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Tovarășii Nicolae Ceaușescu
și Ion Gheorghe Maurer

au plecat spre India
Duminică dimineața a pă- ’ 

răsit Capitala, plecînd spre 
India, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu so
ția, Elena Ceaușescu, și pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, ion Gheorghe Maurer, 
împreună cu soția, Elena 
Maurer, care, Ia invitația pre
ședintelui Republicii India, 
Varahagiri Venkata Giri, și 
a primului ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, vor face o vi
zită oficială în India.

Președintele Consiliului de 
Stat și președintele Consi
liului de Miniștri sînt înso
țiți de Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe. Cor
nel Burtică, ministrul co
merțului exterior, și Ion 
Morega, adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor 
de mașini.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Constan-

tin Drăgan, Emil Drăgăneseu. 
Janos Fazekas, Petre Lupi. 
Manea Mănescu, Dumitru Po 
pescu, Leonte Răutu. Gheor 
ghe Stoica, Vasile Vîlcu, Ște
fan Voitec, Iosif Banc, Petre 
Blajovici, Mihai Gere. It t 
Iliescu, Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț, Ion Stănescu, mem
bri ai Consiliului de Stat și 
ai Consiliului de Miniștri, 
conducători de instituții cen
trale și organizații obșteș'i 
generali, ziariști.

Erau de față B. D. Gos- 
wamj, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Indiei la Buc
rești, și membri ai ambasa
dei Indiei, șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în 
țara noastră.

Pe aeroportul Băneasa 
erau arborate drapelele de 
stat ale Republicii Socialiste 
România.

Un mare număr de bucu- 
reștenî, prezenți la aeroport, 
au salutat cu deosebită căl
dură pe președintele Consi
liului de Stat și pe președin
tele Consiliului de Miniștri.
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MARELE PAS SPRE MEXIC
A FOST FĂCUT!

(Agerpres)

9 Un tandem de clasă: Dobrin — Dumitrache • Scorul putea fi mai mare • Deși au luptat 
aprig p nă in minutul 90, oaspeții nu și-au creat ocazii de gol • Omogenitatea echipei 

române = factorul determinant al succesului

isine

0 ECHIPAIERI, ROMANIA
în adevăratul înțeles al cuvîntului

Hllarlo. Batista ți 
Pedro Gomez (cu 
spatele — nr. 2) il 
privesc cu spaimă pe portarul Damas, 
care nu va putea 
reține mingea expe
diată de Dobrin. Două sau trei se
cunde și zeci de mii de glasuri vor 
striga : goool l .
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Un instantaneii 
memorabil: Echi
pa care a realizaf 
victoria decisiva 
in cursa pentru 
calificarea in fi
nala C.M. din 
Mexic.
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CEEA CE NE LIPSEA
Ieri, pe „23 August”, victo

ria necesară js fost obținută. 
Cu 1—i care' putea fi, la fel 
de bine, 2—0 ori chiar 3—0. 
fără ca majorarea ie scor 
fi surprins pe cineva sau 
fi fost în contradicție cu 
portul de forțe din teren.

Trăind tensiunea ultim.
le con:

să 
să 

ra~

tensiunea 
strati în cele 90 de 

de joc efectiv ți am 
-*< |si pris 

nesm gîudit. totuși, ce ne-a 
lipsit ta atâtea alte ocării tre
cute pent—- realizarea rucce- 

la: prestigios atunci când el 
rec imtaesrf ?
Stad-ossl a fest -.m-xipă- 

o parte din public rimt- 
irneoto ce porți. Atmo- 

interio-. încinsă pînd 
fescert-â. O unxnimi- 

ntțire fi dorință în- 
nsaele, vararmui insa 
espi rație vitală fără 

se putea trăi acolo, 
fi lipsi: pini
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II norme de orice altceva, 
meciul de fotbal Româ
nia — Portugalia ne-a a- 
rătat la ce dimensiuni de 
interes s-a ridicat în zilele ■ 
noastre spectacolul sportiv. I

Această confruntare fotbalistică, deci- * 
sivă pentru menținerea și consolidarea 
șanselor de calificare a echipei m 
le la campionatul mondial din Mexic, 
o polarizat atenția tuturor iubitorilor 
de sport și — în mod cert — nu nu
mai a lor. Aproape 100 000 de persoane 
cu umplut tribunele de la ,23 August’ 
cu mult timp înaintea începerii jocu
lui, alte mii au rămas dincolo de por
țile stadionului în așteptarea acelui 
miraculos .bilet în plus", iar televi
zoarele și aparatele de radio au 
sfrîns — cu siguranță — în jurul lor 
cea mai mare parte a populației țării 
noastre.

Martori direcți, ori prin intermediul 
micului ecran și al undelor, toți acești 
oameni — mai mult sau mai puțin 
pasionați de fotbal — au fost ieri cu 
întreg sufletul alături de cei 11 tricolori, 
care își jucau marea carte a calificării 
în Mexic. Iar sentimentul lor de soli- 1 
daritare și deplină încredere în echi
pierii naționalei i-a însoțit pe aceștia 
din urmă pe drumul victoriei.

Ieri, componenții echipe! naționale 
au adus tuturor celor care au crezut 
în ei, fotbalului românesc și, în ultimă 
instanță, patriei noastre dragi, o fru
moasă victorie sportivă, cu rezonanță 
pe plan internațional. Cum era de 
prevăzut, confruntarea lor cu reprezen
tanții soccerului portughez n-a fost de 
loc ușoară. Eusebio și coechipierii iui 
s-au dovedit adversari foarte reduta
bili, luptînd din răsputeri — așa cum 
poate n-au mai făcut-o în nici unul din 
meciurile susținute de ei în prelimina
riile campionatului mondial — pentru 
a înclina balanța în favoarea lor și a I 
profita astfel de ultima șansă ce li se | 
oferea. Dar nici băieții noștri nu s-au 
lăsat șiai prejos. Ei s-au bătut — vorba 
mai veche a lui Dan — ca leii pentru 
un rezultat favorabil. Și el a venit, ca 
urmare a superiorității în joc, la toate 
capitolele, dar poate în primul rînd ca 
O consecință a voinței și dîrzenîei cu 
care fotbaliștii români au luptat în cele 
90 de minute. Pentru comportarea lor 
generală, în meciul de ieri, pentru suc
cesul repurtat, care îi apropie foarte 
mult de . participarea la turneul final 
din Mexic, le adresăm — în numele 
tuturor cititorilor și al ziarului nostru 
— un sincer bravo I II merită cu pri
sosință, la fel ca și conducerea teh
nică a echipei — formată din antrenorii 
Angelo Niculescu și Emeric Vogi — 
care au dat dovadă de multă clarvi
ziune. După cum și conducerii federa
ției, care a privit cu atenție și răspun
dere pregătirea acestui joc, asigurînd 
toate condițiile necesare, " ’ ~
mescu și tuturor celor ... .... ... ... 
sau altul, au fost utili echipei, li se cu
vin calde felicitări. .

Prin victoria prestigioasă asupra 
Portugaliei, în penultimul meci din pre
liminariile campionatului mondial, echi
pa noastră națională se apropie de 
realizarea unui vis pe care și l-au do
rit și alte generații de fotbaliști români. 
Pentru a merge în Mexic șî a dobîndi 
astfel un loc în ierarhia celor mai bune 
16 formații din lume, îi rămine un sin
gur obstacol de trecut : meciul cu echi
pa Greciei, programat pentru ziua de 
16 noiembrie, la București. Pină la acea 
dată se vor mai produce, desigur, unele, 
clarificări în grupa din care facem’
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!, medicului D. To- I 
■ ce, într-un fel I

I

biere țesute parcă din verde
le gazonului, aduceau cu ei, 
mai mult debit o situație pre
cară in actuala ediție a Cam
pionatului mondial de fotbal, 
gloria lor clădită pe perfor
manțe, susținută de celebri
tăți actuale ale soccerului 
mondial: Eusebio, Torres. Si- 
moes, Jacinto, Umberto, temu
ta națională portugheză, cea 
care — după cit se părea — 
avea cele mai îndreptățite șan
se si participe ta finala din 
Mexic. Un adversar de mar
că. prin urmare.

Oare pentru întîia oară ne 
vizita tn asemenea partener ?

Tricourile galbene, cu ste
ma țării noastre, fuseseră im
bricate de sportivi din cîteva 
cluburi, bucureștene ți pro
vinciale, băieți tineri, în cea 
mai mare parte, care, nu prea 
de mult, ne dezamăgiseră în 
meciurile de campionat și in
ternaționale. fădndu-i pe 
m-jtți susptcioți pini la neîn
credere.

Nici asta nu mi se pare a 
constitui o noutate, tot astfel 
ctim încredințarea, conducerii 
tehnice prof. Angelo Niculescu 
se cere cpreciată drept o tra
diție pentru formația noastră 
reprezentativă.

Și-atunei? Unde se cer cău
tate explicațiile evoluției na
ționalei române de ieri 
cmiază ?

Din toate cele scrise 
acum s-a înjghebat, de
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i parte. S-gr putea, prin jocul rezultate- 
I lor din partidele Grecia — Elveția și
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Elveția — Portugalia ca meciul de la 
București să devină o simplă formalitate 
pentru naționala României. Se poate 
întîmpla, însă, cn, prin același joc al 
rezultatelor, el să capete o miză la fe* 
de mare ca și aceea a confruntării de 
ieri.

Oricum, se impune ca acest ultim 
examen al tricolorilor să fie pregătit cu 
seriozitatea dovedită și pînâ acum. Nu
mai așa vom reuși să dăm strălucirea 
necesară acestui final de sezon deose 
bit de favorabil echipei noastre națio
nale și să facem pasul decisiv spre 
Țara Aztecilor.

Ipreliminar a fă 
eascll nu numai 
Tarei și bujorii 
opiilcr eu b ra
de flori, dar fi 
publicului, care 
: grijii »> oaspe- 
ziiatea sa fai- 

eori dezmințită, tn- 
sfe-i a unei dulci 
e tomnatice cola- 
-\ebcrea ccetuicli- 
i marilor spectaco- 

nu privea cerul. 
liniștit.
nu fi avut cltă-

după
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Ire suporteri au pătruns 
:eren să le stringă ei pri- 
miim le tricolorilor noț-

G. N1COLAESCU

pină 
fapt,Primele rînduri ale artico

lului de fată le scriem la 
masa presei. Ia câteva 
de Ia ultimul fluier al arbi
trului. Spectacolul care ni se 
înfățișează e magnific. Cei 
mai înflăcărați și nerăbdători

Em. VALERIU C. FIRANESCU

(Continuare in pag. a 2 a)'Continuare ia pag • î-*t
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IERI, PE STADIONUL REPUBLICII

5000 DE PARTICIPANT! LA DESCHIDEREA 
FESTIVĂ A ANULUI SPORTIV ȘCOLAR

PRIMII 
CAMPIONI 

IĂ OBSTACOLE

I 
I V

Duminică dimineața, pe 
stadionul Republicii din Ca
pitală au avut loc festivită
țile prilejuite de deschiderea 
anului sportiv școlar. în fața 
tribunelor arhipline cu elevi 
șr-CleV© *dih~Șbolile bucu- 
rțștene, au defilat 5 000 de 
sportivi.

CuvîptuX de. deschidere a 
fost rostit de tovarășul Vasile 
Tudor, președintele Consiliu
lui municipal pentru educa
ție fizică și sport București. 
Vorbitorul a adresat elevilor- 
sportivi cuvinte calde, urări 
de succes la învățătură și în 
activitatea pe stadioane. Un 
elev a rostit angajamentul 
sportivilor, după care au în
ceput demonstrațiile, primii 
oare au evoluat fiind judo- 
«fenii. Au participat 14 spor
tivi. Demonstrația a fost ur
mată de un concurs. Pe lo- 
ctjI I s-ă clasât Petre Spînu. 
elev al Școlii generale nr. 197, 
ÎMr pe locul II Ion Ajoghin, 
vlcecampion național la ju
niori, elev al Liceului nr. 30.

Deosebit de atractivă a fost 
proba de ciclism. Au parti

cipat 10 sportivi, elevi *1 
școlilor din Capitală.

întrecerea de carting a fost 
o adevărată probă a măies
triei. Constantin Sică și Ion 
Ghiță au cules cele mai mul
te aplauze datorită înderrS- 
nării de care au dat dovadă 
În conducerdă' nftailor mașini.

Demonstrațiile de gimnas
tică acrobatică și exercițiile 
la sol au stîrnit, de aseme
nea, ropote de aplauze. Atle
tismul — sportul atît de mult 
îndrăgit de elevi — a „con
sumat" o bună parte din 
programul manifestărilor de 
Ieri. A avut loc o cursă de 
1500 m și una de 110 m 
garduri. Ultima probă a fost 
oficială, întrucît s-a desfășu
rat în cadrul diviziei A de 
atletism.

