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REPREZENTATIVA DE FOTBAL A GRECIEI
SOSESTE LA BUCUREȘTI CU ZECE ZILE«

ÎNAINTEA MECIULUI!
CLUJ, 21 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Milne (n.r. 
azi) încep, la Cluj, zilele se
micentenarului „U“, prestigi
oasă sărbătoare a sportului 
clujean și a celui național, a- 
nlversafe ca?e răscolește în
treagă spiritualitate a orașului 
de pe Someș. .

Devenit, pentru o săptămlnă, 
centrul atenției, sportive ge
nerale, Clujul trăiește febra 
marilor evenimente. Din seara 
aceasta flecare tren ce se În
dreaptă spre bătrîna Napocă și 
flecare cursă de avion va tran
sporta șl călători ce au ca 
destinație „semicentenarul ăU”. 
La rapidul de seară pe pero
nul Clujului va debarca, după 
o absență de circa 15 ani, ire
zistibilul Lazăr Sfera, com
ponent da bază al formației 
„U“ din 'anii 1930—1934. îm
preună cu el vor sosi vete
ranii . iRapidultd — printre 
care Dungii. Macri, Nae Geor
gescu, Copil m — invitați la 
Cluj pentru partida jubiliară 
de old-boys : „U“-Rapid. îna
inte de zori. Ia oră 4 s-a a- 
nunțat- copilul rătăcitor al 
Clujului, marele răsfățat al 
tribunelor de pe Someș, Vio
rel Mateianu. Alături de Mo- 
guț, Marcu, dr. G’eorgescu, 
Petru Emil, Horațlu Moldovan 
etc. el va reface miine (n.r. 
azi) pentru 80 de minute, In
tr-o partidă a nostalgiilor ^U“- 
ul anilor '60—’63. Și tot miine 
(n.r. azi), un alt mare sportiv 
crescut la flacăra lui „U’i — 
baschetbalistul emerit Albu — 
va sosi în Heidelbergul lui de 
altădată.

Momentul culminant se va 
produce la ora 14, cînd patru
zeci de tulnlceri din 
Imbrăcâțl în costume 
gru, într-o perfectă 
dantă cromatică cu 
„U“, vor anunța, cu . 
cui lor instrument, deschide
rea manifestațiilor prilejuite 
de venerata vîrslă a clubului 
universitar clujean.

Contlnuînd manifestațiile de 
masă, în pauza dintre meciul 
old-boy-lor și cel din î,"U“ 
și invitata sa la semicentenar 
O.F.K. Beograd, pleiada de 
„U“-iștl aflată astăzi în plină 
activitate, 'stlccedind* coloanei 
de veterani ai „U“-ulul — re- 
dîpd astfel ideea de continui
tate și permariență — vor de
fila sub steagul „U“, manlfes- 
tînd frenetic pentru generoșii 
lor prieteni : .Sportul" șl 
»U“.

Abrud, 
alb-ne- 
concor- 
tricoul 

pitores-

Nușa MUȘCELEANU

I naie a, s
A duminica ?

După cum sîntem informați, reprezentativa de fotbal a 
Greciei și-a manifestat coriria de a se deplasa în România, 
în vederea meciului de la 16 noiembrie din preiuninariile 
campionatului mondial, încă de ia 6 noiembrie, deci cu aece 
zile înaintea partidei.

Neîndoios, (focă intențiile selecționerului grec Petrcpoul» 
se vor materializa, vom fi în fața unui record In materte—

I

de zi a 
figurează 

mare in-

Foto i A. NEAGU

■ IU n I !• •• ,n ca-In nocturna pe Republicii "*

STEAUA-Ț.S.K.A. SOFIA 4-2 (2-0)
Amatorii de fotbal din Capitală care au preferat alte distracții .nocturnei* 

de pe Republicii au ce regreta. Revanșa întîlnirii dintre echipa bucureșteană și 
formația sofiotă a întrunit toate atributele unui spectacol fotbalistic care nu se
uită mult timp. Ritm rapid, 
combinații subtile, cîteva bare 
și șase goluri.

Chiar din primele minute 
am asistat la încercările am
belor înaintări de a deschi
de scorul. Dar, pe rînd. Ma
nea, Voinea, Marașliev și A- 
tanasov au greșit de puțin 
ținta. în minutul 13, insă, 
Ștefănescu, după o cursă pe 
extremă, 
nov să 
poartă : 
După 7 
servește 
II, care

îl obligă pe Iorda- 
scoată balonul din 
1—0 pentru Steaua, 
minute, Voinea îl 
excelent pe Tătaru 
a intrat în 

l-a fentat pe 
scris : 2—0.

în repriza 
după două 
reștenii își măresc avanta
jul : Ștefănescu a executat 
impecabil o lovitură de colț 
și Voinea, cu capul, a tri
mis balonul în poartă. Fot-

portar și

secundă, 
minute,

careu 
a în-

doar 
bucu-

baliștii de la T5JCA. au o 
revenire, în timp ce apăra
rea echipei Steaua a comis 
cîteva greșeli și Marașliev a 
redus din handicap (min. 57). 
Jocul nu scade din intensita
te și Tătaru II (min. 65) nu 
poate fi oprit de adversari, 
înscriind un nou gol pentru 
echipa sa_ UUimul goLa fost 
semnat de Jekov (în min. 73).

A arbitrat foarte bine Gh. 
Limona.

STEAUA : Suciu — Cris- 
tache (min. 71 Ciugarin), D, 
Nicolae, Hălmăgeanu. Vigu, 
Dumitriu III (min. 71 Naom), 
Negrea, Ștefănescu, Tătaru IL 
Voinea. Manea.

T.S.K.A.: Icidanov — Za- 
firov, Pencev (min. 55 Ne- 
delcev), Marincev, Stankov, 
Nikodimov, Denev, Atanasov, 
Țanev (min. 60 Pencev), Je
kov, Marașliev.

F. V1NTILA

Noul campion la obstacole ca
tegoria grea D. Velea (Steaua) 

cu calul Păunaș.
ULTIMUL GONG

LA CAMPIONATELE DE CĂLĂRIEFoto i N. DRAGOȘ

Campion la obstacole categorie

grea: D. Velea (Steaua), iar

la fete: Edith Wermescher

(C. S. M. Sibiu)

Marți după-amiază s-a în
cheiat disputa pentru titlurile 
la obstacole categoria grea și 
obstacole fete. La obstacole 
categoria grea după primele 
două probe conducea in cla
sament dinamovistul Oscar 
Recer cu 3 p, urmat de D. Ve
lea cu 4 p. în ultima probă a 
fost Învins în mod neașteptat 
de D. Velea al cărui cal Pău- 
naș s-a comportat excelent 
După cele trei probe punctajul 
devenind egal campion a fost 
declarat D. Velea, mai bun în 
cea de a treia probă cu gra
dul de dificultate cel mai mare. 
Pe locurile 2 și 3, O. Recer cu 
caii Vifor și Grațiela. La fete 
nu s-a produs nici o surpriză, 
astfel că sibianca Edith Werme
scher a devenit pentru a doua 
oară consecutiv campioană de 
obstacole, 
cui 3 cu
Pe locul 
(Dinamo).

După două 
vineri la ora 
atartul in Cupa României.

tot ea ocupind șl lo- 
cel de-al doilea cal.
doi, Elena Danacu

zile de pauză,
14.30 se va da

Felix ȚOPESCU

O REUNIUNE CU SARE $1 PiPER
® Ofensiva tineretului In baschetul feminin • „U" Cluj pe 

locul III in „Cupa României" la 50 de ani de la înființarea 
clubului • Dinamo-Steauo, derby-ul „polițe! . " • Arbitrii au 

contribuit la degenerarea meciului
Calificativul excepțional se 

potrivește de minune reuniu
nii baschetbalistice desfășu
rată luni în sala Floreasca, 
cu prilejul ultimelor meciuri, 
decisive, din cadrul celei de-a 
V-a ediții a „Cupei Româ
niei". începutul a fost făcut 
de formațiile feminine Voin
ța București și Crișul Ora
dea care, prestînd un jcc cu-

rat, plin de dinamism și de 
emoțiile unei interesante evo
luții a scorului, au oferit pu
blicului un spectacol plăcut, 
în continuare,’ noua echipă 
a I.E.F.S.-ului, de fapt un 
veritabil lot reprezentativ de 
tineret, a fost la un pas de 
a realiza o msre surpriză în 
fața campioanei țării, Rapid. 
Despre acest meci se poate

5
spune că a fost un real asalt 
al tineretului asupra unui lot 
experimentat. Disputată „băr- 
bătește", dar în limitele spor
tivității, întîlnirea a entu
ziasmat și a demonstrat cu 
prisosință că, atunci cînd este 
bine juc t, baschetul femi
nin poate fi la fel de spec
taculos și atrăgător ca cel 
masculin Din nou un sincer 
bravo ambelor echipe și ura
rea de a repeta performanța 
(adică dinamismul și drama
tismul întrecerii) la sfirșitul

D. STANCULESCU

/Continuare in pag. c 2 a)
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• Peste 100 de personalități marcante ale atletismului 
■filai la horești

• Ca acest priej »a fi acodati organizarea 
europenelor" dîa anul 1974

Capitala găzduiește la 
sfirșitul sâpcăminii vi
itoare Congresul fede
raților de atletism din 
Europa. La această im
portară întrunire vor fi 
prezente peste 1*0 de 
personalități marcante 
ale atletismului moc- 
diaL in frunte cu con
ducerea Federației In
ternaționale de Atletism 
și membrii Comitetului 
european.

Pe ordinea 
Congresului 
probleme de 
semnătate pentru desfă
șurarea activității atle
tice internaționale : ia-

ființarea Asociației fede
rațiilor europene de a- 
tletism, fixarea calenda
rului internațional pe 
anul 197». desemnarea 
orașului care va găzdui 
ediția din anul 1974 a 
campionatelor europene. 
Tot cu acest prilej va 
avea loc o întrunire a 
Comitetului european și 
ședințe ale comisiilor 
sale.

PRINTRE ORAȘELE 
CARE CANDIDEAZĂ 
LA ORGANIZAREA 
CAMPIONATELOR EU
ROPENE DE ATLETISM 
DIN ANUL 1974 SE 
AFLA ȘI BUCUREȘTII.

ASTĂZI LA FLOREASCA

STEALA - HAPOEL REHOVOEH 
LA HANDBALIN „C.C.L46

Campioana de handbal a 
României, Steaua, ia astăzi 
startul Ia actuala ediție a „Cu
pei campionilor europeni" la 
handbal. Stelisti, ca și adver-

Cristian Gațu șuteazâ imparabil

sar-.i lor. formația israeliană 
Hapoel Rehovoth, s-au califi
cat direct în turul doi al com
petiției. Handbaliștii de la Ha
poel au sosit în Capitală du
minică seara.

Formația Hapoel Rehovoth a 
-hgat de patru ori titlul de 
.mpioană a țării. Ea partici

pă pentru prima oară la „Cu
pa campionilor europeni".

Iată loturile celor două for
mații care vor evolua :

HAPOEL; Shleiger, Dudre- 
witz — por.ari, Amon, Ben 
An. Dargatzki. Yarimi (căpi
tanul echipei), Laor, D. Mad- 
moni. E. Madmoni. Fleshier, 
Kosto. Rozner, Snteinig. An
trenor : S. Sandler, conducă
tor tehnic: M. Moksi.

STEAUA: Dincă, Belu — 
portari. Gruia. Oțelea (căpita
nul echipei), Gațu, Popescu, 
Cristian. Savu, Spek. Coasă, 
Goran. Mar.nescu. Antrenor: 
O. Telman.

Conform înțelegerii între 
conducerile celor două echipe, 
ambele partide (tur și retur) 
vor avea loc in Capitală (în 
sala Floreasca). Primul meci 
se desfășoară astăzi (ora 19), 
iar cel de al doilea — vineri 
toca 18). Ambele întîlniri vor 
fi conduse de arbitrii L. Mart
ha și H. Keszthely — Ungaria.

