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T. ST AM A și V. ST AM ATE, transmit din Havana

STRĂLUCITA REVANȘĂ A FLORETISTELOR
ECHIPA ROMÂNIEI A CUCERIT TITLUL MONDIAL DUPĂ 0 FINALĂ EMOȚIONANTĂ, LA TUȘE, IN COMPANIA

CAMPIOANEI OLIMPICE, FORMAȚIA U. R. S. S
Cam nu un an In urmă, pe 

meleagurile acestea ale Air.e- 
ricii Centrale, tăiate de briul 
de foc al Tropicului Cance
rului și scăldate de Marea 
Caraibilor, în Mexicul Olim
piadei a XlX-a, floretistele 
noastre terminau neînvinse 
întrecerea pe echipe dar — 
paradoxal, la prima vedere — 
abia pe locul HI. Să ne re
amintim puțin acele clipe, 
căci ele își găsesc — peste 
un an — o urmare — feri
cită — In ultimul episod al 
campionatului mondial al e- 
ehipelor feminine de floretă.

Atunci, echipa României a- 
junsese in semifinalele olim
pice, culegind o serie neîn
treruptă de victorii, printre 
care și una asupra redutabi
lei formații a U.R.S.S. (9—7). 
tn semifinale, floretistele 
noastre au terminat la egali
tate cu echipa Ungariei (8—8) 
dar victoria a revenit adver
sarelor care au avut mai pu
ține tușe primite (49—52). In 
continuare, acestea au luptat 
în finală cu sportivele sovie
tice în timp ce floretistele 
noastre au intrat .în posesia 
medaliilor de bronz întrecin- 
du-le pe reprezentantele Fran
ței la o diferență de numai 
două tușe. Așa ă fost la Ciu
dad de Mexico I

Acum, la Havana, floretis
tele noastre și-au luat o stră
lucită revanșă pentru dorin
țele neîmplinite la Mexico.

Mai întîi. ele au întîlnit în 
semifinale echipa Poloniei (și 
nu pe cea a Ungariei cum se 
anunțase, inițial, la biroul de 
presă). Intîlnirea a fost des
tul de echilibrată dar, în cele 
din urmă, trăgătoarele noa
stre au cîștigat cu 8—6 (Vi- 
col 3 v, Szabo 3 v, Drîmbă 
1 v, Ene 1 v; Urbanski 2 v, 
Franke 2 v, Balon 1 v, Skla- 
danovska 1 v).

în cealaltă semifinală, flo
retistele maghiare au
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□□re, puninau-i pe ■ 
suporteri din cele I 
ieDresiuni aledez- ■

p
e târimul sportului, mai mult 
decît pe oricare altul, eveni
mentele se succed cu o repe
ziciune uimitoare, purfîndu-i pe 
Infocații săi ...._ L
mai cdînci depresiuni ale dez

nădejdii pe culmile bucuriei succeselor _ 
de răsunet. Și cum euforia izbînzii are I 
efecte de anestezic, succesul șterge cu I 
buretele amărăciunile mici și mari, pro- . 
filează la orizont perspective tranaafi- I 
rii. După miercurea aceea (cine și-o ■ 
mai amintește...) cînd vorbind despre • 
fotbal — chiar și în șoaptă — aveai I 
impresia comiterii unui rapt pedepsit ■ 
de codul penal, după miercurea aceea ■ 
rind orice vis părea spulberat, a venit I 
însorita duminică a îngenunchierii lusi- ■ 
..................................................................................I

I
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adversare incomode
pentru reprezentantele Uniu
nii Sovietice, conducîndu-le 
cu 6—4 și cu 7—5. Ultimele 
asalturi au revenit, In serie, 
sportivelor sovietice care 
și-au apropriat victoria (8—7) 
calificîndu-se In finală.

Și, iată, față în față, cele 
două 
să-și dispute titlul mondial 
timp de 3 ore, într-o luptă 
cu adevărat epuizantă și care 
— cum ne spunea trimisul a- 
genției France Presse — a 
oferit un spectacol emoțio
nant la maximum. Cvartetul 
românesc alcătuit din ex- 
campioana mondială din 1362 
(Buenos Aires), Olga Szabo,

finaliste care aveau

din Maria Vicci, care avea 
să aducă cea mai substanțială 
contribuție (4 victorii) la a- 
cest mare succes — Ileana 
Drimbă, cuceritoarea meda
liei de argint, aci la Havana, 
în proba individuală și, me
zina echipei, Suzana Arde- 
leanu.

Echipa U.R.S.S. reunea pa- 
•tru floretiste cu prestigios 
palmares, toate posesoare de 
titluri mondiale: Galina Go
rohova (Paris — 1965), Ta
tiana Samușenko (Moscova — 
1966), Alexandra Zabelina 
(Montreal — 1967) și Elena 
Novikova (Havana — 1S69\
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Cvintet’'- de aur ai scrimei românești fn acest an. De Ia stingă la dreapta 
componentele echipei care a cîrticat tuiul mondtal: MARIA VICOL, ILEANA 
DRÎMBĂ, SUZANA ARDELEANU, ANA ENE fi OLGA SZABO.

ANGELO NICULESCU OBSERVATOR
LA MECIUL GRECIA - ELVEȚIA

în grupa I (europeană» a preliminariilor C.M. este pro
gramată miine la Salonic partida dintre reprezentativele 
Greciei și Elveției.

Antrenorul echipei noastre nationale. prof. Angelo Ni- 
culescu. urmează să plece azi in Grecia pentru a urmări 
această intilnire.

tehnica Brașov 52—12 
(25—15), cu Politehnica 
Iași 52—37 (28—20); Po
litehnica Iași cu Poli
tehnica Brașov 48—15 
(26—20). (ILIE IANCU- 
coresp. principal).

POPICARI ROMÂNI
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Constructorul

Turneul 
întru divi

fContinuare fn pag. a 4-a)

banca rezec celor de
Și

Momentul înscrierii 
nu, Domide, Tufan 
colorilor noștri.

golului! Delir in tribune, delir pe
Neagu. Ro mânia a deschis scorul și golul marcat de

Rezul- 
strate :

Poli-

de baraj 
ia A 

fisurat la Ba său

si Poli

Bucarești, ia divizia 
feiiiiiâ A ie baschet

si ca citeva 
de va] 

le 
Constrictor

ParcăCum trece timpul! 
ieri ne lăsam dominați de 
sentimentul de deznădejde și 
de îndoieli, pricinuite de tris
ta zi intrată în istoria fotba-

lului nostru sub denumirea 
de „miercurea neagră"1, par
că ieri 
scoatem 
gur, pe

ne străduiam să-i 
pe tricolori, și, desi- 
antrenori, din virte-

PRESA ENGLEZĂ SUBLINIAZĂ VICTORIA
FOTBALIȘTILOR ROMANI

LONDRA 13 (Agerpres). — 
Ziarul „Daily Expres" a pu
blicat luni o știre intitulată 
„Echipa Portugaliei s-a pră
bușit și nu s-a calificat în 

‘ mon- 
din

se

avînd 
declt

tre-

INVITAT!

Popicani români. Pe
tre Purje și Ana Mar- 
cu. campioni pe anul in 
curs la seniori, respec
tiv, junioare, au fost 
invitați să participe la 
tradiționalul turneu in
ternațional de popice 
-Cupa Werner Seelen- 
binder“. Competiția, 
aflată la a Vl-a ediție, 
se va desfășura la Dres- 
da (R.D.G.) în zilele de 
1 și 2 noiembrie.
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tonilor, însorita duminică a exuberanței 
si bucuriei dezlănțuite, duminica în care 
— pentru prima dată — ne stadionul 
.23 August' s-au simțit adierile Mexi
cului. Au fost uitate necazurile și în- 
fringerile, Dan a devenit din nou ido
lul Giuleștiului, pe clasamentul grupei I 
a preliminariilor campionatului mondial 
se fac planuri pentru un viitor mai 
apropiat sau mai depărtat. Cofa fot
balului a urcat din nou, Dobrin a de
venit o celebritate, Dumitrache creierul 
□tacului- Ca de obicei, firesc am spune, 
fotbalul polarizează toate simțămintele, 
cere tuturor să-și ațintească privirile nu
mai asupra lui. Firesc am spune, dacă...

Dacă nu departe de Mexicul ce ne 
înflăcărează imaginația alți tricolori 
n-ar fi reușit să dobindească aurul de 
24 de carate al mondialelor. La ora 
primului radiojurnal, la ora cind erau 
citite pe nerăsuflate cronicile elogioa
se ale succesului în meciul cu Porfuga- 
lic, la ora cînd băieții Ivi Angelo Ni
culescu se trezeau, în fine decontrcc- 
tați, o veste venea să adauge bucuriei 
v. eek-end-ului fotbalistic pe aceea a unei 
izbinzi așteptate, dorite, a fetelor-muș- 
chetar, a floretistelor noastre partici
pante la campionatele de la Havana, 
în noaptea în care toți dormeau fericiți, 
floretistele purKnd ecusonul României 
dădeau ultimele asalturi pentru cuce
rirea cununei de campioane ale lumii, 
se străduiau să întregească aureola 
scrimei românești. Și au reușit I

Nu cerem înflocăraților suporteri ai 
balonului rotund, efectiv majoritari în 
marea familie a sportului, să-i uite în 
aceste clipe pe .cei trei D” (Dobrin, 
Dumitrache, Dan), să-și frîneze bucu
ria pentru acel 1—0 mai mare decît 
„Turnul Eifel". Le cerem un lucru pe 
care, cu siguranță, l-au și făcut. Să-și 
întregească fericirea, să-și sporească 
entuziasmul și dorința de a veni mai 
des pe stadion (pe gazon sau în tri
bune) adăugind la regis’rul bucuriilor 
succesul fetelor. Și ar mai fi ceva care 
ar putea să le ofere amatorilor de fot
bal prilejul de a reflecta pe marginea 
acestei victorii. Scrima românească s-a 
impus cu precădere pe continentul ame
rican. Tncepînd de la Buenos Aires, tre- 
cînd pe la Ciudad de Mexico (nota 
bene I) și Montreal și continuîna la 
Havana, deci în aceeași parte a lumii, 
scrima românească a dobîndit cele mai 
mari succese ale sale. Poate, revenind, 
scrimerii le vor împărtăși fotbaliștilor 
(dacă tot sîntem siguri de calificare I) 
cum se pot obține medalii pe meleagu
rile descoperite de Columb.

l
Hristache NAUM
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OPINIILE OBSERVATORULUI F.I.F.A. LA MECIUL ROMÂNIA-PORTUGALIA

INTERVIU CU Bl. FRITZ SE1PELT,
PREȘEDINTELE COMISIEI DE ARB1T RI U.E.F.A

iar publicul entuziast, obiectiv 
și corect. Subliniez in special 
acest aspect, întrucît am întil- 
nit adeseori, în ultimul timp, 
un public turbulent care a in
tervenit nefast în desfășurarea 
partidelor. Aș fi mulțumit dacă 
la toate meciurile pe care le 
voi viziona în calitate oficială, 
voi constata asemenea compor
tări sportive. De altfel, am să 
ji consemnez acest fapt în ra
portul către F.I.F.A.

Opinînd insă ca simplu spec
tator, pot afirma că jocul a 
fost puțin cam dur. Știam di
nainte că miza mare a meciu
lui va impieta asupra calității 
sale, asupra spectaculozității. 
Chiar și pe un asemenea fun
dal de îndirjire, am fost, însă, 
pur și simplu, uimit de evolu
ția excelentă a jucătorilor nr. 
8 și 9, de clasa lor internațio
nală. (Dobrin și Dumitrache—

n. n.). Am să vă rog să-mi 
permiteți să mă refer la arbi
traj foarte pe scurt și în ca
litate... particulară, întrucît 
nurnai raportul F.I.F.A. poate 
conține o apreciere oficială: 
arbitrul iugoslav Canac ar fi 
trebuit să conducă jocul cu 
ceva mai multă autoritate. <

— Considerați că rezultatul 
final reflectă evoluția partidei, 
raportul de forțe existent în 
teren 7

turneul final al cupei 
diale de fotbal 1970 
Mexic*. în comentariu 
arată că Portugalia a fost 
ejiminată duminică la Bucu
rești unde a fost înfrîntă cu 
1—0 de echipa României, în 
prezent favorită 
respective. Echipa 
liei, clasată pe 
la ultima ediție a 
natului mondial 
1966), a acumulat numai 3

a grupei 
Portuga- 
locul 3 
campio- 
(Anglia

puncte din 5 meciuri, 
4 puncte mai puțin 
echipa României.

Fotbaliștii portughezi 
buiau să învingă duminică
pentru a rămîne în cursa ca
lificării, dar un gol marcat 
de Dobrin în minutul 30 a 
adus României victoria și a 
îneîntat pe cei 90 000 de spec
tatori prezenți pe stadionul 
„23 August".

Știri asemănătoare, mai 
scurte, au publicat, de ase
menea; ziarele „Times", „Mor
ning Star", iar „Guardian" 
publică această știre însoțită 
da clasamentul grupei.

Jul amețitor al nnei psihoze 
ce-ar fi putut influența nega
tiv pregătirile efectuate in 
vederea meciului cvasi-deci
siv cu formația Portugaliei.

Cite griji întemeiate, la ora 
aceea, pe Angelo Niculescu 
și Emerieh Vogi, ca si cum 
apropierea dificilei partide cu 
echipa Iui Eusebio nu consti
tuia prin ea însăși un serios 
motiv de neliniște. Chiar Bi
roul federal transferase în
treaga răspundere pe umerii 
celor doi antrenori în ceea ce 
privește folosirea lui Rădu- 
canu și Dan, jucătorii Rapi
dului considerați vinovați 
principali de eșecul forma
ției ceferiste în partida cu 
Vitoria Setuba), din „Cupa 
europeană a tîrgurilor".

LAUSANNE-UL, UN 
PRINCIPIU Șl UN SERIOS 
PUNCT DE REPER

măsură a oricărui 
ce-și pierde capul în

Prima 
antrenor 
asemenea clipe — cu sufîci-

G. NICOLAESCU

(Sontinuare In pag. a 3-a)

Minutul 14 — portarul portughez, Damas, a înghețat: lansat ideal de Dobrin, Dembrov- 
schi a pătruns în careu, dar a tri mis balonul peste bară. Ocazie mare ratată.

Foto: TH. MACARSCHI

— Rezultatul este absolut 
meritat! Echipa României a 
prestat un joc modern, spre 
surpriza multora net superior, 
din acest punct de vedere, e- 
chipei Portugaliei. Și, bineîn
țeles, că echipa României a 
avut mai multe ocazii de gol, 
chiar dacă privind din punct 
de vedere „estetic" jucătorii 
lusitani s-au dovedit, în an
samblu, mai pricepuți cu min
gea.

Și vă rog, în încheiere, să 
consemnați gratitudinea mea 
pentru calda ospitalitate de ca
re m-am bucurat în cele trei 
zile petrecute la București. 
Auzisem multe despre tradițio
nala ospitalitate românească, 
de la colegii mei, arbitrii aus
trieci, dar ce-am văzut a în
trecut totul. Și nu o spun din 
complezență !