Mai mulți elevi paiticlpanți 
la demonstrații au primit 
premii: un televizor portabil, 
o bicicletă de oraș și 20 de 
mingi pentru fotbal volei și 
baschet.

Demonstrațiile de ieri s-au 
încheiat/cu o atractivă par
tidă de fotbal între selecțio

natele de elevi ale școlilor 
din București și Ploiești. Au 
cîștigat bucureștenii cu 3—0.

La sfîrșitul festivităților, 
mai mulți elevi participant! 
la demonstrații au rămas In 
tribune. Ei s-au întilnit cu 
sportivi fruntași al țârii. 
Printre „idolii" cti care s-au 
întreținut elevii au fost Lia 
Manoliu și Viorica Viscopo- 
leanu, medaliate cu aur la 
J.O. din Mexic, Ileana Silal, 
medaliată cu argint. De ase
menea, elevii au avut ocazia 
să stea de vorbă cu sportivii 
fruntași Gh. Zamfirescu, Șer- 
ban Ciochină, Mariana Goth 
șl alții.

Inițiativa Consiliului muni
cipal de educație fizică șt 
sport București, de a deschi
de anul școlar sportiv cu a- 
semenea festivități, merită, 
desigur, să fie aplaudată. La 
reușita festivităților și-au adus 
contribuția și Consiliul Mu
nicipal al Organizației pio
nierilor și Comitetul Muni
cipal U.T.C.

Iert, pe terenul din calea 
Plevnei, în fața unui public 
numeros B-a disputat cea de 
a treia probă de calificare la 
obstacole cat. semiușoară, u- 
șoară și mijlocie. Rezultate : 
cat. semiușoară : 1. A. Kadar 
(Petrolul) — calul Bicaz, 2. D. 
Loneanu (Steaua) — Pipăruș, 
3. M. Aluneanu (C. cl. Buc.) 
— Arogant. Cat. ușoară : 1. D. 
Velea (Steaua) — Zefir, 2. Gh. 
Moișeanu (Dinamo) — Jak, 3. 
M. Silea (Dinamo) — Lama. 
Cat. mijlocie : 1. C. Vlad (Di
namo) — Himalaia, 2. C. Vlad 
(Dinamo) — Spirt, 3. E. Ionescu 
(C.S.M. Sibiu) - Rival.

Rezultatele din aceste pro
be adiționate cu celelalte două 
disputate anterior, au stabilit 
următorul clasament al cam
pionatului : cat. semiușoară: 
1. D. Loneanu (Steaua) - 
campion național, 2. M. Alu
neanu (C. căi. Buc.), 3. Al. 
Bindu (Recolta Mangalia). Cat. 
ușoară : 1. Gh. Moișeanu (Di
namo) — campion național. 2. 
M. Silea (Dinamo), 3. D. Ve- 
lea (Steaua). Cat. mijlocie : 
1. C. Vlad (Dinamo) - cam
pion național, 2. E. Ionescu 
(C.S.M. Sibiu), 3. C. Vlad (Di- 
naino). Campionatele de călă
rie continuă, zilnic, de la ora 
8,00 și 14,00, cu probe de dre
saj și obstacole.

Felix TOPESCU
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(Urmare din pag. 1)

UNIVERSITATEA
TIMIȘOARA

S-AU ÎNCHEIAT NAȚIONALELE DE POPICE I

| CÎȘTIGAT DîRBIUl
. CIT IJNIVTPxSITATTA

BUCUREȘTI
Iată amănunte din etapa a 

7-a a campionatului feminin i 
UNIVERSITATEA TIMI

ȘOARA — UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI 10—5 (5—1). Ti- 
mișorencele au anihilat cu 
succes pe principala realiza
toare a bucureștencelor, Si
mona Arghir, și ca urmare 
ele aii putut să joace degajat, 
construind multe acțiuni reu
șite la semicercul advers. 
Punctele învingătoarelor au 
fost realizate de Metzenratz 
(3), Sekely, Hrivnak, Neghi
na (cite 2) și Bratie. De la 
oaspete au înscris Arghir, Do- 
bîrceanu (cite 2) și Furcoi, 
Au condus foarte bine P. 
RadVăni (Cluj) și M. Grebe- 
nișan (Tg. Mureș). (P. Arcan
— coresp. principal).

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA—I.E.F.S. 12—8 (7—3). 
Beneficiind de aportul a 
două jucătoare în formă de 
zile mari, Franz și Oprea, ti- 
mișorencele au obținut cea 
de a doua victorie în actualul 
campionat. Principalele reali
zatoare de Ia învingătoare 
Ffanr, Oprea (2), iar de la 
bucureștence Băiccianu (5). 
Au condus foarte bine V. Co- 
jojaru și I. Mihăilescu (Cra
iova). (I. Stan — coresp).

VOINȚA ODORHEI —PRO
GRESUL BUCUREȘTI 20—10 
(l(j—4), o partidă disputată, 
în care bucureștencele au 
avut inițiativa doar în pri
mele. 5 minute cînd au con
dus cu 3—1. în continuare, 
gazdele au preluat conduce
rea, cîștigînd la un scor con
cludent. Cele mai multe 
puncte au înscris Maghiari 
(9); pentru Voința și Oțelea 
(5) pentru Progresul. Au con- 
d'.& bine t O. Leikep și G. 
Mederer (Sibiu). (A. Pialoga 
—„ coresp.).

P.S..M. SIBIU — RUL
MENTUL BRAȘOV 10—10 
(8—2). După o repriză exce
lentă a gazdelor, în partea a 
doua a jocului, inițiativa a 
aparținut handbalistelor de 
la Rulmentul, care au reușit 
cu 2 min. înainte de final să 
egaleze. Brezoaie (4) de Ia 
gazde și Drasser (3) de la 
Rulmentul, au fost principa
lele realizatoare. (I. Boțocan
— coresp.).

După..dj,sputarea a ,z,,etape
ClcjsarnQotuJ campionatului
ferpinin are următoarea con-
figurație :

1. bniv. Tim. 7 6 1 0 78:54 13
2. Confecția 7 5 1 1 98:71 11
3. Univ. Buc. 7 5 1 1 76:63 11
4. I.E.F.S. 7 3 2 2 57:47 8
5. Rulmentul Bv. 7 3 1 3 87:82 7
6. C.S.M. Sibiu 7 2 2 3 53:59 6
7. Voința Odorhel 7 2 1 4 67:73 5
8. Construct. Tim,. 7 2 0 5 65:72 4
9. Progresul 7 1 1 5 69:96 3

10. Rapid 7 1 0 6 62:95 2

ULTIMA PROBA - SENIOARE PERECHI - A REVENI T 
JUCĂTOARELOR DL
Duminică la prinz s-au în

cheiat, pecheiat, pe arena Voința din 
București, întrecerile finale 
ale campionatelor naționale de 
popice pe 1969. în cea de a 
șasea și ultima probă a com
petiției — senioare perechi — 
s-a înregistrat o surpriză de 
proporții, titlul revenind ju
cătoarelor Ecaterina Damo și 
Minodora Chețan de Ia Voința 
Tg. Mureș. Astfel, după 
splendida victorie a Margare
tei Szemanyi la proba indivi
duală, alte două sportive de 
la Voința Tg. Mureș și-au în
scris numele pe lista campio
nilor anului 1969. Perechea 
Damo și Chețan a reușit un 
adevărat tur de forță. între- 
cînd cele trei cupluri formate 
din componentele lotului na
țional. Victoria învingătoare
lor se datorește, în special, 
formei excelente a Ecaterinei 
Damo, care a' realizat cea mai 
bună' cifră a reuniunii — 
458 p d. Deci, ’ cele două ti
tluri de campioane la senioa
re au revenit reprezentante
lor asociației sportive Voința 
din Tg. Mureș (antrenor Tibe- 
riu Szemanyi). Campioanele 
de anul trecut la proba de pe
rechi — Elena Trandafir și 
Crista Szocs — au trebuit să 
se mulțumească cu locul III. 
Nici în această ultimă probă 
a finalelor ca și în celelalte 
cinci, campionii pe 1968 n-au 
reușit să-și apere titlul, ceea 
ce. putem spune, a adus un 
plus de atractivitate concursu
rilor.

REZULTATE — senioare 
perechi 100 + 100 lovituri 
mixte : 1. ECATERINA DAMO 
— MINODORA CHEȚAN 
(Voința Tg. Mureș) 875 p d — 
campioane naționale. Cele 
două jucătoare au obținut ur
mătoarele rezultate: Damo 
458 p d, 296 la „pline" și 162 
la „izolate" cu numai 2 bile 
în gol; Chețan 417 p d. 266-1- 
151 cu 3 bile ta gol. 2. Florica 
Neguțoiu (Gloria București) — 
Cornelia Moldoveanu (Voința 
București) 8(63 p d (590 la „pli
ne" și 273 la „izolate"). 3. Ele
na Trandafir (Laromet Bucu
rești) — Crista Szocs (Voința 
București) 861 p d (595 și 266),
4. Margareta Szemanyi (Voin
ța Tg. Mureș) — Elena Cernat 
(Rapid București) 833 p d.
5. Ana Marcu — Maria Drâ- 
ghici (Gloria București) 792 
p d, 6. Cornelia Grecescu 
(Voința București) — Eleono
ra Niroîesta' (Petrolul Plo
iești) îStapțj.

★
începînd de mîine. arena 

Voința va găzdui o interesan
tă întrecere între echipele 
masculine și feminine ale aso
ciațiilor Voința din București, 
Tg. Mureș, Cluj, Constanța, 
Ploiești și Oradea.

LA VOINȚA TG. MUREȘ

Noile campioane la perechi: Minodora Chețan ți Ecaterina 
Damo (Voința Tg. Mureș)

tri, în tribune fiecare om e 
o... torță.

Este o ambianță sărbăto
rească, cum n-a mai cunoscut 
de mult fotbalul 
este explozia unei 
imense a suporterilor, 
tră, a tuturor, este 
descoperirii depline 
echipe naționale care, cu tact 
și pricepere, a recoltat anul 
acesta succese după succese 
fâcir.du-ne, azi, să uităm mo
mentele de amărăciune prici
nuite, nu de mult, de către 
unele formații de club.

într-o oră și jumătate, evo
luția tricolorilor noștri a avut 
darul să șteargă zile și săptă- 
mini încărcata cu simțăminte 
de îndoieli, incertitudini, des
curajări uneori. Și ce suc
ces 1 Un succes obținut în 
acea manieră care place pu
blicului, cei 11 băieți ai lui 
Angelo Niculescu și Emeric 
Vogi, aruneînd în balanță 
toate forțele lor, toată voința, 
întreg temperamentul.

într-adevăr, tricolorilor le 
revine, printre altele, marele 
merit, de-a fi cucerit destul 
de repede publicul, făcîndu-1, 
literalmente, să vibreze 90 de 
minute, să trăiască intens a- 
cest meci, dîndu-i în final re
compensa supremă pe care o 
aștepta : VICTORIA și o mare 
opțiune pentru calificarea la 
turneul final al campionatu
lui mondial. Acum, privind 
cu mîndrie în urmă, încercăm 
să ne reamintim, fugar, epi
soadele Atena — Lausanne — 
București, nu vedem cum 
ne-am mai putea împiedeca 
la ultimul hop (partida cu 
Grecia) care, la data de 16 
noiembrie a.c., s-ar putea să 
aibă un caracter de simplă 
formalitate.

★
Se poate spune că jocul 

România — Portugalia a fost 
un meci al timpurilor noas
tre. O partidă de angajament 
total și de exemplară dăruire, 
care ne-a și transportat de pe 
acum în lumea nu de vis sau 
de basm ci plină de realism 
a unui turneu final de cam
pionat mondial, unde, se știe 
(toate edițiile desfășurate pînă 
în prezent au demonstrat-o cu 
prisosință) triumfă cei mai a- 
bili numai in măsura în care 
dovedesc că sînt și puternici.

A fost, realmente, o satis
facție să constatăm cum e- 
chipa noastră națională a de
pășit evident faza fotbalului

românesc, 
bucurii 
a noas- 
măreția 
a unei

T. R.

C. P. BUCUREȘTI
ȘI-A MENȚINUT TITLUL

ARAD, 12 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Campiona
tul național de oină pe anul 
1969 s-a încheiat duminică cu 
un frumos succes al echipei 
C. P. București, care mergînd 
din victorie în victorie, a ter
minat neînvinsă și turneul fi
nal al competiției, desfășurat 
timp de 3 zile pe stadionul
C. F.R. din localitate.

