unde ? Pe 
pista specială de la... Lacul 
Tei. Este vorba, precizarea se 
impune, de automodele, de 
primul lor campionat național 
care se dispută simbătă și du
minică. Derbyul codașelor la 
rugby, meciul dintre C.S.M. Sibiu 
și Vulcan București, stirnește, pe 
malul Cibinului, un interes la 
fel de mare ca un meci de... 
fotbal. Pentru comentariul nos
tru, i-am solicitat maestrului 
emerit al sportului, Valeriu 
Irimcscu, pronosticul etapei. 
Iată-1 : C.S.M. Sibiu - Vul
can 1 x 2 ; Politehnica — 
Progresul 1 ; Farul — Grivița 
Roșie 2 ; Dinamo — Rulmentul 
1 ; Steaua - Agronomia 1 ; 
Universitatea — Știința 1.

10 echipe de oină se află, 
de ieri, angajate in acerba lup
tă pentru cucerirea titlului de 
campioană pe acest an. Ara
dul, orașul entuziasmului și 
cruntelor dezamăgiri fotbalisti
ce, este acum teatrul de dispu
tă pentru sportul nostru na
țional, pe care ne mindrim 
să-1 numim așa, dar căruia 
arareori ne încumetăm să-i 
dăm o mînă de ajutor.

Stadionul Republicii va cu
noaște o nouă repriză de entu
ziasm tineresc, duminică dimi
neață. Deschiderea anului spor
tiv școlar — 5 000 de elevi vor 
defila, sute și sute vor parti
cipa la întreceri de ciclism și 
atletism, demonstrații de judo 
și gimnastică acrobatică — pri
lejuiește startul într-o activi
tate lipsită de spectacolul der- 
byurilor, dar înoonjurată de 
entuziasmul care marchează

Teodor 
Ovanez 
Covaci

Jl

prof. Valeriu IRIMESCU

(toți din

Traian IOANIȚESCU

CURSURI SPECIALE DE INIȚIERE
în următoarele ramuri

Școlii Sportive 
pentru copii și

a
organizează

celorlalte 
i Zărnești 
Drum Nou

j

sportive :

nr. 2 
tineretul școlar

ASOCIAȚIA SPORTIVĂ „TRICOLORUL"

Elena LEUȘTEANU

Pantelimon Ciolacu
Sibiu).

Iată rezultatele 
întîlniri : Torpedo 
(județul Brașov) —: 
Radu Negru (județul Ialomi
ța) 12—11, Biruința Gherăeștî 
(județul Neamț) — Recolta 
Lucăceni (județul Satu Ma
re) 21—0. Dinamo Băneasa 
(județul Ilfov) — Enegia Rîm- 
nicel (județul Buzău) 16—9. 
Drum Nou Boureni (județul 
Dolj) — Avîntul Frasin (ju
dețul Suceava) 6—0 (nepre- 
zentare).

După cum se vede, doar Bi
ruința Gherăeștî a învins Ia 
scor. Celelalte întîlniri au 
fost viu disputate, presărate 
cu faze spectaculoase. Între
cerile continuă.

GIMNASTICA ARTISTICA — fetite intre 4—10 ani 
GIMNASTICA CORECTIVA — fete si băieți 
5-12 ani
ÎNOT — fete și băieți între 4—14 ani
TENIS DE CIMP — fete și băieți între 8—14 ani 
JUDO — fete și băieți între 11—18 ani
PATINAJ ARTISTIC — fete și băieți între 6—12 ani 
SCHI — fete și băieți între 7—14 ani

Cursurile se desfășoară în cicluri lunare, cu cite 
2 ore pe săptămînă, începînd cu ziua de 1 a fiecărei 
luni.

înscrierile se fac începînd cu ziua de 20 ale lunii, 
zilnic între orele 8—14, la sediul asociației, din bd. Di
mitrov nr. 128 (tramvai 14, troleibuz 85, stația Avrig).

Informații suplimentare la telefon 35.25.08.

V2VU.il
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FOTBALIȘTII TRICOLORI IN VIZITĂ
LA REDACȚIA NOASTRA

I

J

upă ce „Sportul" d fost 
la Sna.gov' a venit ria
dul... Snagovului să se 

deplaseze la „Sportul"...
Invitați pentru o > discuție 

amicală înaintea importantei 
partide cu Portugalia, trico
lorii, împreună cu antrenorii 
lor, au răspuns cu amabilita
te— și iată-ne pe noi redac
torii, obișnuiți de a fi oaspe
ții stadioanelor, transformați 
în gazde.

TESTUL DE JOI A DECIS i 
DUMITRACHE JOACĂ I

I
Așa cum n,e promisese încă 

de la ultima întrevedere, An
gelo Niculescu avea să ne dea 
un răspuns ferm la una din 
întrebările cele mai „fier
binți", la ora actuală: „Pu
teți să scrieți, acum este nn 
lucru cert: după felul în care 
s-a mișcat astăzi (n. n. meciul 
de antrenament cu Metalo
globus șt Sirena) — și mai a- 
les după cum s-a simțit la 
sfîrșitul celor două reprize 
•— Dumitrache va apărea du
minică în formație".

— Așadar, ,.onral de gol" 
al naționalei s-a refăcut la 
temp. Este ca și c-am vi s-ar 
fi luat, credem, o piatră de 
pe inimă ..

— Firește, doar simpla rein
trare a lui Dumi troche nu va 
rezolva în Întregime proble
ma golului. Va depinde și de 
mod il in care vor înțelege 
coechipierii lui să-i sprijine 
eforturile în fața porții ad
verse.

— La oine vă gîndiți in pri
mul rînd ?

— Desigur, mai întii la Do- 
bi'in, cel cere se pricepe ca 
nimeni altul să servească a-

EUSEBIO Șl COMPANIAGHERGHELI t „DUMINICĂ',
VOR JUCA ÎMPOTRIVA A 11 FOTBALIȘTI ROMÂNI Și 

A 80000 DE SPECTATORI' l

nu 
lo-

Normal, „încălzirea" fiind 
făcută, tricolorii au devenit 
”t<i! exuberanți. Lipsind tra
diționalul pahar de vin — pe 
cane l-am aminat de comun 
acord, pentru duminică sea
ra — sticlele de Pepsi... și-au 
făcut totuși efectul:

— Știți, am aflat că la Plo
iești s-au vînduț 4000 de bi
lete — ne mărturisește Mo- 
canu. Asta mă bucură foarte 
mult, nu numai pentru că voi 
avea ocazia Să văd in tribune 
prieteni, vecini, ci și pentru 
că demonstrează că marea dra
goste a publicului nostru pen
tru echipa națională este ase
mănătoare în toate colțurile 
țării, depășind măruntele in
terese ale unora dintre forma
țiile noastre de club.

) Poate involuntar, privirile 
■^noastre se îndreaptă spre Do- 

ibrin, iar' idolul Piteștiului se 
tsimte dator cu o explicație:

— Auzind cele spuse de 
Mocanu, sint sigur că v-ați 
gindit și la F.C, Argeș.

I Intr-adevăr, uneori, la Pi
tești, am fost sfătuit să 

■dau curs invitației pentru 
ițul național. Cu regret, tre- 
feuie să mărturisesc că am șî 
.dat curs .unor asemenea sfa- 
^turi, pretextînd indispoziții, 
^pregătiri pentru examene... 
%Acum, însă, după ce am cu
noscut mai îndeaproape ambi
anța de la lot parcă îmi pare 
ți mai rău.