Paul SLAVESCU

Record mondial
la ciocan:

A. Bondarciuk
75,48 m

MOSCOVA, 13 
Cu prilejul unui 
tletic desfășurat la Moscova, 
cunoscutul atlet sovietic A- 
natol Bondarciuk a stabilit 
un nou record mondial laa- 
runcarea ciocanului, cu 75,48 
m. Precedentul record era de 
74,68 m și fusese stabilit tot 
de Bondarciuk, la recentele 
campionate europene de atle
tism de la Atena.

(Agerpres).
concurs a-
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Rezultate slabe în campionatul pe echipe
Metalul a obținut în etapa 

a IlI-a a campionatului re
publican pe echipe primele 
victorii în actuala ediție a 
compeitiției, iar reprezentativa 
Clujului a întrecut formația 
Rapid, cu multe pretenții în 
primăvară dar acum lipsită de 
vlagă și de... concurențl. Am 
văzut ieri pe stadionul Repu
blicii un fapt ieșit din comun. 
La meciul Steaua—Prahova— 
Metalul proba de 100 mg B-a 
desfășurat. doar cu o singură 
concurentă 11 Halal campio
nat pe echipe! De altfel, e- 
xemplul nici n-a fost Izolat 
clpcit ca proporții, căci la cio
can și la 10 km marș au luat 
parte doar cita 2—3 competi
tori.

Campionatul pe echipe, așa 
cum. se desfășoară, hu-și jus
tifică existența 1 Cluburile nu 
par cîțuși de puțin interesate 
de această competiție, iar at- 
Jeții, cel puțini cîți iau parte, 
fac în majoritatea cazurilor 
staple acte de prezență. în a- 
tari condiții, nici vorbă nu 
poate fi de obținerea unor re
zultate mai acătărl. Poate că 
totuși vom putea -sublinia a- 
semenea cifre $1 dispute care 
f-ă trezească din somn pe acei 
puțini spectatori cu prilejul 
ultimei etape a Campionatului. 
Din disputa Dinamo-Clubul at
letic universitar, urmează să

consfătuirea
2

ÎN DIVIZIA G

se stabilească învingătoarea ac
tualei ediții. Primele probe 
ale acestui derbi vor avea loc 
miercuri șl joi, cursele de 
1500 m, 5000 m, 3000 m obst 
și 10 km marț, celelalte ur- 
mînd să se desfășoare la 6fir- 
șitul săptămînii.

Rezultatele obținute: Me- 
Ulul-Steaua 139-110 (B. 82— 
77 ; F. 57-33), Steaua-Prahova 
137-108 (93—56 ; 44-52), Me-
talul—Prahova 156-109 (96-70; 
60-39) ; Dinamo-Rapid 175- 
100 (123-50 ; 52-50), Dinamo- 
Cluj 187-117 (114-85 ; 53-52), 
CInj-Rapid 138-95 (80-51 ;
58-44).

Cîteva performanțe indivi
duale : BĂRBAȚI : 200 m : T. 
Puiu (R) 22,0, Ad. Darvăș (C) 
22,1, Gh. Zamfirescu (S) 22,3 !!; 
800 m : Gh. Ungureanu (D) 
1:54,3,’ Fl. Purghel (C) 1:54,8; 
5000 m : L Cioca (D) 14:38,4, 
Șt. Marcu (S) 14:51,2, C. An
drele» (S) 14:51,4; 400 mg: 
V. Mihăiescu (R) 54.5, G. Buh- 
nilă (S) 55,1; 10 km marț: 
N. Maxim (D) 46:52,4, V. Far- 
CaȘ (M) 4â :00i0 ‘ lungime s V. 
Sărtican (O) 7,52. Ad. Samun- 
gi (S) 7,31, V. Jurcă (D) 7.29, 
C. Ionescu (D) 7,28 ; prăji
nă : D. Fiștaltf (D) șl Cr. Ivan 
(D) 4,50; disc : C. Socol (C) 
48,14 ; eioCant Gh.. Costâche 
(D) 60.82. V. Țibulachl (D)
59,42 ; FEMEI? »0 ta : M. 
Goth (M) 24.», - II. Silâi (C) 
254: 800 Iacob (C)
2:16,3, C. Berna (M) 2:15.4; 
100 mg : V. Enescu (R) 14.5, 
El. Vintilă (D) 14.7, I. Pe
trescu (R) 14.8 ; înălțime : V. 
Bonei (R) 1,72, D. Comșa (C) 
1.61 ; greutate : L. Manoliu (M) 
14,52, M. Peneș (D) 14,02; El.

nic (M) 13,92 ; suliță : I. Stan- 
cu (D) 48,28, St. Ciontu (R) 
42,02 ; 4X100 m : Steaua 47,9, 
Metalul 48,4, Rapid 48,6.

Emilian GEORGESCU

Iată și cîteva rezultate din 
meciurile diviziei B ! ORA
DEA i Bihor — C.S.S. Buc. 
142—89 (89—45; 53—44), Bi
hor — Maramureș 145—90
(90—60; 55—30), Maramureș— 
C.S.Ș. 104—102 (70—52; 34— 
50). Bărbați: 800 mi FI. Ar
delean (B) 1:56,4; lungime: 
VI. TOma (C.S.Ș.) 6,75; 
mg: Toma 15,8; _Femei : 
mi
400 mi L. Sălăjan (M) 59,7 ;

110
100

V. Recu (C.S.Ș.) 12,7;

Inteligența
Antrenamentul sportivilor 

a devenit știință. An
trenori, medici sportivi 

etc. fac studii speciale, se 
pregătesc intens pe ei înșiși 
— pentru ca — mai apoi — 
să-i învețe pe alții sâ dea 
bine cu piciorul în minge, să 
ridice halterele, să arunce 
greutatea, să sară cu prăjina, 
să alerge mai iute și așa mai 
departe. O adevărată indus
trie a minții este pusă în 
slujba sportului. Faptul este 
specific epocii noastre. Cred 
că dacă s-ar face o statistică 
— am constata că mai multă 
materie cenușie se cheltuiește 
pentru performanța sportivă 
decit pentru combaterea can
cerului.

Printre altele, știința des
pre «port face eforturi din
tre cele mai mari in ideea 
de a descoperi talentele spor
tive la o vîrstă cit mai pre
coce a acestora. S-au stabilit 
teste — care includ coloane 
de caracteristici specifice — 
pe baza cărora se poate afla 

y va 
mîn- 
mul- 

11 va 
îl va

le aplica în corelație directă 
și c rescinds cu obligativitatea 
dă a dezvolta la sportivi bi- 
cepșii, sau ritmica logică a 
respirației, sau dozarea adec
vată a efortului și așa mai 
departe ? întrebarea mea o 
Cred firească și de o logică 
de fier. Există, în aceste teste 
despre care vorbim, coloane 
în care să se înscrie, să se 
urmărească prin intermediul 
lor evoluția intelectuală a vi
itorilor . 
întreb: 
genere, 
dere al 
gătirile i 
nii: creșterea capacității mo- 
râl-volitive a sportivului ? 
Moral-volitive' — ați auzit 7 
Pe ce direcție se depun efor
turi în acest domeniu 7 în- 
tr-un Singur sens — cel strict 
ăl performanței. Ori și în di
recțiile care presupun dez
voltarea unor calități spiri
tuale, care fac din 
adevărat 7

Nu este greu să 
seama că întrecerea 
— de orice gen — 
mulțime, nu numai 
dion, rațiuni dintre cele mai 
înverșunate. Așadar. întreba
rea mea in legătură cu acea 
„coloană a inteligenței", care 
trebuie să fie prezentă în 
testele specialiștilor, nu este 
inutilă. Inteligența — în ac
cepțiunea ei supremă — im
plică gindirea conceptului de 
om ca pe un tot complex, 
dotat cu virtuți 
mai variate. Ea 
cesitate absolută, 
mă entuziasmez 
mîndresc cu performanța cu- 
tărui sau cutărui Sportiv ? 
Numai pentru că înoată mai 
rapid decit peștele ? Numai 
pentru că aleargă mai re
pede decît iepurele ? Numai 
pentru că pumnul său lovește 
la fel de puternic ca trompa 
elefantului ? Dar toate aces
tea nu sînt decit caracteris
ticile unor animale. Adevă
rat — și omul face parte 
din regnul animal. Dar — ne 
face plăcere să o afirmăm — 
omul este un animal de e- 
sență superioară. Și această 
superioritate i-o dă inteligen
ța. Așa că, mă reîntorc și 
întreb: cite capitole sau co
loane din testele specialiști
lor in pregătirile sportive sînt 
dedicate inteligenței 7

mi Ooldjdn Ui», I ț
200 m: Sălăjan 25,9; lungime: 

Boca (C.S.Ș.) 5,38; înăl
țime: Ol. Fuliaș (B) 1,54. (P. 
Lorincz-coresp.).

CONSTANȚA • Iași—C.A.U. 
II Buc. 107—84. Iași — Con
stanța 119—96, C.A.U. II — 
Constanța 95—97. Bărbați: 
400 mg: N. Cristea (C.A.U.) 
55,6; 800 m: Gh. Dinu (C) 
1:51,1; înălțime: P. Stănășel 
(C) 1,95; Femei: suliță: P. 
Păulețu (C.A.U.) 41,12.
Popa-coresp. principal).

BACAU i Bacău — Pro
gresul Buc. 138—111 (89— 66; 
49—45), Bacău — Construc
torul Buc. 149—86 (89—47 ; 
60—39), Progresul — Con
structorul 117—107 (74—60; 
43—47).

FI.

C.

mari Sportivi ? Mă 
ce se înțelege, în 
din unghiul de ve- 
specialiștilor în pre- 
sportive, prin terme-

om, om

I
i
i
I
I

Etapa derby urilor locale
Seria I

Metalul Topieț — Unirea Orțovs 
8—1 (4—0) , .

Dunărea Calafat — Energetica 
Tr. Severin 3—0 <1—0)

Minerul Bocșa — Minerul Du- 
peni 2—0 (0—0)

c.f.r. caransebeș — Victoria 
caransebeș 1—1 (W)

Minerul Motru — Victoria Tg. 
Jiu 1—0 (0-0)

Minerul Oura Humorului - Ful
gerul Dorohoi 3-2 (1-1).

Textila Botoșani - Minerul C0- 
mănețtl 3-0 (1—0).

Nicotină iași - Penicilina la$l 
4-7 (3-1).

Foresta Fălticeni . 
Momești 3—0 (0—0).

Rarăul Cîmpulung 
Bacău 0-0.

(Corespondenți : 
U. Teodor, D. 1 
Crăciun. Rotaru).

I (Corespondenți I C. Bărboi, I.
Stan. C. Avram, St. Zvtgnea, I. 
Sanfirolu șl M. Mutașeu).
1. Minerul B. 8 3 1 1 14- « 11
2. C.F.R. 3 4 2 9 20- 3 18
3. U.M.T. 8 3 0 3 17- 8 10
4. Minerul L. 8 4 Z 2 12- 7 10
S. Victoria C. 8 4 2 2 11- 9 10
6. Vlct. Tg. J. 3 4 13 14-13 9
7. Minerul M. 8 4 0 4 10- 9 8
8. Steagul 7 10 3 9—9 8
9. Energetica 8 3 3 3 12—13 8

10. Electromotor 8 3 2 3 7—12 8
11. Vulturii 1114 23—16 *
12. Dunărea 3 3 14 18-13 1
13. Furnirul 7 3 0 4 10-22 6
14. Unirea 1111 9—19 8
11. Metalul 8 2 13 12-23 5
11. Progresul 1113 12—23 4

ETAPA VIITOARE : Steag Ui

ne dăm 
sportivă 
iscă în 
pe sta

petrolul
dacă imberbul x său 
putea deveni sau nu o 
drie a sportului ; dacă 
țimea. peste cîțiva ani, 
transforma în idol sau 
lăsa să zacă in vata anoni
matului. Este inutil să spun 
că — oricit de îndrăgostit 
mă simt de sport — în avîn- 
tul pe care il depune știin
ța pentru realizarea marilor 
performanțe sportive este și 
ceva ridicol, ceva absurd. De
sigur, expunînd acest gînd 
iubitorilor de sport — pă
timașilor — ei mă vor privi 
strimb, dacă nu cumva îmi 
vor spune și unele vorbe care 
se găsesc mai greu prin dic
ționare. Eu rămin, insă, la 
opinia mea — chiar dacă, la 
fiecare meci de fotbal mă 
grăbesc la stadion, chiar da
că, înainte de orice, consul- 
tind programul televiziunii, 
primele informații ce le caut 
sînt cele referitoare la sport. 
Nu sînt destul de ipocrit, 
pentru a nu recunoaște acest 
adevăr. Atunci — foarte sim
plu — întrebarea pe care 
mi-o pun este următoarea : 
între coloanele testelor reali
zate de specialiștii pregătiri
lor sportive. cite coloane 
sint rezervate pentru depis
tarea facultăților cerebrale 
ale viitorilor idoli ai stadi
oanelor * Cite dintre impli
cațiile unor asemenea coloa
ne — din amintitele teste — 
sînt legate de efortul de a

I Letea
arbitrilor de baschet

Mîine începe, la Ma
maia, ' consfătuirea a- 
nuală a arbitrilor de 
bascliet, tn cadrul că
reia se va face o ana
liză a arbitrajelor pres
tate* în tiltlmul en, vor 
fi discutate ultimele 
modificări ale regula
mentului de JoO) se va 
proceda la reexamina
rea practică și teoreti
că a arbitrilor și vor fi 
prezentate referate. Of., 
ganizată cu puțină vre- 
mș înaintea începerii 
diviziei A (26 octom" 
brie), consfătuirea pre
zintă o- mare import»-- 
ță, în cadrul ei puțind 
fi rezolvate probleme 
cheie ale arbitrajului, 
și eliminate, astfel, sur
sele de discuții din 
t|ri)pul întrecerilor.

I
D. Bolohan, 

Dlaconescu, D.

r-

M

5

Progresului. - Ju- 
Julieta Namian- 
Ecaterina Horșa, 
intr-o fazi a

Progresul București a reciștigat
titlul de campioană a țării

I
I

învifigffid pe Stea
ua, Progresul și*a 
adjudecat titlul de 
campioană de tenis-' 
pe echipe pe anul 
1969, performanță 
care n-a mal fost 
realizată din anul

irie-a lungul întregului c implo
rat, echipa. Progresul (antrenor 
A. Schmidt) s-a comportat roar-, 
te bine, fără a cunoaște Jntrtnge- 
rtsa. Din formație s-au remarcat 
— contribuind substanțial la obți
nerea Uliului — Julieta Narrtian- 
RobOC. (ziaristă) și Ecsterina Hor- 
șa (funcționară,, la Banca de in
vestiții). De altfel aceste două re
dutabile jucătoare au obținut și 
titlul dO campioane ' republicane 
14 dublu pe acest an. Merită con
semnată,. de asemenea, șf evolu
ția bună a celorlalți jucători. dln- 
tțși rțara s-au .detașai S«ver Mu- 
reșan (student în anuî II la 
I.E.F.S.), Dan Nemeș (dev In 
clasa a X-a). Elena Takăcs («Ovă 
în clasa a X-a) și Radu Sădln 
(elev în clasa a X-a).
In meciul cu echipa Progresul, 

steaua s-a prezentat foarte slab, 
afirtnațiâ confirmată șf de poziția 
precară .ocupată «Jrt « xâRsamem.

