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O singură zi—ziua cea mai lungă- 
pină la meciul România—Portugalia
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• Selecționerul Antunes schimbă, zilnic, formafia... • E

I 
I

nevoie de inima băiefllor noștri din seara meciului de la

Lausanne ! • Atenfie incă o dată la Nelson ! © Fotbaliștii

portughezi văd azi un western

din antrenamentul de ieri alSecvență

uitat

portughezilor

Foto t THEO MACARSGHI

Pînă la partida la care fot
baliștii români au început să 
se gindească — într-un mod 
deosebit, dintr-un unghi fe
ricit — în acea memorabilă 
seară de mai, pe stadionul 
Pontaise din Lausanne, a mai 
rămas o singură zi. Ultima 
din aceste zile de tensiune 
care au urmat acelui 1 oc
tombrie în care fotbalul ro
mânesc a pierdut... încă de la 
sfirșitul transmisiei meciului 
Leg ia Varșovia» — U.T.A., 
toți iubitorii fotbalului din 
țara noastră s-au gindit la 
cea de-a doua duminică a 
lui octombrie, la ziua meciu
lui cu echipa lui Eusebio. în 
mintea tuturor a încolțit, în
că de pe atunci, MAREA 
SPERANȚA în revanșa inter
națională a fotbalului ro
mânesc, în victoria în partida 
cu Portugalia, victorie des
chizătoare de drumuri pe care

pe 
dece-

soccerul autohton le-a 
de 30 de ani-

De acest meci-prilej, 
care ni l-am dorit trei 
nii, ne mai despart ore nu
mărate. N-am fost, de mult 
amar de vreme. într-o situa
ție atît de AVANTAJOASA. 
Acasă la noi. Ia București, se 
joacă o șansă mare. Pentru 
fotbaliștii români, meciul de 
miine reprezintă mai mult 
chiar decit balonul cu care 
elvețianul Kurt Runzi și a- 
mericanul James Stewart vor 
străbate in curînd Atlanticul... 
O victorie miine înseamnă — 
de fapt — acontarea bilete
lor pentru zborul transoceanic 
spre Mexic.

E așa de greu de obținut 
această victorie ?

Fără îndoială, da. Fotba
liștii portughezi vor lupta și 
ei aprig pentru victorie.

Marius POPESCU

Primul se avîntă pe... con
traatac selecționerul portughez

Ediția actuală a „Cupei 
campionilor europeni8 la te
nis de masă reunește 20 de 
formații masculina și 12 fe-

Gtndrți-vâ, î.-.sâ, ee-ar fi 
răspuns tricolorii noștri Ia 
întrebarea de mai s’js la sfir
șitul meciului Elveția — Ro
mânia, din primăvară 7

Dar tu, Dinule 7 Sau tu. 
Dane 7 Sau voi, Dumitrache, 
Lucescu, Sătmăreanu, Rădu- 
canu, ce ați fi răspuns 7 Voi 
care ați luptat admirabil, cu 
un emoționant spirit de sa
crificiu, pentru o victorie la 
care atunci nu Îndrăzneam 
să sperăm, ce ați fi răspuns 
la întrebarea „ce credeți des
pre jocul cu Portugalia ?“

Unii ați și răspuns, pe loc; 
cu toții, însă, ați gindit ace
lași lucru i „trebuie, trebuie 
să cîștigăm acest meci t“

Inima voastră de atunci 
TREBUIE s-o aveți și miine I

Adică trebuie să fiți voi 
Înșivă, cu tot ce aveți mai

(Gontinuare în pag. a 3-a)

ECHIPELE FAȚA IN FAȚA
ROMANIA

RADUCANU
SATMAREANU HALMAGEANU DAN DELEANU

DINU NUNWEILLER
DEMBROVSCHI DUMITRACHE DOBRIN LUCESCU

Arbitri : Ratko CANAC — la centru — Iosif STREMSKI și 
Miloș CAJIC — la linie (toți din Iugoslavia).
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JOSE MARIA 
HUMBERTO

TORRES NELSON 
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BATISTA PEDRO GOMEZ 
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Începutul ?ț
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O fază pe care >m dori-o 
duminică „multiplicată" In 
cit mal multe exemplare : 
Dobrin trece, cu dezinvoltură, 
printre trei apărători ad- 
verșl... Un argument In plus, 
In sprijinul dorinței noastre ? 
Zecile de scrisori, sosite din 
Trivale, care Ii urează lui 
Dobrin să realizeze, contra 
Portugaliei, „meciul vieții" I 

Nu ne rămine decit să 
așteptăm...

REPRIZA SECUNDĂ" A VIZITELOR 
IN REDACȚIA NOASTRĂ:

Ieri-fotbaliștii portughezi 
și conducătorii lor

Ieri, a fost necesar 6ă ne 
aprovizionăm din nou cu Pepsi
Cola și prăjituri. Primeam ia
răși oaspeți. Desigur că nu tot 
pe Dumitrache, Dobrin și com
pania. Venise rindul fotbaliști
lor. portughezi. Au apărut fără 
Eusebio, rămas să se odihneas
că, după o noapte de insom
nie (mozambicanul nu-i în a- 
pele lui !), dar cu Nelson, Jose 
Maria, Jacinto Joao, Batista, 
Hilario. Formație cam de... re
zervă, sau mai bine-zis de 
protocol. In schimb, „echipa" 
oficialilor era prezentă cu toți 
titularii.

Discuția s-a animat, firește, 
mal greu. Nu mai eram în fa
milie. Startul s-a dat în clipa 
în care s-a făcut traducerea — 
vagă — a ceea ce au spus cu 
o zi înainte tricolorii. Părerile 
lor 6tîrnesc replicile oaspeților. 
Atacuri și contraatacuri...

De ce vâ surprinde 
optimismul nostru?

Jose Maria Antunes. „Nu tre
buie să surprindă optimismul 
nostru — spune el, în replică la 
declarația antrenorului nostru, 
Angelo Niculescu. Echipele 
portugheze știu să lupte și 
criza de formă din primăvara 
aceasta a rămas doar ca o a- 
mintire neplăcută. Și apoi un 
meci se ciștigă, totuși, pe ga
zon. Publicul poate să ajute, 
să creeze o anumită ambianță, 
dar nu el înscrie golurile ! 
Știu, imi veți mai spune că 
ultima oară la București am 
pierdut. Este adevărat ! Insă 
echipa era la capătul puterilor 
și cu nervii tocați de o călă
torie cu peripeții, Încheiată in 
București cu 21 de ore înaintea 
jocului. De aceea am venit 
acum din timp. In sfirșit, ca 
iubitori ai fotbalului avem de 
ce să fim optimiști. Va fi un 
meci mare...”

Nelson dă aprobativ din cap, 
Jacinto Joao își privește me-

Cfilin ANTONESCU

(Gontinuare tn pag. a 3-a)

Forul român de specialitate a primit din 
partea federației australiene de tenis o 
adresă prin care Ilie N ăst ase și Ion Țiriac 
sînt invitați Ia o suită de competiții inter-
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-a încetățenit de mult tn obi
ceiurile popoarelor ca oame
nilor celor mai valoroși — 
care au avut CEVA de spus 
națiunilor lor — să le fie 
păstrată memoria și prin ridi

carea de statui. Dacâ tn fafa Ateneu
lui statuia lui Eminescu, opera sculpto
rului Anghel, li atrage nu numai pe 
localnici, ci și pe numeroșii turiști ai 
Capitalei, personalități ale vieții cultu
rale și științifice mondiale; dacâ Piața 
Kogămiceanu și-a fâcut un renume prin 
existența acolo a statuii marelui nos
tru cărturar; dacă bulevardul Dinicu 
Golescu este dominat, la Întretăierea 
cu strada Ștefan Furtună, de grupul 
statuar al fraților Golești, făuritori și 
păstrători ai frumoasei limbi românești 
— de ce, atunci, in domeniul sportului 
să nu ridicăm statui sau măcar busturi 
ale personalităților stadioanelor ?

Nu sîntem în posesia vreunei infor
mații, dar presupunem că nici un sculp
tor de-ol nostru nu ar refuza să pună 
ceva suflet în ridicarea unei statui care 
să modeleze chipul unui mare sportiv. 
Oriunde — dar cu precădere la intră
rile marilor stadioane — statuia unui 
performer al sportului românesc ar fi 
primită cu vie satisfacție de către pu
blic. Să ne gîndim, de pildă, cît ar fi 
de admirata și de cile elogii s-ar 
bucura statuia marelui fotbalist care 
a fost losif Petschowschi. Nu numai în 
orașul căruia i-a conferit faimă, Ara
dul, dar chiar în București, prezența 
sculpturală a acestui virtuoz al balo
nului rotund ar fi admirată. Ne în
toarcem, apoi, cu ani în urmă, și gîndul 
ne duce la un alt valoros sportiv al 
României, la Zeno Dragomir. Este drept, 
cu prilejuri festive — cum este și me
morialul ce-i poartă numele — ne mai 
amintim de preferatul stadioanelor de 
acum cîfiva ani și, în același timp, 
iscusit pedagog al sportivilor. Dar dacă 
i s-ar ridica o statuie, amplasată fie 
la Caransebeș, fie la Reșița sau Bucu
rești, în incinta I.E.F.S., vecin stadionu
lui Republicii — cît ar fi de inspirat 
acest act I

Credem că s-ar putea solicita unor 
sculptori valoroși executarea de statui 
sau busturi ale unor mari sportivi ai 
României. Chiar dacă la început ar fi 
doar citeva. Publicul ar saluta, fără 
îndoială, o astfel de inițiativă.

Știm că în alte țări — și ne gîndim 
acum la Suedia — .academicienilor” 
sportului, oamenilor care s-au dăruit 
nu numai cu trup, dar și cu suflet miș
cării sportive, li s-a păstrat memoria 
și prin ridicarea de statui. De pe urma 
unui astfel de act — îndrăznim să-l 
numim de CULTURA — nu se poate 
decit cîștiga. Pe cînd se va face și la 
noi începutul ?

Ion GAVRILESCU
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• Tos ta o interesează pe brazilieni mai mult decit 
Aldrin ți Collins • Calitățile fotbalului brazilian 
n-au căzut din cer • Străbunicii lui Pele au trăit 
probabil In junglă • In ce țari se mai găsesc 

atitea echipe și atiția jucători de valoare? © în 

1966, ieșisem in afara realității © ...E mai aproape 

de ideea homo homini lupus © Prin marcaj strict 
onorăm fotbaliștii de marcă © Regulamentul jocu
lui este perfect — arbitrajul nu © Noi, antrenorii 
brazilieni, n-am revoluționat niciodată tactica 
© N-avem nevoie de armele celor slabi © Scriu

literatură pentru
— Ce credeți, domnule Sal- 

danha, despre prezentul și 
viitorul fotbalului ? Popularita
tea sa e în creștere, sau e 
amenințată 7

— După mine, fotbalul este 
o artă populară, o artă foarte 
viguroasă. Destinul său va 
urma destinul artei în gene
ral. Iar arta nu poate avea 
decit un viitor strălucit.

— Cum explicați vitalitatea 
fotbalului brazilian ? Ce este, 
tn definitiv, fotbalul pentru 
brazilieni ?

— Pentru noi, fotbalul este 
o artă, dar mai ales o pasiune, 
tn Brazilia, 
fotbal e mai 
unde

— Știu că 
voastră scriu,

copii
balul face parte din politica 
generală a Braziliei". Nu este 
o exagerare 7

— Nu. lată o intîmplare 
semnificativă, in seara zilei 
de' 2 octombrie 1969, veniseră 
la aeroportul principal al ora
șului Rio vreo 3 000 de oameni. 
Era ora 23. Ce-i interesa pe 
acești oameni la o oră atît de 
tirzie, deși între oraș și aero
port sînt destui kilometri ? Se 
adunaseră să-l conducă pe Tos- 
tao, una din. marile noastre

vedete, care pleca să se ope
reze în Statele Unite. Tot a- 
tuncl, au sosit în Brazilia, Al
drin și Collins, astronauții lui 
„Apollo XI". Pe ei nu venise
ră să-i întîmpine, însă, decit 
vreo 30 de persoane, jumătate 
dintre ele fiind, desigur, ofi
ciale. Poate nu-i ceva lăuda-

Romulus BALABAN

(Continuare tn pag. a 4 a)

interesul pentru 
mare decit ori-

ziarele dumnea- 
deseori, că „fot-

naționale pe gazon. Turneul în Australia a 
celor doi tenismrnj români ar urma să 
dureze două luni, intre 1 decembrie 1969 
și 31 ianuarie 1970.

Voința Arad (femei) și C.S.M. Cluj (bărbați) 
debutează în noua ediție a C.C.E.la tenis de masă

minine. Echipele românești, 
Voința Arad (fete) și G.S.M. 
Cluj (băieți) — «ampioanele 
țării, ver avea ca prime ad-

versare pe Boulogne Billan- 
court (Franța), în primul tur 
la femei, respectiv Spartakus 
Budapesta, direct în turul al 
doilea. . .

Finalele campionatelor naționale la popiceElena Trandafir și Constantin Voicu - principalii pretendent! la titluri
Vineri au început pe arena 

Voința din Capitală întrecerile fi
nale ale campionatelor republi
cane de senioare și juniori. In 
prima manșă a competiției (fete
le au jucat la proba de 100 lo
vituri mixte, iar băieții la 200) 
componentele lotului național, 
campioane mondiale, calificate 
din oficiu pentru finale, au do
minat concursul, obținlnd rezulta
te valoroase, toate peste 400 p.d. 
Cele mal precise au fost însă Ele
na Trandafir, recordmana țării 
șl campioana pe anul trecut, Cor
nelia Moldoveanu șl Margareta 
Szemanyi, jucătoare notate în 
foile de arbitraj la jumătatea 
Întrecerilor cu cifre de peste 430 
p.d. La juniori, campionul pe 
1968, Gh. Silvestru, deși a dobo- 
rit un număr mare de popice 
la „pline", a avut o scădere la 
„izolate? astfel că are în față, 
după prima manșă, doi concu- 
rențl cu un avantaj destul de 
mare. După cele 200 de lovi
turi, conduce In clasament Con- 
stantln yoku, care șt-a su relaș ai

adversarii la „Izolate", obținlnd 
320 de „bețe", ceea ce constituie 
un rezultat excelent. Lupta pen
tru titlu rămine însă deschisă 
deoarece principalii săi rivali, 
reșlțeanul Băiaș șl ploieșteanul 
Silvestru, sînt jucători care pot 
trece cu ușurință de 900 p. d.