Să-i lăsăm deoparte pe Do
brin și pe Mocanu — nu îna
inte de a saluta sinceritatea 
jucătorului piteștean —, dind 
și altora posibilitatea unor 
răspunsuri.

De pildă lui Ghergheli.
— Spune-ne, te rugăm, dacă 

ai ceva de transmis publicu
lui prin intermediul ziarului 
nostru 7 Credem că 
asemenea întrebare 
mulți amatori.

înainte chiar de
Ghergheli vreun cuvint am

pentru o 
sint mai

a spune

Ghiță, amabil, servește pe toată lumea cu prăjituri, iar Lupescu 
soarbe o cupă de... Pepsi-Cola. Să sperăm că duminică seara va 

fi o cupă de șampanie!
Fotografii de AUREL NEAGU

DE LA FEDERAȚIA.

ROMANA DE FOTBAL

foi
au

tri-

Se aduce la cunoștință_ că 
la jocul internațional de 
bal România—Portugalia 
acces numai carnetele :

— maron în piele
— albastru în piele
— verzi în dermatin, 

buna I
— roșu în dermatin pentru 

ziariști
— bej în dermatin cu ștam

pilă fotbal
eliberate de C.N.E.F.S. cu 
viza pe anul 1969.

w*
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STEAGUI) BOȘII MIM)

UN MECI MARE!
(L'rma~e dm pag. 1)

C. GRUIA
coresp. principal

cele nvngă pe care dumnea- 
voasffă vj place să nu
miți ..pase pe tavă*.

Asta nu înseamnă, nicide
cum, că roiurile de realizator 
și creator in echipă vor re
veni doar celor do. jucători 
In discuție. O echipă mare 
trebuie să joace în așa fel. 
incit partenerii de Întrecere 
să nu ghjoească decit la sSr- 
șit, in cabine, «ne ce rol a 
deținut!

auzit vocea lui Angela Nicu
lescu :

— In ceea ce privește pu
blicul,' aș vrea să-i aduc a-

„ÎNDRĂZNEALA PORTUGHEZILOR MĂ SURPRINDE...M

una și 
feluri- 
tot la

Tot disoutînd despre 
despre alta, povestind 
te amintiri, am ajuns 
meciul cu Portugalia.

„Drept să vă spun — inter
vine din nou Angelo Nicules- 

Voie bună! Răducanu a glumit (în „stilul* lui caracteristic), 
iar Dobrin și Lupescu se amuză

cu — pe mine unul, îndrăz
neala portughezilor are darul 
sa mă surprindă... Am avut 
ocazia să citesc cîteva artico
le apărute recent la Lisabona, 
după facila izbîndă a Vitoriei 
Setubal în fața Rapidului — 
și m-a frapat tonul exagerat 
de optimist din unele artico
le, punct de vedere, se pare, 
împărtășit și de jucătorii lu
sitani.

Pină una alta, insă, portu

ghezii nu au prea multe mo
tive de laudă: au pierdut pe 
teren propriu în fața Elveției, 
pe care noi am bătut-o la 
Lausanne, au scos un egal cu 

DE LA I.E.A.B.S
Pentru jocul de fotbal România — Portugalia care se va des

fășura în ziua de 12 oct. a.c. pe stadionul „23 August", se aduc 
la cunoștința publicului următoarele :

— Porțile stadionului se deschid la orele 11.30 ;
— Accesul publicului In stadion se va face numai prin intră

rile indicate pe bilete cu seria 26 (șos. lancului și bd. Muncii);
— Prezentarea biletelor la control se va face individual. Nu 

se admite intrarea în grupuri ;
— Ocuparea locului indicat pe bilet este obligatorie ;
— Intrarea in stadion a copiilor fără bilet este interzisă ;
— Posesorii biletelor cu preț redus sint obligați să prezinte 

la control șl legitimația in baza căreia au obținut biletul ;
— Pentru această partidă biletele s-au epuizat.

Are cuxintul ‘Angelo .VicCescv, Lucescu ți Derrhrac.ta azct_tu creări:
minte un singur lucrul că ți 
adversarul a~e dreptul să joa
ce ți in consecință, echipa 
noasP-i nu r« curea ataca tot 
timpul. Ei bute, exact to a- 
ceste momente de așteptare a- 
vem nevoie 
tribunelor.

Înscris la 
Gherghali a 
nă părerea mai pe Ia urmă. 
O publicăm pe a lui, apreci
ind-o ca fiind nu numai sinte
tică, ci și deosebit de expre
sivă :

de toeura.iorea

curint primul, 
reușU să-ți spu-

— Duminică Eusebio și 
compania vor trebui să joace 
împotriva, a 11 fotbaliști ro
mâni și a 19 000 de spectatori!

A’oroc cu Ghergheli, altfel 
cit am fi căutat un subtitlu !

Grecia, tot acasă, cu care noi 
am reușit un med nul la A- 
tena... Cit despre înfringerea 
noastră din toamnă, de la li
sabona, ea s-a datorat mai 
mult — o repet și acum — 

unui portar neinspirat și unei 
stări psihice necorespunză
toare. Dar de atunci multe 
s-au schimbat și nu cred că 
portughezii nu sint la curent 
cu... clasamentul grupe:! A 
judeca, la ora asta, fotbalul 
românesc prin prisma Infrin
ges i Rapidului, cum se pare 
că fac portughezii, mi se pare 
greșit Sau. cine știe, poate 
simt nevoia să-și facă singuri 
curaj ? !

DE LA SORMANI LA.
DEMBROVSCHI !

Încet. încet subiectul me
iului cu Portugalia, întors pe 

toate părțile, s-a epuizat. 
Exact to momentul to cc-e 
noi, ea gazde, intrasem in cri
ză de inspirație, salvarea a 
venit din partea mcătontlui 
de la care ne așteptam mai 
puțin: taciturnul Lupescu.

— Am urmărit cu toții a- 
seară. la televizor, transmisia 
meciului dintre A. C. Milan ți 
Estudiar.tes... Ce părere aveți 
de golul al treilea, înscris de 
Sorntani 7

Discuția s-a reînsuflețit. Pă
rerile au început să curgă. Lui 
Sătmăreanu ii plăcuse în mod 
deosebit viteza de reacție a 
„liberou-ului argentinian, Sua
rez. In 
vedea 
nii lui 
jucător 
eL..“.

Se părea că întrebarea 
Lupescu va rămîne fără răs
puns cind, deodată, s-a auzit 
vocea, de... portar încercat, a 
lui Necula Răducanu:

schimb, Tufan se do- 
admiratorul clarviziu-
Rivera, „mai rar 

centro-caupista
un 
ca

iui

trs Voice" ’
— Ce goi, demite! Senze- 

țîonel! Și cind te gindețti ca 
c tras jenat de un adversar, 
dintr-o poziție nu tocmai 
uțoară-.

Ei, dacă ar ma-ca și Dem- 
broischi, duminică, un aseme
nea goL.

— De ce te gindești tocmai 
la Dembrovschi ?

— Cum de ca 7 Ku e al 
^șeptarul" nostru !

BAIETL DAȚ1-NE UN TIT
LU PENTRU ZIARUL DE 

LUNI!

de

litiu

stirs

Pe nesimțite, se scurseseră 
aproape două ceasuri. Ne tre
buia o încheiere și, Incercind 
să dăm lovitura cea mare, 
i-am dorit pe oaspeții noștri, 
măcar pentru seara de dumi
nică, transpuși in rolul 
cronicari.

— Băieți, dați-ne un 
pentru ziarul de luni 1

Brusc, glasurile s-au 
și liniștea a pus stăpinire pe 
încăperea — biroul redacto
rului șef — în care ne aflam.