Antrenori! echipei militare acuză, 
’■■printre altele, slaba axnporțare. 
' datorită lipsei dla formație a 

campionului României. Ele Năs- 
' ftike. Nimeni, însă, nu poate ac- 

c»pta an asemenea argument*, 
din moment ce antrenorii caliE- 

• cațl' al echipei Steaua. G. Vlzlru 
’■ ți C. Chivatu, acordă prea puțină 

atenție reîmprospătării echipei 
:cu jucători tineri, de penpectlv*. 
In condițiile deosebit de bune pe 
care le ăre această echipă (com
plexul sportiv* de la Gheneea), 
prezentarea formației, la actul’ul 
campionat, cu fucătcrt plafonați 
ca’ Eleonora. Dumitrescu ți C. Po- 
povfci,*nu poate fi In mei un fel 
justificată.

Cîteva rezol^te:D.‘NâvrețchJ (F)
— c. Popovia (S) 3-S.- r-«: «. Ne
meth — ereHâridâs-4-u s-«; o. 
Mocanu — N. Cod-ban S—1, S—«; 
Aneta Verone — Valeria Balas 
3—6. ♦—«; Seca Takacs — Corne
lia Cristea 9— 1. 6—î: Dan Nemeș
— Come! Chivare 6—1. 6—1: B.
Murețarr, • D. Mocans — C Po- 
povlci, C. Hărădău 5—8. 6—< S—1: 
Ecsterina Horța — Valeria Balaș 
6—3. Scșr final 1S-S.

» m tsnw'MACARSCNf

C.N.U. confirmă

dintre cele 
este o ne-
De ce să 
și să mă

I
I

1.
E
3.
4.E
8.
7.
3.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nicotină 
Foresta F.
Letea
C.F.R. 
Textila Bt.
Barăul 
Victoria 
Petrolul M. 
Minerul C. 
Tulgerul 
Penicilina 
Mlnobrad 
Textila Bb. 
Constructorul 
Minerul G. H.

7 6 11
i 
a
1 
a 
3
3

3 13 U-1S 
a • s
3 i a 
a 11 
a t a

8 3 1 
3 4 2
C 4 1 
f 
3
9
7
7
3
II
T 
7 19 4 
7 1 1 S

4 1
3 2
3 1
3 1

17- 7 H
18- 9 11
18- 6 it- a
10- »
16— 13
17- 9
9-10

1S-7S
7- tS
S-lt 

11-1S
8- 13
9- U

18
9
9
8
7
7
7
<
C
5
4
4
3

I
I
I
I
I

ETAPA VIITOARE : Letea Ba
cău - Foresta rălticenl. Penici
lina Iași - Textila Buhuțt, Con
structorul Piatra Neamț — Fulge
rul Dorohoi, Petrolul Moinești - 
Minerul Gura Humorului. Minerul 
Comăneșa - Minerul Vatra ------ J - Nico- 

BOtoȘaiti -
ComăftC$tl — Minerul 
Bornei. C.F.R. PațCanl 
lina Iași, Textila 
Harăul Cîmpulunf.

Seria a Il-a

„Duetul" 
cătoarele 
Boboc fi 
surprinse 
unui med din cadrul cam
pionatului.

Foto: M. FELÎX Al. CAPRARIU

I
I
I

Metalul Plo-

Metalurgistul

Petrolul Berea 
peni 1-2 (1—0).

Dunărea Brăila 
Brăila 0-0.

Ancora Galați - Gloria C.F.R. 
Galați 1-0 (0-0).

A.S.M. Tecua 
Obor 2-0 (1—0).

(Corespondenți : M. Dumitru. 
N. Costin, T. SiriOpol, C. Pilită).

Electronic»

rbțu Plenlța — Dunărea Calafat, 
Furnirul Deta — Minerul Bocța, 
victoria caransebeș — Progresul 
Strehala, Minerul Lupenl — Me
talul Topieț. Electromotor Tlmi* 
țoara — Energetioa Tr. Severin, 
victoria Tg. Jiu — C.F.R. caran
sebeș, Vulturii textila Lugoj — 
Minerul Motru, Unirea Orșova — 
u.M. Timișoara.

Seria a Vl-a
Industria sîrmel

— Aurul Brad 8—0 
Minerul Bală de ___ __

torla Călan 1—0 (0—0) 
Minerul Telluc — A.S.A. Sibiu

1—0 (0—0)
Știința Petroșani — Metalul Alud 

0-2 (0—2)
Soda Ocna Mureș — Mureșul

Deva 4—s (1—0) 
(Corespondenți : L. Donclu,

Cimpla Tur211 
(8-6)
Arieș — Vlc-

(Corespondenți : L. Donclu, I. 
Abrudeanu. I. Vladislav, 1. Zamo
ra ți Gb. Tăutan).ll Gb. Tăutan).

Velodromul la sfirșit de sezon (1)^-

I 
I
I
I

11

1. Chimia 7 5 2 0 12- 3 12
2. Metalul P. 8 4 9 1 19— 4 11
3. Electronica 8 4 2 2 17- 8 10
4. Șoimii 7 3 4 0 14- 5 10
5. Petrolistul 7 4 2 1 IO- 4 10
6. Metalul Bz. 7 4 12 19-10 9

7-8. A.S.M. 7 3 2 2 10- 7 8
7.3. Ancora 8 3 2 3 11- 8 8

9. Gloria C.F.R. 8 4 0 4 7- 9 8
10. Metalurgistul 8 2 4 2 4-9 1
11. Rulmentul 7 113 11-21 7
12. unirea 7 1 3 3 7-11 5
13. S.U.T. 4 1 2 3 4-1 4
14. Dunărea 8 1 2 5 9-18 4
19. Locomotiva 7 0 2 5 5—16 2
18. Petrolul 4 10 7 0—20 2
ETAPA VIITOARE: Metalul

I

în două „reprize*, lacul 
Herăstrău a găzduit cele 5 
regate ale Campionatului mu
nicipiului București la yach
ting, una dintre ultimele com
petiții. oficiale ale sezonului. 
Veliștii au evoluat pe un vlnt 
slab, de forța 1—2. De re
marcat că toate cele trei cla
să ale campionatului au re
venit reprezentanților Clubu
lui nautic universitar, care 
au beneficiat de o echipă în
tinerită, în bună măsură. 
Astfel ei confirmă cele trei 
titluri naționale (din patru) 
obținute anul ■ acesta. Iată 
și medaliații competiției t cla
sa F.D. — 1. Cantemir Băr- 
bulescu — Florin Panaitescu 
(C.N.U) 0 p, 2 Lucian Pre- 
descu jr. — Ștefan Dragu 
(C.N.U.) 15 p, 3. Constantin 
Ionescu — Petre Stoica (Elec
trica IDEB) 28,5 p. (după

cum- se poate constata cîțti ■ 
gătorii au sosit pe primul loc 
in toate cele 5 regate); clasa 
fino — 1. Nieolae Iliescu 
(C.N.V.) 14 p. 2. Petre Purcea 
(Electrica ÎDEBÎ 16,7 p. 3. Pe
tre Svoboda (Electrica IDEB) 
30,4 p. (menționăm lupta 
stfinsă pentru intiietate, sol
dată cu succesul unui specia
list ăl clasei ... star I); clasa 
snipe — 1. Mircea Anasta- 
sescu — Andrei Codin (C.N.U).
16.7 p, 2. Ion Naum — Mă
răcine Bujor (Electrica IDEB)
18.7 p, 3. Nicolae Henegaru 
— Silvia Colfescu (C.N.U.)
35.7 p. (de asemenea, dispută 
echilibrată pentru titlul de 
campion al Capitalei. înche
iată cu victoria „veteranului" 
Mircea Anastasescu, care are 
la activ 12 participări la na
ționale).

S-a încheiat un sezon com- 
petițional, mai bine spus încă 
unul, și pentru ciclismul de 
pistă. Cum a fost ? Ce a re
prezentat el pentru sportul 
nostru cu pedale 7 Care sînt, 
in continuare, perspectivele ? 
Iată doar citeva din întrebă
rile care rr.ă frămintâ — șl. 
sper, ne frămintâ — acum cind 
velodromul intră. pentru o 
lungă perioadă, in hibernare. 
Am încercat — pe baza dateior 
ce tai te-a oferit aces» sezon 
- să Slabileec cit mai exact 
coordonatele cu ajutorul cărora 
pot obține răspunsul la în
trebări. în final, mi-am e»a- 
Icfiat materialul in mai mul
te capitole, primul dintre ele, 
pe care îl voi aborda "astăzi, 
fiind legat de activitatea com- 
petițională.

De la inceout am obligația 
să 6pun că sezonul corn peti
ționar 196» a fost - din toate 
punctele de vedere — asemă
nător cu cel din anul 1963. 
cu cel din anul 1967, cu cel 
din anul 1966 ț.a.m.d. Doresc 
să aliem prin aceasta că au 
fost perpetuate greșelile ani
lor trecuți, in pofida ■ faptului 
că ele au fost semnalate in 
prc6ă, în țed nțele de analiză, 
in cela ale biroului federal. 
La ce rnă refer ? La faptul că 
activitatea internă s-a rezu
mat la aceleași 5 (cinci) com
petiții : „Cupa F.R.C.", „Cupa 
Dinamo", „Cupa Steaua", cam
pionatul orașului București ți 
finala campionatului național 
Este ușor de imaginat ce e- 
mulație, ce pregătire ți — in 
ultimă instanță — ce perspec
tive poate asigura ciclismului 
de pistă un program competi- 
țional atit de redus incit nici 
nu poate fi denumit calendar 
competițional. Pe plan inter
național, velodromul Dinamo a 
găzduit „Cupa București” (sin
gura competiție reușită pe 
care am văzut-o în acest an) 
și întîlnlrea București—Raz-

grad. Poate părea paradoxal, 
dar pistarzii noștri au avut 
mai multe evoluții peste ho
tare in inul 1969 decit in țară. 
Firesc ar fi ca, măcar acest 
lucru, aă-1 lăudăm. Ne oprește 
insă un fapt Cert : majorita
tea întrecerilor la startul că
rora s-au prezentat sportivii 
omăni au avut un nivel' foar

te scăzut. Din această cauză 
beneficiul de pregătire ți ex
periență a fost redus, uneori 
chiar inexistent. Cind cineva a 
avut nevoie de parteneri de 
antrenament eau de dat cu
loare unui concurs ne-a in
vitat ți noi am acceptat. Fe
derația a făcut-o pentru a-ți 
îndeplini o obligație (iată, ți 
pistarzii au program compe
tițional interrtațîonal !), iar ă- 
iergătoril de dragul acelor atit 
de nesemnificative medalii de 
argint și bronz pentru cere in 
multe cazuri, nici nu existau 
conlracandidați. In aces‘e con
diții. evoluția submediocră a 
echipei naționale la campio
natele mondiale de la Bmo 
nu mai poate mira pe nimeni.

tn sumara prezentare a si
tuației velodromului nostru se 
găsește ți explicația penuriel 
de spectatori la concursurile 
de pistă. Spectatorul întreceri
lor sportive este astăzi un om 
avizat. Nenumărate mijloace 
de informație ii pun la lnde- 
mină posibilități de a se edi
fica a/ 
petiții.
drom ce ar putea vedea ? Câți
va sportivi, mereu aceiași, 
luptind pentru locul I intr-un 
concurs obscur, lipsit de sem
nificație. O mostră A plodu
lui precis în care știe să a- 
precieze dacă un concurs me
rită sau nu să fie văzut este 
faptul că la concursul inter
național „Cupa București”, la 
care, intr-adevăr, au ltiat par
te sportivi de valoare, tribu
nele de la Dinamo au fost 
luate cu asalt.

iupra valorii unei coth- 
In definitiv, la velo-

La acest capitol, pe care 
mi-am propus să-l abordez in 
prima retrospectivă, mai tre
buie adăugat că forurile teh
nice nu 8-au străduit și n-au 
reușit încă să imprime clu
burilor, antrenorilor și spor
tivilor dorința spre o speciali
zare strictă. Ciclismul de. velo
drom din R. F. a Germaniei 
este cunoscut prin echipa de 
urmărire, cel din Olanda prin 
redutabilul său tandem, fran
cezii au dominat și domină 
sprintul. Exemple de acest fel 
mai pot fi date. Este evident 
că, deși îndeobște Se practică 
tba'.e probele, se mizează, to
tuși, pe o specializate, fie in 
funcție de existența unor ta
lente remarcabile pentru o a- 
numită probă, Le in funcție 
de înclinația specială a tine
retului din țara respectivă spre 
Întrecerile de contratimp, spre 
cele cu antrenament mecanic 
sau spre sprint. în ciclismul 
românesc de velodrom se a- 
plică principiul (evident empi
ric) _«ă le facem pe toâte și 
să vedem ce va ieși...*

Starea de lucruri evidențiată 
de activitatea . competițională 
iți are geneza în alte greșeli, 
mai vechi sau mai 
pre ele vom vorbi, 
acestei rubrici, in 
viitoare.

noi. De»- 
in cadrul 
numerele

Octavian 
arbitru internațional

Dinamo este 
(leorelic)

AMZA

din nou campioană
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DIN NOU PE RING!
• Lotul boxerilor iranieni sosește astăzi in 
Capitală ♦ Optimismul boxerilor români ® For-

<\VA\\\W
mația probabilă a reprezentativei noastre

de tineret 1

Buzău - S.U.T. Galați, Chimia O- 
raș Gh. Gr.eorghSu-Dej — Petro
lul Berea, 'Petrolistul Boldești - 
Gloria C.F.R. Galați, Metalurgis
tul Brăila - Șoimii Buzău, Rul
mentul Blrlad - Locomotiva Ad- 
jud, Electronica Obor - Dună
rea Brâlla, Metalul Plopenl - 
Unirea Focșani, Ancora Galați 
- A.S.M. Tecuci.

Seria a IlI-a

Mln. B. a.

8 4 4 0
7 4 11
7 < 1 2
8 4 13

1. Metalul
2. Arieșul
3. Mlnaur
4. Soda

3

5. Ind. slrmei 8 4 0 4 10- 5 8
6. Minerul G. 7 3 2 2 5— 5 87. Mureșul 8 2 4 2 9—10 8
8. Minerul T. 8 3 2 3 8—10 8
9. Aurul 8 4 0 4 10-14 810. Arieșul C.T. 7 3 13 7— 4 7■12. Știința 8 3 14 7— 7 7

■12. victoria 8 3 1 < 10-10 7
3—121 < 7

I. T. Constanța — Electrica 
Constanța 1—2 (1—1)

Celuloza Călărași — l.C.A.B. Ar
curi» 3—0 (1—0, l—ț).