GHEORGHIU 
REMIZAT 

MATULOVICI

FL
A

CU
Ieri, In zonalul de șah de la 

Atena. Elorin Gheorghiu a 
făcut remiză cu iugoslavul 
Matulovici. în clasament : 
Hubner U’/j p, Matulovici 11 
p, Gheorghiu IO'/- p, Jansa 
i( (1) p, Hort 9 (2) p.
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ISTORIA UNEI MARI RACHETE |

BIG
Legenda spune că a

pornit de la o bieiclelL- Ma
ma micului Ricdrdo ii promi
sese un cadou pentru notele 
sale bune de la ștoală fi cei 
doi făceau, în ziua cea mare, 
drumul spre un magazin de 
jucării din cartierul comercial 
al orașului. Trebuia să fie, ne
apărat, o bicicletă, așa cum 
fi-o dorise de mult băiatul iu 
visele sale cele mai dragi. Da- 
a fost să fie altfel-.

Chiar in fața marelui mapa 
zin, mama fi fiul erau mar
torii unui groaznic accident de 
circulație. Hotărirea fu pe loc 
schimbată. Nu trebuia bicicle
tă, Ricardo s-ar fi aventurat 
prea mult pe străzile aglome
rate din Los Angeles. Mai 
bine, o frumoasă rachetă de 
tenis, care strălucea acolo, 
albă, în vitrina cu articole 
sportive.

Si Ricardo „Pancho" Gon
zales —*iu al unor emigranți 
mexicani, stabiliți in Califor
nia — a făcut astfel, la 14 ani, 
prima sa cunoștință cu teni
sul. Avea să fie. peste alți 
zece ani, cel mai mare cam
pion al rachetei, clasificat 
nr. 1 absolut in deceniul din
tre „era“ lui Jack Kramer și 
cea a lui Ken Rosewall,

Pancho Gonzales a avut una 
din cele mai scurte cartere de 
amator, in istoria cele^mtăți- 
lor tenisului. La 20 ae ani, 
după ce ciștigase mai multe 
concursuri de juniori in Caii 
fornia și alte state americane 
el devine campion al S.U.A.. 
intrecind pe Sturgess in fina 
la naționalelor de seniori, e-

PANCHO
difia IMS. Era abia in al doi
lea an de activitate competi- 
ționalâ susținută. Un an mai 
tirziu, calif om ianul iși face 
unica sa apariție la Wimble
don. Ciștigă titlul la dublu, cu

I I
i

Pancho Gonzales, 
la 41 de ani, me
reu în rîndul 3și- 

tenisului

i

I I 
I 
I 
I
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n aceste zile, Ia Dubrovnik, 
se desfășoară doua reuniuni 
de mare importanță pentru 
sportul amator mondial : Adu
narea. generală a Comitetelor 
olimpice naționale și ședința

Comitetului Executiv al C.I.O., cu repre
zentanții Comitetelor olimpice națio» 
nale.

După cum se știe, de cîtiva ani și, 
mai cu seamă, în urma celor mai re
cente ediții ale J.O. (Grenoble și 
Ciudad de Mexico) relațiile dintre di
versele organisme oficiale ale mișcării 
sportive internaționale s-au înăsprit, 
C.I.O. părînd uneori izolat din cauza 
unor neconcordanțe' între punctele sale 
de vedere și cele ale federațiilor inter
naționale, care prin natura lor rămîn 
organismele tehnice operative în toate 
disciplinele, cu un calendar mai bo
gat, mai viu ritmat, decît J.O. ce se 
dispută doar o dată la 4 ani, iar alte
ori uzînd de autoritatea sa supremă 
pentru a-și impune punctul de vedere.

Situația creată este de natură să 
provoace nu numai simple nemulțu
miri, de o parte și de alta, dar — 
lucru mai grav — să mențină o stare 
de incertitudine și echivoc chiar la ni
velul unor mari competiții internațio
nale, în care deosebirile de opinii îi 
incomodează pe concurenți, care nu 
mai știu în ce situație se află față de 
un statut sau altul, dacă sînt, cu alte 
cuvinte, în spiritul normelor olimpice 
sau doar în cele ale forului tehnic de 
specialitate I

Este neîndoios faptul că marea dez
voltare luată de mișcarea sportivă în 
întreaga lume, încărcătura de pasiune 
colectivă pe care el o concentrează, 
ambiția și setea de succes nu numai 
a celor din arenă, ci chiar cea a pu
blicului din tribune și din fața televi
zoarelor, mai cu seamă în întrecerile 
decisive, au modificat temperatura nor
mală a unei dispute sportive, ajunsă 
uneori pînă la incandescență, și situînd 
astfel spectacolul sportiv în rîndul unor 
fenomene sociale actuale de prim rang, 
care se cer nu numai apreciate ca 
atare, ci tratate cu delicateță, simț de 
prevedere, diplomație, pînă în cele din 
urmă. Triste evenimente, dintre care 
unele de dată recentă, cum a fost con
flictul armat dintre Honduras și Salva
dor, ou demonstrat pînă unde se poate 
ajunge pornind de la o întrecere care 
trebuia să se circumscrie doar în limi
tele unei arene sportive și ale unor cro
nici de ziar.

Desigur, exemplul ales se număra 
printre cele mai triste prin gravitate, 
dar și prin excepție, și nu l-am amintit 
decît pentru a fixa punctul de trist 
apogeu ol unei crize sportive folosită 
drept pretext pentru declanșarea unor 
ostilități armate, desigur mocnind acolo 
de mai multă vreme și din alte cauze.

De aceea, necesitatea ca forurile de 
conducere a diverselor sectoare spoi- 
tive internaționale și naționale să ac
ționeze în deplin acord ne apare drept 
logică și imperioasă. La Mexic, con
stituirea Adunării Generale a Comitete
lor olimpice naționale, al cărei promo
tor a fost italianul Giulio Onești, l-a 
blocat de fapt pe acesta în drumul său 
spre un loc în conducerea acestui for. 
Ne reamintim că, în timpul J.O. din 
Mexic, cele două organizații păreau, 
la un moment dat, oponente una alteia 
și că evenimentul respectiv a dat mult 
de lucru comentatorilor.

întîlnirea de la Dubrovnik, ce se des- 
fășocră în prezent și la care iau parte 
și reprezentanți ai C.O.R., Angliei 
Âlexe și Ion Păun, ca si membrul C.I.O. 
pentru țara noastră. Al. Șiperco, îi reu
nește pe membrii C.I.O. și pe preșe
dinții Comitetelor olimpice naționale, 
astfel îneît s-a creat cadrul necesar 
unor discuții și puneri de acord în 
problemele încă nerezolvate. Ordinea 
de zi a ambelor sesiuni pare încărcată 
nu numai de punctele înscrise pe agen
dă, dar și prin importanța răspun
surilor așteptate de lumea sportivă 
mondială, printre care aceea a defini
ției amatorismului (comisia însărcinată 
să facă propuneri a fost condusă de 
compatriotul nostru Al. Șiperco) este
dintre cele mai însqmnate. j

Intîlnirile de la Dubrovnik se pot | 
înscrie în istoria sportului internațio
nal drept momente cruciale, 
dința din ultima vreme, ___
zare și acordare a formei și conținu- _ 
tului C.I.O. cu necesi1*;’1- -£- 
sportului, vor avansa și ___ _____
stabili un acord de principii și un 
sistem de acțiune care să includă am- I 
bele foruri convocate în prezent pe I 
litoralul iugoslav al Adriaticii.
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idle, dacă ten- I 
i, de moderni- | 

itățile actuale ale I 
□ și dacă se va I 

yi vil - 
ncludă am- I 
prezent pe I

Em. VALERIU

(•onfinuara tn poo a <-«J

Radu VOIA



Pa$. b 5-e
1

16136)

DĂCIA 1300 ȘI RENAULT 12
TATĂ IN TATĂ

Renault 
organi-

U „CUPA SPORTUL LA BASCHET
MM 0 Un trofeu pentru cea mai eficace echipă masculină

TROFEUL PETSCHOWSCIH 
$1 FRAȚII SĂI POSIBILI

Astăzi după 
amiază, redac
tori ai ziarelor 
centrale, re
vistelor de spe
cialitate, ra

dioului, televiziunii și Stu
dioului „Al. Sahia" au fost 
invitați să asiste la o prezen
tare tehnică și să conducă pe 
șoseaua Ploiești — Sinaia cî
teva exemplare ale autoturis-

PARTICIPANȚII
LA TURUL AUTOMOBILISTIC

AL EUROPEI
TREC AZI PRIN CAPITALĂ

Astăzi, în jurul orei 6, so
sesc în București (punct de 
control orar la Casa Scînteii) 
participanții la Turul Euro
pei. Concurenții își continuă 
drumul pe Valea Prahovei, 
pînă la Brașov, unde vor ră
mîne o noapte.

melor Dacia I 300 și 
12. Manifestația este 
zată de Uzina de autoturisme 
Pitești și Regia Națională a 
Uzinelor Renault. Miine sea
ră va avea loc la București 
o conferință de presă, la care 
reprezentanții celor două u- 
zine vor răspunde întrebări
lor puse de ziariști.

Renault 12 — autoturism 
ce se fabrică sub licență în 
țara noastră — a fost pre
zentat presei mondiale în 
septembrie, în Franța. EI a 
figurat, de asemenea, la în
ceputul acestei luni. Ia stan
dul Renault de Ia Salonul 
de automobile din Paris, unde 
s-a bucurat de un deosebit 
succes. Redactorii de specia
litate de Ia cele mai mari pu
blicații europene au remar
cat reușita concepției con
structive, performantele și 
robustețea noului autoturism. 
Așteptăm testul de astăzi, al 
ziariștilor români, pentru 
„Dacia 1 300“, produs al uzi
nelor noastre din Pitești.

La sfîrșitul acestei săptă
mîni — reîntîlnire cu cele 
mai bune echipe de baschet 
din țara noastră. începe un 
nou campionat, al XXI-lea.

în scopul de a stimula 
participantele la noua ediție 
spre jocuri de un cît mai 
bun nivel tehnic și spre o 
continuă sporire a eficaci
tății, redacția ziarului nostru 
instituie „CUPA SPORTUL", 
pe care o.va atribui, pe baza 
unui clasament inedit, la sfîr
șitul întrecerilor din retur.

Cum va fi alcătuit acest 
clasament ? După fiecare e- 
tapă, cele 12 echipe partici
pante vor fi punctate astfel i

— pentru o victorie la pes
te 30 de puncte — 10 puncte.

victorie între 
puncte — &

victorie între 
puncte — 8

6

— pentru o
21 și 30 de 
puncte.

— pentru o 
11 și 20 de 
puncte.

— pentru o victorie între 
și 10 puncte — 7 puncte.

— pentru o victorie între 
2 și 5 puncte — 6 puncte.

o
în

— pentru 
punct sau 
5 puncte.

— pentru

victorie la 
prelungiri

un

laînfrîngere 
în prelungiri

o
un punct sau 
— 4 puncte.

— pentru o înfrîngere între 
2 și 6 puncte — 3 puncte.

— pentru o înfrîngere în
tre 7 și 10 puncte — 2
puncte.

— pentru o înfrîngere în
tre 11 și 20 de puncte — 1 
punct.

Pentru fiecare victorie ob
ținută în deplasare (în jocu
rile dintre formațiile bucu- 
reștene, prima echipă înscri
să în foaia de arbitraj va 
fi considerată gazdă) se mai 
adaugă trei puncte 
ment. în cazul cînd 
mai multe formații 
fia la egalitate de 
departajarea lor se va face 
prin : a) numărul de victorii 
în deplasare ; b) numărul de 
victorii în care au depășit 
100 de puncte marcate.

Așadar, de duminică, în
cepe lupta pentru „CUPA 
SPORTUL" la baschet

în clasa- 
două sau 
se vor a- 

puncte,

0 REUNIUNE CU SARE SI PIPER
(Urmare din pag. 1)

„DEVA 700“
In zilele de 24, 25 și 26 

octombrie a.c., municipiul 
Deva va aniversa 700 de 
ani de existență atestată 
documentar. In cadrul ma
nifestărilor consacrate aces
tui eveniment au fost 
organizate, de către Consi
liul județean pentru edu
cație fizică și sport, în co
laborare cu Consiliul jude
țean al sindicatelor și con
siliile locale, o serie 
competiții sportive.