Coco Deleanu a încercat o 
glumă — „Nu vreți să am!- 
năm pini- luni 1", Ghiță și-a 
țintuit privirile in pocea și 
— intr-un tirziu, cind eram 
convinși că am ratat încheie
rea — a intervenit Bujor Hăi- 
măgeanu :

— Știu Cu. n'J-mi vine to 
cap nici un titlu—

Dar eu m-am gindit la alt
ceva—

Ce-ați zice de o ediție spe
cială, scoasă duminică seara 
in cinstea succesului?

Iată, intr-adevăr, o idee, 
poare singura la care nu ne 
gin ruse m_

ZALAU ■DINAMO
2-1 (1—0)C.F.R. CLUJ

unui stadion

ck capul oalonul erpediat. priiur-o excelentă centrare, 
de Deles.-.u p Riduccnu. Jr£ăar" de czd-âtc-ii de ta Metaloglobus a căror poartă a apărat-o 

urmărește nttncmcws cum mingea cade to clasă
Foto 1 V. BAGEAC

G. NKOtAESCU 
Ov. lOANfTOALA

X *

W--fi

MARCEL BONȚOIU 
coresp.

Ultimul test public al lotului: o repriză cu
Metaloglobus (7-1) și una cu Sirena (3-0)

âDupă-amiază aci.' 
îa stadionul „23 Augu 
tru tricolori. De fapt, ultime
le ore de lucru inter.» înain
tea mult așteptatei confrun
tări cu echipa lui Eusebto 
Tocmai pentru acest motiv, 
nici unul dintre fotbaliștii se
lecționați nu-a „vegetat*, ac
tivitatea desfățurtodu-se In
tr-un original cuplaj, deoa
rece în timp ce pe terenul 
central reprezentativa proba
bilă a țării noastre iși înce
pea partida de verificare eu 
echipa orășenească Metalo
globus, pe gazonul dintre 
plopi al terenului IV rezer
vele lotului, cu ajutorul a 
4 jucători de la Dinamo-tine- 
ret, se întilneau cu formația 
de divizia C Sirena, care, a- 
poi, urma să dea replica gar
niturii principale a lotului, 
în repriza secundă.

Firește, toată lumea s-a a- 
dunat ciorchine In jurul „cen
tralului", încercind să deslu
șească cu un ceas mai de
vreme cum se ver mișca cei 
11 pe care antrenorii Angelo 
Niculescu și Emerich Vogi 
îi vor alinia duminică. Și 
cum curiozitatea cititorilor 
este stîmită. iată-i pe cei a- 
leșii RĂDUCANU (în poartă 
la Metaloglobus) — SAT- 
MAREANU. HALMAGEANU, 
DAN* UUN-

Directo-ul tehnic federal
Manuel Perreira 

Fotografii : N. DRAGOȘ

întrebare. Cred ci in

U'EILLER VI, DINU — DEM
BROVSCHI, DOBRIN. DU- 
MTTRACHE. LUCESCU. Deci, 
cu Dumitrache, asupra căruia 
s-au ațintit. în primul riad, 
privirile tuturor. Căutam cu 
toții să vedem cum se miș
că, să ne convingem că, du
minică la prînz, simpaticul 
Tidcse. masorul si magazine
rul lotului, îi va da lui triccul 
cu nr. 9. După 10—15 minu
te de joc. am răsuflat cu toții 
ușurați. Blonul și zvăpăia
tul nostru atacant evolua fără 
nici o reținere, dezinvolt. In- 
cercînd driblinguri și șuturi 
fără teamă.

Abia după acest, să-i zi
cem, „moment Dumitrache" 
am putut urmări mai atenți 
jocul în ansamblu al echipei 
reprezentative. Prima obser
vație s-a referit la... adver
sari, care se prezentau mo
dești sub toate raporturile. 
Replica mai slabă a fotbaliș
tilor de la Metaloglobus (an
trenați de citva timp de fos
tul internațional Gh. Staicu) 
a permis selecționaților să 
acționeze mai lejer, mai 
curgător, să paseze cu con
vingere. Totodată, insă, ab
sența unui adversar mai se
rios i-a împins și la ghidușii, 
unii dintre tricolori abuzind 
de driblinguri, căutînd re
zolvări doar, jpritt acțiuni in« 

să mi-o recapăt la întoar
cere...

De la Eusebio, am trecut 
la un tinăr care se ținea ca 
o umbră de celebrul jucător. 
Am aflat ci era Umberto, 
fundașul Benficăi, și că are 
doar 19 ani. Deși mai dega
jat decit Eusebio, Umberto a 
devenit dintr-o dată foarte 
grav, atunci cind l-am între
bat ce părere are despre par
tida de duminică.

— Va fi, sint aproape si
gur, un meci extrem de echi
librat. • luptă spectaculoasă. 
Rezultatul va atirna. cred eu, 
de un fir de păr. Sint opti
mist: sper să-1 tăiem noi...

Tcrres, care a asistat atent 
ia dialogul pe care l-am avut 
cu Umberto, a intervenit la 
un moment dat.

— Știți, pe noi ne intere
sează numai victoria.

— Este un pronostic ?
— Mai ales în calitate de... 

rezervă, nu mă voi hazarda 
să dau un pronostic, dar 
vreau să vă comunic, foarte 
sincer, intențiile colegilor 
mei.

— Nu ne îndoim de since
ritatea dumneavoastră, dar 
dorim să vă spunem, la fel 
de sincer, că și fotbaliștii 
români se potrivesc exact — 
in intenții — cu colegii dum
neavoastră.

— Nu mă îndoiesc. De ace
ea, cred că va fi un meci 
extraordinar. O adevărată 
furtună fotbalistică...

— —Și care vas va atinge 
primul malul ?

— Cel care va străbate la 
vară Atlanticul—

înainte de a părăsi aero
gara Băneasa, i-am solicitat 
și pe doi dintre conducătorii 
echipei portugheze.

Selecționerul Antunes ni 
s-a părut mult mai optimist 
decit jucătorii săi.

— Știm că ne așteaptă un 
meci foarte greu, dar eu cred 
că nu putem pierde—

— Ați aflat că la București 
vicecampicana mondială a 
fost nevoită să se încline și 
înșiși worldcupmanii au ob
ținut ua draw pe care I-au 
considerat perfect onorabil ?

— Am aflat Dar noi nu a- 
vem decit o șansă. Victoria. 
România rămiiie in luptă 
pentru Mexic chiar cu un 
singur punct, în 'Teme ce 
nouă nu ne rămin speranțe 
decit dacă obținem două 
puncte la București.

_ ilacuel Carvalho Da_Silra. 
Perraira, director tehnic al 
federației de fotbal portughe
ze, mai rezervat decit selec
ționerul lusitan, ne spune 
zîmbitor: „Nu știu cine va 
ciștiga. Și noi și dumnea
voastră dorini extraordinar do 
mult victoria. Este foarte lo
gic, deci, să prevăd o în
cleștare de zile mart Va fi. 
sint sigur, un meci memo
rabil. Nu știu insă cine-și va 
aminti cu mai multă plăcere 
de el— 

dividuale, incercind finali
zarea în situații clare nu 
prin șut, ci prin scoaterea 
portarului. Dar joaca — poa
te bună sub aspectul menți
nerii unui tonus nervos al 
încrederii în capacitatea teh
nică — n-a durat mult. A- 
proximativ 20 de minute, 
după care acțiunile reprezen
tativei au început să fie ceva 
mai bine închegate și golu
rile au prins a cădea unul 
cite unul în plasa porții lui 
Răducanu. Acesta, solicitat 
mai mult, s-a luptat efectiv 
de unul singur, insă nu a 
putut evita concretizarea unei 
superiorități evidente. ■ Pe 
rînd, au înscris: Dumitrache 
(min. 22), Dembrovschi (min. 
25). Nunweiller VI (min. 29), 
Nunweiller VI (min. 30), Dinu 
(min. 35), Dump ache (min. 
40), Lucescu (min. 41). în 
ultimul minut al reprizei, o 
ezitare a fundașilor centrali 
și un șut de calibrul unui 
membru al lotului a adus spa- 
ring-partenerilor punctul de 
onoare. Autor : Mihăilescu.