S.N. Oltenița - Unirea Mînăsti- 
rea 3—1 (1—1)

Voința București — Mașini unel
te București 1—1 (1—0)

Laromet București — Tehnome
tal București 0—3 (0—2)

(Corespondenți : N. 
Achim. V. Marin), Enache, I.

L
3.

3—4.
3—4.

5.
8.
7.

3— 18.
4— 10.
8-10.

11-12.
11—12.

12.
14.
19.
14.

în sfirșit, „lunga vară fler- 
blente" a Vieții noastră pugilis
tice, cu păliră ei • «impetlțională 
în arena bucureșteană. va lua 
sfirșit. Joi seara, de la orele .19, 
lumina teflectoârewr vă inunda 
atn tiOti rihgUl ' Mîfi FloreâsOa: 
aici se va desfășura întâlnirea in
ternațională dintrș .reprezentativa 
iranului si ■ seleOțlohata de tine
ret a României. *

Poposind pentru întiia oară în 
țara noastră, elita pugUjstică pere 
safiă este 'așteptată' cil un viu 
interes. Vizita oaspeților . care 
vor soți- probabil astăzi îh Ca
pitală — suscită curiozitatea iu
bitorilor t,nobilei arte" ti 'inte
resul adversarilor. De altfel, fe
brilele pregătiri din tabăra pu- 
giliștllor români, Instalată la 
ceirttiîi de antrenăftiert -,43 AU-" 
gust",- gjnt edtiicâtoare. -

zilele trecuta l-sm urmărit le 
un antrenament pe boxerii noștri. 
Cu o jumătate de oră înainte 
de program, majoritatea1 «intri’ 
cel 15 component! ăl lotului. *- 
chipați corespunzător șl bine 
dispuși, se aflau în fața hotelu
lui din incinta centrului. Buna

dlspdzlție, generală, ne dădea 
senzația îndepărtării de încorda
rea specifică marilor întreceri.

Cel doi antrenori — Eugen Fii- 
resz Cl-t- “l- .. --
ror grijă se află lotul nostru de 
tineret, sînt în faza ultimelor 
retușuri. Cele cîteva minute di
naintea antrenamentului ne.au 
dat prilejul de a Pe adresa lor.

— Maestre FQresz, ce ne puteți 
spune despre pregătirea lotului, 
eventual să ne precizați forma- 

‘ ția ce o Veți urca pe ring 7 
>5 — Bdiatii slnf tntr-o formă 

foarte buni țt; mai ales, după 
i cum ați observat-, tntr-o stare 
*de spirit excelentă. Ceea ce ne 

deranjează puțin este faptul că 
’nimeni nu țtte moi nimic dee
’s, pre Oaspeții Iranlent. Afa ci nu 
-putem alcătui formația după ea- 
iractertstiittle tactice ele adver
ts arilor noștri de joi seara. Cel 
‘cor» răspund cel mal bln» tu- 
Ituror posibilităților diti punct de 
■vedere taettJ vor încrucișa mă
nușile cu oaspeții. Le semlmuscă, 
probabil ci ștefan Boboc un

țl Șerbu Neacșu — In a câ- 
îtljă se află loti" ................

eu
el,

bun tactician — re Inaugura 
succes gala, entar daci nu 
atunci cu siguranță, la categoria 
muscă, vastle loan, tn fbrhid ex
cepțională, o va face. La „co
coș" metalurgistul Adrian Mo- 
raru debutează lntr-0 astfel de 
competiție. Nu-l cărem prea 
mult, dar slntem ■ siguri că va 
ăvea O comportare onorabili. Se 
afli tn perioada afirmlrti și știți 
ce poate însemna ambiția unui 
linăr dornic de afirmare. Cu 
Marin Dumitrașcu la „pană“ în
cepe, după părerea noastră, se
ria certitudinilor. La „semiușoa- 
ră"i Nicolae Păpătău ne-a de
clarat că daci va îmbrăca rnaioul 
tricolor, ll va obliga pe adversar 
si încheie lupta înainte de li
mită. N-ar fi exclus, pentru ci 
dispune de argumente... puter
nice. ,,Ușorul" Gheorghe Ene se 
simte foarte btne șt speră intr-o 
reafirmare. La „semimijlocie" 
Dumitru Klhalcea nu se sperie 
de nimeni. Evoluția tui Ion Gybr- 
ffi, campionul nostru național 
la categoria mijlocie mică, după 
meciul care l-a susținut de cu-

rina cu metalurgistul Nito'ăe 
Enctii, ne tnlreptățe^te S3 c*ir- 
msm ci meciul său va Itrmi 
clou.ul terii. Apoi, „mijlociul" ion 
Ilti este bOUrul care nu stă 
pe glniuri niciodată. Cu semi
greul Ion SUtțte ți greul Iile 
Liascilu, care 'nchele aces: piu. 
ton, socotim ci v-am prezentat 
foițele noastre pentru intllntrea 
■le joi seara.

înainte de a pleca, am asistat 
la cîteva reprize „la mănuși". 
Am părăsit tabăra boxerilor no
ștri cu sentimentul că optimis
mul lor era justificat.

Ceea ce, însă, nl s-â părut sur
prinzător șl total necorespunzător 
este faptul că un lot reprezen
tativ care se pregătește pentru o 
întilnlre internațională are la 
dispoziție doâr un ring și un 
spațiu de dol-trel metri în jurul 
său. Sala de box destinată pre
gătirii loturilor noastre reprezen
tative a fost înjumătățită, de
venind nepotrivită nici măcar 
unei seeții oarecare.,.

în urma victoriei obținută 
duminică în fața Rapidului’, 
echipa Dinamo este în mod 
teoretic din nou campioană 
a țării, indiferent de rezul
tatul partidei cu Steaua, 
programată în penultima 
etapă. Dinamoviștii mai 
de jucat • cu Progresul 
Vagonul (la București), 
timp ce jucătorii de 
Steaua vor mai întîlni 
Progresul, I.E.F.S. și Crișul 
Oradea (în deplasare). Iată 
cum arată clasamentul după 
cea de-a 14-a etapă, în ca
re (rezultatul ne-a parvenit 
cu întîrziere) Vagonul Arad 
a întrecut la Oradea, pe 
" " ' - - - -

au 
Și 
în 
la 
pe

Gheorghe ILIUJA

Crișul, cu 4—2 (2-0, 
0—1, 1—1) :

1. Dinamo
2. Steaua
3. Rapid
4. Voința
5. Vagonul 
«. Progresul
7. I.E.F.S.
8. Crișul
9. Politehnica

10. C.S.M. Met. 
roșu 14
• Programul 

mătoare: 
I.E.F.S. ; 
roșu Cluj—Crișul 
Vagonul Arad—Rapid; Pro
gresul— Steaua.

15 15 0 0 153- 52 30
14 12 1 1 103- 41 25
14 10 1 3 88- 35 21 
14 8 0 6 8:
14 5 0 9 5:

5 0 3 <
4 19 4 
4 19 4
3 2 10 I
2 0 12
etapei 

Voința 
G.S.M,

14
14
14 
ÎS

53- 98 4 
ur- 

Cluj— 
Metalul 
Oradea;

I
I
I
t
I

I
I
I
I
I
I
I
I

8
4
4

6—10 
Z— 8 
4—13

ETAPA viitoare: Aurul Brad
Minaur ziatna, Victoria Călan 
Minerul Ghelar, Tehnofrfg Cluj 
Știința Petroșani, Metalul Alud 
Independența Sibiu. Mureșul 

Deva — industria sfrmei cimpla 
Țurzll, Arieșul Ctmpia Turtit - 
Soda Ocna Mureș, A.S.A. Sibiu 
— Minerul Bala de Arieț, Arieșul 
Turda — Minerul Tenure

,_______  8
Independenta

7 2 2 3
A.S.A. sibiu 8 12 3 

>Ș. Tehnofrlg 7 2 o s

Seria a VH-a
C.I.L. Sighetul Mârmatiei — 

Gloria Bistrița 2—1 (2—J).
— Bihoreana Mârghita 3-0 (1—0)

Constructorul Bala Mare - Chi
mistul Bala Mare 3—i (t—1)

Dacia Orâdea — TOpitorui Bala 
Mare 3—2 (1—0)

■ Metalul Salonta - Dermata Cluj 
l—o (1—0)

(Corespondenți t v. Godja, D. 
Nlstor, P. Radu, C.........  ■ —
Cot rău). ■' —

Celuloza 8 5 12 10— 7 11 1. GloriaCimentul 7 5 0 2 10— 7 10 2. C.LL. GherlaI.M.U.M. 7 3 3 1 4— 2 3 3. C.I.L. SigbetS.N.O. 8 3 3 2 11- 7 9 4. VictoriaTehnometal 13 2 3 14— 9 t 5. Constr.Delta 7 3 2 2 13- 9 t 6. SomeșulMașini 8 3 2 3 19-10 8 7. DermataLaromet 8 3 2 3 10-11 8 8. UnireaUnirea 8 3 2 3 14-15 8 9. ChimistulElectrica 8 4 0 4 8— 9 1 10. DinamoVoința 8 112 13—14 7 11. BihoreanaPetrolul 7 3 13 8—10 7 12. DaciaMarin» 7 3 8 4 14-11 8 13. MetalulOlimpia 7 13 3 7— 9 5 14. ForestaI.T.C. 3 13 4 7—12 8 15. TopitorulAreuda 8 2 15 10-24 1 14. Bradul
ETAPA VIITOARE : Laromet 

București — l.C.A.B. Areuda. Ma
șini unelte București — I. T. 
Constanța. Cimentul Medgidi — 
Cdulcza Călărași, Petrolul Videle 
— voința București, Electrica 
Constanta — Ș.N. Oltenița. Del*a 
yi'Ce* — Olimpia Giurgiu, Ma
rina Mangalia - I.M.U. Medgidia, 
»2«Așw !rra * Tehnometal

Seria a IV-a
Caraimanul Bușteni — progre

sul Corabia 6—1 (2—0)
Prahova Ploiești — Unirea Cîm

pulung Musca 4—1 (2—1)
Flacăra roșie București — Auto

buzul București 0—1 (0—1)
Comerțul Alexandria — Chimia 

Tr. Măgurele 1—0 (0—0).
Sirena București

București 2—o (0—0)
(Corespondenți : V. Zbarcea, FI. 

Albu, D. Dlaeonescu, — **— ‘
1. Autobuzul
2. Caraimanul
3. Comerțul
4. T.U.G.
5. Carpati 

6-7. I.R.A. 
6—7. “

8.
9.

10.
11.

Chimia 
Sirena 
Prahova 
Flacăra 
Progresul

12. Unirea C.
13. Unirea D.
14. Progresq] B. 
ÎS. Petrolul
IC. Dacia

T.U.G.

M. Bizon)

AJ. Jllău și Gh.

3
7
8
7
8
7
8

< t a
< a
4 ”
4
4
4
4 .

7 3 2

1
2
2
3
»
3 

___ 3
8 3 23
7 3 2 2
8 3 2 3
8 2 I S
8 3 0 3
8 2 2 4
8 114
7 t 0 4

MnIAPA<.V,,ToARE : Meniul Sa-
Ms.S»Or2e’ul Sa,u Ma,e. Fo-• - Năsâud — Derrhata

raaea, Topitorul Baia Mare — u.

^naM^r7fdra1C-Vnaa-

2 
1
1
1
1

17- 8 
U- 5 
12- 8
ÎS- 6 
II-. 9

Seria a VIILa
t*n1,Me^f' Gh®or8he - vitrome- tan Mediaș s-o a-oj

Chimica Tlfnăvenl - Avlrttiil Reghin 2-4 (1—2) «vinul
Cristuru Secuiesc - Metalul Copșa Mica l^i

Colorom Codlea r 
Odorheiul Secuiesc 2—1 (i—t)

Minerul Bălan — Chimia Făgă
raș 1—0 (0—0)

(Corespondenți : Gh.
Ducan, V. I.orintzi, 
și R. Bortoș).

Ai?M^drt.V1ITCi^RE '■ Comerțul 
Alexandria — Unirea Drăgăsanl 
Unirea Cîmpulung Muscel •— Au- 
r»h?.ZU1 B!iCureșU, Progresul Co- rabla — Chimia Tr. Măsurii 
WreoSJre11 wnBUiftenl “ Petrolul Tirgovlște, Flacără roșie Bucu- 
PIMesti DTr aPre’Hi/ Prahova ploiești •— i.r.a. Cîmplfta* T.U g 
gresuîeBală“ Can>a{1 Slnala, greșul Balș — sirena București.

Seria a Y*a
Progresul Strehala ~ Vulturii 

textila Lugoj 3—3 (1—1)
u.M. Timișoara — Electromotor 

Timișoara 3-j) ■ •

1. Oltul
2. Colorom
3. Metaiul

Lemnarul Tractnru| 
Chimia F. 
Chimica 
Carpați 
Minerul 
Vitroinetar* 
Unirea 
Chimia v. 
Avtntui 
Torpedo 
Viitorul 
Medicina

Brlotă, L 
SeceleanuN.

A VniOARE : Carpați 
™.£? 0r'0m Cod|ea- Vitro- metan Mediaș — Torpedo 7ăr- 

m1?,VX&tOrUl .<?,^orShlenl ~ Chf- 
mlTT^ăfâr2,?l Medicina Tg. Mureș 

Cristuru Secuiesc, Lem- 
na,ruL,°dorhe1ul Secuiesc — Mtne- 
nt1l..iBăc1în’r.?îlnllea Tlrnăvem - 
Phm' St-?.he?rghe> Avlntul Re- 
SSfl, T „Ch!mia Orașul Victoria, 
Metalul Copșa Mică “ 
Brașov.

Tractorul

*
Meciurile

'hn eauză .............
au Jucat duminică în *Cupa Ro- 
manlel“> vor avea loc miercuri 15 
octombrie.

oare nu s-au disputat, 
că echipele respective
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entă „acoperire" in eventua
litatea unul eșec („ce vreți, 
am fost nevoit să apelez la 
improvizații") _ ar fi fost ime
diata înlocuire a Jucătorilor 
rapidiști.

Dar, așa cum îl știm, stă- 
pin pe principiile sale soli
de, Angelo Niculescu și-a 
păstrat cumpătul, avînd încă 
proaspăt în amintire „mo
mentul Lausanne".

Și a hotărît: Joc mai de
parte pe mîna lui Răducanu 
și Dan. Curajos ? Psiholog ? 
Poate și una și alta 
Cert este că la momentul o- 
portun. ambii, dar mai ales 
Dan, și-au făcut datoria. Se 
aflau în alt mediu, alături de 
ceilalți tricolori ce le re
aminteau de recente succese 
răsunătoare, tonifiante, mai 
contribuia Ia redresarea sub 
aspectul moral volitiv și mi
rajul reconfortant al._ Mexi
cului.