In prezent este in plină 
desfășurare competiția de 
fotbal dotată cu „Cupa 
Deva 700“, în care sînt an
grenate toate echipele di
vizionare G din județ (Mi
nerul bupeni, Știința Pe-

de

troșani, Minerul Ghelar, 
Minerul Teliuc, Victoria 
Călan, Aurul Brad și Mu
reșul Deva), care își vor 
disputa trofeul in sistemul 
tur eliminatoriu. De ase
menea, au fost perfectate 
și două întîlniri internațio
nale.

In zilele de 23 și 24 oc
tombrie a.c., se vor mai 
desfășura întreceri la tenis 
de cîmp, lupte libere, hand
bal și judo, in sala de sport 
a Liceului pedagogic și la 
stadionul „Cetate" din 
Deva.

N. STANCIU 
redactor Ia ziarul 

„Drumul Social ismului*- 
Deva

NOU RECORD NATIONAL LA PENTATLON (junioare mari)
La sfîrșitul săptăminii tre

cute, tn cadrul unui concurs 
de pentatlon Organizat pe 
stadionul ^Republicii" de 
clubul Rapid, junioara Cor
nelia Popescu (Liceul nr. 35 
București) a stabilit un nou 
record național totalizînd 
4 393 p (vechiul record îi a-

parținea cu 4 239 p). Iată re
zultatele înregistrate pe pro
be i 100 m garduri i 14,8; 
greutate i 10,43 m ; înălți
me i 1,63 m; lungime i 5,84 
m ; 200 m plat i 26,8. Pe lo
cul II s-a clasat Radu Du
mitra (Steaua), cu 3 857 p.

acestei săptămîni, cînd Ra
pid și I.E.F.S. se vor întîlni 
în etapa inaugurală a divi
ziei A.

Nu mai puțin interesant a 
fost jocul dintre Universitatea 
Cluj și I.C.H.F. (masculin). La 
numai un an de la pro
movarea în divizia A, bucu- 
reștenii, alcătuind acum un 
lot valoros (lipsit, din păca
te, de aportul lui Barău, bol
nav), au ținut permanent pa
sul cu studenții clujeni. Aceș
tia, avîndu-1 în continuare 
pe Demian principal rea
lizator, au reușit pînă la urmă 
victoria și cu aceasta locul 
III în competiție, ceea ce 
constituie o performanță re
marcabilă și care îmbogățește 
vitrina cu trofee a clubului 
Universitatea, tocmai în acest 
al 50-lea an al existenței 
sale

Iată-ne ajunși la derby-ul 
Dinamo — Steaua, meciul 
care a stîrnlt atîtea discuții 
în cursul desfășurării lui. 
Steaua pornea 
de 
de 
de 
un
echilibrat, din păcate, prin 
accidentarea lui Novac, stîl- 
pul apărării dinamoviste. Din 
acest moment, ne-am aștep
tat ca steliștii să-și organi-

handicapată 
Savu (operat 
Czmor (oprit 
numai după

absența lui 
menise) și 
medic), dar 
minut de joc situația s-a

zeze acțiunile în funcție de 
noua situație. Dar, departe 
de a se petrece așa ceva, 
ei au atacat pripit și au fost 
la fel de nervoși ca adver
sarii lor. Dar, evoluția par
tidei are mai puțină impor
tanță, iar rezultatul este cu
noscut. Dinamo, subordonînd 
totul unui jucător aflat în 
excepțională zi de coș și deo
sebit de Inspirat în condu
cerea echipei (este vorba de 
Albu, același care la europe
nele din Italia ne-a uimit 
prin... ineficacitatea lui), a 
trecut de șocul moral produs 
de accidentarea lui Novac (și 
mai tîrziu a lui Cernea) și a 
cîștigat. Esențial a fost faptul 
că baschetbaliștii ambelor 
formații au luptat cu o dîr- 
zenie formidabilă (ce bine ar 
fi fost ca acest lucru să se 
fi petrecut la Neapole, în 
disputa cu Spania...) care, din 
nefericire, a depășit deseori 
limitele permise, ajungîndu-se 
pur și simplu la brutalități. 
La un moment dat aveam 
impresia că meciul se dispu
tă pentru plătirea unor poli
țe și nu pentru cucerirea vic
toriei. în plus, vehementele 
proteste adresate arbitrilor, 
trivialitățile exprimate și au
zite pînă în tribune, nu au 
făcut nici ele cinste jucăto
rilor. Din acest punct de ve
dere, componenții ambelor 
echipe au greșit grav și spe-

răm că Biroul F. R. Baschet 
nu va trece cu vederea cel» 
petrecute.

Nu este, însă, mai puțin 
adevărat că nici cei doi ar
bitri, G. Dutka și M. Aldea, 
nu și-au făcut datoria. Au 
acceptat de la început bruta
litățile șî injuriile (de parcă 
regulamentul nu ar prevedea 
faulturi tehnice și eliminări) 
și pînă la urmă au fost com
plet depășiți de alura parti
dei. în plus, au comis unele 
greșeli grosolane, printre care 
și acordarea celui de-al cin
cilea fault lui Nosievici la o 
fază la care acesta nici nu 
se afla la locul infracțiunii 
penalizate. Poate că ar fi fost 
mai bine ca alături de unul 
dintre cei doi tineri arbitri 
(de altfel foarte buni în ar
bitrajele prestate pînă acum) - 
să fi fost programat un ca
valer al fluierului mai ex
perimentat Dar faptele s-au 
consumat și nu rămîne de- 
cît să se tragă învățămintele 
cuvenite pentru evitarea unor 
situații de loc propagandisti
ce pentru baschet.

Așa cum am avut plă
cerea să constatăm, intr-un 
articol publicat acum cî
teva zile, victoria repre
zentativei de fotbal asu
pra Portugaliei a coincis 
cu o mare victorie a pu
blicului de pe „23 August" 
asupra inerției și lipsei de 
personalitate i de la aplau
zele uniforme și informe 
(cînd echipa merge bine) *) 
sau consternare tăcută, 
brăzdată de huiduieli 
(cînd echipa e condusă de 
adversar)2), spectatorii au 
realizat saltul la acea mult 
rîvnită și foarte simpati
că participare, aruneînd 
în luptă o cantitate apre
ciabilă de mijloace audio
vizuale. creînid sloganuri 
dinamizante, inscripții pur
tătoare de umor și încu
rajări încărcate cu umor. 
Existența publicului la me
ciurile de fotbal (să mai 
vorbim de handbal în 7, 
baschet sau polo?), a în
cetat. de mult, a mai fi c 
prezență doar, ea s-a 
transformat în ultimii ani 
și pretutindeni într-o ac
tivitate. Despre efectele 
negative ale acestei acti
vități — care se înscriu 
pe-o orbită euprinzind 
piatra-n capul fundașului 
lateral, automobilul incen
diat al arbitrului de cen
tru. devastarea trenurilon 
scoțiene sau războiul din
tre Honduras și Sal
vador — s-a scris (și se 
va mai acrie, fără-ndoială) 
de zece ori mai mult de- 
cit despre lupta contra 
cancerului sau evenimen
tele din Congo i răul atra
ge mai ușor privirile noas
tre decît binele... Despre 
efectele, să le zicem pozi
tive. aie „spectatorului în 
acțiune" însă, s-a vorbit 
foarte pirpiriu. Și — con
secință inevitabilă — s-a 
făcut extrem de puțin 
(cam nimic) pentru stimu
larea sus-amintitei
active. Semnificativ In a- 
ceastă privință este desti-

nul „Trofeului Petschow- 
schi" i inițiat anume pen
tru prețuirea fair-play- 
ului din tribune, el se lo
vește de ignorarea, sur
prinzătoare a presei, radio
ului si 
toate că 
oanelor 
comună . _
îelor. fără de apartenență 
redacțională. Și cine știe 
ce ecou ar fi obținut ideea 
dacă s-ar fi bucurat de-o 
îmbrățișare eoncret-unani- 
mă... Poate că, notate 
săptămînă de săptămînă 
și în toate cronicile, ora
șele fotbalului s-ar fi tre
zit, pe nesimțite, angajate 
într-un fel de campionat 
al spectatorilor, eu clasa
ment, cu ascensiuni și că
deri. cu „lider" și •„lan
ternă" si mai ales cu po
lemici aprinse ! Piteștiul a 
primit 9 în „Sportul" și 4 
în ..Fotbal"... Chiar așa 
însă. „Trofeul" ni se pare 
prea „general*! pentru a 
epuiza, de unul singur, 
scopurile și resursele sti
mulării. De aceea niște 
distincții care să atragă 
actul individual, dezlăn
țuind. personalitățile, se 
cuvin parcă Inventate.

Mă gîndesa, de pildă, la 
„Cupa pentru cea mai spi
rituală pancartă a cam- 
pionatului“.„

La „Medalia pentru cel 
rnai inteligent slogan 
sat pentru sprijinirea 
tionalei".

La „Cupa pentru 
mai bine „ilustrată" mași
nă venită din provincie 
pentru a susține „repre
zentativa" în meciurile in
ternaționale".

Și, vă rog, Ia „Trofeul 
Tudorică pentru cel mai 
bun trompetist al campio
natului".

televiziunii, cu 
Civilizația stadi- 
constituie cauza 
a tuturor conde-

lan- 
na-

cea

stări

AL MIRODAN

«) Și, de fapt, 
Se sprijin.

0 și, de fapt, 
de înstrăinare.

n-are

n-are
nevoie

nevoie

IMI PLACE HOCHEIUL

CAMPIONATUL PE ECHIPE
PIVOT AL ATLETISMULUI INTERN

Dirzenia meciului de la 
București, din ultima etapă 
a campionatului republican pe 
echipe, a fost maximă și jocul 
cifrelor a făcut ca balanța să 
încline cînd în favoarea unei 
echipe, cînd a alteia, pentru 
ca, în final, formația cea mai 
omogenă, Clubul Atletic Uni
versitar, să obțină titlul abso
lut pe anul în curs. Desigur 
că, pentru toți este deosebit 
de importantă și valoarea per
formanțelor, dar, din păcate, 
cu cîteva excepții, acestea nu 
au depășit un nivel mediu. în 
prima zi, din cauza greșelii 
organizatorilor (C.A.U.). me
ciul a trebuit să se desfășoa
re în nocturnă, iar în dea de 
a doua zi, s-a adăugat și vîn- 
tul foarte puternic, care a fost 
un adversar de neînvins.

După cum ne informează

delegații federali prezenți la 
meciurile din țară întrecerile 
ultimei etape au fost disputate 
la o înaltă tensiune, fiecare e- 
chipă făcînd totul pentru ob
ținerea victoriei. Adăugind și 
sprijinul tot mai mare al or
ganelor locale și județene, ai 
cluburilor, se poate spune că 
din punot de vedere competi- 
țional, campionatul pe echipe 
a devenit un pivot al atletis
mului nostru.

DIVIZIA A

BRAȘOV. Triplă surpriză! 
Brașov — Metalul 146—135 
(94—80; 52—55); Brașov — Ra
pid 141—121 (92—68; 49—53); 
Metalul — Rapid 126—118 
(76—75; 50—43). Rezultate in
dividuale i masculin i 100 m — 
G. Schiopu 11,0; 200 sm — T.

Puiu 22,0; 800 m — I. Zamfir
I. 53.3, P. Lupan 1.54,8; 400 m g
— V. Mihăescu 54,3; 10 km
marș — N. Rînceanu 49.28.4; 
triplusalt — S. Ciochină 14,59, 
E. Rotaru 14,37. G. BlosS 14,32; 
lungime — M. Zaharia 7,15; 
disc — Z. Hegheduș 53,76. V. 
Sălăgean 50,52; greutate — C. 
Crețu 15,96; Z. Hegheduș 14,62; 
feminini 100 m — M. Goth
II, 9; I. Petrescu 12,1; 200 m — 
M. Goth 24,3, I. Petrescu 24,9; 
400 m — D. Bădescu 58,4; 
100 m — V. Enescu 14,3, I. 
Petrescu 14,5; înălțime — V. 
Bonei 1,65; disc — b. Manoliu 
56,14; suliță — S. Ciontu 43,44; 
greutate — A. Sălăgean 14,81.