în partea a doua a acestui 
joc de antrenament, lotului i-a 
fost opusă, cum spuneam, e- 
chipa de categoria C Sirena, 
în poarta căreia a luat loc 
Ghiță. De asemenea, Gher- 
gheli l-a înlocuit pe Nunwei- 
lleț VI* cjfchtyjfed-se extrășese

BRAȘOV, 9 (pria telefon). 
Joi după-amiază, pe sta
dionul Tineretului, lotul 
olimpic, care se pregătește 
in vederea partidei cu na
ționala Poloniei, a susținut 
al doilea joc de verificare 
întilnind formația divizio
nară Steagul roșu. Deși nu 
a fost de tin nivel tehnic 
deosebit, jocul a folosit, în 
special latului olimpic, an
trenorii urmărind îndeosebi 
omogenizarea formației. Lo
tul olimpic a încheiat par
tida cu scorul de 2—0 (2—0), 
ambele goluri fiind înscrise 
de Oblemenca (min. 25 și 
43).

„SPERANȚELOR OLIMPICE 1-’ 
DIN R.P.D.' COREEANĂ
Mîine este convocat Ia 

București lotul național 
de juniori, cars urmează 
să plece luni dimineața 
în R.P.D. Coreeană, pen
tru a participa la tradițio
nalul turneu al „Speran
țelor olimpice".

Antrenorul federal, Gh. 
Ola, a stabilit următorul 
lot de jucători! M. Purca- 
ru (Metalul Tr. Severin), 
I. Gabriel (Steaua) și St. 
Stana (Dinamo Buc.) — 
portari ; V. Ciocan (Min- 
aur Zlatna), V. Dobrău 
(Dinamo Buc.), Tr. Stoica 
(Steaua), O. Deheleanu 
(Steaua), St. Sameș (Stea
ua) și A. Sătmăreanu II 
(Crîșul) — fundași ; St 
Gligorie (Steaua), G. San- 
du (Metalul Buc.) și V. 
Mureșan („U“ Cluj) — mij
locași ; R. Chihaia (Oțelul 
Galați), G. Stan (Metalul 
Buc.), A. Gergely (Unirea 
Cristur), I. Helvei (Victo
ria Cărei), C. Vlad (Stea
ua), I. Atodiresei (U. T. 
Arad), V, Năstase (Progre
sul Buc.) — atacanți.

CRIȘUL - OLIMPIA 

ORADEA 4-1 (2-1)

două e- 
Intregul

Antrenorii celor 
chipe au rulat 
efectiv de jucători, astfel 
că partida o putem apre- 
CTa ba —satiSfătătbare din 
punct de vedere tehnic. 
Autorii golurilor 1 Kun II 
(min. 10), Cociș (min. 17), 
Lucaci (min. 51) și Suciu 
(min. 53) pentru Crișul, 
respectiv David (min. 29) 
din 11 m.

Sîmbătă după-amiază, 
pe stadionul Tineretului 
va avea loc meciul amical 
dintre Crișul și U.T.A., 
care constituie revanșa în- 
tîlnirii de duminică, în 
care campionii au cîștigat 
cu 1—0.

I. G1IIȘA 
coresp, principal

t
Joi 16 octombrie, echipa 

orădeană de divizia B, 
Olimpia, va primi vizita 
formației maghiare, de di
vizia A, Csepel Budapesta.

în fața 
arhiplin, dinamoviștii din 
Zalău au obținut o sur
prinzătoare, dar pe deplin 
meritată, victorie în fața 
divizionarilor A de la 
C.F.R. Cluj. Au înscris t 
Vivarosi (min. 33) și Sic- 
say (min. 58) pentru Di
namo și Petrescu (min. 
66) pentru C.F.R.

o măsea cu o zi înainte. Ul
timele 45 de minute s-au de
osebit de primele. Adversarul 
era mai valoros, așa că joaca 
a căpătat ritm de meci se
rios. Apărarea a fost pusă 
uheori la încercare, iar ata
cul a trebuit să combine, să 
caute „cheile* pentru des
chiderea sistemului defensiv 
advers. Și le-a găsit prin pase 
și combinații în atac, prin 
sprijinirea acțiunilor ofensive 
de către jucătorii din zona 
respectivă, prin curse pe 
extreme. Am remarcat în a- 
ceastă perioadă cîteva voleuri 
ale lui Dobrin, care l-au în
tins pe Ghiță, șuturile din 
afara careului semnate de 
Dinu, Dembrovschi. Dan și 
Dumitrache (înlocuit în min. 
60 de Domide), ritmul susți
nut în care au acționat se- 
lecționabilii. Lotul a mai în
scris trei goluri: Ghergheli 
(min. 70), Dinu (min. 80) și 
Dobrin (min. 90), care, după 
ce și-a săltat mingea de 
două ori pe picior, a expe
diat-o printr-un voleu ex
traordinar la „păianjen".

Și apoi, cu toții, redactori 
ai ziarului și fotbaliști am 
plecat împreună.



in lumeO

Turul ciclist
al Mexicului

OCCIDENTAL

NOI RECORDURI
PE VELODROMUL DE LA

CIUDAD DE MEXICO

și Yadigar 
cat. semimijlocie: 

Attan (Kenya), cat 
Chivăr — Ayih

trescu cu învingătorul dintre 
Piner (Anglia) 
(Turcia);
Popa — 
mijlocie: 
(Togo).

în fazele preliminarii, in
clusiv semifinale, au asistat 
peste 5000 de spectatori.cu cercul 

de Victoria 
campionatele 

de gimnastică 
de la Varna

CIUDAD DE MEXICO, 9 
(Agerpres). — După cinci 
etape, în turul ciclist al Me
xicului conduce sportivul me
xican Jesus Sarabia, urmat 
de compatrioții Săi, Augustin 
Juarez — la 2 sec., Amulfo 
Gonzalea —• la 1:41,0, Kalne- 
kiens (U.R.S.S,) la 6:04,0. Eta
pa a 5-a, Zitacuaro—Morelia 
(150 km), a fost cîștigatâ de 
italianul Sorlini, cronometrat 
în 3h 51:15,0.

Deși notat doar cu 9,05, 
exercițiul 
prezentat 
Vîlcu la 
mondiale 
modernă 
s-a bucurat de unanime 
aprecieri. Iat-o intr-un 
moment al execuției

Foto: B.T.A.-Sofia

'Jansa lider in „zonalul *
de Ia Atena

ATENA, 9 (Agerpres). — 
Cîștigînd partida întreruptă 
cu Csom și pe cea din runda 
a 6-a împotriva lui Sikera, 
marele maestru cehoslovac 
Jansa a trecut în fruntea tur
neului zonal da șah de la 
Atena. Șahistul român. Flo
rin Gheorghiu, care a remi
zat cu danezul Pedersen, ocu
pă locul doi cu 3>/2 p și o 
partidă întreruptă. Urmează 
trei concurenți: Olafsson, Pe
dersen și Hort cu cite 3’/2 p. 
Iugoslavul Matulovici, unul 
din favoriții turneului, a a- 
cumulat 2 puncte, avînd însă 
3 partide întrerupte.

la CAiiFTTA SILO spor!