Speriat, parcă, de schimba
rea Ia față a celor doi — 
foști adversari în dubla par
tidă Rapid — Vitoria Setu- 
bal, JosC-Maria s-a retras la 
cabină după primele 45 de 
minute. în timp ce Eusebio, 
fosta perlă a Benficăi, își 
căuta zone de acțiune cît 
mai departe de Dan.

De altfel, despre importan
ța „momentului Lausanne", 
un punct de reper în stabi
lirea formației pentru Jocul 
cu Portugalia, ne vorbea du
minică seara, Ia banchetul 
dat Ia Athenăe Palace, . în 
cinstea tricolorilor, și Vasile 
Ghergheli • „La ultimul meci- 
test înaintea Jocului de as
tăzi, eu am fost într-o formă 
mai bună decit ceilalți doi 
mijlocași, prietenii mei Dinu 
și Radu Nunweiller. Și, cu 
toate acestea, nu sînt de Ioc 
supărat pe antrenorul Angelo 
Niculescu pentru faptul că nu 
m-a introdus în echipă. Păs- 
trind în formație, pe cît i-a 
fost cu putință, pe cei care 
au evoluat la Lausanne, el 
a dorit și a reușit să dea în
tregii echipe mai multă în
credere în forțele ei".

DOBRIN — DUMITRA
CHE, UN CUPLU PE CÎT 
DE TÎNĂR, PE ATTT DE 
VALOROS

Se poate spune, că dintre 
toate cuplurile de înaintași 
centrali, încercate pină in 
prezent la echipa națională

DE PE „RAMPA WEM- 
. BLEY’ — SPRE MEXIC

române nu 
decit 43 de 
— ZI, Do-

lată o Imn care cei trei eroi arbitrul de
iugoslavul Stremski, românul Dinu și portughezul Torr 
discută— prin intermediul gesturi lor!

Și nu a fost unica Intervenție de acest gen 
deși meciul n-a trădat prea

a arbitrului, 
multideea de fatr-plaj—

Foto: AUREL NEAGU

Jucătorii cu
s-au întrecut
Echipa României nu a pier

dut marea ocazie: învingîn- 
du-i pe portughezi, discipolii 
lui Angelo Niculescu și-au a- 
sigurat dreptul de a parti
cipa la finala „Cupei J. Rimet" 
în Mexic, firește dacă nu vor 
irosi acest avantaj in fața 
echipei Greciei (deși eu- per
sonal consider că este foarte 
puțin probabil să se întim- 
ple așa ceva)

Avînd în vedere comporta
rea lor în fața portughezilor, 
am fi mai degrabă înclinați 
să acordăm șanse extrem de 
reduse grecilor de a depăși 
o situație care acum pare net 
favorabilă echipei României.

Chiar dacă unii jucători nu 
au atins cel mai înalt nivel 
al valorii lor (ne referim, în 
special, la Lucescu, deși în 
unele ocazii chiar și el a ac
ționat în mod eficient), ro
mânii au avut marele merit 
— după părerea noastră — 
de a fi intrat pe teren nu 
numai pregătiți Ia perfecție 
din punct de vedere atletic 
(și meritul este, desigur, al 
antrenorului), dar și cu o sur
prinzătoare concentrare asu
pra jocului, ceea ce le-a per
mis să depășească dificultatea 
atît de periculoasă a unei e- 
moții explicabile într-o con
fruntare de o asemenea im
portanță.

Mai mult, unii jucători cu 
tricoul galben s-au întrecut 
pe ei înșiși. Un joc ca acela

MECIURI AMICALE
RAPID — DINAMO BACAU 

3—4 (2—0). Partida a avut 
loc pe stadionul Giulești. Go
lul victoriei băcăuane a fost 
înscris de Panait, printr-un 
șut de la centrul terenului !

STEAUA — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA 4—1 (2—0). 
Golurile militarilor au fost 
înscrise de Tătaru (2) și Ma
nea (2). Pentru crăioveni a 
marcat Bălan,

CR1ȘUI — lî.T.A. 1—2 
(1—0) Orădenil au deschis 
sere ui în min. 4. prin Cociș 
U.T A a egalat în min. 70 
(jV'oț) și a înscris golul victo
riei două minute mai tîrziu, 
prin Petescu. (Ilie Ghișa — 
coresp. principal).

A. S. ARMATA TG. MU
REȘ — C.F.R. CLUJ 3—1 
(1—0). Joc interesant, cu 
multe faze de poartă. Au în
scris : Caniaro, Popovici (au
togol) și Dondoș pentru A.S.A., 
respectiv, Naghi. Marți (n.r. 
azi) mureșenii vor Juca cu 
Progresul București.

C. Albu — coresp...UMk. •

Ne vorbește unul din principalii 
artizani ai victoriei...

Antrenorul Angelo Niculescu Ia ora destăinuirilor

(Dembrovschi — Dumitraclie. 
Domide — Dumitrache, Ion 
Ionescu — Dumitrache, Tu- 
fan — Dumitrache). cel folo
sit duminică, în meciul cu 
Portugalia, a dat cei mai bun 
randament, dinamovistul do- 
vedindu-se (chiar dacă în 
această partidă el n-a înscris 
nici un gol) complementul 
ideal al jucătorului piteștean.

Urmărindu-i mai cu aten
ție — pe Dobrin cum se 
descurcă ca înaintaș central 
retras, iar pe Dumitrache ca 
„vîrf de lance" în coasta a- 
părării adverse — am făcut 
deseori, vrînd-nevrind, aso
ciația Rivera — Mazzola, tan
demul Squadrei Azzurra. A- 
proape la fel de subtil și de 
întreprinzător se dovedea a 
fi și Dobrin, în rolul de crea
tor sau de „eentrocampista", 
cam tot atît de înfipt și de 
abil în spațiu] aglomerat din 
zona finalizării se arăta a fi 
și „nouarul" echipei noastre 
naționale.

Și — nota bene ’ — sincro
nismul in intenții și fapte in
tre cei doi s-a realizat cu re-

iul late dintre cele mai bune 
încă de la prima partidă ofi
cială Jucată împreună.

La ce transformări — spre 
perfecțiune — poate aspira a- 
cest cuplu Dobrin — Dumi-

Orele ie mare tensiune âu 
trecut Scurgerea chinuitor de 
înceată a minutelor 88, 89 și 
90 a rămas ca o amintire, 
acoperită de explozia de bucu
rie din final. Luni diminea
ța ți clipele de entuziasm 
»-au risipit, lăsind Ioc lucidi
tății. într-un astfel de mo
ment calm, cu gîndurile or
donate, n găsim la sediul fe
derației pe antrenorul prin
cipal ai reorezectative: noas
tre prot ANGELO N1CV- 
LESCU.

— Cum v-ațl petreeut 
timpul duminică seara ?

IaSedocutorul para «ur- 
princ de întrebare. Evident, 
aștepta să începem cu alt
ceva—

— Priraal drum l-am făcut 
acasă. Ia mijtocul familiei 
■rt-aoB rtpisit jmlsu* aor- 
maL Apoi, am participat, cu 
fe.rrecpa echipă, ta o masă ce 
ne-a fast oferită de condsra- 
rea C-N-EJLS. Acols, alături 
de sotUle lor. fotbalițtii fi-en 
deschis inimile ți, eu tofri 
am ichimbat buprtaii despre 
momentele dinaintea partidei, 
din timpul ei fi după flsWrul 
finoL

— Puteți să 
lățiți ceva din 

- mă a lotului?
— Desigur. De 

duminică scera 
mi-an mărturisit că in dimi
neața joeutat dnd i-am în
trebat cum cu dormit, tați 
m-au mințit. Mi-su apus că 
au dormit bine ți tn realitate 
somnul nu s-« lipit de pleoa
pele nici unuia. De fapt, nu 
i-em prea crezut pentru că 
fi eu m-am sculai duminică 
dimineața cam— devreme !

— Ați avut emoții tn 
timpul meciului T

— Tot mereu am trăi: t«-

ne tepâr- 
vîrța înti-

pucă abia
jucătorii

tr-o 
dau 
avut 
sînt foarte calm din fire.

— Cînd vi s-a părut că 
desfășurarea întilnirii de
vine mai dificilă pentru 
echipa noastră ?

— în finalul partidei. Mai 
precis atunci cind mi-am dat 
teama că la unii dintre jucă
tori a scăzut capacitatea de 
efort. Este vorba tn tpeeial 
de Dinu fi Dembrovschi.

— Nu era oportună 
tund o schimbare ?

— în aceoslâ direcție, 
am părerile mele, de la care 
nu abdic decit în cazuri for
tuite. Sînt conrins, de pildă. 
că la jocurile grele, cu o miză 
mare, un fotbalist nu se poa
te acomoda cu atmosfera a- 
ceasta specifică, nu poate in
tru „in rol" pe un interval 
scurt, de 10—15 minute. Ori- 
eit de proaspăt ar fi din 
punct de vedere fizic, el re
prezintă un minus pe planul 
omogenității echipei. Așa ci 
rămin ta punctul meu de ve
dere : o selecție bine făcută, 
o pregătire realizată excelent 
pe toate planurile nu se pot 
împăca cu. să zic „corigenta* 
înlocuirilor. Experiența arată 
că foarte rar schimbările au 
efecte positive. Și, in fond, 
poate sînt un conservator in- 
•■Sif. Dar, așa sint eu...

— Plecați mîine (fi. a. 
Satanic- pentru a 
partida Grecia—
Ce rezultat ați 
se înregistreze în 
întflnira?

mare tensiune. Nu-mi 
seama precis cînd am 
mai multe emoții, deși

a-

tu

azi) Ia 
urmări 
Elveția, 
dori să 
această

— Să sper ci elvețienii vor 
învinge. mi te pare a fi un 
optimism absurd. De aceea, 
mă gindetc. poate, la un meci 
nai. Dar in planurile mele

AU CUVINTUL

eu țin cont foarte puțin de 
rezultatele altora. Important 
este ceea ce facem noi 1

— Apropo de planuri... 
Ce este înscris pe agenda 
de activitate a lotului pen
tru perioada care urinea
ză!

— In primul rînd, aștept; 
să văd echipa Greciei și apoi - 
voi alcătui planul de pregă
tire. Cert este că la 29 octom
brie avem prevăzută o parti
dă cu o formație din cam
pionatul Turciei. Va fi ufi- 
meci de omogenizare, de ve
rificare a unor noi capacități 
tactice.

— Credeți că pentru me
ciul cu Grecia vor apare 
nume nST" în formația 
noastră ?

— Sincer vorbind, nu. Dacă 
nu au apărut pină acum, nu 
văd cum ar putea să apară 
de aici încolo. Doar dacă,, ceea 
ce nu dorește nimeni, ne vom 
afla în fața unui caz de ac--, 
cidentare. Să nu uităm ce: 
s-a intîmplat cu Dumitrache..j 
Iar dacă el a fost apt pentru * 
jocul cu Portugalia, atunci 
meritul este numai al medi-r- 
cului nostru. Dumitru Tomes-, 
cu, căruia vreau să-î mtilțu-,. 
mese pe această cale atît pen
tru recuperarea miraculoasă 
a acestui jucător, cit și pen
tru felul în care a sprijinit 
munca ntea. Am însă speran
ța că nici unul din cei Tf dă/ 
duminică nu va fi ținta unor' 
atacuri brutale, neregulamen- 
tare, în jocurile de campio
nat ce vor urma.

— Un pronostic pen tril 
meciul nostru cu Grecia ’

— Oh, batem sigur. Nici nu 
vreau să mă gîndesc tg alfe 
posibilităli și să fac alte cal
cule. Muncim cu toții pentru 
acest lucru. Calificarea pen
tru turneul final al Campio
natului mondial nu este o 
treabă ce se realizează ‘^rVtt 
.calcule „pronosportiste". Aci 
numai seriozitatea, calmul,,, 
respectarea consecventă â pro
priilor principii, colaborarea 
pe toate planurile sînt de
cisive. ’ u

Interviul se curmă, brusc.; 
Antrenorul Angelo Niculescu 
este solicitat. Extrem de so
licitat. îi iurăm drum bun și 
la despărțire ne.șoptește 
bind : „Eram mai liniștit, 
parcă, înainte de joc..."

Călin ANTONESCU

C BRAUN-BOGDAN, antrenor
emerit: „DOBRIN,

DUMITRACHE, SÂTMĂREANU

Șl HĂLMÂGEANU m jaut

tricoul galben
pe ei înșiși
prestat de Răducanu. Sătmă
reanu, Deleanu, Dobrin ș{ 
Dumitrache nu se vede prea 
des pe terenurile de fotbal. 
Ce să mai spunem desvre 
gol: a fost o bijuterie de pre
cizie tehnică.

Firește, nu ne putem face 
iluzii asupra a ceea ce ar pu
tea fi drumul românilor in 
turneul final din Mexic. A- 
colo vor fi echipe mai bune 
decit această Portugaiie de 
astăzi Totuși, cir.d ai o ase
menea rezervă de energie, o 
voință de a învinge atît de 
entuziastă, orice rezultat este 
posibil. Nimic nu-i exclus. Și 
rămine, oricum, faptul cel 
mai important, acela că fot
balul românesc se ra afla in 

finala „Cupei J. Rimet" alături 
de elita fotbalului mondial.

Am vorbit despre o Portu- 
galie in declin, dar -eahtalea 
este cu totul alta : echipei lu
sitane ii lipsește stimulentul 
acelui Eusebio care a fost ani 
de-a rindul pori-drapelul ei. 
cirmaciul ei indemir.atic ți 
neîntrecut Avea dreptate se
lecționerul Braziliei. Saldan- 
ha. cînd ne spunea zilele a- 
cestea: „Portugalia, ca si 
Spania, este prea mult legată 
de cea mai bună echipă a sa. 
Benfica. Dacă nu merge Ben
fica. nu merge nici Portuga
lia. Nu merge Real Madrid, 
nu merge nici -Spania*.

Este un adevăr de netăgă
duit. pe care l-am putut con
stata personal.

Așadar, România in Mexic. 
Dacă echipa lui Angelo Nicu
lescu se va comporta in fi
nala „Cupei J. Rimet' la fel de 
serios, cu aceeași tragere de 
inimă ca duminică, atunci 
vom auzi lucruri frumoase 
despre ea. Este o speranță, 
dar este și urarea noastră. 
Bineînțeles, chiar și în cazul 
în care echipa României va 
ține la respect naționala 
noastră azzura (n.r. echipa 
Italiei) nu ne va pare rău.

Cesare TRENTINI
„Stadio “-Bologna

O F.R. Pașcani—Știința Ba
cău 3—2 (2—1)

Victoria Roman — Ceahlău] 
Piatra Neamț 4—1 (2—0)

Chimia Or. Gh. Gheorghiu- 
Dej—Gloria Bîrlad 1—2 (1—2). 