Bilanțul bucureștenilor în 
finala pe țară este edificator: 
9 meciuri jucate, 9 ciștigate; 
104 puncte realizate prin țin
tirea adversarilor, 50 de punc
te suplimentare, ceea ce de
monstrează temeinica pregă
tire a tipografilor, atît la 
„prindere", cit și la „bătaie". 
Cei mai abili trăgători la 
„prindere" au fost Gh. Gru- 
ianu și Hie Dacâu, iar cele 
mai multe puncte din „bătaia" 
mingii le-au obținut Hie Da- 
ciu și V. Gălățeanu, fiecare 
cite 6 puncte. Cei mai iscu
siți apărători: N. Tudoran și 
Icn Anton, neloviți de-a lun
gul turneului. Cel mai In for
mă fundaș al finalei a fost
D. Bărbieru, care a controlat

toni foartecu siguranță o __
mare din teren. în general, 
C. P. București a constituit un 
ansamblu bine armonizat, reu
șind astfel să ciștige pentru 

treia oară consecutiv titlul 
E- 
de 

Ra-
A- 

Ilie 
An

â 
de campioană națională, 
chipa a fosfr condusă 
antrenorul emerit Alex. 
failescu. El a folosit La 
rad următoarea formație: 
Bacău, Coste! Iancu, Ion
ton, D. Bărbierc; M. Cristir.es- 
cu, Gh. Drăghici, Gh. Gruia- 
nu, V. Gălățeanu, Alex. Ma
tei, N. Tudoran, Emil Dacău. 
Rezerve: V. Tudorancea, C. 
Lupțeneanu și Troian Pica.

Lupta pentru celelalte locuri 
fruntașe în clasament a fost 
deosebit de atractivă. Biruin
ța Gherăiești, adversara prin
cipală a C.P.B., a fost învinsă 
în ultima reuniune de către 
Avintul Frasin cu 8—5, iar 
Dinamo Băneasa. Viața nouă 
Olteni, Torpedo Zărnești și 
Drum nou Radu Negru, pre
tendente la primele 3 locuri, 
au furnizat jocuri aprige, de 
mare intensitate. La unul din
tre acestea, și anume la me-

ciul Biruința Gherăieștl 
Drum nou Radu Negru, 
mai combativi au fost oinarii 
din... Olteni (in caz că gheră- 
ieștenii pierdeau, Viața nouă 
Olteni trecea de pe locul 3 pe 
2) care, în văzul antrenorului 
lor. prof. Ion Albu, au apos
trofat arbitrii și au instigat 
jucătorii din comuna Radu 
Negru La acte nesportive. A- 
ceste abateri de la conduita 
sportivă au fost exemplar 
sancționate, organizatorii eli- 
minînd din concurs echipa 
Viața nouă Olteni.

CLASAMENT FINAL : 1.
C.P.B. 27 p, 2. Biruința Ghe- 
rălești (jud. Neamț) 23 p, 3. 
ninamn Băneasa tiud. Ilfov) 
20 p, 4. Avintul Frasin (jud. 
Suceava) 18 p, 5. Torpedo 
Zâmești (jud. Brașov) 18 p. 6. 
Energia Rinmlcd (jud. Buzău) 
16 p, 7. Drum nou Radu Ne
gru (jud. Ialomița) 13 p, 8. 
Drum nou Boureni (jud. Dolj) 
l^P, 9. Recolta Lucăceni(jud. 
Satu Mare) 11 p.

cei

Traian IOANIȚESCU

romantic, abordînd acum de 
pe alte poziții UN MECI DE
CISIV, disputat în compania 
unei echipe tehnică dar și 
atletică, neîmpăcată de loc cu 
soarta de codașă a seriei și 
sosită la București cu inten
ția de a-și vinde cît mai 
scump pielea. Șl dacă pe Săt- 
măreanu, Hălmăgeanu, Dan 
și Dinu îi știam tari la acest 
important capitol, al angaja
mentului fizic, supriza — plă
cuta surpriză — ne-au furni
zat-o ceilalți tricolori, Radu 
Nun.veiller, Dobrin, Dembrov- 
seni și Dumitrache, care, mai 
zeloși ca oricînd, s-au duelat 
energic cu adversarul în lupta 
pentru balon. Cel puțin Dumi
trache ne-a Uluit pur și sim
plu pentru modul perseverent 
în care a urmărit, pînă la li
nia de fund, și mingile așa-zis 
pierdute, pentru felul în care 
s-a descotorosit (de cîteva ori 
de atacul simultan a doi sau 
trei apărători portughezi.

★
Trecînd de la acest impor

tant factor, al iscusinței pe 
planul jocului atletic — atît 
de particular ieri, în evoluția 
tricolorilor — să ne oprim și 
ia alt element de esență care 
a asigurat randamentul fot
baliștilor noștri. Ne referim, 
firește, la judicioasa ORGA
NIZARE A JOCULUI, care 
a imprimat echipei un con
stant echilibru In ambele 
situații, de apărare și de 
atâc. în persoana lui Dinu 
(mijlocaș cu rol mai mult 
defensiv), apărarea noastră 
imediată a avut un prețios 
ajutor, în persoana lui Radu 
Nunweiller (mijlocaș 
atacul s-a simțit 
sprijinit.

De altfel, în mare 
echipa s-a prezentat ca un 
TOT OMOGEN : Dembrovschi 
(îndeosebi, datorită atribu
țiilor lui) și Lucescu au ac
ționat în genul aripilor-cără- 
uși, urmărindu-și și incomo- 
dindu-și adversarii pînă în 
apropierea porții lui Rădu- 
canti.

Apoi, Sătmăreanu (mal 
ales), dar și Deleanu au „ur
cat" curajos în atac, dezechi- 
librînd sistemul defensiv por
tughez prin infiltrările lor 
sau prin centrări oportune. 
Prestind un asemenea joc — 
VIGUROS ȘI ELASTIC — 
echipa română a păstrat o 
bună parte din timp inițiativa 
de partea sa, creînd, în. afara 
golului victorios (Dobrin — 
min. 30) și alte două-trei 
mari ocazii la poarta lut 
Damas. Așa, de pildă, situa
ția în care s-a găsit Dumi
trache (în min, 42, la pasa 
ideală trimisă de Dobrin) a 
fost una rarisimă, lipsind

ofensiv), 
deseori

vorbind.

■

■

-■w
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■

Dumitrache — minutul 91 f 
Personificarea bucuriei...

foarte puțin ca tabela să ara
te 2—0, iar emoțiile tribune-' 
lor să se oprească Ia jumă
tatea partidei.

Dar cum victoria e de mult 
consemnată...

w
La un asemenea meci, la 

o asemenea victorie — în pri
mul rfnd A ECHIPEI — 
aproape că individualizările 
nu și-ar găsi locul. Să zăbo
vim însă puțin asupra jocu
lui prestat de Dobrin, stră
lucitor atît prin nota sa per
sonală, cît și prin maniera 
sa altruistă. Pe linia compor7 
tării tui de-a lungul întregu
lui sezon, piteșteanul ne-a 
arătat ieri, mai clar ca ori-< 
cînd, adevărata fațetă a ju
cătorului de mare talent, 
ce-șl pune calitățile sale în 
slujba întregii formații, 
trecuse
oră din meci, cînd Ia 
presei, alături de noi, 
Maria 
risea >
jucător ca el nu-s prea mulți 
nici la noi în Brazilia".

N-o spunea numai ziaristul 
Saldanha, ci și... antrenorul.

Nu 
nici o jumătate de 

masa 
JosA-

Saldanha rie mărtu- 
„îml placș Dobrin,

CEEA CE NE LIPSEA
(Urmare din pag. 1)

succesul din jocul cu echipa 
Portugaliei, joc care, în sine, 
n-a constituit un mare spec
tacol, ci doar o mare perfor
manță. fără ca cineva să su
fere din pricina neconcordan- 
ței dintre estetic și practic. 
Ieri, cei 11 fotbaliști români 
au știut să joace la rezultat, 
au știut sd colaboreze fiecare 
cu ceea ce îi este propriu în 
temperament, subtilitate ji 
inteligență, atît la capitolul 
tehnic, cit și in planul tactic, 
alcătuind o adevărată echipă. 
De aceea, fără îndoială, va fi 
greu cronicarului să facă com
plimente (chiar meritate) în 
mod separat, fără a nedrep
tăți acest personaj colectiv 
compus din cei 11 sportivi. 
Poate ci Dobrin a făcut ieri 
focul carierei sale. încurcînd 
picioarele celebrităților opo
zante, dar oare Hălmăgeanu 
in munca sa trudnică de a- 
părător al careului a fost mai 
departe de valoarea sa ma
ximi 1 Poate ci Dumitrache

ar fi trebuit (după unii) să 
înscrie acel gol pe care por
tarul portughez l-a anihilat 
parcă cu o mină de clei de 
care s-a lipit mingea și tot el 
s-ar fi cuvenit să ne destindă 
nervii mai curtnd, fructificînd 
acea ideală pasă a lui Dobrin. 
dar pentru că n-au făcut-o 
meritul lor scade cumva sub 
al celorlalți ?

Nici vorbă de așa ceva I
Ieri, naționala noastră de 

fotbal și-a netezit drumul spre 
unul din primele 16 locuri ale 
ierarhiei mondiale a 
lui rotund, printr-un 
blu de calități care 
nesc intr-o singură 
aceea de maturitate, 
cu atît mai mult, această ca
litate cu cit ea se realizează 
ta o medie de virstă dintre 
cele mai proaspete. Maturita
tea nu înseamnă insă plafo
nare ci. mai curtnd, platfor
ma de pornire in marșul con
firmării care se va sfîrși în 
Mexic. Pe acest drum îi do
rim angajați pe fotbaliștii noș
tri cu aceeași tenace seriozi
tate demonstrată ieri.

balonu- 
ansam- 

se reu- 
noțiune, 
Bucură,

RAPID MERITA UN REZULTAT EGAL 
ÎN PARIIDA CU OINAMIJ

ln r prima confruntare din 
cyplajul de la „Tineretului", 
Stiaua și Voința Cluj nu au 
precupețit nici un efort pen
tru a-și adjudeca victoria. 
Bucureștenii. mai lucizi și de
ciși în fața porții, au condus 
la un moment dat cu 4—1, 
dar în repriza a treia tabela 
de marcaj indica egalitate 
perfectă (4—4). Soarta parti
dei, a f°st decisă apoi. în nu
mai. . 90 de secunde, cînd 
Steaua a înscris de trei ori, 
șiTii acest avantaj și-ș ținut 
adversara la respect pînă la 
fltiwui final al timișoreanu
lui A,' Siănescu. Scorul de 
9_6 (2—1, 2—1. 3—2, 2—2) a 
fost realizat de: Frîricu 3, 
D. 'Pdpestu 3, F. Teodor 2, 
Țâranu de la Steaua, respec
tiv. Rusu 3, A. Szilagi, Zete 
și „KUlop de la Voința.

Partida mult așteptată din
tre Rapid și Dinamo a prile
juit o întrecere plină de ne
prevăzut, în care evoluția sco
rului a ținut pe spectatori cu 
sufletul la gură aproape 50 
de minute. Feroviarii, neobiș
nuit de dezinvolți, au condus 
cu 1—0. 2—1, 3—2 și 4—3, 
dar de fiecare dată, dinamo- 
viștii — în situații de om în 
plus — au replicat prompt. 
Era evident însă că formația 

campioană se afla în dificul
tate și acționa (ca de altfel 
în multe meciuri din acest 
sezon) fără nici o orientare 
tactică, în ciuda faptului ci 
in componența ei se află cîți- 
va dintre cei mai buni jucă
tori ai țării. De la situația de 
4—4 lucrurile s-au petrecut 
identic ca în partida prece
dentă. Novac și Zamfirescu, 
bine susținuți de coechipierii 
lor mai vîrstnici, și-au prins 
adversarii de trei ori pe pi
cior greșit și situațiile au ..dus 
la tot atitea goluri în pbarta 
lui P. Mureșan. „7“-le Rapi
dului nu a dezarmat însă, și 
cu o vigoare demnă de toată 
lauda s-a apropiat pînă la 
un punct diferență (7—8), a- 
vînd chiar ocazia de a egala. 
Cu un om în plus în ultimele 
15 secunde. Tonciu și-â asu
mat răspunderea (de ce toc
mai el 7) de a șuta decisiv 
și... a ratat, astfel că Dinamo 
a cîștigat în cele din urmă 
cu 8—7 (0—1. 3—2, 4—1, 1—3).

Alte rezultate: I.E.F.S. — 
C.S.M. Metalul roșu Cluj 2—1 
(0-0, 1-0 1—0 0-1); Poli
tehnica Cluj — Progresul 
Buc. 3-1 (0-0, 1-0, 0—1,
2—0).

Bilanțul jocurilor etapei a 
7-a a diviziei A de rugby se 
prezintă astfel: 5 victorii
acasă și una singură in de
plasare (Grivița Roșie). în 
general, partide disputate, cu 
multe încercări înscrise.