Iată rezultatele înregistrate In 
prima manșă a celor două pro
be individuale s SENIOARE — 
Elena Trandafir (Laromet Bucu
rești) 437 p. d. <272 la „pline" șl 
165 la „izolate"), Cornelia Moldo
veanu (Voința Buc.) • 432 p. d.*
Margareta Szemanyi (Voința Tg. 
Mureș) 431 p. d-i Elena Cernat 
(Rapid Buc.) 428 p. d., Florica 
Neguțoiu (Gloria Buc.), 410 p.d. 
JUNIORI 5 C. Voicu (Voința Buc.) 
915 p. d. (5954-320), I. Băiaș 
(Olimpia Reșița) 897 p. d., Gh. 
Silvestru (Rafinăria Teleajen) 

879 p. d., M. Chirllă (G’az metan 
Mediaș) 863 p. d.* V. Popa (Chi
mia Turda) 861 p. d. Sîmbătă 
seara vor fl desemnați campionii.

J
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Opinia sportivă urmărește cu ce) mal viu 
interes măsurile adoptate de organele com
petente ppntru redresarea pe toate planurile 
a mișcării fotbalistice. 6u attt mai mult cu 
cit dramele recente (eliminarea Rapidului, 
D.T,A.-ei și Stelei din turul 1 al competi
țiilor europene) și încercările viitoare (me
ciurile naționalei pentru calificarea în tur
neul final din Mexic) solicită măsuri mai 
mult decit eficiente și multilaterale. B vorba, 
firește, mai întlt de jucători. B vorba, evi
dent, de antrenori. E vorba, așa cum s-a 
subliniat în repetate rînduri, de reorgani
zarea cluburilor pe baze științifice. Dar, fe
nomen ceva mai nou, e vorba și de activita
tea cronicarilor de fotbal. Intr-adevăr, aceș
tia au provocat in ultima vreme nemulțumiri 
serioase în lumea specialiștilor. Drept ur
mare, federația a hotărit zilele trecute să 
înființeze o comisie a cronicarilor, însărci
nată a veghea la buna desfășurare a scri
sului gazetăresc.

Bare sint preocupările comisiei? lată în
trebarea pe care-am pus-o tov. H. Eustațtu, 
președintele organismului sus-amintit, în ca
drul unei întrevederi acordate cu amabili
tate de către domnia-sa.

— Sazul Dobrin, despre care s-a discutat 
destul, criticile formulate de curlnd de an
trenorul Teașcă la adresa unuia dintre cro
nicarii de fotbal etc. sint numai cîteva din 
deficiențele care ne-au îndemnat să adop
tăm măsuri energice pentru Imbunătățtrea 
situației. Dar elementul cel mai îngrijorător 
l-au constituit, fără îndoială, declarațiile unor 
jucători și suporteri ai clubului U.T.A. care, 
la Varșovia, după acel memorabil 0—8, au 
subliniat influența negativă, deprimantă, pa
ralizantă a presei asupra campionilor ți, in 
mod deosebit, a liniei de apărare. Și, vă rog 
să notați, nu e singurul caz. Iată, de pildă, 
— continuă președintele — un raport pri
mit săptămtna trecută de la Zimnicea. „E- 
chipa noastră juca in deplasare la Babadag, 
împotriva formației din localitate. In mi
nutul 85 al partidei, scorul era 0—1. Atunci, 
la un fault comis asupra noastră, F.G. Zim-

nieea a beneficiat de-o lovitură de la tl m. 
Jucătorul Terente II ți-a potrivit balonul, 
dar înainte de a executa penalty-ul el ți-a 
amintit de o frază Ironică dintr-un ziar la 
adresa sa, s-a demoralizat ți a tras la 5 m 
deasupra barei transversale, ratînd astfel 
egalarea scorului. Rugăm comisia de cro
nicari să la, fără tntîrziere, măsuri 
etc, etc.a.

— Și ați luat ?
— Da. In primul rind am hotărit, 

stimularea scrisului, să notăm, după 
etapă, justețea ți calitatea cronicilor, utili- 
zlnd sistemul practicat la aprecierea jucă
torilor sau arbitrilor. Săptămtna aceasta, de 
pildă, situația este următoarea — precisă 
interlocutorul nostru, răsfoind un dosar i

I. thirilă 5, Jack Berariu 4, Eftimie lo- 
nescu 5, Gh. Nicolaescu 3, Romulus Balaban 
4, T. Mazilu 1. Să citesc mai departe ?

— Inutil. Situația e destul de critică.
— Intr-adevăr. Se poate spune că fn a- 

cest domeniu avem de-a face cu o maladie 
cronică. Dar, călăuzindu-ne după severitatea 
manifestată în celelalte sectoare ale miț- 
cării fotbalistice, subcomisia noastrd de dis 
ciplină a trecut la aplicarea unor sancțiuni 
pe care le dorim exemplare.

— V-aț ruga să ne oferiți un exemplu.
— Foarte simplu. In țedința de miercuri 

a subcomisiei — spune președintele, oferin- 
du-mi spre lectură un text dactilografiat — 
s-au dictat următoarele sancțiuni :

1) Se dă un ultim avertisment serios 
cronicarilor Petre Gațu, Marius Popescu, 1. 
Bocioacă, Al. Săprariu, I. Ghițulescu, Gr. 
Țopescu pentru caracterul demobilizator al 
cronicilor la etapa a VII-a a campionatului

2) Caricaturistul Neagu Rădulescu este 
retrogradat pe timp de 6 luni la rangul de 
caricaturist-adjunct ți suspendat pe 7 nu
mere din ziarul „Sportul" ți 3 din „Săptd- 
mina culturală a Capitalei*.

3) Se interzice tov. Belphegor analiza me
ciurilor internaționale, amicale sau oficiale, 
plnă la 5 iulie 1970.

pentru

pentru 
fiecare

Al. MIRODAN

Pentru

Este necesar
Recent, a avut loc, In ora

șul Piatra Neamț, plenara Con
siliului județean pentru edu
cație fizică și sport. Raportul 
prezentat de tovarășul profe
sor Toma Radu, vicepreședin
te al Consiliului, a pus în evi
dență rezultatele bune obținu
te în acest an pe linia îndepli
nirii angajamentelor asumate 
in întrecerile cu celelalte ju
dețe.

Aceste realizări, exprimate 
prin cucerirea a 11 titluri de 
campioni ai țării, doborîrea a 
8 recorduri naționale, promo
varea a 19 sportivi în lotu
rile reprezentative, pregătirea 
a 33 de sportivi de categoria I, 
152 de categoria a Il-a, 684 de 
categoria a III-a, cuprinderea a 
498 de sportivi noi legitimați 
în secțiile pe ramuri de sport

Devenit liderul echipei Steaua

VASI1E BURLACU BURIC1E MAI MULT!

Printre cele 10 echipe na
ționale ți două de club care 
au luat parte la «Turul Bul
gariei*, recent Încheiat la 
Sofia, »-a numărat ți forma
ția Steaua. Plecată in aceas
tă Întrecere In 4 oameni ($t 
Cernea s-a îmbolnăvit înain
te de start), formația Iul Ion 
Vasile a avut o comportare 
modestă. Ea n-a putut face 
față puternicelor echipe ale

dezvoltarea activității de educație fizica și sport din județul Neamț

ca toți factorii responsabili sași facă datoria
etc., au conferit expunerii o 
notă de automulțumire. Meri
tul plenarei l-a constituit, insă, 
tocmai evitarea acestei invi
tații către suficiență. Dezba
terile care au urmat au abor
dat cu competență și spirit de 
răspundere problemele majo
re pentru activitatea de edu
cație fizică și sport din ca
drul județului. Am reținut. In 
acest sens, cîteva opinii inte
resante, referitoare la defi
ciențele care mal persistă, încă, 
in ceea ce privește educația 
fizică 
ță.

„în 
arăta 
tache 
materiale bune pentru practi
carea sportului. Avem o sală 
nouă și modernă, un complex

șl sportul de performan-

orașul Piatra Neamț — 
tov. dr. Andronle Coe- 
— au fost create condiții

Alex. Bozan (Dinamo),

campion de dresaj la categoria ușoarăa

Pe baza hipică din Calea 
Plevnei, cei mai buni călă
reți și cal din țară, selecțio
nați în primele două etape 
ale campionatului republican, 
au Început ieri Întrecerile fi
nale pentru cucerirea titluri
lor de campioni.

Titlul de campion republi
can la dresaj — categoria u- 
țoară — a revenit lui Alex. 
Bozan (Dlnamo) cu calul 
Spirt cu 348 p, urmat de 
Vlad Postelnicu (C. căi. Buc.) 
cu calul Adonis — 332 p și 
Adolf FrbHch (C.S.M. Sibiu) 
cu calul Jucu — 319 
rile 4, 5 și 6 au fost 
de Dana Chirnoagă 
Buc.). A. FrSUeh *1 
Vasile (Steaua).

La obstacole, fn prima pro
bă din cele trei prevăzute 
de regulamentul campionate
lor, rezultatele au fost urmă
toarele s

categoria semiușoară
coneurențl — 6 călăreți au 
termlrtat parcursul cu 0 p 
penalizare și s-au clasat in 
ordinea timpului' realizat: 1. 
M. Aluneanu (C. căi. Buc), 
2. D. Loneanu (Steaua), 3. E. 
Boiangiu (C. Căi. Buc.). 4. 
Alex. Bîndu (Recolta Manga-

p. Locu- 
ocupate 
(C. Căi.

Tudor

lia), 5. Eug. Ionescu (C.S.M. 
Sibiu), 6. I. Clipici (Recolta 
Mangalia) ;

categoria ușoară — 18 con- 
curenți : 1. C. Moiceanu (Di
namo) — 0 p, 2. M. Silea 
(Dinamo), 3. E. Boiangiu (C. 
căi. Buc ). 4. P, Ciobanu 
(CS.M. lași), 5. O. Podaru 
(Atletul Craiova), 8. E. lo- 
nescu (CSM. Sibiu) — toți 
cu 4 p penalizare;

categoria mijlocie — 9 con- 
curenți: 1. A. Donescu (Steaua) 
0 p, 2. O. Recer (Dinamo), 3. 
G. Moiceanu 
îlin (Steaua) 
Eug. Ionescu 
7 3/4 p, 6. C.
12 p.

Astâ21, campionatele conti
nuă de la ora 8 cu proba de 
dreeaj categoria mijlocie, iar 
de la ora 14,30 cu proba a 
doua de obstacole la catego
riile : «emiușoarâ, ușoară șl 
mijlocie.

(Dinamo), 4. C. 
eu cite 4 p, 5.

(CS.M. Sibiu)
Vlad (Dinamo)

sportiv, locuri de agrement etc. 
Dar acestea nu sint aproape 
de loc frecventate, ca urmare 
a slabei atenții ce se acordă 
răspindirii educației fizice și 
sportului în rîndul tineretului. 
Consecința directă a acestei 
stări de lucruri este participa
rea redusă a tineretului la com
petiții*.

Intr-o situație destul de grea 
se află șahul, sport cu tradi
ție in orașul Piatra Neamț. 
„Sintem foarte slab organizați
- arăta tov. I. Florescu, pre
ședintele comisiei județene de 
șah. Avem in oraș 20 de ju
cători de categoria I și 80 de 
categoria a Il-a care nu mai 
au unde să joace. La faza oră
șenească a campionatului șco
lar s-au prezentat doar 10 con- 
curenți ; nu mai avem decit 
două echipe de șah. Dispunem 
numai de trei mese de șah, 
două scaune și o bancă. In
tr-o asemenea situație, și lip
siți de accesul la o sală unde 
să se antreneze sportivii și «i 
se organizeze concursuri, nu 
știu ce vom mai reuși să rea
lizăm din ceea ce ne-am pro
pus*.

Referindu-se la activitatea 
de viitor, o anumită îngrijo
rare manifesta și reprezentan
tul asociației sportive din co
muna Săbăoani. „Plnă acum
— spunea el - am obținut o 
aerie de rezultate bune ca: 
participarea eu echipa de Ju
niori în campionatul județean 
de handbal seniori, unde am 
ocupat locul 2, cucerirea la eta
pa. județeană a campionatelor 
școlare a 7 locuri 1, 7 locuri 2 
și 8 locuri 3. riști «area unui 
titlu de campion Județean la 
tenis de masă si promovarea 
a T sportivi în lotul Județului 
pentru finala pe tari a .Cupei 
tineretului". In viitor, însă, nu 
știm ce perspectivă va mal 
avea sportul în comuna noas
tră, deoarece am fost anunțați 
că sala de sport va 
destinație*.

Alțl vorbitori au 
uneia asociații din
deri ți Instituții există doar 
formal, pa hirte. Nimeni tiu

Ie mal dinamizează, nici din 
partea comitetelor și consiliilor 
sindicatelor și nici din partea 
consiliului județean sau mu
nicipal pentru educație fizică 
și sport. Ca urmare a acestei 
stări de lucruri. în unde aso
ciații s-a abandonat și încasa
rea cotizației de La membri.

Majoritatea vorbitorilor s-au 
referit la necesitatea ca toți 
factorii cu atribuțiunl in do
meniul activității de educație 
fizică și sport si rezolve ope
rativ sarcinile care le revin.

.Asupra cauzelor multor defi
ciențe pe linia activității spor
tive in școli, in mediul rural, 
In întreprinderi și instituții, 
precum și în legătură cu mă
surile de remediere a lor, 
ne-am fi așteptat să auzim 
exprimat șl punctul de vedere 
al reprezentanților consiliului 
județean al «indicatelor, comi
tetului județean U.T.C., consi
liului Județean al organizației 
pionierilor, inspect ora tulul de 
invățămint Dar. fără rezultat. 
Atitudinea adoptată de repre
zentanții acestor organizații eu 
răspunderi în dezvoltarea acti
vității de educație fizică fi 
aport a fost de-a dreptul cu
rioasă. Au lipsit cu toții, deși 
ei «înt fi membri ai Biroului 
sau Consiliului Județean pefttro 
educație fizică fi sport

în asemenea condiții, nu este 
de mirare de ce numeroase 
probleme ridicate de partici- 
panții la plenară n-au putut 
primi încă răspuns.