Rulmentul Bîrlad — Poli
tehnica Galați 3—0 (2—0)

Șoimii Buzău — Oțelul Ga
lați 0—1 (0—0)

S.U.T. Galați — Progresul 
Brăila 1—0 (1—0)

I.M.U. Medgidia — Progre
sul București 2—1 (1—1, 1—1)

Kțarina Mangalia — Portui 
Constanța

Vagonul
Tîrgoviște

V ictoria 
Cîmpina 2—1 (1—1)

Petrolul Videle — 
Studențesc 1—1 (1—1,

0—5 (0—2) 
Ploiești —
3—3 (2—2, 
Moreni —

Metalul
2—2)
Poiana

Sportul
1—1).

ca la cartt_
să

<3e

s

soiuția cea 
sind la C1 
Mi-au plăc 
bit Dobrin, 
măreanu 
care. cred 
carte. Feli

souc 
r* *-

râ.

scor a fo

IUE SAW : ,X» reaTia’ea

victoriei a contribuit și «tmosfera 
de Rniște, de calm, din jurul 

echipei"

DUMITRU TEODORESCU
(antrenor la Altay Izmir) :

,.Portughezii no trebuie să urte
de cele 3 ocazii clare de gol..."

_Mă bucur foarte mult că 
această deplasare a mea în 
țară — în timp ce in Turcia 
campionatul este in toi — a 
coincis cu o izbindă. recon
fortantă, a fotbalului româ
nesc. A fost, neîndoios, înainte 
de toate un meci al nervilor, 
și băieții noștri au trecut cu 
succes acest examen... Cred că 
victoria a fost realizată la 
mijlocul terenului, acoio unde 
Dinu, Dembrovschi și Radu 
Nunweiller au prestat o mun
că migăloasă, foarte necesară. 
Aș vrea să fac o mențiune 
specială pentru Dembrovschi, 
care, după părerea mea, s-a

-Cred că ce! mai mare cîș- 
tig al jocului de duminică — 

t, d-neoi o de cele două 
puncte âtft ds necesare cali
fi rării — l-a constituit faptul 
ă atacan; ii centrali au de

monstrat. într-o partidă dură, 
cu miză, că reprezintă un cuplu 
sudat, veritabil, un cuplu pe 
are mi-aș permite să-l nu

mesc de talie europeană... Tot
odată. victoria ne-a arătat că 
avem o apă rare care știe să 
joace Ia ciștig, să-și marcheze 
adversarul cu asprime, dar 
regulamentar, o apărare care 
nu se mai teme în nici un fel 
de .firma" aiacanților din 
față. Sînt convins că la ora 
aceasta, cînd cei doi .centrali" 
se dublează cu măiestrie, stă- 
pinind toată zona din fața 
propriei porți și cînd fundașii 
laterali — cu o notă specială 
pentru Sătmăreanu — se do
vedesc în formă, orice modi
ficare, nejustificată, ar scoate 
mecanismul din funcțiune... 
De altfel, au fost și duminică 
voci în tribune care au soli
citat scoaterea lui Deleanu. și 
încă din primele minute... Cred 
că s-a procedat bine acordîn- 
du-i-se credit fundașului di- 
namovist, și fac această apre
ciere gindindu-mă că la Lau
sanne, Hălmăgeanu, introdus 
în cursul paitidei, s-a în
călzit greu, s-a acomodat și 
mai greu cu jocul, fiind mi
nute în șir nesigur, șovăiel
nic.

CORNEL DRÂGUȘIN j.rfapt
dereoăt realiști ■ joc T

-S>nt fericit pentru 
sirafeto te ătaâ — victoi 
bănuiesc că ne ra d 
Mex:-: —. stat fericik h 
i-Âsură perlru faptul câ. ii 
'fir«it. am dever:t realifti ii

ar

f.

Au devenit realiști antre
nării. jucătorii și ciuar spec
tatorii — jâsind in amintire 
acea concepție după care echi
pa noastră Vebuia să practice 
cv orice preț un fotbal fru
mos. spectaculos, indiferent de 
rezultat- Duminică, am jucat 
exact așa cum trebuia ca să 
cistigăm:lcu o apărare stric'- 
tă. la nevoie aglomerată, cu 
o linie de mijloc elastică, in 
care Dinu și Radu Nunweiller 
aJ împărțit zeci de pase uti
lizabile. cu un atac exploziv, 
în care Dobrin <i Dumitrache 
au fost capabili să „spargă11, 
în repetate rînduri. defensiva 
portugheză. Trebuie să recu
nosc că m-a surprins jocul 
aproape complet al lui Dinu, 
omniprezent, neobosit, ca ți 
aportuj pe care Dobrin a în
țeles să-l aducă lă Jocul apă
rării— Dobrin ne-a demonstrat 
duminică că știe să vină de 
minune în ajutorul coechipie
rilor din apărare și că poate 
lansa atacuri fulgerătoare !~ 
că de 
reului

acoio, din marginea 
propriu.,.".

în-
ca-

EM.
Portul

HAȘOTI (antrenor la
Constanța, fost jucător

internațional): „Toată echipa
a muncit pină la epuizare.

Aceeași seriozitate
și pentru medul cu Grecia"

„Ca martor ocular, ca fost 
jucător, mărturisesc sincer că 
felul in care echipa și-a ne
tezit drumul spre Mexic a 
fost superb. A funcționat ca 
un ceasornic, demonstrînd că 
atunci cînd se mobilizează 
poate face față onorabil ori
căror adversari. Toată echipa 
a muncit pînă la epuizare, și 
de aceea nu pot face nici 0 
remarcă individuală, dar spun 
că actualul lot poate repre
zenta cu succes fotbalul nOs-

Dacia Pitești — Metalul Bu
curești 2—3 (0—3)

Progresul Balș — Chimia
Rm. Vilcea 2—2 (2—1, 2—2)

Minerul Ghelar — Elec- 
troputere Craiova 3—1 (1—0) 

Minaur Zlatna — Vagonul 
Arad 1—0 (1—0)

„CUPA ROMÂNIEI"

14 DIVIZIONARE B
AU FOST ELIMINATE!!!

C.I.L. Tg. Jiu — G.S.M. Re
șița 1—5 (0—3)

Minerul Moldova Nouă —
C.F.R. Timișoara 2—0 (1—0)

Gloria Arad — Ripensia
Timișoara 6—1 (0—0)

C.F.R. Arad®.I.b. Blaj —
3—2 (2—1)

Dinamo Zalău 
Sa tu Mare 0—6

Someșul Satu
limpia Oradea 2—1 (0—1)

— Olimpia 
(0-2) 
M are O-

C.I.L. Gherla — Minerul 
Baia Mare 1—0 (0—0)

Arieșul Turda — Metalul 
Hunedoara 1—0 (0—0)

Medicina Tg. Mureș — Gaz 
metan Mediaș 2—5 (2—I)

Viitorul Gheorghieni — Me- 
trom Brașov 0—1 (0—1)

Torpedo Zărnești — G.S.M. 
Sibiu 2—2 (1—1, 2—2)

Tractorul Brașov — Meta
lurgistul Gugir 3—0 (1—0)

I.R.A. Cîmpina — Flacăra 
Moreni 1—2 (0—0, 1—1)

Ocrotirea Șiret — Chimia 
Suceava 1—2

Tarom București — Dună
rea Giurgiu 6—1

Metalurgistul Sadu — Me
talul Tr. Severin 0—2 (0—0) 

Furnirul Deta — Minerul 
Anina 1—2 (1—2>ț

tru în Mexic. Trebuie ținut 
seama și de faptul că pentru 
jocul cu Grecia, pe care nu-1 
consider de loc o formalitate, 
pregătirile să continue Cu a- 
ceeați seriozitate."

ION BARBU (căpitanul echipei
F C

de
Argeș' : „Sint nespus

btKuroș ci Dan

răscumpărat greșelile"
echfpj a muncit 

a ’«tciat efiatreaJi st
Dobrin. Dumitra- 
Radu Nunweiller

fantastic ‘ft 
ca oricfnd. 
che. Dan, 
ri Dfileqniș mi-au plăcut cel 
mai mult, fn ceea ce-l pri- 
'efte pe Dobrid, el a confir
mat. pentru a nu știu cita 
oară, că iste unul dintre cele 
mai 
lului 
Sint 
Dan 
Iile"

bune produse ale fotba- 
nostru din ultimii ani. 
nespus de bucuros că 
și-a răscumpărat greșe-

ZOLTAN BEKE (fost jucător
la Ripensia, internațional) :
„Expresia

„Deși
Ore după
cerit jumătate de bilet pentru 
Mexic, sînt dominat de o e- 
moție puternică. Sînt chiar 
fericit. Vă mărturisesc sincer 
că am încercat emoțiile (de 
data 
mint

■ trăit 
fost
2-1,

V

Din toată
inima

După „stocul" foarte m^re 
de telegrame primite la res 
dacție în zilele premergâtoa-. ■ 
re meciului cu portughezii, 
de duminică seară începînd 
— cum era de așteptat — . 
telexul a început să bată, ' 
din nou, cu înfrigurare. Iată 
citeva dintre numeroasele te
legrame sosite, pînă la a- 
ceastă oră, la redacție, cu ru- ' 
gămintea de a fi transmise 
echipei naționale de fotbal i.

„Navigind pe lingă coasta 
Portugaliei am putut viziona 
la televizor meciul de dumi- 
nică și aplauda splendida vjgf,,. 
torie a echipei reprezentative., 
Felicitările întregului echipaj 
și urarea marinărească, „vîrtt 
de pupă" Spre Mexic". Ion 
Vasile. comandantul motona
vei „Mamaia".

* .
„Vă felicit din toată inima, 

pentru excepționala victorie 
obținută" Panița Rifica — 
Slatina.

_ - tisjum ab ta
„Cu trup și suflet , am foșt 

alături de voi, bravi băieți, 
și ne bucurăm de marele 
vostru succes avînd convin
gerea că vă veți califica în 
Mexic, unde veți ridica tri
colorul românesc pe culmi 
dintre cele mai înalte". CoTeiG 
tivul salariaților din Sanato
riul Biserieanf, Județul Neamț

„Felicitări din toalg 
Maior Pasarin — București.

★
„Din toată inima multe și 

sincere felicitări". Dumitru 
Plăiașu, secretarul comitetu- . 
lui U-T.C. al Fabricii 
blica" Brașov.

★
„Felicitări celor 11 

nenți al naționalei". 
Ciorânu — Arad.

★
Soții Tănase, salariați 

recția regională C.F.R.
rești, felicită din toată inima 
pe toți componenții echipei 
reprezentative, și în. mod 
special pe cei doi rapidiști 
Răducanu și Dan, pentru ex
celenta evoluție din meciul 

cu Portugalia.

'X- 1

jocului colectiv../*
mă aflu la clteva 
ce băieții au cu-

aceasta, cu dkzliodă- 
favorabil) pe care le-am 
cînd echipa noastră a 
eliminată la Triest. cu 
de Cehoslovacia, după 

ce am condus cu 1—0. Atunci 
eram rezervă în echipa na
țională. Duminică, am avut 
o mare satisfacție . văzîndu-i 
pe acești băieți, minunați, 
care ne-au umplut inimile de 
bucurie. Expresia jocului co
lectiv, cu mari individuali
tăți ce pot pune pecetea fot
balului de calitate, pot defini 
victoria noastră asupra Por
tugaliei. Sintem îndreptățiți 
să fim optimiști pentru Me
xic, deoarece am avut o se
rie grea, care ne-a verificai 
și călit potențialul pentru 
turneul final. Eu le doresc 
băieților succes în continuare"

„Repu-

CMipn-
Ionel

la Di-
Bucu-

LOTO • PRONOSPORT
TRAGEREA 

EXCEPȚIONALA LOTO
— 21 OCTOMBRIE 1969 — 
CU PREMII ÎN APARTA

MENTE. AUTOTURISME, 
EXCURSII ȘI BANI

TURCIA cu autocarul (circa 
8 zile), premii îri numerar 
de valoare fixă ș.a. ,

Pentru stabilirea numere- ■ 
lor cîștigătoare se vor efec-; 
tua 5 extrageri a cîte 12 nu- ■ 
mere din 90. în total 60 de 1 
numere pe 8 categorii, de 
premii. ■' ■'

Prețul- biletelor : 10’ lei, 15 
Iei și 25 lei. Și cu 10 lei fee 
pot, cîștiga autoturisme.

De reținut se atribuie pre- 
... ... mii și pentru 2 numere- ciș-, 

diferența în numerar pînă la tigățoare.
100 000 lei, autoturisme Luni 30 octombrie, ULTI- 
MOSKVICÎ 408 cu 4 faruri și MA ZI pentru procurarea bi- : 
radio si remorcă CAMPING ' ' '
MINOR. DACIA 1100, MOSK- ________ _______________
VICI 408 cu 4 faruri și ra- cari mar aveți posibilitatea să
diu, SKODA 1000 M.B., lă participați la concursul Pro->
alegerea participantului,: plus.7 
diferența în numerar pînă la 
63 000 lei, 5 autoturisme •
1 FIAT 1800, 1. VOLGA. 1 7'W _ ______________ _______ .
ZASTAVA 1300, 1 RENAULT ; pere de la ora 19. Tragerea
10 MAJOR și 1ZASTAVA 600, " .......... ’ ~ ~
prin tragere la sorți, excursii 
de 2 locuri ți de 1 loc în

La 21 octombrie a.c. A. S. 
Loto-Pronosport organizează 
o nouă tragere excepțională 
LOTO la care se atribuie: 
apartamente cu 3 și 2 ca
mere (confort gradul I) la 
alegerea participantului, plus

Luni 30 octombrie, ULTT-

letelor,
• Astăzi este ultima zi in

'participați la concursul Pro- 
noexpres de,miercuri careva, 
avea loc la București în. sala 

..„clybyjui .., Finanțc-Bănci ..din,..
, Doamnei nr. 2 cu înec- .

va fi radiodifuzată. După 
tragere va urma un film ar
tistic. Intrarea liberă.



Tenisul românesc
ia capătul unui bogat sezon (II)

In urmă se află Un sezon bo
gat în afirmări ale tenlsmanl- 
lor noștri. Satisfacția este gene
rală, dar învățînd din experien
ța altora, momentul culminant 
al performanțelor situează Ia ace
leași cote grijile, preocupările pen
tru asigurarea viitorului acestui 
sport, pentru confirmarea in ul
timă Instanță a succeselor ob
ținute în 1969.

Astfel, în aceste zile de sflrșlt 
de sezon pentru activitatea In 
aer liber, încercăm să creionăm 
în planuri, drumul tenisului în 
viitorii ani. Să vedem dacă si
tuația actuală a tenisului poate 
constitui șl premisa pentru vii
toare succese.

Bineînțeles că se pot găsi unii 
care ar afirma că așa cum s-au 
obținut rezultate în condițiile ac
tuale, ele se pot obține șl pe 
mai departe. Dar aceasta ar fi 
o idee falsă. Din cele ce urmează 
vom constata că situația tenisu
lui, la noi, nu este dintre cele 
mal bune șl că s-au comis unele 
greșeli care ar fi bine să nu se 
repete.