SIBIU, 12 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). C. S. M. 
Sibiu — Vulcan București 
6—3 (6—3). Terenul Metalul 
din splendidul parc sibian a 
găzduit duminică dimineața 
o partidă extrem de impor
tantă pentru configurația 
părții a doua a clasamentului. 
Rugbyștii sibieni au repurtat, 
pe merit, prima lor victorie 
in divizia A, întrecînd Fe 
cealaltă promovată a anului 
1969, Vulcan București. în 
general întrecerea deose
bit de dîrză a avut un nivel 
tehnic și tactic mulțumitor, 
care ne permite să afirmăm 
că ar fi regretabilă, poate 
chiar nemeritată, retrograda
rea oricăreia dintre cele două 
formații. Cu un plus de calm 
și de precizie în loviturile 
de picior, gazdele au acumu
lat. încă din primele 18 mi
nute, un avantaj care s-a do
vedit decisiv. De menționat 
contribuția majoră a mijlo
cașului sibian, al cărui aport 
a reușit să contracareze do
minarea clară de către bucu- 
reșteni a tușelor (primele 30 
de minute) și în grămezile 
ordonate (tot meciul). Rug
byștii de la Vulcan, uneori 
prea insistenți în acțiunile 
individuale și la modul ge
neral, în zi de slabă inspira

ție tactică, au fost nevoiți să 
plece steagul, deși nu Je-a 
lipsit prilejul egalării, poate 
chiar al înscrierii punctelor 
necesare victoriei. Realizatori: 
Moraru (I. p.). Tămaș (d. g.) 
pentru CÂM.5., respectiv 
Briceag (1. p.) pentru Vulcan.

ECHIPELE GAZDĂ ÎNVINGĂTOARE 
CU 0 SINGURĂ EXCEPȚIE

A arbitrat Al. Lemneanu

Gh. Russu-ȘIRIANU

STEAUA — AGRONOMIA 
CLUJ 43—3 (24—3). Jocul a 
fost la discreția bucureștenilor 
care, în mare vervă, au do
minat cu autoritate întreaga 
partidă, înscriind 10 încer
cări. Meciul de bun nivel 
tehnic a plăcut îndeosebi prin 
modul cum steliștii au fina
lizat majoritatea acțiunilor. 
Principalii realizatori de la 
bucureșteni au fost Durbac 
(19 puncte) și Teleașe (9 
puncte). A condus A. Visan 
★ ★★★. (Gh. R.J.

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — ȘTIINȚA PETRO
ȘANI 6—0 (3—0). Deși au 
jucat ofensiv, organizat, timi

șorenii nu au putut înscrie 
mai mult datorită apărării 
ferme a rugbyștilor din Pe
troșani, care au anihilat mul
te acțiuni pe linia de trei- 
sferturi ale adversarilor. Au 
înscris Stan (d. g.) și Duță 
(1. p.). A arbitrat F. Tudo-

rache (P. Arcan —
coresp. principal).

FARUL CONSTANȚA — 
GRIVIȚA ROȘIE 0—9 (0—9). 
Așteptat cu mult interes la 
Constanța, acest meci nu a 
corespuns. Atît constănțenii 
cit. mai ales bucureștenii 
s-au angajat Intr-un joc ob
structionist, diminuînd astfel 
latura tehnică și spectacu
lară. De menționat eliminarea 
din joc a lui Drăgulescu (Gri
vița Roșie) și Celea (Farul). 
Au înscris Oblemenco (d. g ), 
Trimescu (d. g.), Țibuleac 
(1. p.). A arbitrat P. Niculescu 
(București) (E. Petre — 
coresp.).

(POLITEHNICA IAȘI — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 
32—9 (16—3). Ieșenii și-au 
impus jocul combinativ pur

tat în special pe înaintare, 
marcind multe încercări spec
taculoase. Rugbyștii de la 
Progresul au dat o ripostă 
mai consistentă doar în prima 
repriză, cedînd insă complet 
pasul in finalul întrecerii. 
Principalii realizatori de la 

învingători: Ciohodaru, Dră- 
gănescu, Spiratos (cite două 
încercări). A condus R. 
Witting (București)
(D. Diaconescu — coresp.).

DINAMO — RULMENTUL 
11—3 (0—0). Joc de factură

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT NR. 
41, ETAPA DIN 12 OCTOMBRIE 

1969

I. România — Portugalia 1
II. Florentina — Cagliari 2

III. Inter — Brescia 1
IV. Juventus — Torino 2
V. Lazio — Sampdoria 1

VI. Napoli — Roma X
VII. Palermo — Milan X

VIII. Verona — Bologna X 

tehnică și spectaculară medio
cră, în care victoria a reve
nit pe merit bucureștenilor, 
ca urmare a unui plus de 
insistență în fazele de atac, 
l.ipsa de claritate în fazele 
de finalizare și imprecizia în 
executarea loviturilor de pi
cior a lui Nica i-au privat 
pe dinamoviști de un scor 
mai net. Au înscris Nica 
(ine. 1. t.), Leonte (1. p.) și 
Dragomirescu (inc-.) pentru 
Dinamo, respectiv Manea 
(inc.) pentru Rulmentul. A 
arbitrat I. Nicolescu 
(Gh. Bucur — coresp.).

După 7 etape, clasamentul 
categoriei A se prezintă 
astfel :

1. Grivița Roșie 7 6 1 0 144: 29 20
2. Steaua 7 6 1 0 115: 35 20
3. Dinamo 7 6 0 1 144: 31 19
4. Universitatea 7 5 0 2 59: 42 17
5. Politehnica 7 4 1 2 57: 25 16
6. știința 7 3 1 3 52: 45 14
7. Farul 7 3 0 4 71: 50 J3
8. Rulmentul 7 2 1 4 33: 55 12
9. Vulcan 7145 29- 76 10

10. Agronomia 7 1 4 5 33:116 10
11. C.S.M. Sibiu 7 1 1 5 24:111 10
12. Progresul 7 0 0 7 27:175 7

IX. Atalanta — Livorno X
X. Modena — Varese 2

XI. Monza — Foggla 2
XII. Reggina — Mantova X

XIII. Ternana — Catania X
Fond de premii : 325.151 lei.
Plata premiilor la acest concurs 

se va face astfel :
In Capitali de la 17 oct. 1969 

pînă la 26 noiembrie 1969 inclu
siv.

In provincie de la 21 oct. 1969 
pînă la 26 noiembrie 1969 inclusiv.
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FILMUL MECIULUI
REPRIZA I

ÎSa fluierul de început al 
arbitrului iugoslav Ratko 
Canac, echipa României are 
mingea. în primele două mi
nute, tatonări pe planul an
gajamentului fizic, terminate 
cu faulturi de ambele părți. 
Conectarea nu se produsese 
încă decît pe planul psiholo
gic, jucătorii ambelor echipe 
acționînd crispat, nesigur. 
Astfel, la primul corner al 
partidei, acordat de Hilario 
(min. 3) și executat de Lu- 
cescu, Dinu și Dembrovschi 
deși au avut, în săritură) un 
„cap“ peste adversari, n-au 
putut lovi balonul. în minu
tul următor, Eusebio este 
faultat de Deleanu, la 18 
metri, lateral, de poarta echi
pei noastre. Execută Goncal
ves, înalt spre Torres, dar a- 
eesta marcat de Hălmăgeanu, 
nu poate ajunge mingea pe 
care o preia Dembrovschi, 
venit în propria suprafață 
de pedeapsă. Greșește pasa și 
Nelson șutează din apropie
rea liniei de corner, așa ca 
să fie... Răducanu, însă, se 
bilbîie și scapă mingea în 
apropierea liniei porții. Noroc 
că Dan, inspirat, i-a tăiat 
drumul lui Eusebio, ce se și 
lansase în urmărirea balonu
lui rătăcit. Mari emoții!

Jucătorii portughezi încear
că să forțeze nota jocului 
pentru a prelua, decisiv, ini
țiativa ! min. 5 — Răducanu 
scoate mingea din... capul lui 
Torres; min. 7 — Sătmărea- 
nu îl deposedează, in extre
mis pe Eusebio; min. 8 — 
combinație Nelson—Simoes (a- 
cesta din urmă, deplasat pe

Lui Damas nu i-a mai rămas 
altceva decit să scoată min

gea din plasă !
dreapta) dar Sătmăreanu îi 
stopează.

Jucătorii români nu cedea
ză Insă de loc. în min. 11, 
primul șut al echipei noastre, 
autor i Dinu, iar în minutul 
următor prima sa combinație 
reușită și periculoasă: Sât- 
măreanu centrează excelent, 
la Lucescu, la capătul unei 
curse pe extremă, dar min
gea, expediată cu capul de 
căpitanul echipei române, jos, 
la colțul din stînga al porții 
lui Damas, este reținută cu 
greutate de portarul portu
ghez.

După „bomba” lui Radu 
Nunweiller (min. 14) echipa 
noastră este pe cale să des
chidă scorul: Dobrin trece în 
dribling spectaculos de Si
moes, Jose Maria. Goncalves 
și Batista (așa cum avea s-o 
mai facă și în min. 20 și 23),

La poarta de la ceas...
Nu știu dacă își închipuie 

cineva care este, pe un sta
dion, zona cea mai fierbinte, 
zona unde (pe tine, specta
tor) jarul emoțiilor te mistuie, 
după ce, în prealabil, te-a 
prefăcut în torță... V-o spun 
eu, ca pățit: zona porții! 
Zona din spatele „cuștii”. De 
eici, prin ochiurile plasei, vezi 
ce nu-ti poți închipui din tri
bună. Vezi declanșarea efor
tului suprem al atacantului 
care sparge, sau vrea să spar
gă ultimul zid al defensivei, 
vezi efortul, uneori supraome
nesc. al apărătorului care în
cearcă o acroșare „in extre
mis”, catapultîndu-se cu piep
tul, cu fața, în calea mingii, 
vezi cel mai fantastic... cinâ- 
verite al fotbalului. Pentru 
că vezi — mai ales — senti
mentele extreme ale interpre- 
ților ajunși în situații - limită. 
Vezi licărul cutremurător al 
atacantului, la un pas de a 
învinge, așa cum vezi spai
ma apărătorului depășit, vezi 
groaza și disperarea, citești pe 
chipuri ușurarea salvării din 
situații dramatice și vezi 
scînteia neputincioasă a celui 
care a ratat.

Toate acestea le-am văzut 
ieri la „poarta de la ceas".

Poarta golului nostru.
Aici, am văzut, în prim- 

plan, ratarea neverosimilă a 
lui Dembrovschi. servit impe
cabil de Dumitrache. Liber 
la 7 m de poartă, cu Damas 
ieșit — la nebunie — să-1... 
sperie, băcăuanul a încercat 
să-1 lobeze, în loc să șuteze 
simplu, clar, pe jos. După șut, 
portarul portughez s-a uitat 
spre cer...

Tot aici am văzut senzațio- 
nala fază a golului: l-am vă
zut pe Lucescu plecat în atac 
pe dreapta, croșetând fulgeră
tor doi ' adversari, am văzut 
infiltrarea diabolică a lui Du
mitrache spre poartă, în care

Fotografiile la meciul România — Portugalia 
au fost realizate de:

Aurel NEAGU, Theo MACARSCHI și Vasile BAGEAC

oferindu-i apoi mingea Iul 
Dembrovschi, lansat pe extre
ma dreaptă. Dar din colțul 
careului mic, Jucătorul bă
căuan trage peste poartă. A 
fost prima mare ocazie ratată 
de tricolori,

în min. 24, Deleanu este 
prins prost plasat șl printr-o 
palpitantă cursă de urmărire 
după Nelson, reușește un cor
ner salvator. Eusebio încear
că un „efect" direct dar min
gea iese afară din teren.

Echipa noastră Joacă foarte 
bine Ia mijlocul terenului, 
unde alături de Dinu și Radu 
Nunweiller, veneau, adeseori 
Dembrovschi, Dobrin și Lu
cescu. Aci s-au făurit cele 5 
minute decisive ale partidei, 
în min. 25, o frumoasă com
binație Dobrin — Dembrovschi 
— Dumitrache — Dobrin, în
cheiat cu un void spectacu
los, dar nepericulos al ulti
mului. anunță golul victoriei, 
în min. 27 consemnăm un 
atac prelungit al echipei noas
tre, dar cele două centrări 
consecutive ale lui Sătmărea
nu nu găsesc omul disponibil 
pentru șut.