Este de datoria 
reepjnz»*oare să 
unor asemenea 
ceară activiștilor
subordonate «4 participe la ac
tivitatea organelor sportive ta 
care au fost alefi. nezolvtnd eu 
competență fl promptitudine, 
la fata locului, problemele care 
se ivesc. Numai astfel se pot 
asigura <xmditi: ăa---arabile pen
tru continua tfflbunătățHw a 
actiri'Stii de educație fizică 
șl sport

forurCor re
pună capăt 

practici; aă 
din organele

primi altă

arătat că 
tntrepnn-

GH. VLĂDICĂ

pe care • are, a încercat

33

Felix TOPESCU

P.S. Menționăm că la a- 
ceste campionate participă si 
echipa C.S A. Cluj, omisă din 
reportajul de ieri.

Finala campionatului national

BIRUINȚA GHERĂIEȘTI
Șl C.P. BUCUREȘTI-NEiNVINSE

(prin telefon, deARAD. 10 
la trimisul nostru). — Spre 
deosebire de prima zi, cînd 
am asistat la locuri intere
sante, In reuniunea de vineri 
majoritatea echipelor au mar
cat • surprinzătoare scădere

ETAPA A III-a A CAMPIONATULUI
REPUBLICAN PE ECHIPE

pauză de cîtevaDupă O
luni, astăzi se reiau, «u mo- 
Ciuriie etapei a III-a. întrece
rile din cadrul «arnpionatului 
republican de atletism pe 
e«hipe. La start vor fi pre
zente însă numai 15 echipe 
care evoluează în categoria
B, seria I și a Il-a, meciurile 
diviziei A și unul din B ur- 
mînd să se desfășoare dumi
nică și luni.

Astăzi și mîine sînt pro
gramate următoarele întil- 
nir! i Constanța — Iași —
C. A.U. II Buc.; Bacău — Pro
gresul Buc. — Constructorul 
Buc. (divizia B seria L): Ti
miș — Sibiu — Hunedoara ; 
Atad — Dolj — Mureș: Bi
hor — Maramureș — C.S.S. 
Buc. (divizia B seria a IT-a). 
Duminică și luni vor avea 
loc partidele î Argeș — Bra
șov O.A.U. I Buc., Rapid 
— Dinamo
Iul — Prahova —
(divizia A), Neamț 
S.S.A. Buc. (divizia B seria 
î). în Capitală se vor desfă-

șura doar două meaiuri din 
divizia A, organizate de elu- 
burile Rapid și Metalul. Con
cursurile vor fi găzduite de 
stadionul Republicii, dumini
că de la ora 12,30 și luni 
de la ora 14,00.

înaintea aaestei etape «la
șa men tele eampionatulul pe 
eshipe se prezintă astfel:

remel
I. C.A.U. 2 

Dlnamo 
Cluj 
Rapid 
Steaua 
Argeș 
Prahova

« 4 0 0 +137 8
4 4 0 0 + 68 8
4
4
4
4
4
4
4

DIVIZIA A
General

1. Dlnamo
2. C.A.U. I
3. steaua
4. Rapid
5. Ciul
6. Argeș
7. Prahova
8. Brașov
9. Metalul

4
4
4
4
4
4 10 2
4 10 2
4 0 0 4
4 0 0 4

4
4
4
10 2
2 0 2

0 0 
0 o 
c o

+2S1 8 
+288 
+146
+ 93 
+ 56 
—165 
—210 
-206
—275

8
4
4
9
2
0
0

Cluj $1 Meta- 
Steaua 
- Ilfov

Bărbați

1. Dinamo
2. steaua
3. C.A.U. I
4. Rapid
5. Cluj
6. Prahova
7. Argeș
8. Brașov
9. Metalul

4 
4
9
2 
t

0 0 
o o 
o o
0 2
0 3

+233 
+162 
+ 84
+ 63
- I

0 3 —104
1 0 3 —153

4 4
4
4
4
4
4
4
4 0 0 4 -114 0
4 0 0 4 —139 0

2.
3.
4.
6. 
6.
7.
8. Brașov
9. Metalul

în divizia . . _
mele loauri sint ocupate, cu 
cite 8 pun«te, de Școala spor- 
ti»ă de atletism Buc. 
(+- 337 p) și eehipa județu
lui Neamț (+■ 183 p). In se
ria a Il-a trei eehipe an aea- 
mulat maximum de puncte 
— 8 : Timiș (+- 334 p), Mureș 
(+ 243 p) și Bihor (+■ 226 p).

•i Meciul de baraj penii u 
promovarea în divizia A se 
va desfășura la Cîmpulting 
Mus«el, la 25 și 26 o«tom- 
brie. La el vor lua parte for
mațiile «îștigătoare în cele 
două serii ale diviziei se
cunde.

• Finala campionatului re
publican de cros, individual 
și pe echipe, pe anul 1989 va 
avea Ioc în București, in ziua 
de 9 noiembrie.

3 o 1 + 61 6
3 o 1 — 14
2 0 2 — 10 4
1 0 3 — 11 2
1 0 3 — 18 a
1 0 3 — 92 2 
0 0 4 —116 0

B, seria 1, pri-

de randament, furnizlnd In- 
tilniri de slabă factură teh
nică.

în partida dintre echipele 
Viața nouă Olteni (județul 
Teleorman) — care se remar
case în ultima vreme prin 
combativitate — și Avfntul 
Frasin (județul Suceava) nu 
s-a petrecut nimic deosebit, 
nereaiizîndu-se nici un punct 
suplimentar în reprizele de 
la bătaie. De asemenea, au 
abundat intrările greșite în 
teren, pasele fără adresă, 
toate acestea In văzul antre
norilor ți instructorilor, care 
n-au intervenit cu indicațiile 
necesare. Doar intîlnirea din
tre Biruința Gherăiești (ju
dețul Neamț) ți Energia Rîm- 
nicel (județul Buzău) s-a ri
dicat la un nivel spectacular 
corespunzător. O ieșire ne
inspirată a jucătorului T. Ju- 
garu (Energia) a făcut ca bă
ieții lui Eugen Cocuț să nu 
părăsească cursa pentru titlu. 
Astfel, Biruința Gherăiești și 
C. P. București sint, plnă In 
prezent, singurele echipe ne
învinse și se crede că meciul 
decisiv pentru titlu se va da 
Intre aceste două formații.

Iată cîteva rezultate i Di
namo Băneasa (jud. Ilfov) — 
Biruința Gherăiești 5—12; 
Viața nouă Olteni — Avin- 
tul Frasin 6—4 : Biruința 
Gherăiești — Energia Rimni- 
cel 11—0: C. P. București — 
Drum nou Radu Negru (Jud. 
Ialomița) 16—7 ; Avintul ~ 
sin — Drum nou Radu 
gru 9—8.

întrecerile se încheie 
minicâ, clnd va fi cunoscu
tă campioana țării pe anul 
1969.

Fra- 
Ne-

du-

Tr. IOANITKCU

Iteliei, Belgiei, Danemarcei, 
R. D. Germane, Poloniei, Uni
unii Sovietice, Iugoslaviei, 
Cehoslovaciei și Bulgariei. 
Traseul dur — din 11 etape, 
măsurlnd 1725 km (1). 10 au 
fost de murite — participarea 
valoroasă, etapele-maraton (de 
peste 200 km), toate acestea 
au constituit un sever examen 
pentru echipa Steaua. Ne-a 
interesat să aflăm de la an
trenorul Ion Vasile cite ceva 
despre comportarea indivi
duală a rutierilor.

— Andrei Sueiu. șl-a Înce
put antrenorul echipei Steaua 
relatarea, ■ acuzat încă înain
te de start dureri la genunchi 
Cred că este vorba de reper
cusiunii* unui traumatism 
contractat In „Turul Slova
ciei*. Nemțeenu, le valoare*

Șl 
a făcut ce a putut Francisc 
Gera, un ciclist capricios, s-a 
comportat foarte slab. In mod 
special l-am lăsat la urmă pe 
Vasile Burlacu — liderul in
contestabil al echipei noas
tre, clasat In final pe locul 
20 — pentru că evoluția sa a 
fost o surpriză deosebit de 
plăcută pentru mine șl nu nu
mai pentru mine.

— In ceea ce-1 privește pe 
Vasile Burlacu, vă rugăm să 
încercați o caracterizare mal 
completă, mai amănunțită.

— La primul lui an compe
titions] în ciclismul de fond, 
Burlacu se anunță o autenti
că vedetă. în acest greu, 
foarte greu „Tur al Bulga
riei* el a reușit să se menți
nă aproape tot timpul la ni
velul celor mai buni rutieri 
din primul pluton. Modul 
cum a urcat în grelele etape 
de munte, acomodarea per
fectă Ia un rulaj rapid, parti
ciparea la acțiunile importan
te ale cursei l-au impus în rîn
dul membrilor caravanei a- 
cestei competiții internațio
nale.

— Socotind după modul 
cum a evoluat în primele sale 
mari competiții de fond, Va
sile Burlacu tinde mal mult 
decit șefia echipei sale de 
club.

— Firește. în viitorul sezon, 
•cest rutier s« va impune cu 
siguranță în fața exigențilov 
selecționeri și — nu mă în
doiesc — manifestind aceeași 
conștiinciozitate, aceeași dra
goste pentru ciclism, va reuși 
să obțină rezultate de valoare 
in marile întreceri 'internațio
nale. Am deplină încredere în 
talentul și in puterea de mun
că ale acestui om și sportiv 
serios.

Și noi.

EORCIIRS DE CANOTAJ 
PE LACUL HERĂSTRĂU 
Duminică, pa lactd Harta* 

trăn, sa vor disputa întrece» 
rlla din cadrai «oncursulal 
da canotaj academlo organizat 
da către clubul sportiv Rapid, 
în colaborare cu Comisia 
municipală de specialitate. 
Competiția, care este rezerva
tă Juniorilor, va începe la 
ora 8,30.

BlMBATA

BASCHET i Sala Flo- 
reasca, ora 171 Gupa 
României, Dinamo — 
Academia Militară, 
I.C.H.F. — Universita
tea Timișoara.

POPISE i Arena Voin
ța, ora 151 Finalele 
campionatului republi
can senioare șl juniori.

TENIS DE ®1MP i 
Teren Progresul, ora 
14,30 i Campionatul re
publican pe echipe mix
te, Progresul — Steaua.

CĂLĂRIE î Baza hi
pică Galea Plevnei, ora 
8—12,30 și 14,30 — 17,30: 
Finala campionatului 
național.

DUMINICA

*1

Hrlstach» NAUM

AUTOMOBILIȘTII 
LA START

• Astăzi dimineață, la ora 
9, din fața scolii de șoferi 
amatori București (Bd. Re
publicii 108), se dă startul 
festiv In prima ediție a „Ra
liului începătorilor*. La com
petiție tint înscrise 31 de 
echipaje, printre care și unul 
din P. Neamț. Automobiliștii 
vor parcurge circa 500 km 
pe traseul: București — Giur- 
geni — Mamaia — Călărași 
— București. Sosirea la Ma
maia va avea loc tot astăzi, 
Incepind cu ora 16. După o 
probă specială constînd din 
cunoașterea regulilor de cir
culație și după o noapte de 
odihnă, competitorii vor pleca 
duminică dimineață, din Con
stanța (startul In fața hotelu
lui Continental) spre Capita
lă. Aici, ei vor ajunge In 
jurul orei 15. Pe stadionul..a 
Metalul din Pantelimon, au- 
tomobilîțtii vor da un nou 
„examen* ; o probă de în- 
demînare ți de schimbarea 
unei roți la mașină.

Pe lista de înscrieri a ra
liului figurează un echipaj 
feminin (Melania Lascăr și 
Gabriela Nedelcu) ți cîteva e- 
chipaie „de familie* (soții 
Mircea îi Elena Toader, soții

Alexandru șl Olimpia Geor
gescu, soții Nioolae șl Anca 
Nicolau etc.). De asemenea, 
la Întrecere participă șl un 
„veteran*, generalul pensio
nar Vintilă Davidescu, In 
vîrstă de 80 de ani, care face 
echipaj, pe un Fiat 124, cu 
instructorul de automobilism 
Ilie Cepan de la Școala de 
șoferi amatori, organizatoarea 
competiției. Drum bun ți 
succes !

• „Raliul recoltei* desfășu
rat în organizarea filialei 
A.C.R. Cluj, s-a Încheiat cu 
următoarele rezultate (menți
onăm cîștigătorii pe clase) i 
A. Gaspar — T. Suciu (Re
nault 16); Fl. Băliban — D. 
Moga (Fiat 1300); L. Borbely 
— A. Orban 
Florescu — 
(Fiat 850).

• Ultima 
natului de coastă, care tre
buia să aibă loc la Feleac, 
s-a amînat pentru duminică 
19 octombrie. Ea se va dis
puta pe un traseu de 6 km 
între Rîșnov și Pîriul Rece. în 
urma acestei etape, se vor 
decerna titlurile de campioni 
republicani de viteză în coas
tă pe anul în curs.

(Renault 10); Gh. 
I. Stoianovici

etapă a campio-

FOTBAL I Stadional 
23 August, ora 15,301 
România — Portugalia.

POLO i Ștrandul Ti
neretului, ora 101 
I.E.F.S. — C.S.M. Meta
lul roșu Cluj, Steaua — 
Voința și Rapid — Di
namo.

RUGBY i Teren Ghen- 
cea, ora1 9,30 i Dlnamo— 
Rulmentul Bir Iad, 
Steaua — Agronomia 
Cluj (div. A).

POPICE i Arena Voin
ța, ora 8 i Finala cam
pionatului republican 
senioare perechi.

LUPTE I Sala Glu- 
lești, ora 10 t Reuniune 
din cadrul campionatu
lui diviziei A, greco- 
romane i Electroputere 
Craiova, Steaua, Rapid 
Buc.