MĂREA FORȚĂ A
AGE - GROUPS-urilor^

i »

Anglia — România 71-62

BERLINUL OCCIDENTAL, 
9. — In ziua finalelor mare
lui turneu internațional de 
box. care se desfășoară în 
Berlinul Occidental, boxerii 
români continuă seria succe
selor. situindu-se in centrul 
atenției.

în gala finalelor (N.R., pînă 
la închiderea ediției nu ne-au 
parvenit încă rezultatele) nu 
mai puțin de 4 pugiliști ro
mâni s-au calificat in întil- 
nirile decisive. Iată-iî Gru- 
iescu, Dumitrescu, Popa și 
Chivăr. Un alt boxer român, 
Giju, s-a calificat in semi
finale unde urmează să-1 în- 
tilnească pe japonezul Oka
moto. Iată adversarii sporti
vilor români în finale: cat 
muscă : Gruiescu — Ishigaki 
(Japonia), cat cocoș: Durni-

a înotat 100 m tn 62,8 secun
de ! Ea face parte din clubul 
Phillips 66 din Long' Beach 
și este pregătită de Phillipa 
Darr, unul dintre cei mai 
buni asistenți-instructori al 
celebrului Don Gambrill, an
trenorul lui Gary Hall. Ace
lași Darr a aruncat în marea 
viitoare și alte elemente nu 
mai puțin valoroase ca Bil
lie Yoshino (12 ani) cu 1:11,5 
la 100 m delfin, Melisa Be
lele (12)

RĂSFOIND
PRESA

STRĂINĂ

din S.U.A.

la atletism (feminin)
PALETELE EUROPENE

la 100 m 
sau Carol

(12)
la 200 m 
Fiind

CU

cei

Intîlnirea de atletism din
tre selecționatele feminine ale 
Angliei și României, disputa
tă la Crystal Palace din Lon
dra, a luat sfîrșit 
gazdelor i 71—62.

Iată ultimele 
suliță: Moriz (R) «...
2. Prodan (R) 45,97., lungime:
1. Wall (A) 6,36, 2. Viscopo- 
leanu (R) 6,21. 400 m: 1. 
Neuville (A) 54,2, 2. Filip 
(R) 54,8, 100 m: Peat (A) 11,7,
2. Neil (A) 11,7, disc: 1. Ma- 
noliu (R) 56,10, 2. Cataramă

cu victoria

rezultate:
50,52 m.,

(R) 56,01, 800 m: Lowe (A) 
2:03,2, 2. Silai (R) 2:05. înăl
țime: Inkpen (A) 1,73 m., 
2. Hirley (A), 1,70. Ștafeta 
4x100: 1. România 47,1. An
glia a fost descalificată, șta
feta 4x4001 I. Anglia 3:36,2, 
2. România 3:45.

ÎNVINSE ÎN JAPONIA
TOKIO, 9 (Agerpres). — Se

lecționatele de tenis de masă 
ale Europei au cedat cu 0—3 
la feminin și 2—5 la masculin 
în meciurile disputate la Na
goya cu reprezentativele ja
poneze.

TttfX-

BOXERII DE LA STEAUA ÎNVINȘI
CU 12-8 DE WISMUT GERA

GERA, 9 (prin telefon). — 
Steaua și-a încheiat turneul 
în R. D. Germapă în orașul 
Gera unde, miercuri seara, 
a întîlnit din nou formația 
Wismut. Nici de data aceas
ta boxerii militari n-au pu
tut învinge echipa locală. 
După încheierea ultimei par- 

•reuniunii a 
gazdelor cu

tide, crainicul 
anunțat victoria 
12—8.

Anderco I-a 
nou pe Martin de care a fost 
învins la puncte. Martin a 
cîștigat prima și ultima re
priză dovedind multă vitali
tate, calitate cu care a pus 
în umbră tehnica mai bună 
a lui Anderco. Pușcaș și Ma* 
lik s-au dovedit exagerat de 
fricoși. Este adevărat că ste
listul a punctat de 2—3 ori 
la figură, dar neconvingător. 
In mini 5 s-a rupt podeaua 
ringului, iar arbitrul Danciu 
a decis oprirea meciului. Ju
decătorii i-au acordat decizia 
lui Pușcaș pentru cele a- 
proape cinci minute de luptă. 
Bumb a punctat cu lovituri 
scurte, a eschivat spectacu
los, dar arbitrul Martin „l-a 
urmărit" insistent, iar în ul
tima repriză cînd Bumb a 
plasat o stingă în ficatul ad
versarului (Schuller a căzut 
la podea) directorul de luptă

întîlnit din

l-a descalificat pe român. 
Sattler l-a învins din nou pe 
Isai, de data aceasta, însă, 
mai greu decît in primul 
meci.

Filip a cîștigat meciul cu 
Wegner, dar nu ne-a convins. 
Dictînd „meci nul“ arbitrii 
i-au făcut o nedreptate lui 
Mathe care a fost superior 
tehnic Iui Krause. Și Beer a 
fost pe bună dreptate ne
mulțumit de decizia egală 
dictată în meciul său cu 
Frînc. Stelistul nu și-a fo
losit alonja, a preferat lupta 
de aproape, dovedind teamă 
de adversar.

O dreaptă în bărbie I-a 
pus pe Melinte k.o. in ultima 
repriză. Românul cîștigase 
primele două runduri dar 
neatepția l-a costat. învingă
tor Freund. Făcînd, de ne
voie, categoria semigrea Năs- 
tac a boxat și de data aceas
ta foarte bine reușind să în
vingă un boxer, Sacbse 
(mult mai greu). Germanul a 
fugit disperat tot timpul din 
calea lui Năstac. Primind un 
croșeu de dreapta în bărbie 
(min. 2) Stoianovici a fosto- 
prit de antrenorul Spakov să 
continue lupta astfel că 
Piigel a cîștigat prin abandon.

A doua regată a campionatu
lui mondial de yachting — cla
sa „Finn", care se desfășoară 
la Hamilton (Insulele Bermu- 
de), a fost cîștigată de concu
rentul suedez Thomas Lund
quist. în clasament conduce 
americanul Peter Barrett cu 
11 p, urmat de brazilianul Jor
ge Bruder —■ 11,7 p.

După prima zi a întilnirii in
ternaționale de atletism An
glia — Finlanda, care se des
fășoară la Londra, scorul este 
favorabil gazdelor : 71—46. Iată 
cîteva rezultate: 110 mg — 
Nemery (A) 14,2; 800 m — Le
wis (A) 1:50,3; disc — Kahma 
(F) 55,67 m; lungime — Ler- 
will (A) 7,65 m; înălțime — 
Vahala (F) 2,03 m ; 1 500 m — 
Wilkinson (A) 3:41,2;
— Robertson (A) 46,8.

400 m

Primul meci dintre 
de box ale S.U.A. ;i 
va avea loc, la 25 octombrie, 
în orașul Las Vegas. Arena 
care va găzdui această întCnî- 
re are o capacitate de numai 
1200 de locuri, dar partidele 
diferitelor categorii se vor te
leviza. Nu se vor pune în vîn- 
zare bilete, urmînd să fie dis
tribuite 
cialilor, 
xeri și

1200 de invitații ofi- 
arbitrilor, foștilor bo- 
ziariștilor.