Și a venit minutul 30, mi
nutul victoriei și, foarte pro
babil al MEXICULUI : DEM 
BROVSCHI interceptează min
gea în propriul nostru teren 
și, după o cursă scurtă, îl 
deschide pe LUCESCU. Aces
ta, fără să ezite. îl lansează 
pe DUMITRACHE în careul 
advers. Un dribling scurt 
încă unul și PEDRO GOMEZ 
și BATISTA sînt scoși din 
dispozitiv. Toți așteptăm șu
tul, dar DUMITRACHE il ve
de pe DOBRIN pe un culoar 
mai bun și ii lasă mingea. 
Șutul plasat și puternic al 
excelentului Jucător piteștean 
nu-i Iasă lui DAMAS decît 
speranța barei dar aceasta, 
necruțătoare, îndrumă min
gea in plasă, acolo unde a 
reușit s-o ajungă portarul 
portughez : 1—0 pentru RO
MANIA 1

Minutele următoare înăs
presc tensiunea deja existen
tă, în teren, Dumitrache și

REPRIZA
...Pauza, momentul relaxă

rii și al refacerii parțiale a 
potențelor fi2ice, s-a termi
nat. Iată-i, au intrat pe teren 
jucătorii. De la portughezi lip
sește nr. 7 (Jose Maria, neu
tralizat în primele 45 de mi
nute de către Dinu), în locul 
Iui intuind nr. 14 (Toni). Oas
peții pun mingea în joc, dar 
atacul pe care încearcă să-1 
construiască este destrămat 
„din fașă" de către Radu Nun
weiller. După 2 minute de 
joc Ia centru, mai bine zis 
de noi tatonări, Goncalvez, 
neobositul mijlocaș. prezent 
mereu în fazele de atac ale 
echipei sale, pătrunde pe 
stînga, pasează lui Simoes, 
care driblează scurt și șu
tează de la 16 m peste poar
tă. în min. 49 consemnăm 
prima fază mai deosebită de 
la reluare în careul portughe
zilor : Dobrin și Dumitrache 
pasează excelent între ei. ul-

> timul centrează foarte bine, 
însă Dinu și Dembrovschi e- 
zită să intercepteze. După 2 
min. cei doi înaintași ai echi
pei noastre colaborează din 
nou șl tot Dumitrache cen
trează, Dinu reia cu capul la 
Nunweiller, care șutează pu
ternic pe lingă bară. Apoi ja
cul se mută la centru, iar por
tughezii se remarcă prin cite- 
va aruncări în trasă în „stil* 
de autentici rugbyști. După 
două-trei aruncări de la mar
gine, în urma atacului lui De

tentele - mim ale „corsarului* 
i-au făcut pe Hilario și Hum
berto să-și arunce picioarele 
în gol. l-am văzut și pe Do
brin, țîșnit la mingea cu care 
venea Dumitrache, șutind for
midabil... Și— Și miinile lui 
Damas au fost încovoiate de 
bomba piteșteanului. iar min
gea. deviată dramatic din 
miinile portughezului, s-a pre
lins halucinant — doamne ! e 
gol sau nu?! — în muchea 
barei și apoi în plasă... Poarta 
de la ceas a devenit- brincu- 
șiană. poarta sărutului. Poarta 
entuziasmului fericit al Jucă
torilor români.

Cu 3 minute înaintea pau
zei, Dobrin și-a vrăjit din nou 
adversarii și mingea și l-a 
lansat el pe Dumitrache în 
gol sigur. Corsarul a ratat. 
Poate pentru că era prea ușor 
să marcheze...

O repriză întreagă am asis
tat, vrăjit, la recitalul acestor 
doi fotbaliști-cristal, care i-au 
întors pe apărătorii portu
ghezi pe toate părțile.

în repriza a doua, am ră
mas tot la „poarta de la ceas". 
Mă gindeam că va fi poarta 
rezistenței. Poarta la care ju
cătorii români își vor apăra 
succesul din prima repriză. 
Așa a fost. în min. 55, Hăl
măgeanu a revenit formida
bil, suflînd o minge „perlei 
Mozambicului", scăpat singur 
la 30 de metri. în min. 57, 
Dan a scos un gol din picioa
rele lui Nelson, în min. 60 a 
repetat „scena" la Eusebio, 
în min. 65, uriașul Răducanu 
i-a ascuns pur și simplu min
gea lui Eusebio, aruncînd-o, 
pe la spate, lui Deleanu. A- 
muzat de prestidigitația lui 
„Tamango", Eusebio a zîmbit 
ca un copil și l-a bătut pe 
umeri. în minutele 73, 78, 80 
și 86 Radu Nunweiller, res
pectiv Dan, Dembrovschi și 
iarăși Dan au contrat eroic.

Riducanu culege balonul tub privirile amer.ințitoate tie lui 
Eusebio

Eusebio, poposind, pe rând, pe 
gazon, faultați la marginea 
careurilor de 16 m. în min. 
33, un gest reprobabil al lui 
Răducanu, cînd, în loc să în
cerce aplanarea unei alterca
ții Dan—Eusebio. I-a lovit cu 
brutalitate pe Nelson, cînd 
jocul era oprit de arbitru.

Și cu două minute înainte 
de finalul primei reprize, 
Dobrin face o cursă de-peste 
30 de metri, în care și-a pier
dut pe drum adversarii, des- 
chizindu-1 apoi pe Dumitra
che. Acesta pătrunde vertigi
nos în careul mic, dar într-un 
unghi nefavorabil care-i faci
litează lui Damas blocajul. A 
fost cea de a doua mare oca
zie ratată de echipa noastră.

A DOUA
leanu, se obține corner. Lu
cescu centrează, Dinu reia cu 
capul. însă portarul e la post. 
Minutul 56: un „număr Do
brin" — la marginea terenu
lui. Cu driblingul său exce
lent. ii ridiculizează, pur și 
simplu pe Hilario și Goncal
vez. Și nu va fi pentru ulti
ma oară. Echipa română are 
inițiativa. Controlează Jocul, 
se apropie mai des de careul 
oaspeților, deși Dinu evoluea
ză destul de slab. Aleargă 
însă înainte Sătmăreanu. con
struiește cu dibăcie acțiuni de 
toată frumusețea Dobrin. se 
deplasează de pe o parte pe 
alta Dumitrache. între min. 
57—60 domină autoritar oas
peții. Portughezii nu reușesc 
însă să-1 pună in dificultate 
pe Răducanu. Și arest lucra, 
desigur, r.e bacuri In min. 61 
Dobrir. îș: arată din noo clasa 
excelentă. Driblează formida
bil 3 adversari ne un metr: 
patrat de gazon și pasează ex
celent Peste un minut Dem
brovschi se descurcă și el 
bine, trimite lui Dobrin, iar 
aresta îi creează iui Nonvrei’.- 
ler o poziție excelentă de Fit 
Dar mingea expediată de mij
locașul nostru trece pe lingă 
poartă. In min. 63 se „remar
că* Eusebio: caută să iasă 
din anonimat rrmtr-un fault 
grosolan comis asupra Iui Hăl
măgeanu. Peste 2 min.. însă, 
el driblează trei adversari și 
de la 25 m șutează puternic 
pe jos, aproape de bară. Șut-a’.

Și acele ceasului din spa
tele porții s-au apropiat de 
ora pe care mulți o numesc, 
fericiți. ORA MEXICULUI.

Marius POPESCU

TOTUL A ÎNCEPUT Șl S-A SFÎRȘIT LA CABINE...
Tn timp ce tribunele clocoteau, aștepttnd, lntr-o atmosferă de 

extraordinară tensiune, ieșirea echipelor pe teren, in timp ce ga
leriile se încălzeau cu ultimele „vocalize", în timp ce tîfosii cei 
mai convinși desfășurau pe deasupra a sute de capete o uriași 
pancartă, „Hal România! Mexico '70 te așteaptă**, La cabinele 
jucătorilor domnea o atmosferă de clinică. Se vorbește in șoaptă, 
covoarele moi devorează zgomotul pașilor, mirosul de camfor 
al loțiunilor utilizate de jucători — toate acestea creează o liniște 
de-a dreptul farmaceutică.

„O gluma ar cădea 
ca o... piatră !"

Au mai rămas doar 30 de mi
nute pină „la Începerea acestei 
partide ce va fi transmisă In di
rect de patru posturi naționale de 
televiziune (Iugoslavia, Portuga
lia, Elveția, Cehoslovacia) — joc 
pe muchie de cuțit, care întinde, 
încă din start, la maximum, ner
vii tuturor. Ușile celor două ca
bine afișează diplomatic forma
țiile cu numerele jucătorilor. Este 
ceva asemănător cu cartoanele â- 
gățate pe ușile unor camere de 
hotel — „Please I Not disturb !“ 
—, de către călători dornici de

Angelo Niculescu dă primul 
Interviu unui redactor al ztaru. 
Iui nostru...

ne-a dat emoții, mai ales că 
Răducanu era nepregătit. Min. 
66: Dobrin (din nou Dobrin) 
dribleazâ pe partea stingă, își 
cheamă partenerii in atac, 
centrează excelent și Dumitra
che. la fel de frumos, reia din 
voie, de puțin, pe lingă poar
tă. Splendidă fază. în miau- 
tul următor ripostează micul 
și ambițiosul jucător de cu
loare Nelsor., dar mingea tri
misă de el cade pe plasă, in 
spatele porții Emoții în tri
bune ! Jocul se mută imediat 
Ia poarta cealaltă. Dumitrache 
sprintează. execută două dri
blinguri și centrează în inte
riorul careului, dar Lucescu 
preia greșit ca pieptul, întirzie 
șutul și este blocat de un fun
daș. Min. 70 — schimb reușit 
intre Eusebio și Simoes, după 
care ultimul șutează peste 
poartă. Pînă la repunerea 
mingii în Joc Torres este în
locuit cu Jacinto Joao. Urmea
ză 10 minute de fotbal mai 
slab in care remarcăm un 
fault grosolan al Iui Toni a-

Paul SLAVESCU 
Constantin ALEXE

ROMÂNIA S-A DISTANȚAT 
ÎN CLASAMENTUL GRUPEI

1. ROMÂNIA

2. Greci*

3. Elveția

4. Portugalia

AU MAI RAMAS DE JUCAT :

15 octombrie 1969, Salonic: G-ec o—E'-re* c
2 noiembrie 1969, Be*-a • E'veȘa—Portojciio
16 -n’e—bre 1969, București ROMANIA—Grecia

Flancat de Dan fi Deleanu, incisivul Nelson a ratat intervenția la balon

slngurâtate. Deci, nu pătrundem 
In cabine...

Lipită cu un prozaic plasture, 
foaia de hîrtie de pe ușa portu
ghezilor ne oferă prima surpriză 
a meciului : selecționerul Antunes 
îl preferă pe Goncalves Iul Toni. 
Așadar, nehotărire pînă in cea
sul al 12-lea...

După cîteva momente, jucătorii 
își fac apariția unul cite unul la 
o ușoară Încălzire pe culoare. 
Sînt, însă, inabordabili... Nu ne 
rămlne decit soluția, salvatoare, 
de a „ataca" pe unul dintre ofi
ciali. Mal volubil, vicepreședinte
le federației noastre. Ion Balaș, 
ne oferă primul „clou“ al repor
tajului :

— De 20 de ani de cînd vin la 
cabine înaintea meciurilor inter
naționale n-am remarcat o ase
menea liniște și o astfel de con
centrare a Jucătorilor. Parcă toți 
string din dinți... Cred că dacă 
cineva ar face o glumă, ea ar că
dea ca o piatră i

„Profeții" 
echipei române...

Fără să ne dăm seama, nici noi, 
nici jucătorii — Lucescu : „la uite, 
dom’le I N-au mal rămas decît 
6 minute..." — momentul decisiv 
s-a apropiat. Coborîm ceva mai 
devreme, împreună cu rezervele 
celor două formații, plecate în 
căutarea locurilor de pe bănci. 
Mai relaxați, prezumtivii înlocui
tori sînt gata să se angajeze In- 
tr-o discuție.

— Are careva curajul să facă 
un pronostic 7 — il încercăm.

Tufan, Mocanu, Neagu, Doml- 
de, Lupescu șl Ghițâ zlmbesc. 
După cîteva clipe, Tufan declan
șează un... contraatac :

— Batem cu 1—0 i
— Cîștigâm sigur, dar nu știu 

cu cc scor ! Am, însă, o certitu
dine : Dobrin va înscrie un gol ! 
— Intervine în discuție Mocanu.

supra lui Deleanu, degringola
dă apărării portugheze (care 
se bîlbîie la cîteva mingi), sla
ba evoluție a lui Dinu și dis
pariția treptată din Joc a lui 
Dembrovschi și Luceșcu. Min. 
80 : din nou emoții pentru noi. 
Eusebio pasează lui Simoes, 
acesta centrează și Dan tri
mite în corner pe lingă poar
tă. Cei de la tribuna î, da
torită unghiului, eu fost în
groziți la această fază. Cre
deau că mingea se îndreaptă 
spre plasă. Oaspeții au iniția
tiva. Sînt susținuți în atac de 
Goncalvez. Apărarea noastră, 
în frunte cu Sătmăreanu și 
Hălmăgeanu, este însă la înăl
țime și în preajma careului 
de 16 metri respinge totul 
Tricolorii termină destul de 
greu partida. Eforturile depu
se lasă urme, dar ai noștri 
sînt cei ce încheie meciul 
printr-un șut puternic tras de 
Nunweiller de la 20 de metri 
din pasa lui Dobrin. Și, ca 
ultimă răzbunare pentru ine
vitabila înfrângere, Toni îl lo
vește pe mijlocașul nostru, 
deși mingea era in altă parte.