TENIS DE CÎMP i 
Teren Progresul, ora 
8,301 continuare cam
pionatul republican 
echipe mixte.

CĂLĂRIE i Baza 
pică Calea Plevneî,
8—13,301 Finala cam
pionatului național.

ATLETISM i Stadio
nul Republicii, ora 
12,30 i Campionatul pe 
echipe div. A.

pe

hi- 
ora

înaltă fidelitate 
SUNET PERFECT 
CLARITATE MAXIMA

pe ecranul unui televizor
MIRAJ

— MIRAJ E 59—681 este un receptor de televiziune cu 12 canale și cu ecran mare — diago
nala 59 cm, prezentat într-o elegantă casetă furniruită, cu o linie asimetrică modernă.

— Strălucirea imaginii permite vizionarea în condiții excepționale a programelor.
— Difuzorul permanent dinamic asigură o reproducere de bună calitate a sunetului.
— Șasiul rabatabil folosit la construcția televizorului dă posibilitatea unei întrețineri și de

panări ușoare.
—- Prețul este de 5100 lei. Se poate cumpăra și cu plata în-12—18 rate lunare, cu un aconto 

de numai 765 lei.
— Membrii cooperativelor agricole de producție beneficiază de 12 rate lunare.

(2714)



Meciul România*-* Portugalia
(Urmart din pag. 1)

bun ea fotbaliști, ca oameni I 
în aceste condiții, victoria 

nu vă poate scăpa 1★
Și acum, ultime vești „teh

nice”.
Cu antrenamentul de Joi, 

fotbaliștii români și-au în
cheiat — de fapt — progra
mul de pregătire a Jocului cu 
Portugalia. Ieri, tricolorii au 
fost în vizită la studiourile 
de Ia Buftea, unde au vizio
nat un film.

Fără vreo surpriză — real
mente de ultimă oră—„11 “-le 
care va păși mîine, la ora 
15,30, pe stadionul „23 Au
gust" va avea alcătuirea știu
tă, adică! RĂJOUCANU — 
SATMAREANU, HALMA- 
GEANU, DAN, DELEANU, 
DINU, NUNWEILLER VI, 
DEMBROVSCHI, DUMITRA- 
CHE, DOBRIN, LUCESCU.

Spre deosebire de Angelo 
Niculescu, ferm șl consecvent 
în formația preconizată, ie- 
lecționerul Antunes oferă 
zilnic — probabil dipicmatic 
— variante noi. deosebite pe 
Ici, pe colo, ultima pe care 
ne-a scris-o ieri eu mina 
dumnealui pe blocnotes (DA
MAS — PEDRO GOMEZ, 
BATISTA, HUMBERTO, HI- 
LARIO, TOM, JOSE MARLA, 
NELSON, TORRES, EUSE
BIO, SIMOES) nefiind, nici 
ea, sută la sută sigură-,

Lulnd și acest „Joc“ ca a- 
tare, vom spune 
eu ochii noștri 
rnentul de ieri 
de pe stadionul

Ședința de antrenament a 
început cu rapide ture de în
călzire, punctate cu sărituri, 
genuflexiuni etc... Șef de co
loană a fost Eusebio, exem
plar la toate comenzile an-

ce am văzut 
la antrena- 

după-amiază 
„23 August*.

CE SPUN CALCULELE ?
8

trenorulul „Juca*. JuUo Cer- 
nadas Pereira. La această eta
pă a antrenamentului a lip
sit Torres, suferind âe șto- 
mae, care s-a f ucat totuși cu 
niște copil ia e poartă.

A urmat un med la două 
porți. pe o Jumătate de te
ren. Cu aparențe de hirțo- 
nealâ, ne-arr. dat seama că Jo
cul este totuși destul de se
rios abund clnd ’.-am virrt 
pe fundașul Humberto eulnat 
de o „bombă* a Iul Eueebio.

Ce fațete tehnice a prezen
tat mini-partida Lusitanilor 7 
Rapidă circulație a mingii, 
deplasare continuă a Jucăto
rilor, pase excepționale—

Calități, fără îndoială, bi
necunoscute.

O remarcă pentru tempe
ramentalul Nelson, care țâș
nește în atac ca un fulger. 
Despre Eusebio, c« să mai 
spunem 7 Este tot— Eusebio. 
Pîndește orice ocazie de 
și trimite cunoscutele-i 
chete".

Fără Îndoială că la
dai acestor Jucători, ea_de 
altfel și lui Torres, Simoes 
sau Josă Maria (mijlocașul 
care urcă mereu în atac), an
trenorii noștri le-au pregătit 
antidoturi tactice.

Amănunt nu lipsit de in
teres, la ora aceasta, selecțio
nerul Antunes îl preferă pe 
Simoes, atacant, dar bun și 
în Jocul de la centrul tere
nului, lui Joao Jacinto, vîrf 
prin excelență. Asta înseam
nă că selecționerul portughez 
nu disprețuiește pericolul ac
țiunilor 
române 
gure o 
ternică.

Altfel
citat" al portughezilor ascun
de și temeri serioase. Bine ar 
fi ca ele să se confirme — 
așa cum... dorim noi — mîine.

O știre de ultim moment i 
azi, fotbaliștii portughezi ur
mează să vizioneze, pentru 
deconectare, un film western...

„ra-

»pe-

cela 
ter- 
eșe- 
prin

Plednd de Ia actualul cla
sament al grupei I și luînd 
In considerație faptul că ur
mează să se dispute ultimele 
patru meciuri, se pune o în
trebare firească i în cite fe
luri poate arăta clasamentul 
final al grupei 7

Știind că fiecare din 
patru meciuri se poate 
mina prin victoria sau 
cui echipei gazdă, ori
med egal, rezultă 81 de po
sibilități. (De reținut că nu 
toate cele 81 de clasamente 
diferă total între ele, întru- 
cît aceeași configurație a cla
samentului șl deci o anumi
tă repartiție a punctelor se 
pot obține pe căi diferite; 
astfel se poate ajunge la si
tuația de egalitate perfectă 
— toate echipele cu cite 6 

două căi i 1. 
egal cu Por- 
învinge Gre- 

lnvinge Elve-

puncte — pe 
România meci 
tugalia, Elveția 
cia, Portugalia 
ția, Grecia învinge Româ
nia ; 2. Portugalia învinge 
România, Grecia meci nul cu 
Elveția, Elveția med nul cu 
Portugalia și România meci 
nul cu Grecia...),.

Revenind la cele 87 de po
sibilități, vom constata că ele 
se repartizează astfel l 

I calificare pentru 
32 posibilități.

1 calificare pentru 
t4 posibilități

calificare pentru
10 posibilități 

calificare pentru 
lia i 3 posibilități
| baraj i 22 posibilități. 
Ș- Cele 22 de situații care 
conduc 
astfel i.

baraj
19 posibilități 

baraj între
posibilitate 

baraj între
2 posibilități.

Cele 19 alternative 
barajul între două 
sint astfel repartizate I

baraj România — Elveția i
7 posibilități 

bara] România —
B posibilități

baraj România - 
galia I 3 posibilități

România t

Grecia i

Elveția i

Portuga-

la baraj se subdlvid

între două echipe i

trei echipei I

patru echipe i

privind 
echipe

Grecia i

Portu-

Elveția i 2

calificare sigură
16 posibilități de
2 posibilități de

baraj Grecia 
posibilități

baraj Grecia — Portugalia i 
2 posibilități.

Să vedem, în încheiereț ce 
posibilități oferă echipei Ro
mâniei un anumit număr de 
puncte i

9 puncte I
8 puncte i 

calificare șl
baraj cu Elveția.

7 puncte i 7 posibilități ca
lificare, 13 — baraj, 6 — 
insucces.

6 puncte I 2 posibilități 
baraje (a cite 4 echipe).

5 puncte t nici o șansă.
Să sperăm că din acest 

calcul al probabilităților, e- 
chipa noastră națională va 
găsi varianta optimă pentru 
a ne califica la turneul fi
nal

ofensive ale echipei 
și se 
zonă

gindește să asi- 
rr.edianâ pu-

al C.M. Mexic 1970.

ing. Silviu ȘUTEU 
Vasile ANDREESCU

spus, optimismul „re-

Iert, a fost rfnd«I oaspeților portaphasi, wdanători. jMettort yi ziariști, «d ne viziteze la redacție. înainte de plecare, o amin
tire realizată de fotoreporterul nostru AUREL KEAGU.

(Urmare din pag. 1)

Am găsit titlul pentru 
ediția de luni a ziarului !

ExpLcârz taeXir~rtor fotba
liști lusitani, prin ir. lermediul 
amabililor lor dirigenți, că am 
solicitat jucătorilor români o 
idee de titlu per.tr-j ziarul de 
luai și că le facem și lor a- 
ceeași rugăminte. Dr. Antunes 
și dr. Jose Ataide, reprezen
tantul Ministerului Educației 
Naționale din Portugalia, în
cearcă să—, ajute pe sportivi. 
Nelson și Jose Maria se sfă
tuiesc in șoaptă, ciad izbucneș
te Batista :
- Evnka! Iată titiul: .ÎNCĂ 

O ECHIPA LATINA CALIFI
CATA PENTRU MEXIC 7*

Toată lumea aplaudă. Batista

Da mat,

Portughezii vozuți de 
RADULESCU

Sus : Torres i Jos :
Simoet, Gomez, Hîlarto, Joii 

fiMaria, Eusebio, Nelson
Batista.

CĂRȚILE LOR DE VIZITĂ
• RADUCANU NECUI.A (Rapid 

București) — portar — 23 do ani, 
1,89 m, 91 kg, necăsătorit — 4 ori 
internațional A.
• ARISTICA GHIȚA (Dlnatno 

Bacău) — portar — 29 ani, 1,83 m, 
82 kg, căsătorit, Un copil — 1 A.
• LUDOVIC SATMAREANU 

(Steaua București) — fundaș — 
25 ani, 1,85 In, 83 kg, necăsătorit
— 14 A.
• BUJOR HALMAGEANU 

(Steaua București) — fundaș — 
28 ani — 1,82 m, 76 kg, căsătorit, 
1 copil — 16 A.
• COE CONSTANTIN DAN (Ra

pid București) — fundaș — 28 ani, 
1,88 m. 82 kg, căsătorit, un copil
— 36 A.
• NICOLAE LUPESCU (Rapid 

București) — fundaș — 29 ani,
l, 78 m, 72 kg, căsătorit, un copil
— 3 A.
• AUGUSTIN PAX DELEANU 

(Dlnamo București) — fundaș — 
25 ani, 1,73 m, 66 kg, căsătorit — 
9 A.
• MIHAI MOCANU (Petrolul 

Ploiești) — fundaș — 27 ani, 1,77
m, 72 kg, căsătorit, un copil — 
21 A.
• COHNELIU CONSTANTIN 

Dinu (Dinamo București) — mij
locaș — 21 ani, 1,79 m, 70 kg, ne
căsătorit — 10 A.
• RADU NUNWEILLER (Dina- 

mo București) — mijlocaș — 25 
ani, 1,79 m, 69 kg, necăsătorit — 
8 A.
• VASILE GERGELY (Dina- 

mo București) — mijlocaș — 28 
ani, 1,71 m, 67 kg, căsătorit, doi 
copil — 32 A.
• EMERIC DEMBROVSCHI (Dl

namo Bacău) — extremă — 24 ani,
l, 76 m, 68 kg, necăsătorit — 7 A.
• FLOREA DUMITRACHE (Dl

namo București) — vîrf central — 
21 ani, 1,'.4 m, 63 kg, necăsătorit,
— 8 A.
• NICOLAE DOBBIN (F.C. Ar

geș) — vîrf central — 22 ani, 1,82
m, 76 kg, căsătorit, un copil — 
18 A.
• MIRCEA LUCESCU (Dinamo 

București) — extremă — 24 ani, 
1,76 m, 70 kg, căsătorit, un copil
— 19 A.
• FLAVIUS DOMIDE (U.T.A.)

— vîrf centrai — 23 ani, 1,82 m, 
74 kg, căsătorit, un copil — 4 A.
• MARIN TUFAN (Farul Con

stanța) — vîrf central — 27 ani, 
1,72 m, 71 kg, căS: *Orit — 2 A.
• ALEXANDRU NEAGU (Ra

pid București) — vîrf centra! — 
21 ani, căsătorit, un copil — de
butant.

........................   n .....

ANTONIO DAMAS (Sportinp - 
portar — 22 ani, 1,78 m, 7» kg, că
sătorit, are un copU — de 3 ori 
internațional A.

SILVA ARMANDO (Braga) — 
portar — 30 ani, 1,75 m, 74 kg, 
căsătorit, 2 copil — debutant.

MANUEL PEDRO GOMEZ (Spor
ting) — fundaș — 28 ani, 1,68 m, 
70 kg, căsătorit — 6 A.

JOAQUIM CONCEIțAO (Vitoria 
Setubal) — fundaș — 27 ani, 1,78 
m, 69 kg, căsătorit, 2 copii — SA.

BATISTA 
ig) — fundaș — 2S ani, 
72 kg, căsătorit — 11 A.

JOSE ALEXANDRE 
(Sporting) 
1,78 m, C

COCLHO HUMBERTO 
— fundaș — 18 ani, 1,80 
necăsătorit — 2 A.

(Benflea) 
m, 75 kg.

CONCEIțAO HILARIO (Spor
ting) — fundaș — 30 ani, 1,70 m, 
69 kg, căsătorit, 1 copil — 34 A.

FRANCISCO CALO (Sporting)
— fundaș — 23 ani, 1,78 m, 75 kg, 
căsătorit, 1 copil — 2 A.

ANTONIO OLIVEIRA-TONI
(Benfica) — mijlocaș — 22 ani, 
1,80 m, 79 kg, necăsătorit — 4 A.

VITOR MANUEL GONțALVES 
(Sporting) — mijlocaș — 24 ani. 
1,70 m, 64 kg, căsătorit, 1 copil
— debutant.

JOSE MARIA (Vitoria Setubal) 
— mijlocaș “ 
kg, necăsătorit —

28 anl, 1,70 m, 70 
2 A.

JOAO JACINTO 
bal) — 
66 kg,

extremă — 
căsătorit, 1

(Vitoria Setu-
24 ani, 1,84 m. 
copil — 4 A.