DIVIZIA B
CRAIOVA I Dolj — Hune

doara 135—93 (masculin 73— 
54; feminin 62—39); Dolj —

Maramureș 135—101 (75—68 ; 
60— 33); Hunedoara — Mara
mureș 102—104 (57—68; 45— 
36); Rezultate . individuale i 
masculin: 400 m — V. Duță 51,4; 
triplusalt — F. Sișu 14,32; lun
gime — V. Nicolae 6,78; diso
— P. Elizeu 40,50; suliță — I. 
Tătaru 59,63; feminin; 400 m
— I. Sălăgean 59,8, N. Andrei 
59,9; 800 m — N. .Andrei 2,17.8; 
înălțime — D. Prăzaru 1,50; 
disc — I^Menis 38,54.

SIBIU l Sibiu — Arad 152— 
105; Sibiu — C.S.S. 139—114; 
Arad — C.S.S. 108—129; Re
zultate individuale : masculin s 
1 500 m obstacole — V. Bichea 
4.25.5; 3 000 m — V. Bichea 
8.55.6; 110 mg — V. Toma 
15,7; înălțime — M. Negomi- 
reanu 1,96; prăjină — A. Dinu 
4,10, S. Tăcu 4,10; disc — I. 
Retezar 42,24; ciocan — F. 
Schneider 60,16; feminini 100 
m — V. Recu 12,8; 200 m — 
G. Popa 26,7; lungime — E. 
Niță 5,51, F. Boca 5,40; greu
tate — L. Mărgineanu 14,75 
(performanța ar reprezenta un 
nou record republican de ju
nioare, dar Ia redntărirea 
greutății aceasta a fost mai u- 
șoară cu 180 gr.).

Trebuie să recunosc t îmi 
place hocheiul! Dar știți cum? 
La nebunie. Unii nu mai pot 
după fotbal, alții nu visează 
decît box. Ei bine, eu unul 

, sint mort după hochei. E di
namic, e bărbătesc, e plin de 
fantezie și neprevăzut, e... E 
altceva dom’le1 Chiar și a- 
mintirea unui meci și îmi dă 
fiori. Ce să mai vorbesc 
vizitarea unui patinoar...

Toamna îmi tot „făcea" 
semne și zilele trecute n-am 
mai putut rezista. M-am urcat 
la Poiana Brașov să văd noul 
patinoar și să-mi răcoresc ini
ma privindu-l gata de „fapte 
mari".

Mă apropiam fericit, pășind 
agale pe panglica de asfalt 
proaspăt turnată pină-n „Cas- 
sa de bilete", cînd imi răsări 
cineva-n cale.

— Noroc bade! Da’ ce faci 
pe aici ?

— Cum, ce fac ? Păzesc. 
Dacă-i dă prin cap vreunui 
patinator să intre și să se dea 
pe gheață ?

— Bine, dar...
— Nici un dar... dom’le. Noi 

avem treburi, nu ne arde de 
dat pe gheață. Acuși dă cam
pionatul peste noi.
- Și...?
— Cum și...? Trebuie să re

parăm, să vopsim, să pregătim 
porțile, să dimensionăm... Se 
vede că nu te pricepi.

de

— Ei bravo! Asta-i bună I 
Dar ia spune t recepția defini
tivă a lucrării s-a făcut ? Con
structorul (Trustul 5 construc
ții Brașov) și-a terminat toa
te obligațiile față de O.N.T., 
ca să poată preda lucrarea ?

— Ași! S-au încheiat doar 
vreo două „minute"... Dar, 
s-au scurs șase luni și nu se 
mai mișcă nimic.

— De ce ?
— Dacă nici cei de la O.N.T. 

nu-i zoresc... Cică n-ar fi in
trat vremea-n sac...

— Auzi bade! Da’ cu lumi-

nile acelea... știi dumneata... 
tot ca iarna trecută ?

— Tot! Cînd bate vîntul, 
ori cînd plouă sau ninge poc
nesc becurile, cite unul, cite 
două, cite trei, de zici că-i 
„maial", ori joc de artificii, 
nu alta. Noroc că sportivii 
sint tari de inimă, că altfel...

— Dar de văzut, se mai 
vede, in timpul meciurilor ?

— Ei asta-i bună. Jucătorii 
nu se ciocnesc intre ei, iar pu
cul... pucul U caută împreună.

— V-ați gîndit cumva să le 
faceți jucătorilor și niște ves-

tiare separate, unde să se dez
brace, iar în pauze să se sfă
tuiască ?

— Dar ce, sala unde se află 
garderoba, „bufetul", și arbi
trii nu e bună?

— B bună t B bună de.„ 
scris.

— Și dușurile ?. dușurile 
cum stați ?

— Stăm bine. Stăm! Da.’ no
roc că s-a gîndit constructorul. 
Cînd plouă, dacă stai înăun
tru, poți face duș, că acope
rișul 
rat.

e spart și n-a fost repa-

Dar dacă nu plouă ? 
Ghinionul lor. Dac? oj 
pe vreunul cu e stro făurca

toare deasupra.
îmi cam pierise pofta, dar 

am mai riscat o întrebare.
— Grezi că pînă-n iarnă 

s-or gata toate, ca să putem 
ține grupa G a Gampionatului 
mondial aici la Poiana?

— Gred că da'l Dar am mai 
auzit una. Gică Brașovul nu 
mai găzduiește hocheiul — gru
pa G (care se organizează la 
Galați) dar în schimb — cu 
siguranță — va organiza cursa 
de mare fond... pe Dunăre. Nu 
se știe dacă acolo... Sau se va 
face un braț oi (Dunării pînă 
aici.

Acunt spuneți și Să-ți 
mai placă hocheiul ?,

Mihai BIRA

FESTIVALUL FILMULUI SOVIETIC
între 25-31 octombrie, la cinematograful REPUBLICA din Capitală
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BANTIAR NABIEV
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1 Arbitrii meciurilor etapei a IX-a a diviziei A
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ESTE TIMP
Dlntotdaauna, derbyurile cam

pionatului național de rugby a — 
în fapt thtflnlrile dintre cele trei 
veșnic fruntașe ale clasamentu
lui — au reprezentat un foarte 
util test pentru activitatea ? de 
selecție ți de antrenare a repre
zentativelor. Indiscutabil,, primele 
două asemenea dispute, care 
s-au consumat în , ultima vreme 
(Dinamo — GrlVlța Roșie și Steaua “-------- . . . _
mite c_ 
tarea selecțlonablîllor ... ____
țille unor meciuri echilibrate, in 
condițiile tensiunii care înso
țește, firesc, partidele-chele. N-ar 
avea Insă nl<ă un rost să ne as
cundem umbra de îngrijorare 
(care se profilează acum, tnjaju- 
riul întreruperii campionatului, 
In vederea susținerii de meciuri 
internaționale importante. Peste 
unele Indisponibilități (care, chiar 
rezolvate Intre timp, nu au pu
tut rămîne fără urme asupra 
jucătorilor), se adaugă defecțiuni 
de concepție și lipsuri tehnica 
cararterlzînd, parțial sau total,- 
evoluția unora dintre cel vizați 
pentru a apăra culorile țării.

Nu avem intenția de a ridica 
problemele legate de formă. Este 
relativ ușor pentru antrenorii lo
turilor reprezentative să aducă 
în formă fizică bună, in inter
valul de timp rămas, aproape 
orice jucător. Este, de aseme
nea. posibil să se facă unele 
mici retușuri tehnice șl, evident, 
să se fixeze o concepție ' "
adecvată. Se mai poate 
și omogenitatea formației 
mează a fi aliniată. Dar 
țlunl de ordinul gindirll 
se mal pot remedia 7

I
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a — Dinamo) âu putut per- ■ 
observații privind comport. I 
oalecționabiillor In condl- I

I
I
I 
I
I
I

F.C. ARGEȘ — C.F.R. t I. Drăghici, ajutat la linie de A. 
Munich și G. Retezan (toți din București)
STEAGUL ROȘU — STEAUA t Z. Drăghici (Constanța), 
ajutat la linie de E. Vlaiculescu (Ploiești) și G. Mamie 
(Constanța)
DINAMO BACAU — A.S. ARMATA : G. Popovici, ajutat 
la linie de C. Bărbulescu și M. Cîțu (toți din București) 
FARUL — DINAMO BUCUREȘTI: O. Comșa (Craiova), 
ajutat la linie de V. Hărătău (Brăila) și O. Turcitu 
(Galați)
PETROLUL — POLITEHNICA : A. Macovei, ajutat la linie 
de C. Buburuz și I. Frasin (toți din Bacău)
„U“ CLUJ.— CRIȘUL: V. Pădureanu, ajutat la linie de 
I. Hrisafi și C. Ghemigean (toți din București)
RAPID — JIUL î I. Rus (Tg. Mureș), ajutat la linie de 
S. Mataizăr, (Craiova) și P. Badea (Brașov)
UNIVERSITATEA CRAIOVA — U.T.A.: N. Mihăilescu, 
ajutat la linie de C. Dinulescu și F. Coloși (toți din 
București).

CAMPIONATUL NAȚIONAL
AL JUNIORILOR Șl ȘCOLARILOR

ETAPELE DIVIZIEI NAȚIONALE A,
SIMBATA SAU DUMINICA?

• SĂ APELAM

SÎMBĂTA?
CONDIȚIONAT 

DE ÎNCEPERE

LA

DA,
DE

CIFRE

DAR
ORA

A MECIll

inceput 
in ve- 
schim- 

devenit

Rezultate înregistrate în 
etapa disputată duminică.

U.T.A. — Vagonul Arad 
2—0 (1—0)

Bradul Vișeu — Chimistul 
Baia Mare 0—1 (0—0)

Metalul Aiud — Tehnofrig 
Cluj 1—0 (0—0)

Petrolul Tirgoviște — 
I.C.A.B. Arcuda 2—2 (0—2)

Textila Botoșani — Rarăbl 
Cîmpulung 7—0 (4—0)

A.S. Armata Tg. Mureș — 
Gaz metan Mediaș 4—0 (3—0)

Victoria Călan — Minerul 
Ghelar 7—0 (3—0)

Caraimanul Bușteni — Fla
căra Moreni 1—2 (1—1)

Ceahlăul P. Neamț — Le- 
tea Bacău 2—1 (0—0)

Constructorul P. Neamț — 
Liceul cu profil fotbal Ba
cău 0—6 (0—2)

Liceul nr. 2 Iași — Foresta 
Fălticeni 1—2 (0—2)

Politehnica Iași — Minerul 
Gura Humorului 4—0 (0—0)

Penicilina Iași — Șc. sp. 
Unirea Iași 2—5 (1—2)

RILOR

• PROPUNEM - ÎNCEPÎND

DIN LUNA APRILIE
ETAPE SÎMBĂTA!

Experimentul celor trei e- 
tave disputate sîmbătă. apli
cat pentru prima dată de 
F.R.F. in turul acestui cam
pionat, s-a încheiat odată cu 
etapa a VlII-a. Părerile au 
fost în stadiul de 
contradictorii, avînd 
dere că se propunea 
barea unui sistem
tradițional și intrat ta obiș
nuința miilor de spectatori 
devotați fotbalului, prezenți 
în tribune in orice condiții.

Avind in vedere. însă, 
schimbarea acestei 'tradițio
nale programări duminicale, 

. care urmărește, nu în ulti
mul rind. mărirea număru
lui de spectatori (deci și plă
titori I) putem spera Ia atra
gerea unor noi contingente 
ale acestora. îndeobște dintre 

' cei care oscilind intre week-

tactică 
realiza 
ce ur- 
defec- 
ta etice 

Credem 
că este aproape imposibil... Or, 
cele două derbyurl sus-amlntite 
ne-au exemplificat dureros de 
des cruda realitate : experiența 
și tehnicitatea unora dintre cva- 
Bltitularl n-au reușit să-1 împie- 

i dice de a s comite erori grave, 
care, chiar cînd au lăsat lmpre-

■ sia unor greșeli strict Izolate
■ aau de tehnică, au ilustrat, de 
Ffapt, o concepție defectuoasă de 
!Joc.