Cursa cicliste de la Lissona 
(în apropiere de Milano), a re
venit rutierului italian Franco 
Bitossi (239 km în 5h 55, me
die orară, 40,384 km).

R. POPESCU

StMiNAR INTELINAIIONAL CONSACIIAT DOPINGULUI
Un seminar internațional consa

crat problemei dopingului va reuni 
la Roma, în zilele de 31 octom
brie și 1 noiembrie, o serie de me
dici sportivi din diferite țări eu
ropene. Lucrările acestui seminar 
vor fi conduse de un trio de spe-

ciallști de larg renume : prof. dr. 
Ba Cava, președintele Federației 
internaționale a medicilor sportivi, 
prof. dr. Venerando, directorul In
stitutului de medicină sportivă al 
Italiei, și farmacologul britanic 
prof. Beckett

La Klagenfurt s-a disputat me
ciul retur dintre A.C. Klagen
furt ji Gardena Recoaro (Ita
lia), din primul tur al „C.C.E." 
la hochei pe gheață. Victoria 
a revenit gazdelor: 5—1 (3—0, 
1—1, 1—0). învingători și In 
primul joc (6—3). hocheiștii 
austrieci s-au calificat pentru 
turul următor.

SCRISOARE DIN HAVANA

TOTUL ESTE MAGNIFIC, FARA EGAL!
® Organizatorii au asigurat condifii optime C.M. de 
scrimă ® Sportivii români se bucură de o atenție deose
bită ® Amănunte privind formula

multe zile scrlmeril români — a 
constituit-o Centro de entrena- 
miento, din cartierul vechi, 
niol. Denumirea nu spune 
mult Cînd vezi, insă, ce 
prinde acest centru rămîi, 
și simplu perplex : patru săli a- 
fectate scrimei — pe două nivele
— fiecare sală avind 100 de me
tri lungime. Cite 10 planșe în fie
care sală ar fi suficiente pentru 
desfășurarea unor lecții de inten
sitate maximă. Clădirea — cindva. 
local pentru jocuri de noroc — 
a fost afectată, precum se vede, 
unui scop mai nobil. Și cubanezii 
știu să prețuiască această aten
ție a oficialității. Ei au avut pri
lejul să efectueze o scurtă pre
gătire comună cu sportivii noș
tri, aflați aici in centrul atenției 
generale. Pe de-o parte, ca o re
cunoaștere a valorii școlii româ
nești de floretă. Dar mai există 
și un alt motiv, la fel de înte
meiat : cînd federația de scrimă 
a Cubei și-a luat obligația de a 
organiza aceste campionate mon
diale, congresul de la Paris a 
fost foarte sceptic. Intervenția 
delegației țării noastre, care a ți
nut să anticipeze reușita unor 
mondiale la Havana, a împrăștiat
— prin autoritatea și stima de 
care ea se bucură — toate rezer
vele. Șl astfel, capitalei Cubei 
1 s-a încredințat, pînă la urmă, 
în unanimitate, această dificilă 
misiune. Cubanezii, recunoscători, 
nu uită gestul României prietene.

Un coleg de la iNepsport", Da
vid Zoltan, ne spunea, mai în glu
mă, mai în serios, că gazdelor le 
crește inima cînd lauzi excepțio
nala organizare a competiției.

La drept vorbind, cubanezii me
rită — pe deplin — asemenea lau
de. Palatul sporturilor, asemănă
tor Pavilionului central al Ex
poziției „România 1969“ din Piața 
Scînteli depășește cu mult tot 
ce s-a realizat în materie de scri
mă la edițiile unor J.O. sau C.M., 
recunosc specialiștii. Nici „Wase- 
da“ și nici „Magdalena Mixhuca" 
nu se pot lăuda cu realizările ce 
sînt de consemnat aici, în ma
terie de distribuire a planșelor 
(15), de instalații electrice, apa
ratură tehnică auxiliară șl de 
semnalizare, condiții de lucru

...Sînt cuvintele cu care dl. 
Pierre Feri, președintele Federa
ției internaționale de scrimă și-a 
început alocuțiunea la conferin
ța de presă organizată în ajunul 
începerii campionatelor mon
diale. Intîlnirea, onorată de pre
zența a numeroși ziariști străini 
și cubanezi, a relevat meritele 
organizatorilor în popularizarea 
celei mai importante competiții 
de scrimă de pe glob.

Cuvintele d-lui Feri reflectă o 
situație de fapt și care ne-a fra
pat de la primul contact cu ora
șul mondialelor. De fapt acest 
contact l-am avut nu la Havana, 
ci încă de la Praga. Afișe mari, 
in culori, ornau vitrina companiei 
Cubana de Aviacion, vestind a- 
proplerea unul eveniment spor
tiv de mari proporții. Apoi, la 
aterizarea — în crepuscul — pe 
aeroportul internațional al Ha
vanei, o uriașă firmă luminoasă 
— „Cuba/69 — Campeonatos mun- 
diales de esgrima” marca su
gestiv un moment pe care gaz
dele vor să-l facă de neuitat. Și 
îl vor face !

întregul oraș — această su
perbă metropolă cu peste două 
milioane de locuitori — participă 
la sărbătoarea scrimei mondiale. 
Panouri, afișe, zeci de firme lu
minate cu neon, punctează eve
nimentul șl creează o ambianță 
am putea spune, festivă. Prezen
ța unor delegații pe străzile ora
șului, în hoteluri, în piețe și 
chiar și pe plaje este salutată 
de havanezi cu aplauze, cu urări 
de succes. Este o pornire plină de 
spontaneitate, impresionantă prin 
caracterul el de masă, cuceritoa
re în esență șl care face să se 
atenueze efortul deplasării, han
dicapul aclimatizării și, mai ales, 
capriciile acestui început de oc
tombrie, cu cite trei reprize de... 
ploaie torențială, de manieră e- 
cuatorială. Noroc, Insă, că re
prizele sînt scurte. Soarele iși 
face pe nesimțite aj .riția alun
gind micile neajunsuri efemere. 
Uriașul volum de precipitații are 
avantajul a da o permanentă 
prospețime naturii, o natură lu
xuriantă care odihnește privirea.

★
Scena repetițiilor generale — 

pe care au evoluat timp de mai

spa- 
prea 
cu- 
pur

<

Tiparul I.P, „Informația", str. Brezoianu nr.23—25, București

Cu prilejul cursei automobi
listice de la Watkins Glen, 
cunoscutul campion Graham 
Hill (Anglia) a fost accidentat, 
în urma unei răsturnări. Hill 
este internat la spital, avînd 
trei fracturi la piciorul drept

CIUDAD DE MEXICO, 9 
(Agerpres). — Ciclistul danez 
Mogens Frey Jennsen a co
rectat pentru a doua oară 
în decurs de 48 de ore re
cordul mondial in proba de 
5 km. Evoluînd pe pista ve
lodromului olimpic din Ciu
dad de Mexico, el a realizat 
timpul de 6:01,3. Cu două 
zile înainte, danezul fusese 
cronometrat cu timpul de 
6:09,5.

După cum se știe, în ca
drul primei tentative, Mogens 
Frey Jennsen a corectat re
cordul mondial al. orei pen
tru amatori, parcurgînd 47 
km, 513 m și 69 cm. La re- 
măsurare, forul mexican de 
specialitate a anunțat că dis
tanța exactă este de 47 km, 
513 m și 36 . cm. De aseme
nea. forul mexican a comu
nicat că ciclistul belgian Fer
dinand Bracke va sosi la 
Ciudad de Mexico pentru a 
ataca pe aceeași pistă olim
pică recordul mondial al orei 
pentru profesioniști, care este 
deținut de danezul Oile Rit
ter cu 48 km și 666 m.