JOSE
central __ . .
căsătorit, 1 copil - 8 A.

TORRES (Benfica) — vlrf 
— 31 ani, 1,88 m, 82 kg,

FERREIRO DA SILVA EUSEBIO 
(Benfica) — vtrf central — 27 ani, 
1,77 m, 81 kg, căsătorit, 2 copii 
— 43 A.

COSTA SIMOES (Benfica) 
extremă — 25 ani, 1,63 m. 63 
căsătorit, 2 copil — 33 A.

FERNANDES NELSON (Spor
ting) — vîrf central, 1,69 m, 68 kg, 
căsătorit, 2 copii — 1 A.

f

J

Fotbalul portughez și criza 
lui sub lupă

Și radio.-eporterul 
.Jucătorii de 1» 

echipa portugheză

experiența internațională a 
celor de la Benfica și nici si- 
guranța lor tehnică. Sint buni, 
nimic da zis. Dar este cu to
tul altceva decit Benfica in 
zilele ei de glorie !"

Sîntem alături de

Inîarvine și dL Silva Perei-, 
ra. ccrxkică tonii genera] al de
legației fotbaliștilor portughezi: 
„In stirțit.. Vom vedea dumi
nică seara dacă am ieșit sau 
nu din criză !”

Pronosticuri, pronosticuri...

Oaspețil sint foarte drcum- 
specți la acest capitol. Părerea 
generală este că România are 
prrta șanșă șl că dacă fotba- 
liștti români ratează calificarea, 
atunci Portugalia va fi pre
zentă pe lista tragerilor la

sorți ale F.I.F.A. pentru seriile 
turneului final. Interesantă ni 
se pare opinia după care 5,mo- 
mentul Setubal” a fO6t mal 
folositor românilor decît por
tughezilor. Și aceasta deoarece 
în Portugalia abia se încheiase 
etapa dureroasă a ajungerii de 
Ia amărăciune la luciditate și 
iar s-a atins limita unui ne
fondat entuziasm. în schimb, 
noi românii, am primit un j,duș 
rece1' 
optică sănătoasă, pe care 
dorim confirmată duminică 
imensa tabelă de marcaj de 
stadionul ,,23 August”.

tocmai la timp, Este o 
o

pe 
la

SITUAȚIA LA ZI IN GRUPA
A PRELIMINARIILOR C.M

JOCURI DISPUTATE

12 octombrie 1968, Basel i 
Elveția — Grecia 1—0 (1—0).

27
na:
3-0

23 
rești 
2-0

11
Grecia 
(2—1).

16 aprilie 1969. Lisabona i 
Portugalia — Elveția 0—2 
(0—2).

16 aprilie 1969, Atena i 
Grecia—România 2—2 (0—0).

4 mai 1969, Porto l Portu
galia — Grecia 2—2 (0—0).

14 mai 1969, Lausanne i El
veția — România 0—1 (0—1).

octombrie 1968, Lisabo- 
Portugalia — România 
(2—0).
noiembrie 1968, Bucu- 

i România — Elveția 
(0—0).
decembrie 1968, Atena i 

Portugalia 4—2

CLASAMENTUL GRUPEI

CLASAMENTUL 
GOLGETERILOR

L
2. 
X.
4.

ROMANIA 
GRECIA
ELVEȚIA 
PORTUGALIA

4
4
4
4

2
1>
1

S
4
4
3

AU MAI RAMAS DE JUCAT

Miine, la București i Româ
nia — Portugalia.

15 octombrie 1969, Salonic t 
Grecia — Elveția.

2 noiembrie 1969, Berna 1 
Elveția — Portugalia.

16 noiembrie 1969, Bucu
rești ! România — Grecia.

voi!
Rinduri adresate jucătorilor din partea publicului spectator

ORA „H" te apreple paml 
neobișnuit de repede. Ne-a cu- 
pr.na nerteoarea. Tou cel ce 
iubesc eu adevărat fetbaiui (ți 
eme știe cit de mare este numă
rul lor I T) așteaptă marea par
tidă eu dorința fierbinte de a 
aplauda victoria tricolorilor.

Avem In față, fci birou, zed 
de scrisori. Ne-aal seri» oameni 
dia toate eo’.țurEe țării, munci
tori. i.-.gtnert ș! medici, stadențl 
șl elevi. Toți măr-.unaesc sincer 
că așteaptă importanta partidă 
cu nerăbdare și doresc din suflet 
tu ceea reprezentanților noștri 
Indiferent că se vor afla In tri
bunele stadionului ,J3 August" 
sau Ia fața micului ecran, gindu- 
rue inimile lor vor fl ală
turi de băieții no»trl. Prin inter
mediul ziarului ..SPORTUL* au 
ținut să le adreseze fotbaliștilor 
cuvinte de îmbărbătare. să le 
vrere succes șl... drum bun In 
Mexic. Dar. ..să le dăm cuvîn- 
tul* unora dintre aceștia, acor- 
dind prioritate unei reprezentante 
a... sexului frumos.

MARIA STANESCU. str. Agri
culturii in. București : 
băieți, aș vrea ca anul 
fotbalul -omânesc sd-ml 
mia, cft șl celorlalți 
d'.n țara r.oastri. deplină satis
facție Totul depinde de vot. Suc
ces Luce scule, succes Dobrine, 
succes Dumitrache

ING. C. CHIRIAC. arbitru in
ternațional de box. București : 
„Peste câteva ore intraft In vii
toarea uneia din cele mal aprige 
dispute din cariera voastră. Pa- 
țaportul pentru Mexic așteaptă 
încă două „vize", dintre care 
cea portugheză este hotărâtoare. 
Sintem convinși cd nu veți drd_ 
mul efortul, sudoarea șl dăruirea. 
cd vd veți angaja în decisiva 
încercare sportivd cu toată prii 
ceperea și hot'rtrea voastră. 
Stnteți cei eare ați reușit întot
deauna să treziti pasiuni In 
jurul vostru. să vă formați 
multi prieteni devotați, capabili 
si vd susțind paști spre victorii, 
sd vd transmită îmbrățișarea 
caldă cum nrumal parlnfil știu 
sd o tacă copiilor lor. Tu, Dane, 
căpitan de plai, Imbărbătează-țl 
oștile I Tu, Dinule. și ceilalți 
din... .ștefan cel Mare", pregd- 
Hțt-vă de atac ! DObrine, arată 
tuturor cit de frumoase și rod
nice stnt unduirile cristaline ale 
Argeșului I Voi, din ariergardă, 
pregătiți „baricadele" I Sus trico
lorul patriei f*

MIHAI ZORA, Magistrala Nord- 
Sud. nr. 18, București : „Dragii 
mei, stnt unul dintre sutele de 
mtt de iubitori ai fotbalului, ce 
se află de fiecare dată alături de 
VOI Nu-mt amintesc să fi dorit 
mat mult ca acum victor echi
pei noastre naționale. 'entru 
aceasta m-am pregătit șl eu mal 
mult ca oricind. împreună eu 
toți spectatorii — șl tor vreau 
sd mă adresez — să încurajăm 
frenetic pe reprezentanții noștri. 
Să fim încontinuu un „vulcan 
in erupție", mai ales in momen-

„Orc?! 
acesta 
adurd 

suporteri

tel» grf.e. «i peste stadion si 
~isune timp de 80 de minute, 
HAI ROMANIA I Dragi jucători, 
duminică ne vom strădui să vd 
innflim dorința noastră arză. 
toart da a obține marea «I pre- 
• ioom victoria.

CONSTANTIN MEREUȚA. com. 
Zăpodenl, Jud. Vaslui: „Dragii 
-aștri sportivi, vd scriu tn nume
le unor colegi. Eu am numai 12 
cm. dar «(ni un bun sportiv și 
un paștonat spectator. împreună 
eu colegii de școala șt prietenii 
de joacă, urmărim meciuri la 
tetevtzcr șt v-am văzut de atllea 
ori cum jucați. Am fost îngrijo
rați clnd am auzit ci Dumitrache 
e accidentat, ti uram sd se facă 
bine, iar vouă vă dorim mult 
rucces. Victoria ne-ar umple 
inimile de bucurie. La Zăpodenl 
va fi mare sărbătoare, 
vrea ca scorul sd fie 3—1 
noi. Mă semnez : 
Mereu id".

H. RUNCEANU. Brăila : 
succes, băieți I Avem 
in voi, 
posibilttdti 
tn preajm

Eu as 
pentru 
Costel

„MUlt 
încredere 

cunosdndu-vă marile 
de a vi mobiliza 

... preajma unor jocuri grele. 
Gtndițt-vă la marea tzbtndă de 
ia Lausanne și aceasta vd va da 
puteri noi. Așteptăm un 
de calitate, încununat 
două puncte pe care

fotbal 
de cele 

să le

I

Dumitrache (Ro-3 goluri i 
mânia);

2 goluri i 
(Portugalia), 
(Grecia), Vuilleumier (Elve
ția) ;

1 gol i Quentin (Elveția), 
Joao Jacinto, Peres, Jose Au
gusto (Portugalia), Domide 
(România), Papaioanou, Bo- 
tinos, Efetereadis (Grecia).

Autogoluri i Torres (Portu
galia) pentru Grecia ; Mi
chaud (Elveția) pentru Româ
nia.

Jacinto, Eusebio 
Dedes, Sideris

Boc a fost casată!
ședința de
Militar Teritorial a ca-

feri. Tribu-în 
naiul 
sat sentința Tribunalului Mi
litar din București împotriva 
fotbalistului ALEXANDRU 
BOC, găsind-o nefondată și 
a trimis dosarul Procuraturii 
Militare spre noi cercetări.

AZI, ULTIMA ZI
PENTRU CONCURSUL

PRONOSPORT DE MllNE I

adăugim tn clasament tn drep. 
tul echipei ROMÂNIEI".

COLECTIVUL DE MEDICI ȘI 
ASISTENȚI, ‘ ’
pedie. spitalul 
București : .. 
12 octombrie 1969 să 
ca o pagini de aur tn 
«portului românesc.

serviciul de orto- 
Brfncovenese, 

„Dorim ca ziua de 
' rămână 

li torta 
Sintem

colegi ai doctorului D. Tomescu 
și de multe on am fost aldturi 
de el ‘ ‘ “ 
depus 
Citații 
cdlorll lotului. Șt In aceste mo
mente vrem sd le transmitem 
sportivilor noștn atenția cu 
care-i înconjurăm, amlntlndu-le 
speranța noastră cd ziua de 
mttne ne va aduce marea bucu
rie pe care toți iubitorii fotbalu
lui o așteaptă".

V. CORNEANU, coop. „Munca"; 
orașul Cimpina : „In România 
se joacă fotbal de zeci de ani 
șt. lată, a venit ziua marii afir
mări. Doresc băieților deplină 
reușită in tentativa de calificare 
in turneul final al campionatului 
mondial. Stnt convins că vor 
lupta cu o mare ambiție, dornici 
să arate tn fața unul adversar 
valoros potențele pe care fot
balul românesc le are".

VIOREL VASILESCU, elev, 
clasa a XII-a, Liceul 43 București :

la eforturile pe care le-a 
pentru recuperarea capa- 
fizice a unora dintre }u-

„Sint unul dintre zecile de mii 
de elevi care îndrăgesc acest 
sport. Duminică nu voi lipsi de 
la stadion șl voi fl alături de 
entuziastul 
tator pentru a încuraja 
Romăniel In drumul ei 
Mexic. Doresc ca fotbalul româ
nesc să facă acest mare pas. 
Avem o echipă tlnără, iar noi; 
tineretul, am tndrăgtt-o șl sîntem 
alături de ea. Cum noi ne stră
duim să trecem la școală fiecare 
examen cu note bune, așteptăm 
ca și jucătorilor să le 
acorda duminică,; 
fluier al arbitrului;

$1 voi fi alături 
nostru public spec, 

echipa 
spre

putem 
după ultimul 

nota 10".

*
Ne-am oprit aici, 

mai permite să 
alte gîndurl, dorințe șl Îndem
nuri din partea celor ce încon
joară cu dragoste pe purtătorii 
tricoului național. La intîlnlrea 
ce a avut loc joi seara !n re
dacția noastră, le-am spus jucă
torilor că poștașul îșl descarcă 
mereu tolba plină pe birourile 
din redacția ț,Sportului". Și băie
ții au înțeles că toată lumea 
e lingă el.

Spațiul nu 
transcriem

ne 
Gi

Constantin ALEXE

Concursul Pronosport de 
mîine are în program meciul 
internațional România — Por
tugalia din cadrul prelimi
nariilor Campionatului Mon
dial de Fotbal și meciuri 
din campionatul italian A și 
B. Un concurs interesant la 
care puteți obține premii 
mari.

Nu uitați I Astăzi este UL
TIMA ZI pentru depunerea 
buletinelor.

Iată acum programul con
cursului Pronosport nr. 42 de 
duminică 19 octombrie 1969» 
11 Electroputere Craiova — 
Metalul Hunedoara ; II i Chi
mia Suceava — Politehnica 
Galați : III i Poiana Cîmpi- 
na — Metalul București ; IVi 
Dunărea Giurgiu — Sportul 
Studențesc București; V i 
Minerul Baia Mare — C.S.M. 
Sibiu; VI i Olimpia Satu 
Mare — Ripensia ; VII î Bo
logna — Bari ; VIII i Bres
cia — Verona ; IX : Cagliari 
— Internazionale ; X i Lane- 
rossi — Juventus ; XI : La
zio — Fiorentina; XII i 
Sampdoria — Napoli ; XIII» 
Torino — Palermo.