în acest sens, nu vom mal 
reveni asupra exemplelor furni
zate de meciul Dinamo — Grivl
ța Roșie, al cărui rezultat final 

fost determinat de greșeli 
‘aparent Izolate. Dar dacă sm 
atribuit unor cazuri strict indi
viduale defecțiunea de ordin ge
neral a „XV“-lui dinamovlst,- 

-acum, după partida cu Steaua, 
ne punem întrebarea : pe ce fel 
de gîndire tactică ne putem 

‘baza 7 La nivelul de pregătire 
'atins, Ia talentul lor, la mat.uri- 
>tatea acumulată Încă In plină 
tinerețe, jucătorii de la Dinamo 
au părut a aștepta cine știe ce 
Indicație tactică de pe banca 
antrenorilor f Ei n-au fost capa
bili nici măcar să respecte prin
cipii elementare din acest dome
niu, omițtnd total condițiile In 
care s-a jucat (ne referim la 
vînt In special); iar uneori, In 
apărare (faza din care II s-a În
scris o Încercare), s-au compor
tat ca niște Începători care stau 
cu ochii numai la balon ! Cum 
mai putea fi vorba de orientare 
tactică 7 Șl cînd te gîndeștl că 

-Ape teren au fost în culpă (nu 
’hiumai față de club, ci șl față 

de rugby la modul general), 
oameni care nu prea au contra* 
candidați pe postul lor in re
prezentativele țării ! Iar deci 
răgazul echipei de club pină la 
retur mal dă cumva posibilitatea 
de a se remedia în majoritate 
defecțiunile. In schimb, pentru 
selecționeri, ne aflăm în ceasul 
al 11-lea... șl ceva.

Nu mal putem recomanda, a- 
cum, decît o atenție sporită din 
rrtea celor în drept asupra 

.el bune pregătiri psihologice 
meciurilor. Valoarea individua- 
a jucătorilor, capacitatea lor 

țde a se dărui in meciurile grele, 
(buna pregătire care 11 s-a asi- 
igurat pe plan tehnic șl fizic la 
■cluburi ne dau dreptul să cre
dem că rugbyul nostru va ști 
să-și mențină prestigiul șl in 
această toamnă I
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G. RUSSU-ȘIRIANU

★
în cadrul etapei a IX-a, astăzi 

se dispută următoarele meciuri : 
Dinamo București — Ștllnfa Pe
troșani. (teren Constructorul, la 
ora . 15,30) ; Progresul București
— C.S.M. sibiu (teren Progresul, 
la ora 15,30) ; Farul Constanța
— Vulcan București ; Politehnica 
Iași — Grlvița Roșie București ; 
Rulmentul Bîrlad — steaua Bucu
rești ; Agronomia Cluj — Uni
versitatea Timișoara.

I
I
I
I

CLASAMENTUL DIVIZIEI 
!

1. Grivlța Roșie
2. Steaua
3. Knamo
4. Universitatea
5. Politehnica
6. Știința 
~ Farul

Rulmentul 
Agronomia 
Vulcan 
C.S.M. 
Progresul

7.
8.
9. 

.10. 
11. 
12.

A

164—

150— 39 20
65— 45 20
66— 2B 19
67— 45 17
71— 65 11
33— 61 13
39—116 13
43— 96 11
27—118 11
30—181 8

43
41

I 
I
I
I
I

MECIUL ECHIPEI 
PROGRESUL BUCUREȘTI 

CU DUNAV RUSE 
A FOST AMÎNAT

Conducerea clubului Pro
gresul București ne anunță 
că partida pe care trebuia 
s-o susțină astăzi, la Ruse, 
cu echipa Dunav, din prima 
divizie a campionatului R.P. 
Bulgaria, a fost aminată pen
tru miercuri 29 octombrie.

end (autoturism, turism.
AZI, IN „CUPA T.U.G.". CU HANDICAP:

RAPID T. U. G.
Astăzi, cu începere de la ora 

15,30. pe stadionul din str. Găza
rului (tramvai 12, 17). va avea 
loc ultima întîlnire din cadrul 
„Cupei T.U.G." Avînd în vedere 
că în cele trei întîlriirl 
rate pînă acum, echipa 
zla C, T.U.G.. a obținut 
torii (3—2 cu Steaua, 
Progresul și s—1 cu 
avem toate motivele să

desfășu- 
de divi- 
trei vic- 
2—1 cu 

Dinamo), 
conside-

răm meciul de astăzi ca pe o 
veritabilă finală. Reamintim că 
echipa T.U.G. pleacă avantajată, 
de la început cu două goluri. In 
caz de egalitate, după 90 de mi
nute. pentru desemnarea echipei 
ciștigătoare, se vor executa cite 
5 lovituri de la 11 m. In des
chidere, de la ora 14, va avea 
loc meciul Rapid (tineret) — 
Autobuzul (div. C).

NU VOM ACCEPTA. SUB NICI 0 FORMA
it

— se menționează în scrisoarea adresată ziarului nostru de 
clubul Rapid București

Zilele trecute am primit Ia redacție, din partea clubului 
Rapid București, o scrisoare (sub semnătura președintelui 
clubului amintit, Petre Capră), referitoare la situația actuală 
a fotbalistului Emil Dumitriu. Publicăm mai jos fragmentele 
cele mai semnificative ale amplei scrisori, rezervindu-ne tot
odată dreptul de a ne exprima — intr-un număr viitor al 
ziarului — poziția noastră față de ceea ce devine tot mai 
mult „cazul Emil Dumitriu".

Către
REDACȚIA ZIARULUI

„SPORTUL"

Sesizați de articolul apărut 
în ziarul „Sportul" din 16 
X 1969, privind vizita Ia re
dacția dv. a sportivului DU
MITRIU EMIL și de faptul 
că, prin intermediul ziarului 
dv., acesta solicită ințelegcrea 
clubului Rapid in a-i acorda 
dezlegarea pentru clubul Stea
gul roșu din Brașov, vă 
transmitem alăturat, în co
pie, intervenția noastră către 
Federația română de fotbal :

/
Din momentul îmbolnăvirii 

sale (august 1968), pentru 
clubul nostru a constituit o 
deosebită preocupare starea 
sănătății sportivului EMIL 
DUMITRIU, și în acest scop, 
în perioada internării sale 
în clinica de specialitate, el 
a fost deseori vizitat de că
tre conducerea secției de fot
bal și a clubului și ajutat 
pe diferite căi, pentru asi
gurarea unei alimentații co
respunzătoare, procurîndu-i- 
se, totodată, și medicamen
tele necesare. în perioada de 
convalescență i s-a asigurat 
cazarea, în condițiuni opti
me, la Predeal, conform re
comandărilor medicului. în- 
cepînd din data de 18 august 
1969, în baza avizului verbal 
al Comisiei medicale a clini
cii „Filaret" și a Centrului 
de medicină sportivă, EMIL 
DUMITRIU și-a reluat antre
namentele, sub supraveghe
rea medicului clubului nos
tru. La data de 11 septem
brie 1969, sportivul s-a pre-

zentat pentru control, la 
C.M.S., unde — supus probe
lor specifice de efort — a 
arătat o stare satisfăcătoare, 
întrucît C.M.S. nu a fost în 
măsură să-și dea avizul de
finitiv în privința participă
rii sportivului la competiții 
oficiale. în aceeași zi, EMIL 
DUMITRIU s-a prezentat la 
Clinica de ftiziologie a Spi
talului Filareț, care nu a 
acordat aviz scris privind 
participarea acestuia în com
petițiile oficiale.

In urma acestui refuz, spor
tivul EMIL DUMITRIU nu 
s-a mai prezentat la antre
namentele echipei Rapid. 
■Faptul că Emil Dumitriu nu 
a mai participat la antrena
mentele echipei Rapid din 
luna septembrie, faptul că el 
a jucat însă în formația Stea
gul roșu, precum șl declara
țiile făcute presei (că ar dori 
să activeze la acest club), ne 
întemeiază părerea că avem 
a face cu o intervenție inco
rectă a conducerii clubului 
Steagul roșu și a antrenoru
lui Valentin Stănescu.

Folosirea jucătorului Emil 
Dumitriu fără avizul medi
cilor de specialitate este un 
act necugetat care poate 
avea urmări grave asupra 
sănătății acestuia, atît timp 
cit specialiștii interzic efor
tul (după cum 
adresa alăturată).

Așa după cum 
mai sus, clubul 
preocupat și se preocupă în 
a lua toate măsurile nece
sare pentru însănătoșirea cît 
mai grabnică a acestui spor-

reiese din

am arătat 
nostru s-a

tiv (crescut și ridicat de că
tre Rapid), considerînd acest 
lucru ca o obligație morală 
și nu va accepta, sub nici 
o formă, plecarea acestuia 
din cadrul clubului, deoa
rece acesta îi asigură toate 
condițiile necesare desfășură
rii activității de performanță.

N. R. Alăturat, clubul Ra
pid ne-a expediat următoa
rea comunicare :

Către
CLUBUL SPORTIV RAPID

medici formată 
Gologan, dr. O. 
S. Băicoianu, co- 
a stabilit urmă-

Ca urmare la adresa dv. 
nr. 2244 din 25 septembrie 
a.c., vă comunicăm urmă
toarele :

Pe data de 8 octombrie a.c. 
pacientul EMIL DUMITRIU 
a fost examinat de către o 
comisie de 
din dr. I. 
Bercea, dr. 
misie care 
toarele :

„Leziunile pulmonare apar 
cu caracter de fixitate, con
stituind astfel un indiciu la 
stabilizare. Absența oricărei 
simptomatologii întărește a- 
cest punct de vedere.

Sub rezerva examenelor 
bacteriologice, considerăm că 
pacientul poate relua o acti
vitate fizică controlată, sub 
formă de antrenament pro
gresiv. Va continua trata
mentul pentru consolidarea 
rezultatului obținut.

El va rămîne, însă, în con
tinuare sub supravegherea 
dispensarului teritorial, care 
va decide pe baza urmăririi 
atitudinii terapeutice și a ca
pacității de efort profesio
nal".
semnat:

Director adjunct științific 
al Institutului clinic de 

ftiziologie
dr. Th. CONSTANTINOPOL

La 10 octombrie 1969

__ ____ o- 
dihnă activă, treburi casni
ce sau familiale, diverse alte 
distracții) și deplasarea la 
meci, optează, în ceie din 
urmă, pentru... televizor !

Să apelăm la cifrele-me- 
dii consemnate de cronicarii 
noștri la cele trei etape dispu
tate simbătă. Astfel. la eta
pa I au asistat 13000 de spec
tatori. la etapa a V-a — 
14 000. iar la etapa a VIII-a 
— 11000. în medie, aproxi
mativ 13 000 de spectatori la 
meciurile de sîmbătă.

Gurba etapelor disputate 
duminica a fost următoarea i 
etapa a II-a — 12 000 ; III — 
13 000; IV — 15 000 ; VI — 
12 000 : VII — 13 000. în me
die. aproximativ 13000 de 
spectatori. Iată. deci, o simi
litudine cu atît mai grăitoa
re cu cît ea' este consemnată 
la primul experiment de a- 
cest gen.

Unii, probabil că vor invo
ca scăderea numărului mediu 
de spectatori de la 14 000. în
registrat sâmbătă 13 septem
brie, la cei 11 000 înregistrați 
sîmbătă 18 octombrie, pentru 
a demonstra că interesul iu
bitorilor de fotbal este legat 
de tradiționala zi a șaptea. 
Să nu uităm insă un argu
ment esențial: ora de înce
pere a meciurilor. In timp ce 
meciurile etapei a V-a (13 
septembrie) au început la ora 
16.30. cele din etapa trecută 
au început la ora 15,00, adică

atunci cînd mulți dintre cei 
dispuși să vină la stadion 
abia ieșiseră de la lucru sau 
se aflau încă pe drum. Și cel 
mai bun exemplu l-am avui 
la Gluj. la medul 
G.F.R.. unde șe 
bune. Ia primul 
bitrului. In jur 
persoane, ca la 
mei reprize, numărul lor să 
fie dublu !

în acest sens, opinia vice
președintelui clubului F. O. 
Argeș. PUIU RAPAPORT, 
unul dintre conducătorii de 
club cei mai avizați în pro
blemele organizatorice, ni se 
pare notabilă i „Evident, nu 
te poți crampona de un sis
tem de programare a etape
lor numai pentru că așa l-am 
moștenit. Dar nici nu trebuie 
să-l decretăm perimat numai 
că sintem în posesia unui ex
periment Și, bazindu-mă în 
special pe realitatea fotbalu
lui pitestean. cred că dispu
tarea etapelor sîmbătă este 
indicată în toată 
zilelor lungi, atunci 
ciurile pot începe 
orei 16,00, oferind 
belor tabere interesate, pu
blic spectator și club orga
nizator, posibilitatea să-și a- 
tingă scopuL Sîmbătă, la me
ciul ultimei etape. noi am 
avut 9 000 de spectatori plă
titori, dar stat convins că 
dacă partida s-ar fi jucat în
tr-o sîmbătă de primăvară 
sau de vară, deci la o oră mai 
tirzie, am fi 
mai mari. Și 
pect, de loc 
nu uităm că 
sau nu la teren, nu numai în 
funcție de zi, ci și de forma 
echipei favorite, de poziția 
ei în clasament".