„Si iată, se aude fluierul 
final. Totul s-a terminat 
ROMANIA A ÎNVINS. VIC
TORIE cu 1—0, dar cit e de 
prețioasă! Portughezi-; își văd 
năruite și ultimele speranțe. 
Părăsesc terenul care cum 
poate. în timp ce fotbaliștii 
români. zîmbitori, ptzează 
fotoreporterilor. Va fi o foto
grafie istorică pentru fotbalul 
nostru. în tribune se aprind 
torțe și glndur.ie zboară 
spre.„ Mexico, de unde, acum 
e sigur, Eusebio Torres, Si
moes. medaliații cu bronz în 
Anglia, vor lipsi.

A arbitrat bine Ratko 
Canak, ajutat la linie de 
I. Stremski ți M. Cajici (toți 
din Iugoslavia).

ROMANIA: Răducanu — 
Sătmăreanu, Hălmăgeanu, Dan, 
Deleanu. Dinu. Nunweiller 
VI. Dembrovschi. Dobrin. Du
mitrache. Lucescu.

PORTUGALIA : Damas — 
Pedro Gomez, Batista. Hum
berto, Hilario. Goncalvez, Jose 
Maria (min. 46 Toni), Nelson, 
Torres (min. 70 Jacinto Joao), 
Eusebio, Simoes.

S 3 1 1

4 4 2 1

4 2 0 2

5 113

Eusebio II la București
Cel mal taatum dintre fotba

liștii portughezi — nu numai 
înainte ci și după meci — s-a 
dovedit a fi. surprinzător. Euse
bio. Toate Încercările noastre și 
ale confraților portughezi de a-1 
smulge dteva cuvinte au fost za
darnice. Evita cu tncâpâținare 
orice acrosaj. se izola cu regula
ritate. privind trist, obsedat parcă 
de o idee.

Cu atit mai mare ne-a fost mi
rarea cînd. cu cîteva clipe înainte 
de ieșirea echipelor pe teren, tâ- 
cuta .perii a Mozambicului* a 
devenit brusc volubilă. In fața 
unui tinăr cu care s-a Îmbrățișat 
angajlndu-se Intr-o discuție ani
mată. Am dat fuga, spetind că 
este vorba de un interviu. Dar... 
stupoare ! Aflăm câ este o dis
cuție în familie și că tînărul cu 
care se întreține Eusebio nu este 
altul decit fratele lui, student la 
Upsala, în Suedia, venit special 
la București să-1 vadă, și ajuns 
în ultimul moment la destinație 
datorită unei pane de mașină.

Dobrin în pericol de a fi... 
mîncat!

Partida a luat sfîrșit Acum in
fernul din tribune s-a mutat la 
vestiare... Apelurile colegilor de 
la radio, aflați in emisie directă, 
sînt inutile. Toată lumea ride, 
cintă șl se... îmbrățișează. Angelo 
Niculescu este cel mal emoționat 
Și. cu toate că este asaltat de 
ziariști, se grăbește spre telefon. 
Formează numărul de acasă ? 
Nu I Cineva ne șoptește numele 
celui de la capătul celălalt al fi
rului : antrenorul Emerich Vogi, 
doborît la pat de o gripă, marele 
absent al acestor clipe de bucu
rie.

în cabina echipei române. Du
mitrache povestește secvența go
lului :

— După ce i-am „întors" de 
două ori pe fundașii portughezi, 
l-am văzut pe Dobrin pregătin- 
du-se să tragă în mingea lucrata 
de mine... Mi-am spus că dacă 
ratează il măninc !

— Și ce-ai zis cînd ai văzut că 
a marcat 7

CEI 24 SUB REFLECTOR
Răducanu: Decis, gestică 

sigură, bun. pe linia porții 
(cu o excepție — min. 4), 
descurajant pentru adver
sari în careu și la mingile 
înalte. Are pe suflet o ati
tudine nesportivă.

Sătmăreanu: plasament
excelent, marcaj precis și 
necruțător, prudent, animat 
de spirit ofensiv in momen
te bine alese, creatorul cîto’- 
va acțiuni de atac cu pers
pectivă,

Hălmăgeanu si Dan (nu 
putem să-i despărțim nici 
noi, o dată ce n-au putut 
face acest lucru nici adver
sarii) : scutul nu al echipe: 
noastre, motorul ei dinaooi. 
S-au sprijinit reciproc. de 
parei erau comandați de un 
creier comun. Lucizi și aspri 
la deposedare. participant! 
la jocul colectiv prin pase 
precise și bine dirijate. S-au 
bătut ca leii cu Eusebio si 
au semnat împreună actul 
de trecere pe banca rezerve
lor a lui Torres.

Deleanu : s-a clătinat pu
țin la început în fața „vije
liei* Nelson. Apoi și-o auto
reglat plasamentul și mij
loacele Iui de anihilare. De 
prin minutul 30 a uitat că 
e un simplu om și n-a mai 
greșit pînă la sfîrșit. A par
ticipat frecvent la combina
ții ofensive, lânsîndu-se î« 
zona extremei și răstumînd 
deseori frontul apărării por
tugheze.

Dinu: în tribună I-au cri
ticat mulți. Este adevărat că 
serviciul său de pase â func
ționat imprecis. Dar, puțini 
au observat că el l-a neu
tralizat, in prima repriză, pe 
Jose Maria, omul care a fă
cut ca oaspeții să înceapă 
partida mai bine decît noi. 
Dispariția din joc a coordo
natorului advers a avut o 
mare importanță strategică. 
Chiar dacă n-a avut o zi 
mare, Dinu a făcut un tra
valiu imens, de mare utili
tate, distrugind, in stare in
cipientă, atacuri cu miez pri
mejdios.

Radu Nunweiller: jocul
său a fost un echilibru per
fect intre atac și apărare. S-a 
repliat și el adesea pentru 
protecția fundașilor, a păs
trat balonul și a pasat cînd 
trebuia. Pe scara utilității, 
apare ca al doilea coordona
tor al nostru, după Dobrin. 
A șutat puternic din afara 
careului cu o oarecare im
precizie.

Dembrovschi: Sta zbătut 
enorm. S-a mișcat mult fără 
minge, fiind frecvent de- 
marcat pentru continuarea 
acțiunilor. Mulți nu aprecia
ză acest lucru, in fond, nes- 
pe^tatulos, dar cu certă va
loare tactidâ. Om de echi
pă. ajutor pentru apărare, o- 
olgat probabil, să joace re
tras și, de aceea, mai puțin

— Abia atunci mî-a venit... să-1 
măninc de-a binele» !

De alături, Dobrin zîmbește șă
galnic și ne mărturisește că abia 
acum este mai emoționat. Opinia 
lui ? Echipa noastră putea, și 
merita, să mai înscrie cel puțin 
încă un gol.

Tn cabina liniștii...
Ați ghicit ! Este cabina arbitri

lor, unde cel trei cavaleri al flu
ierului din Iugoslavia sorb pri
mele momente de liniște. Ratko 
Canac, cel ce a avut dificila mi
siune de a conduce la centru a- 
ceastă partidă ne spune :

— A fost un joc extrem de ner
vos și din această cauză greu de 
arbitrat. Ambele formații au co
mis durități cit pentru trei par
tide. Românii au jucat mai calm, 
mai atent și ceva mai rapid. 
Atacurile lor au fost extrem de 
periculoase. Mi-au plăcut Dobrin, 
Dan și Dumitrache din echipa ro
mână și Goncalvez de la portu
ghezi.

împreună cu noi, în vestiarul 
arbitrilor se află și dl. Silva Pe
reira, conducătorul delegației por
tugheze. După ce a mulțumit 
conducătorului partidei ni s-a a- 
dresat nouă puțin trist :

— Formația noastră a ratat ca
lificarea Ia Lisabona și nu la 
București. Aci nu puteam face 
prea mult... Echipa română este 
periculoasă pe contraatac, dar a- 
părarea Joacă — după opinia mea 
— prea decis. Vă felicit și vă 
doresc succes în viitor.

Angelo Niculescu : 
„Fiecare jucător și-o făcut 

datoria !"
In sfirșit, apele s-au mal liniș

tit. Antrenorul principal al selec
ționatei române, prof. Angelo Ni
culescu, ne face onoarea de a fi 
gazetarii cărora le împărtășește 
primele impresii :

— Mă bucur foarte mult că în
tr-un joc cu miza acestuia, repre
zentativa țării a făcut o figură 
frumoasă, dcinonstrind că prac
tică un fotbal de calitate. Ba mal 
mult, consider că echipa este în 
maturizare și că evoluțiile viitoa- 

prezent și util în prima li
nie. A ratat un gol pe oare 
cu toții l-am văzut în pi
ciorul său (min. 15).

Dobrin: superlativul în
tregului meci. Degajat ca 
într-o joacă. A fentat irezis
tibil, adudndu-și adversarii 
în «rare de uluială. A pasat 
ireproșabil, după ce înge
nunchease singur apărarea 
lui Damas, oferind coechi
pierilor săi ocazii în care 
golul exista pe jumătate. Ni
meni n-a reușit să-1 contra
careze sau să-1 umbrească. 
Autorul celui mai important 
gol, care s-a înscris în pri
ma serie a preliminariilor.

Dumitrache: jucătorul de 
asalt, de acțiuni perpendi
culare. mereu în conflict cu 
Ultima linie de rezistență a 
portughezilor. Corsa rul 
transmitea adversarilor frică 
și nouă speranță la fiecare 
infiltrare. Dacă ar fi mar
cat din pasa lui Dobrin, cînd 
a reușit, de fapt, o execu
ție superbă. am fi căutat 
toată noaptea un adjectiv 
pentru el.

Lucescu: egal cu el în
săși. adică foarte bun. Omni
prezent in anumite perioa
de. copleșitor în prima re
priză, cînd de fapt s-a cîș- 
tigat și partida. Inițiatorul 
acțiunii, care avea să per
foreze poarta lui Damas. Fin 
tactician și în stare de ori
ce sacrificiu

Damas: agil, curajos, a- 
tent șl buh meseriaș în toa
te circumstanțele. Pedro Go
mez : strașnic în unele mo
mente, dar inegal. Știe să-și 
păzească zona și să devină 
om de sprijin în spatele ce
lor porniți la atac. Batista 
ți Humberto (împreună, așa 
cum am procedat și cu fun
dașii noștri centrali): credem 
efi n-au clasă internațională, 
deși, Humberto ar putea să 
ne contrazică mai târziu, 
neavînd acum decît 19 ani. 
Cu asemenea apărători cen
trali nu se poate rezista în 
deplasare, pentru puținele 
lor calități atletice. Dar, au 
făcut tot ce a fost omeneș
te posibil, cîștigînd pe de
plin respectul nostru al tu
turor. Hilario: cel mai bun 
din ariergardă. Calitățile și 
randamentul său explică a- 
portul ofensiv mal mic al Iui 
Dembrovschi. Goncalvez: la

borios. inspirat, important și 
in apărare și în atac. A in
terceptat multe baloane și 
le-a distribuit cu clarviziune. 
Jose Maria : a început exce
lent, animînd mecanismul e- 
chipei sale în primele mi
nute. Mai tîrziu a intrat tn 
vrie, datorită, credem, mar
cajului făcut de Dinu care 
l-a dezechilibrat. Nelson: 
o furtună. Primejdios prin 
ambiție, vitalitate, și prin 
marile luj posibilități teh
nice. Din fericire, opoziția 
lui Deleanu s-a ridicat după 
un sfert de ceas la dimen
siunea valențelor sale. Tor
res : un fost excelent Jucă
tor. care nu mai sperie pe 
nimeni. Reflexele și deten
ta i-au ruginit. A fost bă
tut în aer acolo unde altă
dată își făurise gloria. Fos
tul său prestigiu apasă încă 
mințile selecționerilor. Acest 
lucru a fost bun pentru noi.
Eusebio: mozambicanul a 
luptat ca o fiară. Are ceva 
dintr-un avion de vînătoare 
cînd plonjează în atac. E un 
mare fotbalist, dar nu ne-a 
convins niciodată să-1 așe
zăm alături de Pele. Ieri, a 
fost onorat cu O pază pe mă
sura lui, a încercat totul, dar 
jocul său s-a situat cu un 
ton sub evoluția lui Dobrin. 
Simoes: bun și numai atit. 
Toni: util, iar o dată ex
trem de brutal. Jacinto Joao: 
neconcludent.

Romulus BALABAN

Dobrin — superlativul întregu
lui meci — la cîteva clipe după victorie.
re vor fi și mai bune... Cine mi-a 
plăcut mai mult 7 Eu cred că fie
care jucător și-a făcut datoria I 
O mențiune specială pentru Jocul 
bun al mijlocașilor.

n lăsăm pe tehnicianul român 
în miinile confraților portughezi 
iar, în încheiere, le solicităm și 
acestora părerea.