Cinci optimiști realiști...
CORNELIA 

denti, anul 
electronici

PETRESCU 
IV,

stu-
Facultatea de

ci stnt fată, si 
place foarte mult 
nu numai ci imt

„Cu toate 
știți ci tmi 
fotbalul. Șl 
place, dar, zic eu, mă și... pricep. 
Vd pot da șt scorul meciului 
cu Portugalia : 3-0 pentru noi.
Daci vreți, vi pot și argumenta. 
I-am învins noi pe lusitani, la 
21 noiembrie 1965, pe ;,23 Au
gust", cu 2-0 2 l-am învins. E 
toată lumea de acord că „trupa" 
pe care o prezintă 
Antunes e mal slabă 
a lui Otto Gloria 2 Este, 
e toată lumea 
„băieții minune'
Niculescu slnt cu o clasă peste 
echipa lui Iile Oană 2 Sigur că 
da. Atunci, am sau nu dreptate 2 
Ce să mat vorbim, 3-0 șt plecăm 
In tare lui Montezuma".

mit copiii. Dar ce. ai noștri vor 
sta cu mllnlle tn sin ? Afi notat 
că Dan i-a mai luat o dată 
tricoul lui Eusebio 2 Vă spun eu, 
după „miercurea neagră" va veni 
„duminica de carnaval". Și
acum, un sfat pentru... responsa
bilii de - --
grijă să 
creție...

restaurante: să albi
găsim șampanie la dis-

PAVEL 
ta revista

TÎNJALA, fotoreporter 
„Viața studențească".

LOTO

CONSTANTIN 
ofifer M.F.A.

mttne dr. 
decit cea 

Apoi, 
de acord că 

ai lui Angelo

ALINESCU,

„Ascultați-mă pe mine, n-avem 
probleme cu portughezii. Am 
rezistat noi pe Wembley și n-o 
si teșim cu fața curată aid, In 
blrlopul nostru... 2 Declarațiile 
lui Eusebio 2 Ta vești. Vorba 
ceea. „curaj gămă că te tai". 
Vor ataca din primul pini tn 
u’Utnuj minut.? Boema de adop-

I

■„Drept să spun, am niște 
emoții... Toată săptămâna mal 
mult m-am chinuit decit am 
dormit. Nu-i știți pe fotbaliștii 
noștri ? Clnd ți-e lumea mai 
dragă șl... calificarea mai aproa
pe, atunci o fa și mai de oaie. 
Nu ne-o făcură așa in meciul 
cu echipa R. D. Germane 2 Dar 
acum s-a terminat, li batem pe 
portughezi șt gata I Și dacă n-o 
fi așa. mă jur pe Rapidul meu 
că nu mă mal duc la fotbal. 
Asta, bineînțeles, pînă la meciul 
cu grecii, fiindcă pe ei, orice 
s-a\ zice, n-avem cum să nu-t 
batem șl... tot Rădueanu et 
comp, vor traversa Oceanul. De 
asta sint sigur... cum stnt sigur 
Că mă cheamă Ttnjali".

„Că n-avem echipe de club 
asta e altă căciulă. Dar avem, 
dom’le, națională I Ce, parcă 
la tenis mai avem pe altcineva 
In afara lut lliuță Năstase și a 
Iul Țiriae și tot am ajuns In 
finala „Cupei Davis". Nu vreau 
să zic prin asta că România va 
ajunge in finala campionatului 
mondial. Asta ar fi prea de tot... 
Dar tn semifinale ml se pare 
ceva realizabil. Mă contrazice 
cineva 2 Dacă-l găsiți, trimltețt-l 
l^mine. De vreo două săptămlni 
<fiut să găsesc 
meargă 1 '
mina lui

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA DIN 10 OCTOM

BRIE 1969
EXTRAGEREA I ! 58 41

49 56 66 88 57 76 16 42 36 14

Fond de premii: 496 807 lei.

A II-A I
77
256 653' lei.
la această

MATEI 
Institutul

unul care sa
contra 10 cu mine, pe 

Eusebio și In zadar...

CAZACU, cercetător la 
de istorie „N. Iorga*

VELICU RADINA, existent 
universitar la Academia „Ștefan 
Gheorghiu^ —

„Nu știu dacă vom reuși să-i 
batem pe portughezi dar, stnt 
sigur, nici et nu ne vor bate. 
Știți cum va fi acest meci 2 
Acum ori niciodată. Dan, cu 
pteptu-i de oțel, va face un zid 
prin care nu vor putea trece 
nici zece Eusebio. Totul depinde 
de Dumitrache. Măcar o dată 
să-l ș,păcălească" pe Damas șl 
vom termina gnupa cu 0 puncte. 
Dar; chiar și numai eu 8, tot nu 
e cazul să avem emoții. Nu bat 
elvețienii la Salonic cum nu stnt

EXTRAGEREA
87 76 53

Fond de premii :
Plata premiilor

tragere se face astfel:
În Capitală : de 

tombrie pînă La 
1969 inclusiv.

In provincie t 
tombrie pînă la 
1969 inclusiv.

24

de
24

la 18 00- 
noiembrie

la 21 oo- 
noiembrie

Cu prilejul meciului inter
național de fotbal România 
— Portugalia, Administrația 
de Stat L'oto-Pronosport oferă 
prin tragere la sorți unuia 
din spectatori o minge de 
fotbal cu autografele tuturor 
jucătorilor ți antrenorilor 
echipelor- Mingea va fi ofe
rită in pauza meciului.



T. STAMA și V. STAMATE transmit din Havana

Echipa U.R.S.S. campioana mondială Ia sabie
Sabrerii români au obținut un onorabil loo V

Pentru a 4-a oară în cursul 
acestor campionate mondiale 
de scrimă, sportivii sovietici 
au urcat cea mai înaltă 
treaptă a podiumului de pre
miere. Echipa lor de sabie 
a dispus, destul de ușor, în 
finală de reprezentativa Po
loniei cu 9—2 (Sidiak 5—2 
cu Nowara și Grzegorek; 
Vinokurov 5—2 cu Kawecki, 
5—3 cu Pawlowski, 5—4 cu 
Nowara ; Nazlîmov 5—3 cu 
Grzegorek; Rakita 5—2 cu 
Grzegorek, 5—4 cu Majewski, 
5—3 cu Nowara). Singurele 
victorii ale sabrerilor polo
nezi sînt opera lui J. Paw
lowski (5—2 cu Sidiak și 
Nazlîmov).

în semifinale, echipa Uniu
nii Sovietice întrecuse forma
ția Italiei cu 9—2, în timp 
ce trăgătorii polonezi au 
reușit să dispună cu 9—7 de 
reprezentativa Ungariei.

In meciul pentru locurile 
5—6, echipa țării noastre a

realizat o netă victorie (9—0) 
în fața selecționatei Japo
niei. Este un rezultat remar
cabil, țlnînd seama de fap
tul că sabrerii români se 
aflau la prima lor prezență 
într-o competiție internațio
nală de mare anvergură.

Proba individuală de spa
dă a furnizat o cascadă de 
surprize i G. Kulcsar (Unga
ria), campion olimpic, G. Sac- 
caro (Italia), cîștigător al me
daliei de bronz la J.O., Jacques 
Brodin (Franța), cîștigătorul 
Cupei Monal-1969 au pără
sit competiția în turul II, ca 
și reprezentanții țării noas
tre Pongraț, Istrate, Moldan- 
schi și Marinescu (cel de-al 
cincilea, Sepeșiu, fiind eli
minat chiar din primul tur).

De remarcat că, în primul 
tur, A. Pongraț a totalizat 
4 victorii, clasîndu-se înain
tea italianului Saccaro (3 v). 
Au mai evoluat onorabil în 
primul tur i Al. Istrate, N.

TURNEUL DE BOX DE LA BERLIN

ION MONEA ÎNVINS
DE KNUT ANDERS (R.D.GJ
BERLIN, 10 (prin telefon). 

La Verner Seelenbiender Halle 
din Berlin continuă 6ă 6e des
fășoare marele turneu interna
țional de box, la care participă 
pugiliști de valoare din Bul
garia, Cehoslovacia, Cuba, Da
nemarca, Anglia, Olanda, Po
lonia, Suedia, România, Unga
ria, U.R.S.S. și R.D. Germană.

în prima gală, Constantin 
Ciucă l-a eliminat pe polone
zul Witek, un tînăr de 18 ani, 
care a luptat cu multă ambiție. 
Primele două runduri au fost 
egale, însă în ultimul campio
nul european a forțat victoria, 
punctînd cu 6erii rapide la cap 
și plex. Ciucă a ciștigat cu 
5—0, însă este departe de forma 
pe care a avut-o la campiona
tele europene. Monea s-a pre
zentat nepregătit, după părerea 
noastră, la acest turneu. El a 
fost întrecut de K. Anders 
(R.D.G.) cu 3-2. Monea a bo
xat economic, in prima repriză, 
în a doua, superioritatea sa a 
fost vizibilă, dar in ultimele 
3 minute el a dat semne de 
oboseală, aruncîndu-se asupra 
adversarului, permițîndu-i aces
tuia 6ă ia inițiativa și să punc
teze dar cu cîteva directe de 
dreapta. Aurel Mihai l-a eli
minat pe sovieticul Pohidake, 
după 9 minute de luptă, in 
care i-a plasat acestuia zeci 
de contre de stingă la cap. So
vieticul a menținut ritmul în 
toate reprizele, întețindu-și 
atacurile în rundurile II și 
III. Deseori a făcut-o, insă, pe
riculos, cu capul înainte, fapt 
pentru care a și fo6t avertizat 
de arbitrul Hertel (R.D.G.).

Paul Dobrescu a întîlnit un 
adversar incomod : Margadici 
(Bulgaria), care s-a deplasat 
și a eschivat permanent. Bo
xerul nostru a plasat cîteva 
directe de stingă la figură, 
însă, in general, tirul 6âu n-a 
fost precis. Cu vitalitatea-i re
cunoscută, Dobrescu l-a obli
gat pe bulgar să bată în re
tragere. După ce a fost aver-

tizat de două ari de arbitrul 
italian De Salotis, Margadid 
a fost descalificat, in urma 
unuia dintre atacurile sale cu 
capul, la care Dobrescu a ie
șit cu arcada spartă. în reuniu
nea de joi seară, medaliatul 
cu bronz la C.E. de la Bucu
rești, Richardson (Anglia), l-a 
învins pe Stanef la puncte. 
Lupta a fost aprigă. 6-au schim
bat lovituri dure, englezul im- 
presionînd printr-o mare vita
litate și o tehnică superioară. 
Silberman l-a întrecut pe Cerny 
(Cehoslovacia), tn rundul III, 
el și-a trimis adversarul la 
podea. Acesta, după numără
toare, s-a ridicat, dar o nouă 
lovitură în ficat l-a pus k.o. 
Anghel Iancu a pierdut parti
da cu Limant (R.D.GJ. To
tuși, nu i se poate reproșa ni
mic, deoarece a luptat cu mult 
curaj.

în semifinale vor boxa Citi
ră, Dobrescu, Aurel Mihaf și 
Silberman. Acesta din urmă 
îl va întîlni pe cubanezul 
Betancourt.

Marinescu ți St. Moldanschî 
(3 v). I. Sepeșiu, realizînd 
numai două victorii, a pier
dut calificarea I* turul ur
mător.

în turul II al eliminărilor, 
Istrate avea să-1 acompanie
ze pe 
Kulcsar, 
Saccaro 
exil din 
medalii.
Moldanschi au ‘terminat pe 
ultimul loc în grupele lor,, 
părăsind competiția.

Sferturile de finală ale pro
bei s-au soldat cu următoa
rea situație în fiecare din 
cele patru grupe i

Grupa I: Nikanclkov 
(U.R.S.S.) 5 v ; Andrzejewski 
(Polonia) 3 v ,- Loetscher (El
veția) 2 v; Jeanne (Franța)
2 v ; Fenyvesy (Ungaria) 2 v ; 
Testoni (Italia) 1 v. Grupa a 
Ii-a: Kriss (U.R.S.S.) 4 v; 
von Essen (Suedia) 3 v ; Nie- 
laba (Polonia) 3 v; Muzio 
(Italia) 2 v ; Kauter (Elveția) 
1 v; Matwiejew (Polonia)
1 v. Grupa a III-a: Paramo- 
nov (U.R.S.S.) 4 v; Jacobson 
(Suedia) 3 v; J. P. Allemand 
(Franța) 3 v; Urlig (R.D.G.)
3 v ; Gonsior (Polonia) 1 v ; 
Trost (Austria) 0 v. Grupa a 
IV-a : Schmitt (Ungaria) 4 v ; 
Ladegaillerie (Franța) 3 v; 
Bretholz (Elveția) 2 v ; Vale
tov (U.R.S.S.) 2 v; Jonsson 
(Suedia) 2 v; Jay (Anglia)
2 v.

în semifinale s-au califi
cat ! Nikancikov. Kriss, Pa- 
ramonov (U.R.S.S.), Andrze
jewski. Nielaba (Polonia), 
Loetscher, Bretholz (Elveția), 
von Essen, Jacobson (Suedia), 
J. P. Allemand. Ladegaillerie 
(Franța), P. Schmitt (Unga
ria).

campionul olimpic 
Iar Pongraț pe G. 

tn neașteptatul lor 
zona luptei pentru 

N. Marinescu și St

Boxerii iranieni

in România

R. POPESCU

La 14 octombrie, va sosi 
In tara noastră reprezentati
va de box a Iranului. Pugi- 
liștii iranieni vizitează pen
tru prima dată România. Ei 
vor întflni la 
la București, 
de tineret a 
vanșa acestei 
disputa două 
ziu, la Brașov.

16 octombrie, 
reprezentativa 

României. Re- 
partide se va 
zile mai Ur

BERLINUL OCCIDENTAL: GlJU CALIFICAT PENTRU FINALE
POPA ÎNVINS

BERLINUL OCCIDENTAL, 
10. — Pugilistul român Ni- 
colae Gîju (cat. pană) s-a 
calificat în finala turneului 
internațional de box din Ber
linul Occidental, urmînd să 
se întîlnească cu kenyanul 
Moogwa. în semifinale, Gîju 
a obținut o victorie clară la 
puncte (5—0) în fața japo
nezului Okamoto. Boxerul 
român, scrie corespondentul

agenției SID Dusseldorf, a 
entuziasmat asistenta prin 
tehnica și eschivele sale, care 
l-au împiedicat pe agresivul 
Okamoto să puncteze.

In finala categ. semimijlo- 
cie, Popa a fost învins de 
kenyanul Atan (decizie 2—3).

în limitele categ. cocoș, en
glezul Piner l-a învins la 
puncte pe Yadigar (Turcia).