„Explicația progresului con
tinuu al înotului în Statele 
Unite constă în masa cuprin
zătoare de sportivi activi, în 
calitatea instructorilor și an
trenorilor, precum și în efi
ciența deosebită a sistemului 
competițional, care permite la 
zeci și chiar sute de mii de 
tineri școlari să se întreacă 
Cu o pasiune greu de descris.. 
Și din această luptă aprigă 
din cadrul age-groups-urilor 
se nasc marile 
performanțe care 
ne uimesc în fie
care sezon.

Cu această idee 
Iși începe repor
tajul asupra ce
lei mai impor
tante competiții 
de natație rezer
vată tineretului
reputatul specialist italian 
Luigi Saini într-un număr re
cent al .GAZZETTEI DELLO 
SPORT*.

„Anul acesta, National Ju
nior Olympics Championships 
— scrie Saini — aflată la a 
treia ediție, s-a desfășurat la 
National City din California. 
Programul concursului a cu
prins probe împărțite pe do
uă categorii de vîrstă : 11—12 
ani, avînd curse de 100 m 
fi 200 m la toate procedeele, 
și 13—14 ani cu întregul pro
gram olimpic. Interesant este 
însă de subliniat că organi
zatorii nu au primit la în
scrieri decit cite un singur 
concurent (de probă)- din fie
care stat, dar acest lucru nu 
a diminuat cituși de puțin 
nivelul calitativ al competi
ției- De altfel, cu acest pri
lej, au fost corectate absolut 
toate recordurile primei cate
gorii și 10 din cadrul celei 
secunde!

Un rezultat de-a dreptul 
senzațional l-a i obținut în 
aceste întreceri Lianne Sex
ton în vîrstă de 12 ani, care

cu 1:12,5 
spate, 
Rusis 
2:37,1 
mixt,
mai talentați co
pii ai grupului, 
ei vor fi preluați 
din sezonul vi
itor de către 
Gambrill, care îi 

va duce mai departe pe dru
mul marii performanțe. Este, 
de altfel, procedeul care ca
racterizează activitatea din 
fiecare mare club de înot, 
unde există instructori și an
trenori specializați pe catego
rii de vîrstă, precum și co
ordonatorul căruia îi revine 
și sarcina pregătirii merilor 
performeri.

Din noianul de veritabili 
campioni „under 15", aș mai 
atrage atenția asupra cîtor- 
va; Sue Clarck cu 2:33,3 lai 
200 m mixt și Cathi Pembro* 
ke cu 1:10,3 la 100 tn spate, 
Tom Beyer de la High School 
din Hinsdale (Illinois) cil 
4:27,5 la 400 m și 17H9.3 Ia 
1500 m liber, californianul 
Mino Duccint (17:18,2—1500) 
m liber) și Gary Plantiefl 
din Philadelphia cu 2:03,7 14 
200 m, 4:24,2 la 400 m și 121 
38,0 la 1500 m liber, r

In mod cert, nu există ntel 
un pericol ca Mike Burton satf 
John Kinsella să rămlhă fă* 
ră urmași, capabili s3 ducd 
recordurile lor spre alte li* 
mite senzaționale" — conchfc 
de Luigi Saînî în articolul

V

CONCLUZIA, DUPĂ SAN SIRO

echipele 
U.R.S.S.

dreapta Rosato, Flores, Anquiletti a. p.
Ia stingă la
AGERPRES

Unul din rarele atacuri ale argentinienilor respinse de 
șl Togneri.

apărarea milanezilor. De 
Telefoto :de desfășurare

pentru presă, radio șl cinemato
grafie. Capacitatea tribunelor de
pășește și ea toate așteptările — 
peste 12 000 locuri.

★
Sistemul de desfășurare a C.M. 

este unic în felul lui : s-a re
nunțat Ia formula de pînă acum, 
cu recalificări, trăgindu-se inte
gral sistem serii, pină ce se a- 
junge la o finală de 6. In prin
cipiu. la fiecare probă sint cite 
5 tururi, participanții fiind gru
pați tn serii de cite 6 sau 7 
trăgători, din care trec mai de
parte dte 4 după primul tur și 
cite 3 din tururile următoare. 
Formula este aproximativ aceeași 
pentru toate armele. In caz de 
egalitate de victorii între mai 
mulțl trăgători susceptibili de 
calificare in tururile următoare, 
criteriul de promovare este va
loarea indicelui obținut, prin 
comparație. De pildă. între doi 
scrimeri cu dte 3 victorii in 
turul I, calificarea tn turul ur
mător îl este asigurată celui cu 
indicele valoric al asalturilor cîș- 
tigate mai mare (să zicem 2,345 
față de 2.178). Asta înseamnă că 
fiecare trăgător — pentru a-și 
asigura calificarea — trebuie să 
obțină nu numai victoria d șl 
un scor dt mai categoric.

Tiberiu STAMA
Havana, octombrie 1969

POST SCRIPTURI 
DE ULTIMA ORA

pro-In sferturile de finală ale p" 
bei de sabie pe echipe, trăgă
torii noștri au întîlnit, din nou, 
reprezentativa Italiei. Și, din nou, 
italienii au cîștigat la număr de 
tușe (54—61) scorul fiind egal : 
8—8. Au contribuit la punctaj : 
Bădescu (5—4 cu Salvatore, 5—1 
cu Montano), NTcolae (5-4 cu 
Salvatore, 5-2 cu Rlgoli), Vin- 
tilâ (3-2 Montano, 5-3 Maffei), 
Irlmiciuc (5—2 Salvatore, 5-3 
Montano), Rlgoli 3 v, Maffei 3 V, 
Salvatore 1 v și Montano 1 v. 
Pentru locurile 5—6, sabrerii noș
tri vor întîlni pe cei japonezi. 
In semifinale : U.R.S.S.-Italla șl 
Ungarla-Polonta.

Bâtrinul stadion San Siro a 
trăit miercuri seara clipe de 
neuitat. Tifosli italieni au fost 
desigur în culmea bucuriei, după 
ce echipa lor favorită a trecut 
cu brio primul examen al fina
lei Cupei intercontinentale. Timp 
de aproape un sfert de oră după 
terminarea meciului, zecii de mii 
de spectatori (de data asta și 
suporterii interiști uniți cu cei 
ai lui Milan) au ovaționat înde
lung echipa lui Nereo Rocco. 
Urale, petarde, sirene și claxoane 
au omagiat succesul echipei, nu 
numai din tribune, sau în fața 
iimensului stadion unde erau 
așteptați la Ieșire cei 12 jucători 
„roș-negri", ci și pe principalele 
bulevarde șl piețe ale marelui 
oraș. „Milan este campioana Eu
ropei, și a lumii" — scandau mii 
de suporteri, lozincă prevestitoa
re, mizînd pe iminența deciziei, 
în urma scorului categoric cu 
care Milan a cîștigat prima man
șă.