Dr. C. RADULESCU, con
ducătorul tehnic al ferovia
rilor clujeni, ca și TITUS 
LUCACIU, secretarul clubu
lui ,.U". au exprimat păreri 
absolut identice, în timp ce 
prof. ANGELO NICULESCU 
și ȘTEFAN CÎRJAN au adus 
anumite nuanțări:

„în fond, ne spunea antre
norul echipei naționale, noi 
avem tot interesul ca fotba
liștii să se încadreze cît mai 
temeinic colectivității și în 
acest sens, avînd ziua de o- 
dihnă duminică, alături 
familie și prieteni, ei o 
folosi ca atare, într-adevăr 
structiv și distractiv*.

FLOREA TÂNĂSESCU. 
cretarul general al F.R.F 
considerând că experimentul 
celor trei etape disputata 
sîmbătă și-a relevat utilita-

„u- 
aflau în 
fluier al 
de 6 000 de 
sfințitul pri-

tri- 
ar-

perioada 
cînd me
in jurul 
deci am-

avut încasări 
mai este un as- 
de neglijat: să 
spectatorul vine

tea și succesul de public, ne-a 
spus că după terminarea tu
rului. într-o ședință a Birou
lui federal, se vor discuta 
concluziile Pe marginea aces
tui experiment și că. după 
părerea lui, returul campio
natului se va putea axa p» 
o asemenea programare.

Sînt deci toate șansele ta 
în sezonul următor, progra-! 
mul campionatului de fotbal 
să devină mai maleabil. în 
acest sens, noi propunem ca 
începînd cu luna aprilie (cînd 
meciurile încep în jurul orei 
16,00) etapele returului divi
ziei naționale A să se dispu
te sîmbătă.

Se vor armoniza 
după părerea noastră, intere
sele miilor de iubitori ai ba
lonului rotund \ cu cele ale 
cluburilor si fotbaliștilor.

Și ziarul nostru va găzdui 
cu plăcere orice opinii refe
ritoare la acest aspect ine
dit — si important — din 
desfășurarea campionatului 
diviziei naționale A.

astfel,

Paul SLAVESCU

PROBLEME DE REGULAMENT

ÎNLOCUIREA
PORTARULUI

ELIMINAT
DIN JOC

O lămurire și pentru...
arbitri

cititori ne-auMai mulți 
pus aceeași întrebare: dacă 
portarul comite o infracțiu
ne care duce la eliminarea 
lui din 
zervă îi

joc, portarul de re. 
poate lua locul, binC'

AZI PE STADIONUL DINAMO

LOTUL A-DINAMO (tineret-rezerve)
Azi după-amiază, compo- 

nenții reprezentativei națio
nale din meciul cu Portuga
lia (mai puțin Dembrovschi) 
vor susține un joc-școală cu

echipa de tineret-rezerve a 
clubului Dinamo. Meciul este 
programat pe stadionul din 
șos. Ștefan cel Mare, cu în
cepere de la ora 15.

me-

bine 
des- 
pare

GOLGETERII DIVIZIEI A
7 GOLURI : DOBRIN (F.C. 

Argeș) — 2 din 11 m ;
6 GOLURI: Tătaru n, 

Creiniceanu și Voinca — 1 
din 11 m (Steaua). Neagu 
(Rapid) ;

5 GOLURI : Dumitrache 
(Dinamo Buc.), Nuțu — 1 din 
11 m (F.C. Argeș), D. Ene 
(Dinamo Bacău), Oblemenco 
(Univ. Craiova) ;

4 GOLURI : Dembrovschi 
— 1 din 11 m (Dinamo Ba
cău) ;

3 GOLURI : Tufan (Farul), 
Barbu și Adam .(„U“ Cluj), 
Dinu și Sălceanu (Dinamo 
Buc), Peronescu (Jiul). Le
reter, Domide și Axentc 
(U.T.A.), Gybrfi (Steagul ro
șu), Grozea — 2 din 11 m 
(Petrolul), Săsu (Farul), Pre- 
purgel (F.C. Argeș) ;

2 GOLURI : Băluță (Dina
mo Bacău), Naidin, I. Con
stantin și Libardi (Jiul), Flo-

CU EXCEPȚIA LUI AUREL MIHAI - BOXERII ROMANI
S-AU PREZENTAI NEPREGATI ȚI LA WERNER SEELENBINDER HALLE

rență vizibilă de formă între 
ei. Cel mai bina pus la punct 
a fost, de departe, semimus- 
ca Mihai Aurel. Explicația 
este simplă. După europenele 
de la București, constănțeanul 
a participat la turneul „Mă
nușa litoralului", apoi la Bal
caniada de la Galați, clasîn- 
du-se, de fiecare dată, pe pri
mul loc la categoria respecti
vă. Participînd la mai multe 
confruntări, avînd deci o ac
tivitate competițională mai 
boga tă, semi musca noastră nr. 
1 s-a menținut într-o formă 
sportivă constantă, superioară. 
Deși a întâlnit adversari mai 
înalți, care au știut să-și fo
losească alonja (Pokidajev — 
U.R.S.S., Weinhold — campion 
al R.D.G., Blaszynski — Polo
nia), Mihai i-a forțat sj bată 
în retragere, imprimînd luptei 
un ritm alert. Directele sale 
la box și, îndeosebi, contrele 
de stingă au făcut multe clipe 
grele adversarilor săi. Campio
nul european Ciucă a reușit 
pînă la urmă să cîștige, dar 
n-a boxat nici pe departe la 
adevărata valoare. El ne-a 
dat emoții încă din primul 
meci, cu tînărul polonez Wi- 
tek,;Wasupra căruia în primele

Din punct de vedere organi
zatoric, turneul internațional 
de box, disputat la Werner 
Seelenbinder Halle din Berlin,. 
s-a. asemănau cu un campio
nat european; au avut loc 
zilnic câte două gale (după- 
amiaza și seara), deciziile 
au fost dictate de cinci jude
cători (punctajul fiind anun
țat spectatorilor cu ajutorul 
unui panou electric), a existat 
un birou de presă foarte bine 
pus la punct, unde ziariștii 
puteau afla imediat orice i-ar 
fi interesat în legătură eu des
fășurarea turneului.

Această primă ediție a în
trecerilor n-a fost însă ono
rată de prezența unor nume 
sonore în arena boxului con
tinental. Polonia și U.R.S.S. 
au fost reprezentate de echipe 
foarte tinere, nici unul dintre 
componenții formațiilor res
pective nenumărindu-se prin
tre participanții la europenele 
de la București. De altfel, este 
cunoscut faptul că, după con
sumarea unor mari întreceri 
internaționale, antrenorii po
lonezi și sovietici preferă să 
încerce alți boxeri, fără „cărți 
d " viată", spre a-i roda în 
vederea viitoarelor®campiona
te continentale ’ și'’ J.OÎffTotuși, 
turneul 'de .l^Be^in nța fpst 
lipsit de* pârtieipurea?_ unior

„stele". Doi campioni europeni 
(Gedo — Ungaria, Ciucă — 
România), precum și cițiva 
pugiliști de certă clasă (Gar- 
bev și Regueiferos — Cuba, 
Richardson — Anglia) au am
plificat interesul față de a- 
ceste confruntări. Acești boxeri 
care s-au bucurat de o mare 
stimă, ca și tinerii mai puțin 
cunoscuți. s-au angajat în lup
te extrem de dure, dorind cu 
ardoare victoria. Și dacă o 
parte dintre meciuri n-au co
respuns exigențelor, aceasta se 
datorește faptului că turneul a 
fost obositor, organizatorii ne- 
prOgramînd o zi de pauză in
tre semifinale si finale.

★
Să ne oprim puțin asupra 

rezultatelor obținute de pugt- 
liștii români. Se știe că an
trenorul Popa a deplasat la 
Berlin o garnitură alcătuită 
din 7 sportivi : Aurel Mihai. 
C. Ciucă, C. Stanef, P. Dobres- 
cu, V. Silberman, I. Monea 
și A. Iancu. Alegerea a fost 
dificilă, întrucît exact în a- 
ceeași perioadă în Berlinul 
Occidental s-a desfășurat un 
alt mare turneu. Urmărindu-i 
pe reprezentanții noștri pe rin
gul de la Werner Seelenbin- 
der Halle, și revăzînd acum, 
«u cglm. ..fiecare meci putem 
spune*că-s-a* observat o dife-

să smulgă victoria. Boxerul 
nostru nu ne-a îneîntat nici in 
partida cu Blum (R.D.G.). El 
a cîștigat meciul, victoria sa 
nepunindu-se în discuție, dar 
în ultimul rund a dat semne 
vădite de oboseală, aruneîn- 
du-se la întîmplare asupra ad
versarului și lovind imprecis. 
Este evident că pregătirea lui 
Ciucă pentru turneu a fost in
suficientă și aceasta, datorită 
faptului că s-a preocupat în 
ultima vreme de prepararea 
examenului de bacalaureat. 
Stanef a luptat așa cum îl cu
noaștem, animat de o mare 
ambiție. în singurul său meci, 
cu englezul Richardson, el 
n-a putut obține victoria, ad
versarul său fiind cu mult 
mai valoros. Paul Dobrescunu 
este — credem — un boxer 
turneu, deoarece este lipsit 
„suflu". Silberman a fost, 
lături de Aurel Mihai, om
bază în echipa noastră, reu
șind să-i impresioneze pe toți 
specialiștii prezenți în sală. 
Necruțător în duelul cu ceho
slovacul Cemy, tehnic și com
bativ în partida cu excelentul 
cubanez Betaricourt, Silber
man a stins însă motoarele în 

__ ________________ ... finala cu Tolkov (U.R.S.S.). 
două*1’reprize n-a pututy lua , Sintem■ convinși că dacă ar fi 
nici un avantaj. Abia tai. a ./.-fost odihnit* el l-ar fi învins 
treia, Ciucă a'dqnȚinat, lețjșind * pe>T<^ovj| Monea a pierdui

singurul meci cu K. Anders 
(R.D.G.). După opinia noastră, 
el n-a fost inferior adversaru
lui, însă n-a boxat cu convin
gere pentru a forța victoria. In 
sfîrșit, greul A. Iancu a fost 
eliminat în primul tur de Li- 
mant (R.D.G.), el uzind dese
ori de obstrucții, motiv pentru 
care a și fost avertizat.

★

de 
de 
a- 
de

După festivitatea de premie
re. l-am rugat pe vicepreșe
dintele A.I.B.A. dl. ROMAN 
LISOWSKI, să ne spună pă
rerea sa în legătură cu în
trecerea la care a asistat. 
..Turneul și-a atins scopul — 
ne-a declarat dl. Lisowski — 
pentru că mulți antrenori au 
reușit să verifice in condiții 
de concurs greu, numeroși bo
xeri tineri. Apreciez, pe de 
altă parte, evoluția arbitrului 
român Voiculescu, care a știut 
pe întreg parcursul turneului, 
și in special in finale, să-i 
protejeze pe boxeri, să se ori
enteze în momentele cele mai 
dificile, ajutîndu-i pe judecă
tori să-i decidă pe adevărații 
învingători".