Credem că nu exagerăm aflr. 
mînd că în prezent întreaga ac-

tlvitate de performanți 1* tenis 
se desfășoară în cele 12 secții 
angajate In campionatul republi
can pe echipe mixte. Iar dacă 
vom analiza mal profund, vom 
constata că de fapt cele 12 echi
pe provin din 8 orașe, singurele 
in care tenisul este practicat cu 
scopul realizării de performanțe. 
De asemenea, nu este lipsit de 
interes să subliniem faptul că In 
întreaga țară dispunem de apro
ximativ 200 terenuri de Joc, din 
care jumătate se află In Bucu
rești.

La o asemenea situație, este 
normal ca numărul jucătorilor 
și jucătoarelor să fie redus. In 
prezent în evidențele F.R. Tenis 
figurează 1903 jucători șl Jucă
toare dintre care 3 maeștri e- 
merițl ai sportului. 17 maeștri al 
rportului, 68 sportivi categoria I, 
aproximativ 120 sportivi cat. a 
H-a, iar restul de categoria a 
111-a și neclasificați. .

Ca termen de comparație ofe
rim unele date extrase dlntr-o 
publicație de specialitate apărută 
In străinătate în cursul anului 
1967 referitoare la situația tenisu
lui din o serie de țări:

Terenuri Săli Jucători legitimați

1. Australia 28 000 Nu slnt necesare, 
datorită climei 

favorabile
2. Marea Brltanle
3. S.U.A.
4. U.R.S.S.

22 000
175 000

2 791
180

5 800
20

că respcctînd pro- 
date sînt edifica, 
a ilustra Ingustl-

Considerăm 
porția, aceste 
toare pentru _ _ .
mea bazei de selecție a tenisu
lui nostru.

In urma performanțelor actuale 
și datorită creșterii interesului 
general, tenisul a început să se 
impună tot mai mult atenției. La 
F.R. Tenis sosesc repetate ce
reri pentru afilierea unor secții 
mou înființate, a încșput să 
crească numărul jucătorilor le
gitimați, se amenajează terenuri. 
Dar să vedem care a fost situa
ția pînă în prezent.

Tenisul are bogate tradiții în 
țara noastră, primele terenuri au 
fost amenajate în anii 1898—1899 
cînd iau ființă și primele clu
buri de tenis. In anul 1911 se 
organizează primele campionate 
naționale iar în anul 1920 ia 
ființă Federația română de te
nis. Astfel acest sport se face 
cunoscut la București, Galați, 
Brăila, Iași, Cluj, Brașov, Sibiu, 
Timișoara, Arad, Petroșani, Lu
goj, Sinaia, Craiova, Tg. Jiu și 
în multe alte orașe. In aceste 
orașe se amenajează 
număr de terenuri.

Ulterior, _ ", ________
de tenis au fost transformate în 
terenuri pentru alte discipline 
(handbal, volei, baschet) sau au 
fost dezafectate din diverse alte 
motive. Este grăitoare în această 
privință situația unor orașe ca 
Timișoara unde din aproximativ 
40 de terenuri de tenis, astăzi 
mai există “ “ -----
din peste 
mai există 
proxim ativ 
mai rămas ___
tea continua, nemaivorbind

un mare
multe din terenurile

Turul Europei (auto)
a trecut prin Belgrad

BELGRAD, 13 (Agerpres). 
— Competiția automobilistică 
, Turul Europei", la care par
ticipă 150 de mașini, se află 
în plină desfășurare. Concu- 
renții, care au luat startul 
din orașul vest-german Ha- 
novra au trecut prin Belgrad. 
Traseul competiției măsoară 
13 500 km care vor fi par
curși prin 16 țări. - Caravana 
automobilistică va trece în 
continuare prin Sofia, Istan
bul, Teheran, Bagdad, Am
man, Beirut, Izmir, Bucu
rești, Budapesta și alte orașe. 
Sosirea este prevăzută pen
tru 25 octombrie la Trawe- 
munde (R. F. a Germaniei).

terenurile de tenisorașe In care . 
au dispărut cu desăvîrșire, odată 
cu aceasta Incettad și activita
tea.

Nu slntem împotriva dezvoltă
rii bazei materiale a altor dis
cipline sportive, dar credem că 
atunci cind aceasta se realizează 
în detrimentul unei alte disci
pline, aceasta nu servește Intere
sele generale ale mișcării spor
tive din țara noastră. Situația 
este cu atit mal regretabilă cu 
cit asemenea măsuri au fost 
luate chiar de către organele 
teritoriale ale mișcării sportive 
ca in cazul fostelor Consilii re
gionale UCFS Craiova și Ba
nat.

Fără să ne îndepărtăm prea 
mult în timp, vom menționa că 
prezentul ne oferă o mostră de 
modul crim se pot aduce pre
judicii activității de performanță 
în tenis. Cu ani în urmă, fostul 
club sportiv știința București a 
amenajat in vecinătatea ștrandu
lui Izvor o bază de tenis cu 6 
terenuri. Ulterior, prin desfiin
țarea clubului Știința secția de 
tenis a fost trecută la Clubul

sportiv universitar Construcții și 
odată cu ea urma să fie trans
ferată acestui club și baza cu 
cele 6 terenuri. Acest transfer 
n-a mal avut loc pentru că in
tre timp fostul Sfat popular ra
ional * decis prin secția de In- 
vâțămlnt Înființarea Școlii spor
tive nr. 3, totodată retrăgînd a_ 
vizul pe care-1 acordase clubu
lui Știința ca pe spațiul respec
tiv să funcționeze o bază de 
tenis. O dată cu trecerea bazei 
sportive la Școala sportivă nr. 
3 o parte din cele 6 terenuri 
de tenis stat transformate In te
renuri de handbal și baschet.

Astăzi, secția clubului Cons
trucții este obligată să Închirieze 
terenuri pentru activitatea sec
ției de tenis, din care fac parte 
jucători fruntași ca Ionel San
tel. Agneta Kulm. Viorel Soti- 
riu, campioni republicani și com
ponent ai loturilor republicane. 
Spre surprinderea noastră, am 
fost informați recent de repre
zentanții clubului Construcții 
Buqureștl că Consiliul popular 
al sectorului 6 a decis ca baza 
respectivă să Ce transferată în
treprinderii „Tricotajul Roșu", 
pentru activitatea sportivă a sa- 
lariaților acesteia. Acest curios 
„transfer" se face — fapt și mai 
curios! — la sugestia Consiliului 
de Educație Fizică șl Sport al 
sectorului ș...

Am prezentat cîteva aspecte 
care au îngustat aria tenisului 
nostru. Știut Cind faptul că per
formanțele obligă, credem că 
este momentul unul sprijin 
substanțial din partea tuturor 
organelor de resort. începutul 
trebuie făcut cu amenajarea de 
terenuri. In acest sens Consiliile 
județene pentru educație fizică 
ți sport au un curtat important 
de spus. Considerăm că în p'.a_ 
nurile de investiții ale acestor 
organe trebuie să-și găsească 
Ioc și prevederi pentru amenaja
rea unor baze de tenis eu mini
mum 2—I terenuri. In acest sens, 
atragem atenția asupra necesității 
amenajării unor asemenea baze 
la Iași. Constanța, Petroșani. Si
biu. Timișoara, Oradea. Baia 
Mare. Craiova, Ploiești. Rîmnlcu 
VUcea. bineînțeles și ta alte o- 
rașe.

Considerăm, de asemenea, că a- 
ceastă problemă poate și trebuie 
să stea mai mult dedt pînă ta 
prezent ta atenția proiectanților 
șl constructorilor care trasează 
si realizează noile cartiere de 
locuințe. In toate orașele țării 
noastre s-au ridicat cartiere noi 
care concentrează populații de 
zeci de mii de locuitori. Stat 
prezente preocupările pentru a- 
menajarea spațiilor verzi, a sec
toarelor de Joacă pentru copil 
Ptaă la 7 ani, dar îr.Urzae ame-

najările de terenuri pentru ac
tivitatea tineretului șl chiar a 
persoanelor mature.

Pentru remedierea sltuațiisl su
gerăm ideea amenajării unor 
platforme asfaltate pe care se 
pot trasa terenuri de volei, bas
chet, handbal, fotbal și bineîn
țeles tenis, care să fie puse la 
dispoziția populației, pentru prac
ticarea sportului preferat în tim
pul liber.

Numărul crescut de tatllnlrl 
Importante "ce se organizează a- 
nual și care atrag mulți specta
tori, impun cu necesitate ame
najarea în București a unei baze 
de tenis care să fie dotată cu un 
teren central avi nd capacitatea 
de 4—5 000 de locnri și să cu
prindă un număr de 10—12 te
renuri. Asemenea bază a existat 
ta Capitală' la Centrul de antre
nament nr. 2 (fost Dohepty) dar 
după demolarea tribunelor de 
lemn nu au mal fost construite 
altele.

Asemenea caracter a avut șl 
baza clubului sportiv Progresul 
din str. Dr. Staicovlci (fostul 
Tenis Club Român) înființat în 
anul 1911, ta cadrul căreia între 
timp o parte din terenurile de 
joc au fost transformate în tere
nuri de volei și baschet, iar pe 
terenul „Central" tenisul nu mal 
are acces dedț cu ocazia ac
țiunilor internaționale.

Totodată, subliniem qu acest 
prilej necesitatea unei săli care 
să fie gazdă primitoare pentru 
tenis In sezonul de iarnă.

Este adevărat că în ultimii ani 
problema pregătirii unei părți din 
jucătorii noștri fruntași pe timpul 
Iernii a fost rezolvată prin par
ticiparea la circuitele de turnee 
din India, R.iLU. și Caraibe. Ac
tivitatea majorității jucătorilor, 
Insă, ta special a celor tineri, 
este foarte redusă ta sezonul de 
iarnă. Astfel, nu se poate dis
cuta despre un volum de antre
namente In timpul iernii care să 
consolideze progresele realizate 
ta sezonul de vară, iar despre 
activitatea competițională siste
matică nici nu poate fi vorba. 
Handicapul celor 5—6 luni de 
toamnă—iarnă—primăvară este 
practic de nerecuperat.

Am prezentat unele aspecte le
gate de condiția primordială ne
cesară practicării și dezvoltării 
tenisului, anume, asigurarea ba
zei materiale. La aceasta va tre
bui adăugată o Îmbunătățire sub
stanțială adusă orientării și con
ținutului procesului de antrena
ment ta tenis, problemă care 
reclamă o dezbatere mai largă, 
tatr-un material viitor.

prof. A. LAZARESCU
secretar general al F.R.T.

• „Capul de afiș”: Grecia •- Elveția 0 Francezii Joacă 
ultima carte 0 Două jocuri formale

Fără îndoială că meciul 
cel mai important din a- 
ceastă săptămină fotbalistică 
este cel de Ia Salonic, unde 
se întilnesc reprezentativele 
Greciei și Elveției. Din pune 
tul nostru de vedere, acest 
joc prezintă un interes ma
jor, deoarece de rezultatul de 
miercuri sînt legate următoa
rele calcule pentru configu
rația finală a clasamentului 
grupei I. Echipa învinsă in 
acest meci nu mai poate a- 
vea nici o șansă pentru pri
mul Ioc! Un scor egal poate 
menține în cursă ambele for
mații. In orice caz, după par
tida de la Salonic vom 
mai exact de cite puncte 
nevoie echipa României, 
ultimul joc, pentru a se 
lifica în turneul final 
Mexic.

La Stockholm, echipa Fran
ței susține un meci decisiv 
cu Suedia. O înfrîngere a 
francezilor va însemna pier
derea oricărei șanse de a 
mai fi prezenți in turneul 
din Mexic. Reprezentativa 
U.R.S.S. are prima șansă in 
meciul revanșă cu Irlanda de 
Nord cu care a terminat la 
egalitate în partida susținută 
în deplasare. După 
întîlnire formația 
mai are de 
meciuri cu 

în fine, 
minii mai 
jocuri, care deși figurează in 
preliminariile CAL, pot fi 
numite „amicale" pentru că 
ele nu mai pot influența po
ziția primei clasate: Belgia. 
Este vorba de meciurile Fin-

această 
sovietică 

susținut cele două 
Turcia.
programul săptă- 

cuprinde două

Aglomerație în careul lui Werder Bremen, în meciul din 
campionatul vest-german, cu Borussia Moenchengladbach (tri
couri albe). Jocul, desfășurat la Bremen, s-a încheiat egal: 1-1.court albe). Jocul, desfășurat la

landa — Spania și Iugosla
via — Belgia. Cel mult ele 
vor fi un prilej de revanșă 
a echipelor Iugoslaviei și 
Spaniei, învinse in partidele 
din tur.

5—6, a Clujului unde 
50 de terenuri astăzi
20, Ia Oradea din a-
50 de terenuri au
5. Exemplele ar pu-

Moiseev (dreapta) marchează un nou gol pentru Ț.S.K.A. Moscova în finala cu Klagenfurt.
Telefoto: A. P. — Agerpres

Hocheiștii de la Ț.S.K.A. Moscova au cucerit „Cupa
campionilor europeni" (ediția 1968-69)

La telefon, Atena

Numai cu două victorii ne putem califica44
declară antrenorul grec Lakis Petropoulos

De 5 săptămîni jucătorii 
din lotul Greciei se află în 
cantonament 
de miercuri 
va avea loc 
trenamente 
mente, jocuri școală și de ve
rificare. plus un regim de 
viață spartană — iată pe 
scurt preocuparea lotului Gre
ciei în cele aproape 40 de 
zile !

Noul 
poulos 
cări în . . 
elemente tinere și menținînd 
doar cîteva vedete de certă 
valoare: Sideris, Papaioanu, 
Haitas și Ikonomopoulos. în 
rest, pe lista celor 22 figu
rează nume noi ca portarul 
de rezervă Christidis, funda
șii Foudoukidis, Spyridon, 
Toskas, Aganian, frații Int- 
zoglu, înaintașii Adiniou, Ale- 
xiadis.

Formația probabilă a fost 
anunțată : Ikonomopoulos — 
Gaitatzis, Sourpis, Kamaras, 
Athanasios, Intzoglu, Doma- 
zos, Haitas, Koudas, Papa
ioanu, Botinos.

pentru meciul 
cu Elveția, care 
la Salonic. An- 
peste antrena-

antrenor Lakis Petro- 
a făcut mari modifi- 
lot, promovind multe

Duminică, echipa Greciei a 
susținut un ultim meci de 
verificare in compania for
mației PAOK Salonic pe care 
a învins-o cu 5—1. Duminică 
seara am stat de vorbă cu 
antrenorul Lakis Petropoulos, 
care nu s-a arătat prea sur-

PROGRAMUL 
PRELIMINARIILOR C. M. 