PRIMA VICTORIE A SELECȚIONATEI EUROPEI DE TENIS DE MASĂ

MARIA ALEXANDRU A CÎSTIGAT DOUA MECIURI TN 
UNE DE LA NAGOYA

CEA DE-A DOUA REUNI.

SECRETUL NOSTRU E GENIUL
(Urmară din pag. 1)

bil pentru brazilieni acest mi
nor interes manifestat față de 
cuceritorii Lunii. Dar e demon
strativ pentru înflăcărarea lor 
față de fotbal.

— Atunci, orice tentativă de 
înțelegere a fotbalului brazi
lian trebuie să Înceapă de la 
pasiune 7

— Pasiunea explici totul ta 
noi. Calitățile fotbalului bra
zilian n-au căzut din cer. Ele 
au apărut aici, pe pămtnt. Mai 
tntii, clima permite să se joa
ce tot anul. Avem 8 000 de km 
de coastă, de plajă, unde co
piii și tinerii, cu o minge orî- 
cît de proastă, se simt ca-n 
paradis. Dar, unde nu se joa
că fotbal tn Brazilia ? Pe stra
dă, tn curți, în școli etc. $1 
structura noastră etnică expli
că, tn parte, calitatea fotbalu
lui brazilian. Populația neagră 
are calități fizice excepționale. 
Străbunicii lui Pele au trăit, 
probabil, tn junglă. Ca și cel 
ai lut Eusebio, sau Cassîus 
Clay. De aici, de la acest con
tact ttrziu cu civilizația noas
tră moleșitoare, vin forța, vi
teza, tndemtnarea, reflexele și 
intuiția lor. Iar marile perfor
manțe ale sportului sînt clă
dite tocmai pe aceste calități 
In rezumat, pasiunea populară, 
condițiile geografice și struc
tura etnică compun trepiedul 
pe care se înalță 
nostru.

— Intr-o 
am avut-o 
Boulogne, 
Franței, domnia sa ne spunea 
că excesul de tehnică vine în 
conflict cu dinamismul jucă
torilor șl era de părere că ra
finamentul tehnic a generat 
fragilitatea fotbalului brazilian. 
Admiteți acest punct de ve
dere ?

— Domnul Boulogne ne Ju
decă după eșecul de la ulti
mul campionat mondial. Cupa 
Mondială are un caracter eli
minatoriu. E suficient ca echi
pa să aibă o zi proastă, și ia- 
tă-te eliminat. Noi putem pier
de Cupa ^Jules Rimet“ dato
rită unui meci-două mai sla
be, dar păstrăm, mai departe, 
supremația tn fotbal, tn Bra
zilia există cel puțin 20 de 
echipe de mare clasă și un 
număr enorm de jucători ex
cepționali. tn ce țară se mai 
găsesc atîtea echipe și atîția 
jucători de valoare ? Aș dori 
o competiție cu meciuri tur- 
retur tntre 20 de echipe bra
ziliene si tot atîtea din orice 
altă țară. Sînt convins oă nu 
ne-ar întrece nimeni. Fiindcă, 
la noi, toată lumea iubește 
fotbalul: unii să-l vadă, alții 
să-l joace. Cred că dl. Bou
logne, pe care îl respect, a 
avut, de astă dată, o judecată 
superficială, trunchind rea
litatea.

— în fond, de ce-ați fost 
Învinși în Anglia, domnule 
Saldanha 7 Erați mal puțin pu-

convorbire 
recent cu 
antrenorul

fotbalul

pe care 
domnul 
echipei

Boxerii români
vor evolua in Cuba

TOKICi, 10 (Agerpres). — 
Selecționata feminină de te
nis de masă a Europei a 
obținut prima victorie în 
turneul ce-1 întreprinde în 
Japonia. La Nagoya, în fața 
unei săli arhipline, jucătoa
rele europene au întrecut cu 
3—2 reprezentativa Japoniei. 
Un aport însemnat la obți
nerea victoriei echipei euro
pene l-a adus jucătoarea ro
mâncă Maria Alexandru, care 
a ciștigat două meciuri de 
simplu : cu Murșkami 2—1 
(21—17, 19—21, 21—12) și cu 
Yagi 2—0 (21—13. 21—17).
Campioana vest-g e r m a n ă 
Buccholz a învins-o pe Hi- 
rota cu 2—1 și a pierdut cu 
2—0 la Morisawa. Cuplul ja
ponezelor Michihara — Ya-

maguchi 
perechea 
cholz.

Meciul 
gazdelor 
țațele tehnice i Kono — Nea
le (Anglia) 2—1; Hasegawa

a Învins cu 2—0 
Alexandru — Bne-

masculin a revenit 
cu 5—2. Iată rezul-

Stipancici (Iugoslavia) 
; Murakami — Jensen 
F. a Germaniei) 2—0 ;

2—0
(R-
Neale — Ardan 2—0; Ito — 
Jansen 2—0 ; Stipancici — 
Nishizaka 2—1; Hasegawa — 
Jansen 2—0.

La Havana se va disputa, 
în a doua jumătate 
octombrie, un mare 
internațional de box. 
vor participa sportivi din 
mai multe țări i U.R.S.S.. Po
lonia, Ungaria, România, 
Bulgaria, Cuba și altele. Țara 
noastră va fi reprezentată de 
pugiliștii Petre Ganea, Con
stantin Gruiescu, Pavel Ne- 
delcea. Aurel Simion, Mihai 
Goantă și Ion Dinu. Antre
norul echipei este maestrul 
Cristian Panaitescu.

a lunii 
turneu 
la care

MATULOVICI (Iugoslavia)
URCĂ IN ZONALUL

DE LA ATENA
ȘAHISTELE 

STOPATE, l
NOASTRE 

LA VESELINA 
MORAVE

ATENA, 10 (Agerpres). — 
După șase runde și disputa
rea partidelor întrerupte, în 
turneul zonal de ‘ ‘
Atena se menține 
slovacul Jansa cu 
urmat de Florin 
(România), Matulovici (Iu

goslavia), Spiridonov (Bulga
ria) — 4 p., Hort (Cehoslova
cia), Olafsson (Islanda), 
dersen (Danemarca) — 
p. etc.

Marele maestru român 
rin Gheorghiu a remizat 
tida întreruptă cu maghiarul 
Csom. Din cele trei partide 
întrerupte, Iugoslavul Matu
lovici a ciștigat una, iar dosi 
te-a remizat

*

șah de la 
lider ceho- 
4l/î puncte, 
Gheorghiu

Pe-
3‘7>

Flo- 
par-

în cea de-a 3-a rundă a 
turneului zonal feminin de 
șah de Ia Veselina-Morave, 
Margareta Teodorescu a pier
dut '.a Honfi (Ungaria), iar 
Suzana Makaî a remizat cu 
Nowarru (R.D.G.). în clasa
ment conduce olandeza Vree- 
ken cu 27« puncte.

ternicl dectt tn 1968 șl 1962 7 
Arbitrajul 7

— Arbitrajul a fast o scuzi 
pentru doi-treî conducători. Din 
1953, cînd fotbalul nostru s-a 
fortificat, am avut fi avem 
un potențial egal. Nu eram 
mai slabi dectt tn Suedia fi 
Chile. Dar uitasem de mo
destie, ieșisem tn afara rea
lității. Echipa a plecat tn An
glia nu ca să-și dispute Cupa, 
ci ca să o plimbe și si o aduci 
înapoi. A fost o stare gene
rală de optimism exagerat, 
moleșitoare și derutantă. Cum 
se inttmpli și în viață. Ar mai 
fi de 
în 3 
21 de 
bine, 
tunci, 
Dar și pe el l-a tîrît atmo
sfera generală.

— Ce vă cer 
domnule Saldanha, după 
succesul din 1966 7

— Victorie, sau nimic.
— Nu v-a fost teamă să 

ceptați această 
tate 2

— îmi place lupta, riscul. 
Toată viața noastră e un 
Și, atunci, ce importanți 
are nuanța riscului ?

— Cunoașteți teoria cu 
balul „realist1*, construită 
clusiv pe ideea rezultatului. 
Cum o apreciați tn corespon
dență cu legile și ou spiritul 

• jocului ’
— Ați văzut meciul A.C. Mi

lan — Estudiantes 7 A fost o 
ilustrare a fotbalului așa-zis 
realist. Daci cineva ar fi fu
rat mingea, cred ei jucătorii 
nici n-ar fi observat acest a- 
mănunt fi încăierarea lor ar 
fi continuat. La 30 de secunde 
se comitea un fault. De minge 
nu se interesa aproape nimeni. 
Daci as fi fost arbitru, aș fi 
oprit meciul. Se poate juca 
și așa, dar acesta nu e fotbal. 
Sau poate e fotbalul din evul 
mediu, despre care, însă, exis
tă prea puține mărturii. Ceea 
ce numesc unii fotbal modem, 
e un joc situat tn afara legi
lor și spiritului adevăratului 
fotbal, care nu poate fi decît 
artistic. El n-are nimic comun 
nici cu spiritul cvmpetivității. 
E mai aproape de ideea homo 
homini lupus.

— Tactica actuală, eu apă
rări betonate după modelul lui 
Herrera, poate fl declarată 
responsabilă pentru violența și 
brutalitatea care au Început să 
domnească tn fotbal ?

— Mai întii, betonul nu este 
invenția lui Herrera, ei a el
vețienilor fi a antrenorului 
austro-elvețian Rappan. Dar, 
elvețienii, mai modești, n-au 
revendioat paternitatea. Un 
om în plus tn apărare era ne
cesar. După mine, jucătorii se 
împart în trei categorii: cei 
mai talentați .ajung înaintași, 
cei mai puțin înzestrați devin 
apărători, iar celor lipsiți de 
orice talent pentru fotbal, dar 
cărora le place mult să-l joa
ce, nu le mai rămine si se 
faci decît portari. Înaintașii 
au fost, întotdeauna, cei mai 
buni fotbaliști și, cum fotbalul 
e o artă, tn el trebuie să în
vingi talentul. Dar, ce să faci 
apăritorii, mereu cu mai pu
ține calități, tn fața atacanți- 
lor mai abili, capabili de im
provizație fi care, pe deasu
pra, mai au și mingea tn po
sesia lor, deci dețin inițiativa ? 
Nu le mai rimtne dectt si lup
te cu un om în plus. Fiindcă, 
trei apărători nu pot anihila, 
niciodată, trei atacanți și, mai 
ales, un fundaș nu se poate 
simți In siguranță în fața unui 
înaintaș. Dar, superioritatea 
numerică din apărare nu e 
capabilă. In sine, si duci la 
denaturările pe care le cu
noaștem. A trebuit si apară 
oameni care n-au nimic sfînt 
fi nu-i interesează decît banii.

— Ce atitudine preconizați 
față de adversar! excepțio
nali 7

— Un snarea) strict. Aceas
tă măsuri conține tn ea res
pectul pe care-l datorăm fot
baliștilor de marcă. Un astfel 
de om, lisat liber, va cîștiga 
întotdeauna meciul.

incriminat fi faptul ei 
jocuri au fost utilizați 
jucători. Ceea ce nu e 

Feola, antrenorul de a- 
e un om foarte onest.

brazilienii,
ln-

ae-
responsabili-

risc, 
mai

fot- 
ex-

— Respectul adversarului M 
rezumă doar la atît?

— Se înțelege că nu. E ne
voie și de o perfectă sportivi
tate față de el. Noi avem, In 
Brazilia, mulți fotbaliști 
loiali față de adversari.

— Cine credeți că sînt 
baliștii cei mai loiali 7

— Anglo-saxonii. Joacă 
forță, dar corect. In schimb, 
cei latini comit tot felul de 
acte nesportive. Pentru echipa 
Braziliei aș dori, mereu, ad
versari anglo-saxoni.

— Cine ar putea salva spi
ritul jocului, atît de sacrificat 
în competițiile din ultimii ani 7

— Numai arbitrii. Regula
mentul jocului este ireproșa
bil. Dar nu e respectat. Legea 
penalty-ulul e perfectă. Dar, 
pentru aceeași infracțiune, ar
bitrii dictează sancțiuni dife
rite daci abaterea s-a petre
cut tn careu, «au In afara aces
tuia. E o sursă serioasă de de
naturări.

— Ce atitudine adoptați, da 
regulă, fată de jucători ?

— De frate mii vtrstnîc. Ra
reori sint dur cu ei. Pot si 
vi spun ci ml respectă mult, 
iar disciplina echipei naționale 
este excelentă.

— Sînteți convins că fotba
liștii dumneavoastră nu mal eu 
starea de spirit care Ie-a sub
minat potențialul în 1966 7

— Sincer sd /iu, nu «tiu. Au 
celebritate, ciștigă mult, tini 
adorați și toate acestea pot 
scoate foarte ușor un om tn 
afara realității. Toți sînt niște 
oameni simpli, foarte drăguți 
ți supuși pîni ajung mari ve
dete. Apoi, optica li se schîm- 
bi și e mai greu si lucrezi cu 
ei. Am observat acest lucru 
«i tn cazul lui Pele, Tostao, 
Gerson, Edu, Carlos Alberto 
ft, mai de mult, cînd eram 
antrenor la Botafogo, la Za- 
galo. Garrincha, Amarildo etc.

— Cum lucrați cu el 7
— Cît mal simplu. Simplita. 

tea, ca atribut al clarității, tre
buie ti fie prima calitate a 
antrenamentului. Nu le cer 
cît lucruri pe care le pot 
țelege fi le pot rezolva.

— N-am să vă pretind 
deconsplrați secreta. Unii 
trenări susțin că există și

ne

tot.

tn

de- 
în-

Bă 
an- 
așa

ceva..;
— E o inepție. Nu 

secrete. Secretul nostru e ge
niul lui Pele. Tatăl său — Na
tal și mama sa — Celeste, au 
avut doi copii: Pele și frate
le său Zocca. Primul e formi
dabil, celălalt « un fotbalisț 
submediocru. Cum a fost po
sibil acest lucru, este tntr-a- 
devir o taină, dar ea ține de 
misterul naturii. Iată singurul 
secret care ~
tn fotbal.