J. POPESCU

rescu și Pescaru (Steagul ro
șu), Kun II, Cociș și Kassai 
(Crișul), Ciutac și Naghi — 
ambele din 11 m (A.S. Ar
mata), Soos (C.F.R), Bălan 
și Dașcu (Univ. Craiova), An- 
gelescu și Straț (Rapid), Roșu 
(F.C. Argeș), Moldoveanu 
(Politehnica). Dincuță (Petro
lul), Dumitriu III (Steaua) ;

1 GOL: Dumitru (Rapid), 
Kallo, S. Avram, Koszka și 
Ologu (Farul), Sima, Moț, Pe- 
tescu și Fl. Dumitrescu 
(U.T.A.), Radu și Jercan 
(F.C. Argeș), Cotormani (Jiul), 
Lupulescu, Cuperman și Si- 
mionaș (Politehnica), Neagu 
și Strîmbeanu (Univ. Craio
va), Necula și Jamaischi 
(Steagul roșu), Bungău și Ior- 
dache („U“ Cluj), Trăznea 
(A.S. Armata), Suciu. Arnoț- 
chi și Cefan (Crișul), Luces- 
cu, Ghergheli și Doru Po
pescu (Dinamo Buc.), Slănes- 
cu (Petrolul), Al. Vasile, M. 
Popescu, Soo și Stîncel 
(C.F.R.), Vătafu și Rugiubei 
(Dinamo Bacău), Ștefănescu 
și Negrea (Steaua).

AUTOGOLURI : N. loncscu 
(Petrolul) pentru „U“ Cluj ; 
Nedelcu (Dinamo Bacău) pen
tru Univ. Craiova; Lereter 
(U.T.A.) pentru Jiul ; Bolea 
(Farul) pentru Steagul roșu ; 
Mareș (Farul) pentru F.C. 
Argeș; David (Dinamo Ba
cău) pentru Dinamo Buc. ; 
Lupescu (Rapid) pentru F.C. 
Argeș.

înțeles scoțîndu-se de pe te
ren un jucător de cîmp șl 
echipa continuînd, deci, 
ciul în 10 oameni ?

întrebarea (sau mai 
zis răspunsul 1) ne-a dat 
tulă bătaie de cap. Se
că lucrurile nu sînt îndea
juns de clare nu numai pen
tru spectatori (ceea ce, să zi
cem, e normal), dar și pen
tru... arbitri (ceea ce, evident, 
nu mai e normal).

Unii „cavaleri ai fluieru
lui" ne-au spus că o astfel 
de înlocuire nu este permi
să, aducînd argumente de or
din etic, legate de spiritul re
gulamentului. Alții și-au ex
primat părerea că, potrivit 
noilor texte care admit schim
barea a doi jucători, indife
rent de post, portarul de re
zervă poate ajunge în poartă, 
in locul titularului eliminat 
din joc, în condițiile scoate
rii unui jucător de cîmp, dar 
procedîndu-se. in prealabil, 
la o manevră. Și anume: 
1. Un jucător de cîmp ia lo
cul portarului eliminat. 2. 
Portarul de rezervă intră ca 
jucător 
ce un 
terenul, 
se face 
provizat revine în mijlocul 
jucătorilor de cîmp, iar por
tarul de rezervă intră în 
poartă.

AIegîndu-1 ca... arbitru în 
această problemă controver
sată pe George N. Gherghe, 
președintele Colegiului cen
tral al arbitrilor, acesta nc-a 
făcut următoarea precizare : 
portarul de rezervă poate lua 
locul portarului eliminat, di
rect, fără nici o manevră, 
echipa respectivă renunțînd 
însă, firește, Ia un jucător de 
cîmp, și continuînd, deci, jo
cul, în 10 oameni.

Iată o lămurire binevenită 
atît pentru antrenori, jucă
tori și spectatori, cît și pen
tru... arbitri !

de cîmp, în vreme 
coechipier părăsește 
3. După cîteva clipe, 
rocada : portarul tal

B. —

LOTO «PRONOSPORT
ÎN ATENȚIA CÎȘTIGATORI- 
LOR DE LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO DIN 

21 OCTOMBRIE 1969

Depunerea ' biletelor consi
derate ciștigătoare se va face 
pînă sîmbătă 25 octombrie 
1969, la ora 13 în orașele de 
reședință județeană, iar în 
celelalte localități'pînă vineri 
24 octombrie 1969. la ora 13.

Omologarea premiilor se 
va efectua în ziua de joi 30 
octombrie 1969. Plata premii
lor se va face astfel :

în Capitală, începînd de 
luni 3 noiembrie a.c. prin 
casieriile proprii Loto-Pro- 
nosport;

în țară, începînd aproxima
tiv de joi 6 noiembrie a.c. 
prin casieriile proprii Loto- 
Pronosport și prin mandate 
poștale.

• Nu uitați I Astăzi și 
mîine sînt ULTIMELE ZILE 
în care vă mai puteți pro-

cura biletele pentru tragerea 
LOTO obișnuită de vineri 24 
octombrie, care va avea loc 
la București în sala Clubu
lui Finanțe Bănci din strada 
Doamnei nr. 2 cu începere 
de la ora 19. Tragerea va fi 
radiodifuzată după care va 
urma un film artistic. In
trarea liberă.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA LOTO 

DIN 21 OCTOMBRIE
EXTRAGEREA I : 19 31 65 11 81 

50 52 25 58 47 45 16; EXTRAGEREA 
a n-a : 29 14 43 25 7 16 37 55 73 
4 90 62 ; EXTRAGEREA a IlI-a : 
29 47 2 77 37 13 53 32 67 73 81 52 !
EXTRAGEREA a IV-a : 58 87 7 
48 23 38 43 89 88 82 90 55; EXTRA
GEREA a V-a : 34 67 13 7 “ “ 
68 35 44 45 90 79.

Fond de premii : 1.863.453
PREMIILE CONCURSULUI 
NOSPORT NR. 42 DIN 19
CATEGORIA I : (13 rezultate) 2 

variante a 0,50% a 33.571 lei. CA
TEGORIA a Il-a ; (12 rezultate) 
10 variante a 8.056 lei. CATEGO
RIA a IlI-a ; (11 rezultate) 180,5 
variante a 669 lei.

77 42

iei.
PRO- 
OCT.



o in lume
ADUNAREA GENERALĂ

A COMITETELOR OLIMPICE NAȚIONALE
BELGRAD, 21 (Agerpres).— 

La Dubrovnik au început 
marți lucrările Adunării ge
nerale a Comitetelor Olim
pice Naționale și ședința Co
mitetului Executiv al Comi
tetului Olimpic International 
(C.I.O.) cu reprezentanții Co
mitetelor Olimpice Naționale. 
La lucrări participă delegați 
din 82 de țări. România este 
reprezentată de Anghel Alese,

12 JUCĂTORI

președintele Comitetului Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport și al Comitetului O- 
limpic Român.

Oaspeții au fost salutați de 
Zoran Foliei, președintele Co
mitetului Olimpic Iugoslav. A 
luat apoi cuvinlnl Danilo 
Knezevici, președintele Co
mitetului pentru Cultură Fi
zică și Sport din Iugoslavia, 
în numele participanților. din 
partea CJ.O„ a mulțumit 
Giulio Onești (Italia).

Lucrările continuă.

IN ECHIPA EUROPEI Voința Arad,

»!

PENTRU calificată in turul
MEMORIALUL KORACI41
BELGRAD, 21. — Ea 20 

noiembrie se va desfășura la 
Belgrad întilnirea de baschet 
^Memorialul Koraci" opunînd 
reprezentativa 
selecționata 
pei.

Comisia de 
tă din Busnel 
kovici (Iugoslavia) și 
(Cehoslovacia), de comun a- 
cord cu antrenorul polonez 
Zagorskî, a desemnat urmă
torii 11 Jucători i Voinov, S. 
Belov, Paulauskas (U.R.S.S.), 
Buscato, Emiliano, Luyk 
(Spania), Mașini, Recalcati 

(Italia), Zednicek (Cehoslova
cia), Lopatka (Polonia) și Di
mov (Bulgaria). Cel de-al 
12-lea component al selecțio
natei europene va fi ales 
dintre Jucătorii cehoslovaci 
Zednik și Mifka.

Iugoslaviei și 
restului Euro-

selecție forma- 
(Franța), Stan-

Kriz

II al C.C.E.
la tenis de masă
ARAD, 21 (prin telefon). 

Echipa feminină de tenis de 
masă, Voința Arad, a susți
nut, marți după-amiază, întil
nirea cu AS. Boulogne Bi- 
lancourt (Franța), programată 
în turul I al C.C.E. obținînd 
victoria cu scorul de 5—2.

Rezultate tehnice : b. Căru- 
ceriu — C. Delaubert 0—2, M. 
Leszai — M. Bourgevin 2—0, 
J. Crejec— M. Rioual Le Bras 
2—1, M. Leszai — C. Delau
bert 2—0, L. Căruceriu —M. 
Rioual Le Bras 0—2, J. Cre
jec— M. Bourgevin 
Leszai — XL Rioual 
2—0.

ȘTEFAN IACOB, 
principal.

2—0. M. 
Le Bras

cores?,

LA TENIS DE MASA

JAPONEZII DIN NOU ÎNVINGĂTORI
TOKIO, 21 (Agerpres), — 

Selecționatele europene de 
tenis de masă și-au conti-

S. HERGHELEGIU 
NOU RECORD 
LA HALTERE

în-La Chișinău, tradiționala 
dintre selec- 
Chișinău șl 

cu scorul de 
gazdelor. In 
grea, Spiri- 

a obținut un

tîlnire de haltere 
fionatele orașelor 
Cluj s-a Încheiat 
7—2 în favoarea 
limitele categoriei 
don Herghelegiu 
nou record al României, ridi- 
cînd, la stilul aruncat, 177,5 kg. 
La totalul celor trei stiluri, 
Herghelegiu a realizat 462,5 kg, 
situîndu-se pe primul loc. Al 
doilea punct al formației clu
jene a fost obținut de Ion 
Csete, la categoria semigrea.

nuat lungul lor turneu în Ja
ponia, evoluînd de data a- 
ceasta la Tokio, unde re
prezentativele nipone au re
purtat victorii 
8—0 la masculin 
feminin.

Iată rezultatele 
feminin t Yukie Ozaki — Ma
ria Alexandru 2—1 (21—14, 
13—21, 22—20) ; Toshiko O- 
wada — Edith Buchholtz 2—0 
(21—H, 21—6) ; Owada, Kon- 
n« — Alexandru, Buchholtz 
2—0 (21—17, 21—12).

categorice i 
și 3—0 Ia

meciului

OLIMPICII NOȘTRI SPERĂ
ÎNTR-O COMPORTARE ONORABILĂ

CHORZOW, 21 (prin telefon), 
înainte de a vă relata ulti

mele amănunte din taberele 
celor două echipe, vreau să 
vă informez că la Chorzow 
meciul de mline (n.r. azi) este 
așteptat cu un deosebit inte
res, orașul — recunoscut in 
lumea fotbalistică internă prin 
echipa Ruch, de mai multe ori 
deținătoarea Cupei Poloniei — 
fiind renumit prin cea mai 
-fierbinte" galerie poloneză, 
dacă vreți, un fel de... Craiovă 
a Sileziei!

Și acum, la obiect. Selecțio
nata noastră olimpică, găzdui
tă in elegantul hotel „Slask” 
din Katowice (aflat la cițiva 
kilometri de Chorzow), a efec
tuat, marți dimineață, un an
trenament de acomodare cu 
gazonul terenului pe care este 
programată, cu începere de la 
ora 17 (ora 18 la București), 
partida. Jucătorii români s-au 
mișcat cu poftă, primind apre
cieri din partea confraților po
lonezi prezenți în tribună. In 
ceea ce privește formația pe 
care urmează să o trimită în 
teren, antrenorul federal Vin- 
tilă Mârdărescu ne-a declarat 
că. în linii mari, ea este sta
bilită încă de la București : 
Adamache — Ivăncescu, Bădin, 
Popa, Popovici, Angelescu, 
Dumitru sau Pescaru, Both, 
Neagu, Oblemenco și Grozea, 
Singura rezervă pe care o mai 
are fiind vizavi de postul de 
portar, pe care n-ar fi exclu
să apariția, chiar in ultimul 
moment, a studentului craio- 
vean Oprea.

întrebat de ziariștii polonezi 
asupra unui eventual pronostic, 
Vintilă Mârdărescu a declarat : 
„Echipa noastră este alcătuită 
din elemente tinere, dotate, 
dar lipsite de experiența par
tidelor internaționale. Vom în
cerca să avem o comportare 
cit mai onorabilă, dar rezulta
tul propriu-zis constituie pen
tru noi o chestiune, dacă vreți, 
secundară”.