DIN ACEASTA SAPTAMINA

MIERCURI:
Grecia—Elveția
U.R.S.S.-Irlanda 
(gr. IV)
Suedia—Franța
Spania—Finlanda (gr. VI) 

DUMINICA :
Iugoslavia — Belgia (gr. 
VI)

(gr. 1) 
de Nord

(gr. V)

prins de victoria României a 
supra Portugaliei. „Așa după 
cum am prevăzut, a spus Pe
tropoulos. pentru a ne califi 
ca în turneul final din Mexic 
avem nevoie de două victorii 
(n.r. cu Elveția și... Româ
nia 1)

mineață citind titlurile mari 
„ROMANIA A MAI FĂCUT 
UN PAS SPRE MEXIC* at
mosfera era destul de depre
sivă. întii. pentru că elveție
nii știu că numai două victo
rii (și o înfrîngere a Româ
niei pe teren propriu, ceea 
ce e greu de presupus) îi 
poate aduce pe primul loc, 
iar în al doilea rînd, moti
vul pesimismului constă în 
faptul că recenta verificare 
în „amicalul" cu Turcia nu 
a reușit. Turcii au ciștigat cu 
3—0. în fine, pentru că la 
ora actuală, o serie de titu
lari sînt accidentați și pre • 
zența lor în 
incertă.

Simbătă nu 
tapă obișnuită 
în schimb, s-au desfășurat 
optimile de finală ale Cupei 
Elveției, la care selecționa- 
bilii nu au participat. înainte 
de plecare, Erwin Ballabio a 
declarat că... „meciul de 
miercuri este foarte greu și 
că o înfrîngere ne va scoate 
complet din cursă, indiferent 
de rezultatul ultimului meci, 
cu Portugalia".

Iată lotul care a făcut de
plasarea : PORTARI: Kunz 
și Prosperi. FUNDAȘI ȘI 
MIJLOCAȘI : Bossard, Kuhn, 
Michaud, Odermatt, Perroud, 
Kamseier, Tacchella, Cha- 
puisat. ÎNAINTAȘI > Balmer, 
Blaettler, Jeandupeux, Kiinzli, 
Vuilleumier, Wenger.

Paul BETSCHART

națională este

a avut Ioc e- 
de campionat.

PREGĂTIRILE 
FOTBALIȘTILOR BULGARI

Prin telex, din Zurich

SAN JUAN, 13. — tn run
da a doua a turneului inter
național de șah de" la San 
Juan (Porto Rico) campionul 
mondial Boris Spasski a cîș- 
tigat la belgianul'- O’Kelly în 
44 de mutări. Damianovici a 
remizat cu Larsen. Cehoslo
vacul Kavalek l-a învins pe 
Martinez (Porto Rico). In 
clasament conduce Spasski cu 
2 p, urmat de Byrne, Larsen 
ți Bisguer — l‘/z p.

(Urmare din pag. 1)

aceasta fiind și campioană o- 
limpică în 1968.

Maratonul de 3 ore de pe 
planșa Palatului sporturilor 
din Havana a fost deschis de 
Drîmbă cu Samușenko. Spor
tiva noastră a acționat calm 
și precis, cîștigind comod cu 
4—1. în asaltul următor, si
tuația se echilibrează, Zabe
lina întreeînd-o cu 4—2 pe 
Szabo. A intrat, apoi, în 
luptă, invincibila Vicol care, 
deși condusă cu 3—1 de Go
rohova, termină învingătoa
re cu 4—3. Echipa Uniunii 
Sovietice egalează, din nou, 
datorită victoriei obținute de 
actuala campioană mondială 
Novikova asupra Suzanei Ar- 
deleanu (4—3), care i-a dat. 
totuși, o replică curajoasă.

O serie de trei victorii ro
mânești face să prindă contur 
— pentru moment — un 
succes final al echipei noa
stre. Drîmbă dispune de Za
belina cu 4—3 ca și Vicol de 
Samușenko, în timp ce Szabo 
realizează 4—2 cu Novikova. 
Scorul este 5—2 în favoarea 
floretistelor noastre dar ad
versarele lor reduc, din nou. 
handicapul prin Gorohova 
care întrece, la mare luptă 
(4—3) pe Ardeleanu. Cu in
trarea Măriei Vicol pe plan
șă, speranțele noastre capătă 
un nou impuls : 4—2 cu Za
belina.

Conduse cu 6—3, floretis- 
tele sovietice fac dovada unei 
deosebite tenacități și reușesc 
să egaleze (6—6) în urma vic
toriilor dobîndite de Noviko
va (4—2 cu Drîmbă), Samu

VIENA. 13. — La Klagen
furt s-a disputat returul fi
nalei „Cupei campionilor eu
ropeni" la hochei pe gheață 
(ediția 1968 — 1969) dintre 
formațiile A.C. Klagenfurt și 
Ț.S.K.A. Moscova. Victoria a 
revenit hochciștilor sovietici 
cu scorul de 14—3 (7—3, 
4—2, 3—1) prin golurile mar
cate de Petrov (4). Firsov 
(2), Moiseev (2). Harlamov 
(2). Mihailov. Blinov. Brejnrv 
și Ragulin. Pentru gazde au 
înscris Puschnig. Samonîg și 
Kalt

în primul joc. hocheiștii de 
la Ț-S-KA. ciștigaseră cu 
scorul de 9—1 (3—0. 3—0. 
3—1) prin golurile marcate de 
Moiseev (2). Firsov. Vikulov. 
Harlamov. Polupancv. Petrov, 
Brejr.ev și Blinov. Pentru 
gazde a înscris Romauch.

Ambele partide ș-su desfă
șurat pe patinoarul din Kla
genfurt

Formația Ț.S.K.A. Moscova 
a cucerit prețiosul trofeu, cu 
un golaveraj general de

23—4, Echipa învingătoare a 
aliniat următoarea formație : 
Tolstikov-Ragulin, Kușkin- 
Brvjnev. Romișevski-Vikulov, 
Polupanov, Firsov-Mihailov, 
Petrov. Harlamov-Blinov. Io
nov. Moiseev.

r

uNe așteaptă un meci foarte greu" 
declară Ballabio

La ora cind 
te rinduri, cei 
vețieni se află

transmit aces-
16 jucători el- 
la Salonic. Pot

spune că la plecare, pe aero
portul din Zurich, cînd bă
ieții răsfoiau ziarele de di-

Sonja Henie 
nu mai este• ••

șenko (4—1 cu Ardeleanu) și 
Gorohova (4—3 cu Szabo).

La cel de al 4-lea asaltai 
său, Vicol primește replica 
actualei campioane a lumii. 
Novikova. Fără nici un fel 
de complexe. Vicol atacă de
cis și punctează dar. obținînd 
o victorie netă (4—1) care a- 
vea să cintărească greu în 
balanța tușelor. Echipa noa
stră este din nou în avantaj 
dar pentru puțin timp de
oarece Zabelina o învinge pe 
Ardeleanu cu 4—1 iar Goro
hova dispune de Drîmbă 
cu 4—3, adueîndu-și forma
ția în avantaj (8—7; tușe pri
mite 46—47).

Și a urmat asaltul decisiv, 
dramatic, ca un final de epo
pee ! Toate speranțele noa
stre erau, acum, în vîrful la
mei pe care Szabo a mînuit-o 
cu o magnifică impetuozitate 
în acest asalt cu Samușenko. 
Condusă cu 1—0, ea a ega
lat, apoi a preluat conduce
rea (2—1). în acest moment, 
Szabo a fost lovită. în plină 
aețiune. — firește, involun
tar — de lama adversarei în 
brațul drept. O rană ușoară. 
Dar nu va avea urmări ? Olga 
nu s-a lăsat impresionată de 
acest accident, nici de dure
rea din braț și a tras cu o 
vehemență care ne da mari 
speranțe. De la situația de 2-2. 
cpmplet dezlănțuită, ea e 
punctat de două ori consecu
tiv desăvirșind această ex
trem de grea dar atit de 
frumoasă victorie i 
(49—50 tușe primite).

Pentru locurile 3—4, 
pa Ungariei a întrecut

o întîlnire foarte echilibrată, 
formația Poloniei (8—8;
8— 10 tușe primite), iar. in fn- 
tîlnirea pentru locurile 5—6, 
reprezentativa R. F. a Ger
maniei a întrecut Cuba cu
9— 4.

Clasamentul final al pro
bei de floretâ-ecbipe (femi
nin): 1. ROMANIA (Maria 
VicoL Olga Szabo. Ileana 
Drîmbă, Suzana Ardeleanu și 
Ana Ene); Z Uniunea Sovie
tică ; X Ungaria; 4. Polonia ; 
5. R. F. a Germaniei; 6.
Cuba.

Din Osie ne parvine știrea că 
incomparabila Sonja Henie, patma- 
toarea căreia gazetarii i-au atribuit 
pentru prima oară supranumele de 
-rina gheții', a încetat din viață. Mul
tipla campioană mondială și olimpică 
era în vîrstă de 59 de ani. Cariera 
prodigioasă a ilustrc-j sportive norve
giene rămîne fără precedent La 19 
ani, ea începuse să cocheteze cu ma
rile performanțe, uimind cercurile spe
cialiștilor sportului pe patine. La 12 
ani ataca titlurile europene și mon
diale de patinai artistic. într-un șir 
neîntrerupt de victorii, Sonja Henie 
s-a situat pe trepte inaccesibile ale 
patinajului artistic. Ea rămîne singura 
patinatoare care a obținut trei titluri 
de campioană olimpică (St. Moritz 
1928. Lake Placid 1932. Garmisch 
1936). «

Sonja Henie a devenit ulterior ve
detă de cinematograf, turnînd o lungă 
serie de filme, la Hollywood.

Două partide ciștigate 
de șahiștii români in turneele 

zonale
In runda a 9-a a turneului zonal de șah de 

la Atena marele maestru român Florin Gheor
ghiu (cu piesele albe) a ciștigat la austriacul 
Franz Stoppel. Liderul clasamentului, cehoslo
vacul Jansa, a remizat cu compatriotul său 
Hort Partidele Matulovici-Olafsson și Spirido
nov-Pedersen s-au întrerupt. în clasament con
tinuă să conducă Jansa cu 7 p. urmat de Spi
ridonov 6 (1) p. Gheorghiu 6 p. Hort 5’/2,

După 6 runde în turneul zonal de șah de 
la Gloggnitz (Austria) conduce Smejkal (Ceho
slovacia) cu 5 p, urmat de Uhlmann (R. D. 
Germană), Matanovici (Iugoslavia) 4 p, Portisch 
(Ungaria) 3'/> (1) p, Drimer (România), Anders
son (Suedia) 3>/j p etc. în runda a 6-a, maestrul 
român Dolfi Drimer jucînd cu piesele albe l-a 
învins pe Camilleri (Malta). Portisch a cîștigat 
la Espig, iar Smejkal l-a invins pe Vesterinen. 
A fost consemnată remiza în partidele Adamski- 
Barczay și Matanovici-Uhlmann.

8—8

echi- 
după

★
în proba de spadă pe echi

pe, reprezentanții noștri au 
debutat cu un insucces, fi
ind întrecuți de formația
R. D. Germane cu 13—3. Tot 
în primul tur s-au mai in 
registrar rezultatele următoa
re i Italia — Anglia 10—6 : 
Ungaria — Cuba 9—5 ; Sue
dia — S.U.A. 10—6.

în turul al îl-lea s-au în
registrat de asemenea rezul
tate scontate i U.R.S.S — 
România 12—4; Polonia — 
Anglia 11—5 ; 
Cuba 14—2 ;
S. U.A. 10—5.

în sferturile de finală, e- 
chipele Italiei și Poloniei au 
furnizat cea mai strinsă dis
pută care a revenit primei la 
o singură tușă diferență 
(8—8 ; 59—60). Sabrerii so
vietici i-au întrecut pe tră
gătorii din R. D. Germană cu 
8—5, echipa Poloniei a dis
pus de cea a Franței cu 7—3, 
iar suedezii (revelația acestei 
probe) i-au scos din cursă 
pe elvețieni cu 9—3.

Franța 
Elveția

Yachlmanul 
suedez Thomas Lundquist 

este campion mondial la „iinn“
Ultima redata de la Hamilton a lost

întrerupta de uraganul „Inga"
HAMILTON. 13. — Campionatul mondial de 

yachting — clasa „finn“ a luat sfîrșit la Ha
milton (Insulele Bermude) cu victoria concu
rentului suedez Thomas Lundquist, care, după 
cinci regate, a totalizat 15 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat J. Bruder (Brazilia) — 
21,4 puncte, P. Barrett (S.U.A.) — 25 7 puncte 
etc. Noul campion mondial în vîrstă de 22 de 
ani, este student în ‘științe economice. Deși 
inițial competiția fusese prevăzută pentru șase 
regate, ultima dintre ele nu s-a mai putut dis
puta datorită condițiilor atmosferice nefavora
bile, ca urmare a ploilor pricinuite de uraga
nul „Ungă*.
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Campionatul de fotbal al 
Bulgariei a fost întrerupt în 
vederea pregătirilor pe care 
echipa națională Ie face pen
tru meciul cu Olanda din 
preliminariile C.M. (la 22 oc
tombrie). în primul joc la So
fia, fotbaliștii bulgari cîști- 
gaseră cu 2—0. Astăzi, lotul 
Bulgariei va susține un meci 
de pregătire cu formația iu
goslavă Radnicki Niș. Inițial 
urma să aibă loc o întîlnire 
cu selecționata Iugoslaviei, 
dar federația iugoslavă de 
specialitate a contramandat 
meciul din cauza unor indis
ponibilități survenite în ul
timul moment.

TOEC-mȘC
Boxerul argentinian Nicolino 
Locche și-a păstrat titlul de 
campion mondial la categoria 
semimijlocie (clasa juniori). El 
l-a invins la puncte după 15 
reprize pe șalangerul său bra
zilianul Joao Henrique.«
Tradiționala competiție auto
mobilistică „Cupa orașului Pa
ris" a revenit echipajului fran
cez Jean Pierre Beltoise—Hen
ri Pescarolo, pe „Matra”. — 
586,500 km în 3h 27:23 (medie 
orară 169,966 km). Pe locurile 
următoare : Rodriguez (Mexic)- 
Redman (Anglia) pe „Matra” ; 
Piper—Craft (Anglia) pe „Por
sche 903“ și Van Lennep— 
Hezemans (Olanda) pe „Pors
che 903“.■
Rutierul italian Arnoldo Car- 
verzari a obținut a doua vic
torie consecutivă în Turul ci
clist al Mexicului, cîștigind 
etapa a 8-a (Guadalajara— 
Ciudad de Mexico, 156 km) în 
3h 23:45. Pe locul secund — 
la 10 sec. — s-a clasat polone
zul Kowalsky. în clasamentul 
general individual continuă să 
conducă mexicanul Augustin 
Juarez.

In finala probei de simplu 
femei a turneului de tenis de 
la Las Vegas (Nevada, S.U.A.), 
jucătoarea americană Nancy 
Richey a invins-o cu 2—6, 6—4, 
6—1 pe compatrioata sa Billie 
Jean King.■
In campionatele de tenis ale 
Franței, finala probei de sim
plu bărbați (întrecerile s-au 
desfășurat la Nisa) a revenit 
lui Franțois Jauffret, care l-a 
învins cu 6—3, 6—2, 6-4 pe CI. 
Montrenaud.■
La Pori (Finlanda), întilnirea 
internațională de hochei pe 
gheață dintre selecționatele 
Finlandei și Norvegiei a re
venit gazdelor cu scorul de 
8-1 (4-0, 2-1, 2-0).