— Voiam 
pre tactica __ _ ___r__
Braziliei. Se spune că dum
neavoastră, brazilienii, ați mai 
revoluționat strategia jocului 
cu acel 4—2—4. Veți surprinde 
cu ceva șl la anul, în Mexic 7

— Noi, antrenorii brazilieni, 
n-am revoluționat niciodată 
tactica, ei jucătorii noștri au 
făcut acest lucru. Ei ne-au 
luat-o, întotdeauna, înainte. 
Cit despre 4—2—4, ea să In- 
depirtăm confuzia existentă, 
si știți că aparține italienilor. 
Ei ti schițau încă din 1933, 
cînd aveau linia de fundași 
Serrantoni, Foni, Rava, Loea-

* ’ In fața
protec-

există

accept ei exiști

să vă întreb de»- 
vlltoare a echipei

telli și pe Andreolli, 
lor, ca mijlocaș de 
ție.

— Totuși, Ideile ______
voastră trebuie să pornească 
de la niște repere. Care vor 
fi ele?

— Jucătorii. Ei au talentul, 
ei joacă, ei Iși aproprie tactica 
cea mai convenabilă. Să le in
dicăm cum «d joace lui Pele 
fi Tostao ? Dar ei au niște in
tuiții și niște sclipiri incom
parabil superioare ideilor noas
tre.

— Cu acest punct de vedere 
dinamitați credința în antreno
rii magi, care se așază deasu
pra jucătorilor.

— Magul este O invenția 
ieftină fi comercială. Aduceți 
cel mai bun antrenor la cea

dumnea-

HANDBALIȘTII CLUJENI IN POLONIA
Echipa masculină de hand

bal Universitatea Cluj a sus
ținut două meciuri în Polo
nia. La Tarnow, formația 
clujeană a pierdut cu 16—17

In fața unei selecționate lo
cale, iar la Cracovia, Uni
versitatea a învins formația 
A.Z.S. Cracovia cu 19—16 
(10—«).

start este, de obicei, frumușel 
populat cu stele de prima 
mărime. Și chiar „soarele" 
Merckx mai poate fi, uneori, 
eclipsat... Așa este In sport! 
In orice caz, Turul Lombar-

L

constelație, tenismani intrați 
In legendă : de la stingă la 
dreapta, Înaintea unul dineu 
comun, tntr-un restaurant din 
Paris. Rodne/ Laver. Ken
neth Rosewall, Henri Cochet 
(unul din .mușchetarii- Fran
ței de acum cîteva decenii). 
Anthony Roche, Frederic 

Stolle șl Roy Emerson.
Foto : A.F.P.

mai «laid «cMpd din RomânlA 
și luați de pe stradă Un șofer 
de taxi și instalați-l la cea 
mai puternică echipă. Veți ve
dea că nu există miracole. Nu 
există dectt miracolul Pele.

— Sa spune că pe fotbaliș
tii brazilieni i-«r deranja mar» 
cajul sever ți jocul In forță, 
practicate în Europa. La anul 
veți fi imuni în fața acesta» 
arme 7

—;Nu fttu. E dificil tă depă
șim--acest obstacol. Ar trebui 
să ne modificăm concepția 
noastră despre fotbal. Dar eu 
iubesc arta in general și, mai 
ales, această artă populari, cum 
am numit fotbalul, și n-am de 
gtnd să modific fotbalul bra
zilian, deoarece îl tndrăgesa 
mult așa cum e. Nici de dra
gul unor victorii nu voi face 
acest lucru. Concepția noastră 
despre joc satisface, tn cel 
mai înalt'grad, poporul nostru. 

europeni- 
Brazilia 7 
ce cre-

— De ce betonul 
tor nu a pătruns tn

— Dumneavoastră 
dețif

— Publicul n-ar fi___r__ ,
probabil, un joc cu puține go
luri și nespectaculos.

— Nu, ci fiindcă ne consta 
derăm cei mai puternici. N-a
vem nevoie de armele celor 
slabi. Dor ce le-ar mai râ- 
mtne 1 Daci noi ne apărăm 
și adversarul se apără, ce joe 
va mai fi acela 1 Fotbalul tre
buie trăit fi jucat tn spirit 
ofensiv. Vrem, întotdeauna, să 
ne impunem jocul. Bineînțeles, 
dacă este posibil, dacă adver
sarul ne îngăduie așa ceva; 
Dar noi încercăm întotdeauna. 
Englezii au altă concepție, 
care le vine, dacă vreți, din 
istorie. Noi sîntem un popor 
tînăr. Existăm numai de 400 
de ani. Avem nevoie să ne 
afirmăm fi nu putem face a- 
eest lucru dectt printr-un spi
rit ofensiv: tn sport, tn eco
nomie, tn cultură. Nu am, de
sigur, tn vedere războaiele. 
Jucăm fotbal de 40 de ani fi 
ne-am apărat prestigiul atacînd. 
Putem pierde bătălii, dar nu 
vom pierde războiul. Chiar 
dacă vom fi învinși și tn Me- 
xic, nu vom renunța la con
cepția noastră.

— Dar, în acești 40 de ani,' 
tactica fothalului nu s-a în
noit continuu, domnule Sal- 
danha 7

— Nu-i adevărat. Nu există 
noutăți tactice de prin 1923, 
etnd Chapmann venea eu in
terul rătăcitor, iar Rappan eu 
lacătul. Modificările fotbalului 
sînt de altă naturi și se da- 
toresc numai medicinii spor
tive fi metodelor de pregătire 
fizică.

— Ce etutați tn Europa 7 D» 
be ați venit In România?

— Împreună cu domnul A- 
dolfo Milmann, vechiul meu 
amic și supervizorul echipei 
naționale; stntem plecați să na 
cunoaștem viitorii adversari. 
E foarte greu să Joci împotri
va unei echipe despre care nu 
știi nimic. Am văzut forma
țiile Angliei, Uniunii Sovie
tice, Ungariei, R.F. a Germa
niei, Cehoslovaciei. Mîine vom 
cunoaște echipele Portugaliei 
și României. Am observat, de 
asemenea, naționala Uruguag- 
ului și pe cea din Peru.

— Ce credeți despre șan
sele Braziliei, după ce ați cîn- 
tărit potențialul acestora 7

— Sînt optimist. Dar asta, 
poate, fiindcă optimismul este axul ■ ■ ■ -

acceptat,

l

4

existenței mele.
Aveți vreo altă preocu- 
în afară de fotbal, dom- 
SaManha 7
Scriu literaturi pentru co

pii, povești, desigur, un happy- 
end.

pare 
nule

După disputarea a trei re- 
gate din C.M. de yachting — 
clasa bFlnn», la Hamilton 
(Insulele Bermude), pe pri
mul loc în clasament a tre
cut concurentul suedez Tho
mas Lundquist.

Folosind stilul campionului 
olimpic Dick Fosbury, tînă- 
rul atlet sovietic Rustam Ah
metov a ciștigat titlul de 
campion unional la săritura 
In înălțime (Juniori) cu re
zultatul de 2,12 m. în proba 
de 100 m plat, doi atlețl — 
Valeri Borzov șl Aleksandr 
Komelluk — au obținut tim
pul de 10, L

Iată-ne în pragul unei sâp- 
tămîni compețiționale pe 
care o domină autoritar zeul 
fotbal. Iar de data aceasta 
ultimele confruntări din pre
liminariile C. M. constituie 
capetele de afiș: Suedia — 
Franța (ultima șansă a fotba
liștilor francezi...), Luxemburg 
— Polonia (galop de sănătate 
pentru super-favoriți, sau... 
buturuga mică 7), U.R.S.S. — 
Turcia, Spania — Finlanda 
și Grecia. — Elveția. Cit des
pre partida România — 
Portugalia... Oricum, tirajele 
presei de specialitate au 
șanse să atingă un nivel pe 
care doar perioadele olimpice 
l-au mai înscris în palmares.

Faima de bună gazdă a 
marilor competiții pe care o 
are acum Mexicul nu e stră
ină de acordarea dreptului 
de a organiza, tn zilele ce 
urmează, campionatele mon
diale de judo. Este aproape 
certă ocuparea tn exclusivi-

tate a locurilor pe podium 
de către sportivii din Japonia 
(oricum maeștri de necontes
tat ai genului), cu singuri 
concurenți redutabili in euro
peni, din ce in ce mai activi 
in ultimii ani. Se așteaptă cu 
interes, de altfel, in lumea 
iubitorilor judo-ului, evoluția 
elevilor școlii înființate la

mai este de menționat star
tul in

Un alt 
apărut 
intr-un 
bucura, 
număr 
motonautismul, a cărui cursă 
de 6 ore pe Sena poate oferi 
un spectacol extraordinar. In

„Turul Europei", 
sport cu motor 

și dispărut la noi 
timp record, se va 
in Franța, de un 

imens de spectatori:

diei și Traversarea Lausanne- 
ului, care trebuie incluse tn 
prezentul panoramic, 
tă un real interes in 
ciclismului.

Cei mat de seamă 
ai lumii iși continuă 
de data aceasta C.H.I.O. avtnd 
loc la Harrisburg. întrecerea 
unor D’Inzeo, Pessoa, Scho-

prezin- 
lumea

călăreți 
turneul.

PANORAMIC SPORTIV EXTERN '
Utrecht de fenomenalul An
ton Geesink.

Automobilismul se apropie 
și el de finele sezonului dar, 
cu excepția formulei 1, situa
ția e incă depaiie de a fi cla
rificată. In calendarul formu
lei 2 figurează ultima probă, 
Marele Premiu al orașului 
Roma; tn campionatul euro
pean este programat Raliul 
Spaniei, iar la Paris se va 
disputa cursa de 1000 km 
a Orașului-lumină. In sfirșit,

treacăt fie spus, e vorba de 
un sport a cărui absență de 
pe agenda noastră internă 
nu are prea multe scuze: 
clasele sînt numeroase, aproa
pe orice motor poate fi adap 
tat și, la urma urmei, nu 
este imperios necesar debutul 
pe bolizi de mare finețe me 
canică și cu prețuri astrono
mice Ce-ar fi... ?

Așii profesioniști ai peda
lei mai au încă de făcut față 
cîtorva curse clasice, al căror

amazoane 
au dat

ckemdlle și alții a dat naș
tere ‘.itotdeauna la magnifice 
spectacole, iar în ultima vre
me nume noi și 
extrem de talentate
un spor nebănuit de atracti- 
vitate echitației. In schimb, 
pentru noi, prezența 
în ce mai rară 
spunem absențele 
te...) din concursurile 
mare anvergură sint dureroa
se. Așa iute să se fi stins 
o tradiție frumoasă, așa iute

din ce 
(ca să nu 

insisten- 
de

să se fi așternut praful 
uitării peste obligația morală 
pe care o reprezintă perfor
manțele realizate ctndva de 
români ?

La Offenbach, partida de 
rugby R. F. a Germanei — 
Olanda ne va putea furniza 
unele amănunte în legătură 
cu valoarea atinsă de vest- 
germani, primii adversari ai 
„XV"-lui reprezentativ ro
mânesc tn această toamnă... 
fierbinte. Se pare, de altfel, 
că sportul eu balonul . oval 
a prins serioase rădăcini In 
R. F. a Germaniei și că o 
eventuală promovare a repre
zentativei tn grupa finală 
a „Cupei Națiunilor — 
F.I.R.A." n-ar constitui O sur
priză.

In lumea tenisului, turneele 
de amploare mai continuă 
cităva vreme tn Statele Unite 
și tn Europa, urmînd să 
ia calea țărilor calde sau 
tn curs de încălzire, epicen
trul muttndu-se, succesiv, tn 
America de Sud și Australia. 
In al șaselea continent se va 
da startul tntr-un nou 
de activitate a marilor rache
te, _ 
incontestabil, Rod Laver, anul 
acesta la cel de al doilea 
„mare șlem" al său.

Mai figurează tn agenda 
săptămînii tnttlnirea echipelor 
masculine și feminine de 
gimnastică ale Ungariei și 
Franței, la Budapesta. Nu 
este vorba dectt de o con
fruntare amicală, și nici locul 
ocupat de competitori și com
petitoare tn ierarh 1 mon
dială nu e de rangul Intti.

Cu o rondă înainte de termi
narea campionatului unional 
de șah, în fruntea clasamen
tului a trecut marele maestru 
Lev Polugaevski cu 13’7» p 
(din il posibile);

Seria victoriilor cicliștilor ță
rii gazdă, In turul Mexicului, 
a fost întreruptă In etapa a 
6-a da polonezul Kowalski, 
care a sosit primul în orașul 
Zamora, după 150 km străbă
tuți In 3h 42:35. Tricoul gal
ben este purtat, în continua
re, de Jesus Sarabia (Me
xic).

In campionatul unional de 
hochei pe gheață a fost în
registrată o mare surpriză t 
campioana U.R.S.S.» formația 
Spartak Mosvova, a pierdut 
cu scorul de 2—5 în fața 
echipei s.K.A. Leningrad.

„Cupa Finlandei» la fotbal a 
revenit echipei Haka din Val- 
keakoski, care a întrecut, tn 
finală, cu scorul de 2—0 (1—0) 
formația Taplon Helsinki.

Contlnulndu-șl turneul în 
Europa, selecționata de hochei 
pe iarbă a Pakistanului (cam
pioană olimpică la Ciudad de 
Mexico)» a Jucat la Lisabona 
cu reprezentativa Portugaliei. 
Oaspeții au obținut o victorie 
la scor c 6—0 (2—0).

ciclu

printre care strălucește.

Sosnowteo (Polonia) s-a 
disputat întllnirea de hochei 
Pe gheață dintre formația lo
cală Zagleble șl selecționau 
de tineret a Ungariei. Victo
ria a revenit hocheiștilor ma
ghiari cu scorul de 7—2.

în cadru! campionatului unio
nal de fotbal, Dinamo Kiev 
a întrecut, pe teren propriu, 
cu 1—0, pe șahtlor Donețk, 
Iar Torpedo Kutaisi a pierdut 
In deplasare, cu 0—1» în fața 
echipei Cernomoreț Odesa.

Echipa Italiană feminină de 
baschet Recoaro Vicenza, 
care întreprinde, în prezent, 
un turneu tn Polonia, a Jucat 
la Varșovia cu formația »,Po- 
lonlaM. Gazdele au terminat 
învingătoare cu 48—43 (22—27).
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