Intr-adevăr, este greu de pre
supus ca Italienii să cedeze la 
22 octombrie la Buenos Aires, 
la o diferență mal mare de trei 
puncte ! Este de subliniat fap
tul că, în conformitate cu noul 
regulament, nu se mal ține cont 
de punctaj, ci numai de golave
raj. Astfel, dacă Estudiantes va 
învinge la o diferență mai mică 
de 3 goluri nu se va mal dispu
ta un al treilea joc, ca pînă a- 
cum, cl va decide golaverajul 
General al celor două întîlniri. 
n caz de egalitate de goluri (să 

zicem 3—3), atunci meciul se va 
prelungi cu două reprize de cite 
15 minute. Dacă și după prelun
giri, scorul general se menține 
egal, se va disputa ’ "
joc. In felul acesta, 
apare cu mult mai

★
• Rezultate înregistrate în 

prima ligă engleză: Crystal 
Palace — Everton 0—0 ; Der
by — Coventry 1—3; Man
chester City — Newcastle 
2—1 ; Southampton — Man
chester United 0—3; Sun
derland — Burnley 0—1 ; 
Arsenal — West Bromwich 
1—1 ; Liverpool — Totten
ham 0—0.

un al treilea 
regulamentul 
echitabil și

★

joc 
nu-

el constituie o invitație la 
ofensiv, la marcarea unui 
măr cit mai mare de goluri.

Dar să revenim la jocul de 
miercuri. Părerea unanimă 
că spectacolul fotbalistic. a 
sat de 
evoluat 
tactice 
tehnică 
sebită. 
vingători

este 
lâ- 

dorit. Pe San Siro au 
două echipe cu concepții 
diferite, cu o pregătire 
a jucătorilor mult deo- 

Tactica adoptată de In- 
s-a dovedit excelentă.

Nereo- Rocco s-a 
data aceasta un 
care și-a condus 
ții. Contrar unei _____ ,__ _
lensive (așa cum procedează ma
joritatea formațiilor care joacă 
pe teren propriu), Milan și-a 
invitat partenerul la atac, știind 
că în felul acesta zona defensivă 
a argentinienilor rămîne desco
perită. și iată că tactica aceasta 
s-a dovedit excelentă. Adversa-

dovedit și de 
bun strateg, 

excelent băle- 
tactici pur o-

• 0 seară de neuitat
• Noul regulament, cu 
mult mai echitabil • Tac
tica lui Rocco a adus 
victoria • Argentinienii 
au denaturat spectacolul
• Retur și tair-pjay.ș
rul a ieșit din dispozitiv perml- 
țînd gazdelor să Inițieze atacuri 
deosebit de periculoase, în care 
au excelat viffurile ofensive, 
Prati șl Sormanl șl mal tirziu, 
Rognlonl, înlocuitorul lui Com
bin. prati a confirmat un ju
cător de mare anvergură, cu o 
viteză derutantă, cu un dribling 
plin de finețe în alergare (și nu 
în poziție statică) fiind găsit 
mai întotdeauna liber de marele 
regizor de la mijlocul terenului, 
Slanni Rivera. Mai slab decit 
de obicei, nesigur în intervenții 
s-a dovedit Schnellinger, dar spre 
norocul formației sale, lipsurile 
blondului fundaș au fost suplini
te de promptitudinea și eficiența 
lui Rosato, Anquiletti și Mala- 
trasi.

spuneam mai sus că în aceas
tă primă finală spectacolul, fot
balistic a lăsat de dorit. Repro
șul nu se adresează milanezilor; 
care au făcut tot ce se poate 
pentru a salva spectacolul, cl 
argentinienilor, care în dorința 
menținerii unui scor cît mal 
strîns au practicat „anti-jocul". 
După ce un jucător italian tre
cea de adversar, el era oprit 
printr-un fault grosolan I Și dacă 
jocul nu a degenerat meritul re
vine arbitrului francez, care a 
sancționat prompt și autoritar 
orice manifestare neregulamen
tară. Păcat că argentinienii n-au 
lăsat cursivitatea jocului, pentru 
că desigur, în acest fel, și șan
sele lor în acțiunile ofensive ar 
fi fost mai mari. Cîțiva dintre 
jucătorii oaspeți sînt posesori al 
unei bune tehnici individuale 
(viteză, șut, plasament) dar co
laborarea în atac s-a dovedit de
ficitară. Astfel, Cudiclni a fost 
pus la încercare de Flores șl 
Conigliaro, numai prin șuturi de 
la distanță, pe care le-a reținut 
cu destulă ușurință.

Acum, așteptăm returul. „In 
condiții normale de joc, spunea 
Nereo Rocco. Milan nu poate 
scăpa trofeul..." Desigur celebrul 
antrenor are în vedere un mi
nimum de falr-play, care — șl 
acesta... — lipsește adesea pe te
renurile sud-americane.

Șl atunci, poate că tot o doză 
de prudență este cea mai reco
mandabilă.

Cesare TRENTINI
Milano, 9 octombrie 1969.

SKEID OSLO - VIITOAREA ADVERSARĂ A DINAMOVIȘTILOR 
BĂCĂUANI - ARE

In turul al doilea al „Cu
pei europene a tîrgurilor", 
Dinamo Bacău va întîlni for
mația norvegiană Skeid Oslo. 
Cîteva cuvinte despre viito
rii adversari ai băcăuanilor 
nu sînt lipsite de interes.

în primul tur al competi
ției, Skeid a produs o mare 
senzație: după ce a termi \ 
nat la egalitate (2—2) cu ' 
Miinchen 1860 în deplasare, 
a cîștigat jocul retur cu 2—1’ 
eliminînd din competiție va
loroasa formație vest-germa- 
nă. Ziarul „SPORT“ - Zurich 
remareînd această performan
ță, scria: „Fotbalul norve
gian este în ultima vreme în

★
• Selecționata de fotbal a 

Greciei și-a continuat pregă
tirile (pentru preliminariile 
C.M.), susținînd un joc de 
antrenament, la Salonic, în 
compania formației austriece 
Sturm Graz. Selecționabilii 
greci au cîștigat cu 2—0 
(0-0). ■

5 INTERNAȚIONALI ÎN FORMAȚIE
Olafsen, mijlocașii Borno și 
Gulbrandsen și înaintașii 
Săthrang și Johansen.

In campionatul țării, Skeid 
joacă un rol de frunte. Din 
10 echipe care alcătuiesc pri
ma ligă, Skeid se află pe 
locul III, cu două etape îna
inte de terminarea campio
natului. Iată, de 
mele trei clasate

mare progres. Victoriile echi
pei naționale, realizate în 
ultimele luni (cu Franța 
în deplasare și cu Danemar
ca pe teren propriu), ca si 
cele repurtate de Skeid, mar
chează afirmarea soccerului 
din țara fiordurilor“. Nu tre
buie neglijat nici faptul că 
în echipa Skeid evoluează 
o serie de jucători talentați, 
clubul din Oslo dînd sche
letul echipei naționale. Nu 
mai puțin de 5 jucători de 
la Skeid au fost prezenți în 
reprezentativa Norvegiei în 
recentul ei meci cu Dane
marca : fundașul central

1. Rosenborg
. 16 12 1

2. Stromgodset
16 8 5

3. Skeid 16 9 1

altfel, pri-
i

3

3
6

34—13 25

31—18 21
26—18 19

LUTZ ȘI GONZALES
SURPRIZE...FURNIZEAZĂ

LAS VEGAS. — Tenismanui 
american Bob Lutz a obținut 
o surprinzătoare victorie cu 
6—4, 6-0 în fața australianului 
Tony Roche. De asemenea, 
John Newcombe a fost elimi- 

* nat cu 6—1, 6—2 de către vete
ranul Pancho Gonzales. Rod

Laver l-a întrecut in trei se
turi : 4—6, 8—6, 6—2 pe Andres 
Gimeno, iar Cliff Richey a dis
pus cu 6-3, 6-4 de Tom Okker. 
Alte rezultate : Rosewall - 
Riessen 7-5, 6-2 ; Emerson — 
Barthes 11-9, 6-2 ; Ashe - 
Osborne 6-4, 7—5.
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