Manuel Silva, comentatorul pos
tului de radio Lisabona, ne des- 
tăinule că „dacă echipa română, 
după 1—0 insista în atac, scorul 
ar fi trebuit să la proporții”.

Luis Rodriguez, specialistul 
sportiv al ziarului „RECORD", a- 
preciază că : „România a ciștigat 
pe merit, datorită jocului din pri
ma repriză. In plus, meciul de 
astăzi mi-a relevat doi jucători 
senzaționali : Dobrin și Dumitra
che. Este exact ceea ce i-a lipsit 
echipei portugheze. Vă urez 
drum bun !“

— Unde ? — l-am Întrebat.
— Cum unde 7 In Mexic !

Călin ANTONESCU 
Ovidiu IOANIȚOAIA



CAMPIONATUL REPUBLICAN DE ATLETISM PE ECHIPĂ

Metalul, la un pas de surpriză!

(R) 49.0, 
(D) 49.0. L 

1500 m:
A.

EMILIAN GEORGESCU 
corespondent

I 95—41
Dinamo— 

23-16), 
(32—33;

din lec-

T. STAMA Șl V. STAMATE TRANSMIT DIN HAVANA

A FLORETISTELOR
ECHIPA ROMÂNIEI ÎNTÎLNEȘTE UNGARIA IN SEMIFINALE

IN TURNEUL ZONAL AL C. M

Foto: V. DRAGAN

ECHIPE

cu 3*/z puncte, urmată de No- 
warra (R.D. Germană), Laza- 
revici (Iugoslavia) — 3
puncte.

Tradițiile sportive ale Indiei slnt legate tn mod deosebit de 
hochei pe larbâ și tenis, cele două discipline sportive In care re
prezentanții marii țări din sudul continentului asiatic au obținut per
formanțe înalte. Fotografia noastră n prezintă pe cunoscutul te- 
nisman Indian Jaideep Mukerjea, care în 1966 și-a adus o con
tribuție substanțială la calificarea reprezentativei țării sale tn 
challenge-round-ul „Cupel Davis*.

A început întrecerea

ir~
Mariana Goth ciștigă cursa de 100 m

Cea de a treia etapă a 
campionatului republican de 
atletism pe echipe a progra
mat în Capitală, pe stadio
nul Republicii, două me
ciuri în cadrul diviziei A: 
Metalul—Steaua 67—44 p 
(44—32 la bărbați, 23—12 la 
femei), Metalul—Prahova 72— 
58 (49—41; 23—17), Steaua— 
Prahova 62—53 (44—32; 18— 
21); Dinamo—Rapid 
(69—29; 26—12), 1
Cluj 76—53 (53—37; 
Cluj—Rapid 56—47 
24—14).-----—--—.

După cum se vede__
tura clasamentelor generale, 
o singură surpriză: cele 23 
puncte cu care atleții de la 
Metalul (ultima clasată) con
duc în întîlnirea cu fosta 
campioană a țării, Steaua. 
Este greu de presupus că 
astăzi steliștăi să mai poa
tă recupera acest handicap.

Dintre rezultatele indivi
duale consemnate ieri în foi
le de concurs reținem pe cele 
ale Liei Manoliu (56,38 m), 
Argentina Menis (51,86 m) 
la aruncarea discului, Viorica 
Viseopoleanu (6,35 m) șj Ele
na Vintilă (6,11 m) la lun
gime, Mariana Goth (11,8 s) 
la 100 m, Ileana Silai (54,9) 
la 400 m. Vom consemna, de 
asemenea, rezultatul de 16,20

m înregistrat de Șerban Cio
chină la triplusalt. Record
manul țării, accidentat la 
J.O. de la Ciudad de Mexi
co, a stat tot sezonul 1963 
departe de concursuri. Abia 
în ultima vreme el a fost 
văzut la startul unor com
petiții, ieri fiind la al doi
lea concurs al său din acest 
an. în rest, rezultatele au 
fost modeste, unele dintre 
ele fiind foarte slabe pen
tru pretențiile acestei com
petiții pe care ne place s-o 
considerăm ca foarte impor
tantă. Citeva mostre: 12,78 
m la greutate bărbați. 1,68 
m la înălțime... bărbați, 
48,60 m la suliță, 17.0 s la 
110 mg 11,4 5 pe IU n. 
Lista este cu mult mai lungă 
dar ne mulțumim doar ca 
aceste citeva exemple, pe de
plin edificatoare...

Iată acum cele mai bune 
rezultate, dacă se poate spune 
așa ceva, înregistrate ieri: 
BĂRBAȚI: 100 m: V. Sără
can (C) 10,7, Gh. Zamfires- 
cu (S) 10.8, Ad. Darvaș (C) 
10,9, C. Nichifor (D) 103! ; 
400 m: Th. Puiu 
Gh. Ungureanu 
Zamfir (R) 49,8; 
Fl. Purghel (C) 3:55.0, 
Barabaș (D> 3:55,2; 110 mg: 
N. Perța (S) 14,5, V. Suciu

(P) 14,9, St Szatmari 
15,0, V. Jurcă (D) 
3000 m obst: Z. Vamoș 
(D) 9:10,0, R. Rusu (D) 9:19,0 
(în meciul Dinamo—Cluj—
Rapid, la această probă au 
concurat oficial doar cel doi 
dinamoviști 17!) P. Lupan 
(M) 9:34,0; triplu: S. Cliio- 
chină (M) 1630. V. Dumitres
cu (D) 15.57, M. Zaharia (R) 
1438; înălțime: XL Preda CP) 
1.94, L Cherem (XD 1,90, A. 
Popescu (R) 1.86, Al. Katona
(C) 1,86 : greutate : Ad. Gagea
(D) 16,51. C. Crețu (M)

A Techirdalian (S) 
suliță: M. Petra (S)

V. Iancu (P) 61,58, V. 
(D) 6034; 4x100 m:

ij 42,5; FE- 
100 m: M. Goth (M) 

Enescu (R) 12.L R.

15.34. 
1430;
6926,
Ghișa
Dinamo 42,0. Cl'.
MEI:
11,8, V.
Marinescu (D> 123; 400 nr 
IL Silai (C) 54.9. A. Iacob
(C) 56,5. G. Zahar ia (R) 58.2. 
M. Linca (M) 58,6: LUNGIME: 
V. Viscopoleanu (S) 6,35, El 
Vintilă (D> 6.11, Al. Popes
cu (S) 6.01: disc: L. Mano- 
liu (M) 5638, Ar. Menis (D> 
51,86, St Leseaciuc 48,10.

Concursurile continuă as
tăzi. pe stadionul Republicii, 
de la ora 14,00.

PE RINGURILE 
DE BOX

• Boxerii francezi se pre
gătesc intens în vederea meciu
lui pe care-1 vor susține la 
22 noiembrie la Saint Brieuc 
cu echipa României. Cinci 
dintre selecționabili vor lua 
parte, cu începere de la 7 
noiembrie, la un mare turneu 
internațional programat la 
Dublin. Federația franceză a 
stabilit ca la turneul de la 
Dublin să participe Cosentino, 
Remond, Bellantonio, Petit și 
Ruocco.
• La Houston (Texas), 

George Foreman, campionul 
olimpic de box la cat. grea 
de la Ciudad de Mexico, a re
purtat al 5-lea succes conse
cutiv ca profesionist El l-a 
învins prin ko In repriza a 
doua pe compatriotul său 
Vernon Clay.
• Pugilistul spaniol de ca

tegorie grea Urtain și-a în
scris a 19-a victorie consecu
tivă înainte de limită în pal
mares. El a dispus prin ko In 
repriza întîi pe olandezul 
Werlemann. Meciul a durat 
doar 1 minut și 12 secunde.

SAHISTELE NOASTRE OBȚIN VICTORII
T A

BORIS SPASSKI ÎNOTĂTORII IRANIENI
concurează la San Juan AU EVOLUAT LA PLOIEȘTI
SAN JUAN, 12. — A înce

put turneul internațional de 
șah de la San Juan (Porto 
Rico). în prima rundă, cam
pionul mondial Boris Spasski 
(URSS) a cîștigat în fața lui 
Martinez (Porto Rico). Schmidt 
(R.F.G.) a remizat cu Par
ma (Iugoslavia). Colon (Porto 
Rico) și Kaplan (Porto Rico) 
au terminat, de asemenea, la 
egalitate. La turneu mai par
ticipă Bisguier, Byrne (ambii 
SUA), Larsen (Danemarca), 
Damianovici (Iugoslavia) etc.

Piscina acoperită din Plo
iești a găzduit întilnirea ami
cală de înot și polo dintre 
selecționatele Iranului și cea 
a clubului Petrolul Ploiești 
(întărită cu cîțiva înotători 
bueureșteni). Iată rezultatele 
tehnice : 200 m liber : S. Cos- 
mescu 2:13,1, Haydar Shony- 
ani 2:14,5 — nou record: 
100 ni bras : E. Hempel 1:17,6, 
Zadeh Hosseyn 1:20,0. O. 
Resler 1:20,4; 100 m delfin: 
A. Adam 68,3, Azar — Far 
Shahram 68,8; 200 m delfin : 
Azar—Far Shahram 2:38,5. M. 
Nicodim 2:55,6 ; 200 tn spate: 
Nasim Hosseyn 2:36,9, Mo-

vanu 2:37,5 (in afară de con
curs : Gh. Lupu 2:313, L. 
Popescu 2:36,6): 400 m mixt: 
Ashar Taykî 531.7, E. Ma- 
nolescu 606,7: 4x100 m liber: 
Iran 4:11,0. Petrolul 4:12.6; 
4x100 m mixt: Iran 4:42.0. 
Petrolul 4:46,0.

Meciul de polo dintre cele 
două selecționate a luat sfir- 
șit cu victoria oaspeților la 
scorul de 3—1 (2—0, 1—9, 
0—1, 0—0). Au marcat:
Garndi 2, Sungioni pentru în
vingători, respectiv Constan- 
tinescu de la învinși. 
VLASCEANU-coresp.).

Campionatele mondiale de 
scrimă au continuat cu proba 
de floretă pe echipe (femi- 
răn), în care reprezentativa 
țării noastre a evoluat, in pri
mul tur. în aceeași grupă cu 
formațiile Poloniei. Cubei și 
Statelor Unite. Cealaltă grupă 
a cuprins echipele Uniunii So
vietice, Ungariei și R. F. a 
Germaniei.

Datorită numărului restrîns 
de participants primeie două 
echipe din fiecare grupă s-au 
calificat pentru semifinale, 
care se dispută In sistemul 
eliminărilor directe. Echipele 
clasate pe locul III in cele 
două grupe se vor întilni în
tre ele pentru stabilirea deți
nătoarelor locurilor 5 și 6.

în prima întilnire. echipa 
României (Vicol. Ene. Drîm- 
bâ. Szabo) a întrecut forma
ția Cubei cu 11—5. iar în me
ciul următor ea a obținut o 
victorie mai comodă în fața 
floretistelor din S.U_A. (13—3).

în aceeași grupă, floretiste- 
le poloneze au întrecut și pe 
cubaneze cu 10—6 și echipa 
Statelor Unite cu același re
zultat. în fine, echipa Cubei 
s-a dovedit mai bună decît

formația nord-americancelor, 
întrecind-o cu 9—1. în urma 
acestei victorii, cubanezele 
vor întilni cvartetul floretis- 
telor din R.F. a Germaniei, 
pentru locurile 5—6.

în cealaltă grapă (alcătuită 
din numai trei echipe) atit 
echipa Uniunii Sovietice cit 
și cea a Ungariei au dispus 
de floretisteie din R F a Ger
maniei, cu 9—1 și. respectiv, 
12—k

Tragerile la sorți pentru se
mifinale au stabilit următoa
rele intilniri : România — Un
garia și UJLSjS. — Polonia.

Paralel cu semifinalele și 
finala ia această probă, se 
vor desfășura primele tururi 
ale probei care încheie aceste 
campionate : spadă - echipe.
Iau parte 12 reprezentative 
(printre care și cea a Româ
niei) repartizate în trei grupe 
de cite patru echipe.

PRAGA, 12 (Agerpres). — 
în runda a 5-a a turneului fe
minin zonal de șah de la Ve- 
sehna — Morave (Cehoslova
cia), cele două reprezentante 
ale României au obținut vic
torii : Suzana Makai (cu pie
sele albe) a învins-o pe Ere- 
tova (Cehoslovacia), iar Mar
gareta Teodorescu (cu piesele 
negre) a cîștigat la jucătoarea 
maghiară Szaday. A.lte rezul
tate: Lazarevici — Belama- 
rici 1—0; Gheorghieva — 
Radzikowska 1—0; Vokralova 
— Haroldson 1—0; Just — 
Nowarra remiză. Restul parti
delor s-au întrerupt.

în clasament, pe primul loc 
se află Just (R.D. Germană)

LA ATENA

FL. GHEORGHIU
REMIZEAZĂ...

TEREN PROPRIU I
rari mart tn 

Austriei. W’attens 
6—0 de Wacker 

același scor (nia-

FIORENTINA ÎNVINSA 
PE

1—0; Nottingham Forest— 
Manchester City 2—2; Stoke 
-Arsenal 0—0; Sheffield
Wednesday—Southampton 1-1;
Tottenham — Wolverhampton 
0—1; West Bromwich Al
bion—Leeds 
ment conduce echipa
ton cu 26 puncte, 
Derby County cu 
te și Liverpool 
număr- de puncte.

.... ÎN. CAMPIONATUL
' MAGHIAR

mai mare surpriză 
de ieri din campio- 

italian s-a înregistrat

1—1. în clasa-
Ever- 

urmată de 
21 punc- 

cu același

CRONOMETRAJE LONGINES

LA VIITOARELE J.O. DE VARA

ATENA, 12 (Agerpres). — 
După 8 runde în turneul zo
nal de șah de la Atena con
tinuă să conducă Jansa (Ce
hoslovacia) cu 6'/z p, urmat de 
Spiridonov (Bulgaria) 6 p, 
Matulovici (Iugoslavia) 5 p 
(1), Gheorghiu (România), 
Hort (Cehoslovacia) 5 p etc. 
în runda a 8-a, Florin Gheor
ghiu a remizat cu elvețianul 
Lombard. Jansa a cîștigat la 
Pedersen, iar Spiridonov l-a 
învins pe Kokoris. Wright a 
pierdut la Hort

cu Pa-
2 punc-

autorii

Vicenza 
Cagliari

Sîmbătă, în campionatul 
maghiar de fotbal, s-au dis
putat două meciuri înche
iate cu următoarele rezulta
te tehnice t Ferencvaros Bu
dapesta—M.T.K. 2—1 (0—0); 
Vasas Budapesta—Egyeter- 
tes 2—1 (1—0).

au realizat 
campionatul 
a dispus cu 
Viena și cu 
re surpriză) F.C. Austria a 
întrecut pe Rapid Viena. Alte 
rezultate: Admira — Sturm 
Graz 3—1, Eisenstadt —
Voest Linz 0—1, Grazer
— Wacker Innsbruck 
LASK. — Salzburg 
Austria Klagenfurt— 
ner Sport Kiub 0—0, Vienna
— Dornbirn 2—1. în clasa
ment conduce Wiener Sport 
Klub cu 14 p., urmată de 
Wattens cu 11 p și Sturm 
Duriscl cu 10 p.

A.K.
1—1,
2-0,
W:e-

IN PRELIMINARIILE C. M.

La Luxemburg, echipa Po
loniei a dispus cu 5—1 (0—1)

de reprezentativa Luxembur
gului. Primul gol l-au înscris 
gazdele prin Kirchens in min. 
38. După pauză. Dejna a ega
lat și apoi Zarawczyk a pre
luat conducerea. înscriind 
dintr-o lovitură liberă. Cele
lalte goluri au fost marcate 
de Bula (min. 58), Lubanski 
(min. 60) și Dejna (min. 67)- 
După acest joc. clasamentul 
grupei a VIII-a 
astfel:

MUNCHEN, 12. — La vi
itoarea ediție a Jocurilor O- 
limpice, programată în 1972 
la Munchen, cronometrajele 
vor fi făcute de firma elveția
nă „Longines". în urma tra
tativelor care au fost purtate, 
firma „Longines" a acceptat 
un contract de 813 000 dolari 
pentru efectuarea serviciului 
la J.O. Firma „Omega" ceruse 
o sumă mult mai mare, astfel 
că organizatorii au preferat 
un cronometraj „Longines".

Totodată se anunță că în

cadrul Tîrgului internațional 
al cărții de la Frankfurt pe 
Main au fost prezentate pri
mele șapte afișe ale Jocuri
lor Olimpice de vară. Afișele 
semnate de graficieni celebri 
(printre care Oscar Kokosch
ka, Mariano Marini, Serghei 
Poliakov, Jan Lenica) vor fi 
vîndute în tiraj de lux pentru 
a contribui la fondurile nece
sare organizării viitoarei olim
piade. A doua serie de afișe 
olimpice va fi prezentată în 
primăvara anului viitor.

PAMELA KILBORN
26,1 PE 200 mg 

RECORD MONDIAL
.SINGAPORE, 12. — Cu pri

lejul unui concurs internațio
nal de atletism desfășurat la 
Singapore, atleta australiană 
Pamela Kilborn a stabilit un 
nou record mondial în proba 
de 200 m garduri, cu timpul 
de 26,1. Vechiul record era de 
26,2.

Bulgaria 
Polonia
Olanda 
Luxemburg

se prezintă

3210 8-2 6
5 3 0 2 15-8 6
5 3 0 2 8-4 8
5 0 0 5 3-21 0

Următoarele partide : Olan
da — Bulgaria (22 octombrie). 
Polonia — Bulgaria (7 no
iembrie), Luxemburg — Bul
garia (7 decembrie).

TEflX TELEX TELEX mEX TELEX-mEX TELEX
Cu prilejul unui concurs atle
tic, care a avut loc la Milano, 
campioana 
a ciștigat 
timpul de 
culină de
a revenit lui’ Schivo cu 2,10 m.

italiană Paola Pigni 
cursa de 800 m cu
2:06,4. Proba mas- 

6ăritură în înălțime

secund — Briesenick (R.D.G.) 
- 18,21 m.

Cea 
etapei 
natul 
la Florența, unde echipa lo
cală Fiorentina — campioana 
țării — și-a întrerupt șirul 
victoriilor pe teren propriu 
(de un an neînvinsă acasă) 
cedînd cu 0—1 în fața for
mației Cagliari, care trece în 
fruntea clasamentului. O a 
două' surpriză o constituie în- 
fringerea echipei Juventus în 
derbiul local cu Torino. Mi
lan- nu a putut obține decît 
un punct pe terenul neutru de 
la Catania în jocul 
lermo, fiind acum la 
te de lider.

Iată rezultatele și 
golurilor i

Bari — Lanerossi 
0—0. Fiorentina —
0—1 (Riva), Internazionale— 
Brescia 3—1 (Bertini, Burg- 
nich, Bonisegna. respectiv 
MenichelJi), Torino — Ju
ventus 2—1 (Carreli, Ferrini, 
respectiv Zigoni), Lazio — 
Sampdoria 1—0 (Ghio), Na
poli — Roma 0—0, Palermo- 
Milan 0—0, Verona — Bolog
na 0—0.

Conduce Cagliari cu 9 p 
urmată de Internazionale și 
Fiorentina cu cite 8 p, Milan 
7 p, Bologna 6 p etc.

în clasamentul golgeterilor 
pe primele locuri se află : 
Rivera (Milan) și Vitali (La
nerossi) cu cite 4 goluri, 
Chiarugi (Fiorentina), Alta- 
fini (Napoli), Haller (Juven
tus) și 
cu cite

BAYERN — ÎNVINSA !

Au continuat meciurile din 
cadrul campionatului R. F. a 
Germaniei. Iată rezultatele 
înregistrate : Munchen 1860— 
Schalke 0—2; M.V.S. Duisburg 
—Bayern Munchen 4—2; A- 
lemannia Aachen—Rotweiss
Oberhausen 2—0; Hertha
B.S.G.—Hamburger S.V. 1—0; 
Eintracht 
Eintracht
V.f.B. Stuttgart — Hannover 
2—1; Borussia Dortmund- 
Kaiserslautern 5—1; Rotweiss 
Essen—F.C. Koln 1—6.

Braunschweig— 
Frankfurt 3—1;

CURS DE ARBITRI

SE

Biasiolo (Lanerossi) 
3 goluri.
EVERTON 
DISTANȚEAZĂ

Campionatul englez a pro
gramat o nouă etapă, 
zultatele înregistrate i 
ley—Crystal Palace 
Coventry — West Han 
Chelsea—Derby County 
Everton—Sunderland
Manchester United—Ipswich 
2—11 Newcastle—Liverpool

Re- 
Burn- 
4—2 | 
2—2 ; 
2-2; 
3-lj

Uniunea europeană de fot 
bal (U.E.F.A.) va organiza 
între 27 și 31 octombrie un 
curs internațional de arbi
tri la Florența. La acest 
vor fi invitați cite 3 
bitri reprezentînd 30 de 
Cursurile vor fi conduse 
Stanley Rous, președintele 
F.I.F.A, Matt Busby, Hel
mut Schoen și alții.

țări, 
de

Turul ciclist al Mexicului a 
continuat cu desfășurarea eta
pei a 7-a (Zamora — Guada
lajara, 210 km). Victoria a re
venit italianului Amoldo Ca- 
verzari, în 5h26’40-’. în clasa
mentul general individual con
duce mexicanul Juarez.

La Leksand (Suedia) s-a dis
putat primul mec) dintre e- 
chipele A. C. Leksand și 
I.F.K. Helsinki, contînd pen
tru primul tur al „C.C.E.” la 
hochei pe gheață (ediția 
1969—1970). Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 8—2 
(1-0, 5-1, 2-1).

In cadrul unul concurs Inter
național de atletism, la Cot
tbus (R. D. Germană), maghia
rul Varju a terminat învingă
tor în proba de greutate cu o 
aruncare de 18,50 m. Pe locul

GONZALES ÎNVINGE

SCORURI MARI 1N CAM
PIONATUL AUSTRIAC

în etapa a 8-a, două echipa

O adevărată catastrofă pentru Rapid Viena a fost meciul cu 
Austria Viena, din a 8-a etapă a campionatului austriac. Cam
pionii au ciștigat cu 8—0, atacantul lor central Hickersberger 

(tn foto) reușind un hat-trick
Telefoto i A.P. — Agerpres

LAS VEGAS, 12. — Seria 
surprizelor furnizate de vete
ranul tenisului, californianul 
Pancho Gonzales (41 ani), n-a 
fost curmată nici în finala

Tiparul I.P. „Informația*, «tr. Brezolanu nr. 23—25, Bucurefti

în etapa a 6-a a campionatu
lui cehoslovac de hochei pe 
gheață, Z.K.L. Brno a învins 
pe teren propriu cu 4—0 (3—0,
1— 0, 0—0) pe V.S.J. Kosice, iar 
Sparta Praga a cîștigat în de
plasare cu 6—2 (2—2, 0—0, 4—0) 
la H. Z. Litvinov. Alte rezul
tate : 
Dukla 
0-1) ; 
Sonp
2- 1) ; 
Skoda 
ment: 
Sparta
7 p. etc.

tică S.K.A. Kiev a întrecut cu 
scorul de 78-59 (37—32) for
mația Legia Varșovia. Intr-un 
alt joc, formația poloneză 
Slenșk a dispus la 
83-34 (49-20) de echipa 
nă Loyd (Triest).

scor : 
italia-

va a-

T. E. Gotwaldow 
Jihlava 2—2 (2—1, i 

Slovan
Kladno

Tesla
Plzen
Slovan
Praga 8 p, Z.K.L. Brno

0-0,
Bratislava —

6-2 (2-0, 2-1,
Pardubice — 

0—0. In dasa- 
Bratislava 9 p,

Turul ciclist al Algeriei
vea loc anul viitor între 7 și
22 martie. Competiția măsoa
ră aproape 2 000 km împărțiți 
în 14 etape. La tur au fost 

. invitate reprezentativele
de țări.

a 20

tenis 
zilele 
cam-

în prima zi a turneului inter
național masculin de baschet 
de la Wroclaw, echipa sovie-

Campionatul feminin de 
al Franței s-a disputat 
trecute la Nisa. Titlul de 
pioană a revenit jucătoarei
Gail Chantreau, care în finală 
a dispus cu 6-0, 6-2 de Eve- 
lyne Terras.

UN OUT-SIDER CÎȘTIGĂ 
„TURUL LOMBARDIEI“

MILANO, 12. — Cea de-a
63-a ediție a competiției ci
cliste internaționale „Turul

SCOR ASHE!
turneului internațional în
cheiat duminică la Las Vegas. 
Gonzales învinge categoric 
pe Arthur Ashe cu 6—0, 
6—2, 6—4.

Lombardiei", disputată între 
Milano și Como (259 km), a 
fost cîștigată de rutierul olan
dez Gerden Karstens. El a 
fost cronometrat cu timpul 
de 6 h 38:54 (medie orară 
40,990 km). Pe locurile urmă
toare s-au clasat 
Van Springel
cronometrați în același timp 
cu învingătorul. Pe locul 4 a 
sosit italianul Bitossi. Poulidor 
(Franța) a ocupat locul 0.

belgienii 
și Monserez,

40368