Trecind în tabăra poloneză, 
trebuie să vă informez că lo
tul antrenorului Koncewicz se 
află cazat la Katowice, de 
unde se va deplasa la teren 
cu cîteva ore înaintea meciu
lui. încercând să discutăm cu 
selecționerul polonez asupra 
formației pe care intenționează 
să o alinieze, ne-am lovit, sur
prinzător pentru un meci ami
cal, de tăcerea acestuia, moti
vată, se pare, prin prezența în 
grupul ziariștilor a colegilor... 
olandezi și bulgari, direct inte
resați in a afla ultimele amă
nunte privitoare la echipa cu

care se întrec direct, într-o 
luptă pe muche de cuțit, în 
preliminariile campionatului 
mondial. Mai tîrziu, rămas în
tre patru ochi cu antrenorul 
polonez, am constatat că tăce
rea acestuia este mai degrabă 
diplomatică, el devenind vor
băreț și menționind că „în mod 
cert nu voi schimba echipa 
care a invins cu 5-1, in depla
sare, Luxemburgul". In conse
cință, reprezentativa noastră 
olimpică va avea de înfruntat 
garnitura nr. 1 a fotbalului 
polonez, alcătuită pe scheletul

OSLO, 21 (prin telefon). în cele 
24 de ore care s-au scurs de la 
sosirea noastră In capitala Nor
vegiei, una din preocupările prin
cipale a fost aceea de a afla din 
orice sursă posibilă, cit mal 
multe date proaspete despre vi
itorii adversari al dinamovlștilor 
băcăuani, dar care pot deveni 
destul de utile în^pregătirea me
ciului de miercuri din turul doi 
al Cupei europene a tîrgurilor. 
Fără a reuși încă să venim in 
contact direct cu fotbaliștii de la 
Skeid Oslo, care se pregătesc un
deva în afara orașului, curiozita
tea noastră a fost parțial satisfă
cută.

Informațiile cele mal prețioase 
le-am obținut chiar de la preșe
dintele clubului, Tore Gundersen, 
care este în același timp patronul 
unei firme din Oslo. După cum 
ne-a spus amabilul nostru inter
locutor, campionatul norvegian 
s-a încheiat cu etapa disputată 
duminică 19 octombrie, in care 
echipa sa a suferit un surprinză
tor eșec pe teren propriu într-un 
joc — decisiv pentru primele 
locuri ale clasamentului — eu 
formația Fredrikstad. înfrîntă cu

tanti de primă mînă a fotbalului 
din țara fiordurilor. Ea șl-a clștl- 
gat o certă experiență internațio
nală prin participarea succesivă, 
de-a lungul ultimilor ani, la toate 
marile competiții continentale : 
Cupa campionilor europeni, Cupa 
cupelor șl Cupa europeană a tîr- 
gurilor. De altfel, recenta perfor
manță de a elimina din primul 
tur al actualei ediții a C.E.T. pu
ternica echipă vest-germană Miln- 
chen 1860 o indică pe Skeld Oslo 
ea o parteneră foarte puternică 
pentru orice formație de club.

Skeld are la conducerea sa teh
nică pe fostul internațional Rag- 
nar Larsen, care a jucat cîțiva 
ani și în Italia (după cum ni se 
spune, el este șl un bun ziarist 
sportiv). In lotul său, care are 
media de vîrstă de 25 de ani, fi
gurează mai mulți componențl al 
naționalei norvegiene : Olafsen, 
Bomo, Gulbrandsen, Soethrang șl 
Johansen.

în lipsa antrenorului, președin
tele lui Skeld Oslo (care, tn trea
căt fie spus, este un club puter
nic cu aproape 1000 de sportivi 
legitimați, bineînțeles nu numai 
la fotbal, d șl la schi, hochei șl 
patinaj) ne-a anunțat pentru

DE LA TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI
Leglei Varșovia : Kostka — 
Stachurski, Winkler, Strzal- 
kowski, Anczok, Bula, Deyna, 
Blaut, Zmijewski, Lubanski și 
Jarosik. O ultimă informație : 
aici timpul este friguros, bate 
un vînt rece, tăios, care invită 
spre... paltoane.

Călin ANTONESCU

1—0. Skeid Oslo a ocupat doar 
locul IV

Dornici să se reabiliteze în fața 
propriului public după slabul re
zultat din ultima etapă a campio
natului, jucătorii Iul Skeid vor 
depune, probabil, miercuri și mal 
multe eforturi pentru realizarea 
unei victorii.

în pofida Insuccesului parțial 
din campionat, Skeid Oslo esto 
apreciată de toți cei cu care am 
stat de vorbă aici ca o reprezen-

meciul de mline (n.r. azi) urmă
toarea formație probabilă : Kris
tiansen — Gyversen, Mathisen, O- 
lafsen, Wangen, Borno, Gulbrand
sen, Noess, sjoberg, Soethrang, 
Johansen.

In ceea ce-1 privește pe fotba
liștii români, amănuntele aflate 
despre viitorii lor adversari nu 
le-au modificat starea de spirit 
cu care au plecat din București. 
El privesc cu încredere partida 
de miercuri, fiindcă așa cum ne

spunea antrenorul lor principal 
Valeriu Neagu, „noi nu i-am vă
zut jucînd pe norvegieni, dar ne 
cunoaștem bine posibilitățile noas
tre și ne bizuim pe ele". La a- 
ceasta, Dembrovschl a ținut să 
adauge că „dacă echipa va re
edita evoluția din meciul de cam
pionat do la Oradea, șansele de 
a obține Ia Oslo un rezultat favo
rabil devin foarte mari".

Nota de optimism s-a reflectat, 
de altfel, șl în declarațiile pe care 
antrenorii șl jucătorii băcăuani 
le-au făcut la solicitările ziariști
lor norvegieni. Ziarele apărute azi 
la Oslo, printre care „Verdens 
Gang" șl „Arbeiderbladet", publi
că pe spații largi răspunsurile a- 
cestora însoțite îndeosebi de fo- 
tdgrafii ale internaționalilor echi
pei : Dembrovschl și Ghiță. Pre
sa de aici remarcă, de asemenea» 
chiar din titluri faptul că în Ro
mânia fotbalul se bucură de un 
atît de mare interes incit la unele 
meciuri vin să asiste zeci de mii 
de oameni (se pare că prin aceste 
locuri lucrurile stau altfel — do
vadă că la meciul Skeld Oslo — 
Miinchen 1860 au fost în tribune 
doar 13 000 de spectatori).

întrucît din motive independen
te de voința lor, gazdele noastre 
nu au putut pune stadionul la 
dispoziția echipei române, antre
namentul proiectat pentru luni a 
avut loc astă-seară, la lumina re
flectoarelor. La sfirșitul lui, an
trenorul Neagu ne-a comunicat câ 
miercuri va intra pe teren cu a- 
ceeașl formație care a cîștigat la 
Oradea, adică : Ghiță — Comă- 
nescu, Nedelcu, Velicu, David, 
Vătafu, Duțan, Ene Daniel, Dem- 
brovschl, Rugiubel, Băluță.

Meciul de mline (n.r. azi) va 
avea loc pe stadionul Central din 
Oslo (capacitatea 30 000 de locuri), 
cu Începere de la ora 19 ora lo
cală (ora 20 ora Bucureștiului) și 
va fi condus de o brigadă de ar
bitri din Danemarca.

G FIRANESCU

Ennio Matarelli (Italia) - noul campion mondial la talere
REPREZENTANȚII NOȘTRI S-AU COMPORTAT NESATISFĂCĂTOR
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UN PUNCT PREȚIOS 
PENTRU 0. DRIMER
în turneul zonal de șah 

ce se desfășoară la Gloggnitz 
(Austria), în urma victoriei 
obținute în runda a 12-a la 
Hartoch (Olanda), Dolfi Dri- 
mer a trecut pe locul 5, cu 
7 puncte și o partidă între
ruptă, la numai un punct 
față de noul lider al cla
samentului, suedezul Anders
son.

POLOIȘTII DE LA MLADOST 
AU TERMINAT NElNVINȘI
BUDAPESTA, 21. — Gru

pa sferturi de finală a „Cu
pei campionilor europeni" la 
polo pe apă de la Buda
pesta a fost cîștigată de e- 
chipa Mladost Zagreb, care a 
totalizat 6 puncte Pe locu
rile următoare s-au clasat 
formațiile O.S.C. Budapesta
— 4 puncte ; S.K. Stockholm
— 2 puncte și Robben Hil- 
versum — 0 puncte In ulti
ma zi a competiției, Mladost 
a învins cu 8—2 (1—0, 1—0, 
4—1, 2—1) pe S.K. Stock
holm, iar O.S.C. a dispus cu 
scorul de 12—3 (3—1, 2—1, 
4—1, 3—0) de Robben.

Pentru faza următoare 
competiției s-au calificat 
chipele Mladost Zagreb 
O.S.C. Budapesta.TOOMEY A

Cunoscutul atlet american 
Bill Toomey a eșuat In ten
tativa sa de doborîre a re
cordului mondial de deca
tlon, în concursul de la Los 
Angeles, realizînd doar 8 270 
puncte (cu 49 mai puțin de- 
cît recordul mondial deținut 
de vest-germanul Kurt Ben-

dlin). Pe locul secund s-a 
clasat englezul Barry King 
cu 7 289 p. Iată 
țele obținute de 
cea de-a doua zi
110 m garduri —
— 64,38 m ; disc — 43,80 tn; 
prăjină — 4,20 m ; 1 500 m
— 4:30,4.

Prima parte a campionate
lor mondiale, deschisă trăgă
torilor cu arma de vînătoare, 
ce se desfășoară aci, s-a în
cheiat. La capătul unei între
ceri extrem de dure, din 
cauza timpului nefavorabil 
(vint puternic, ploaie, vizibi
litate ce se schimba la inter
vale scurte de timp) — poate 
cea mai dură din istoria aces
tui gen de competiții — titlul 
de cel mai bun talerist al lu
mii revine italianului ENNIO 
MATARELLI. El recucerește 
acest titlu după opt ani. In 
1961, la Cairo, Matarelli iz- 
bîndea pentru prima dată în- 
tr-un concurs unde se decerna 
titlul suprem. Noul campion 
mondial este o figură bine
cunoscută în lumea țintașilor 
cu arma cu alice, el a fost șl

campion al Europei — 1963 
Bologna precum și campion 
olimpic — 1964 Tokio.

Aici la poligonul Guda- 
mendi din San Sebastian Ma
tarelli deținea un punct a- 
vans. 168 t, în fața america
nului Beck, 167 t, pină la ul
tima serie de 25 de talere. 
Intîmplarea a făcut ca în se
ria decisivă amîndoi să tra
gă în același timp, pe același 
ștand. Disputa celor doi spor
tivi s-a desfășurat într-o mare 
încordare, fiecare foc puțind 
determina pe campionul lumii. 
Primul care greșește este 
Beck, Ia talerul 13, prin ur
mare, Matarelli are un avans 
de două puncte. Dar, peste 
cîteva clipe, la talerul 15, 
este rîndul italianului să ra-
teze. Din nou diferența s-a

EȘUAT

micșorat la minimum posi
bil — numai un punct — su
ficient însă pentru ca Mata
relli să termine învingător. 
Cifra totală înregistrată de 
noul campion al lumii, 192 
de talere doborîte din 200 po
sibile, nu este faimoasă dar 
în condițiile vitrege din acest 
concurs, ea reprezintă totuși 
o performanță valoroasă. Cu 
același rezultat, 1921, în 1960, 
la J. O. de la Roma, trăgăto
rul nostru I. Dumitrescu a 
cîștigat medalia de aur. Acum 
însă reprezentantul țârii noas
tre a suferit pierderi simți
toare, aproape 30 de puncte. 
Deoarece la încheierea com
petiției pe locurile următoare 
se găseau la egalitate doi 
concurenți, Beck (S.U.A.) și 
Henke (R.D.G.) cite 191 t — 
a fost necesară disputarea 
unui baraj. încă de la tale
rul Beck nu nimerește ținta, 
apoi greșește și la taierul 11’ 
în timp ce Henke doboară ta
ler după taler, dar pentru mai 
multă siguranță, ca și pentru 
descărcare emoțională el du
blează focurile. La talerul 24 
barajul e decis în favoarea 
lui Henke, care are două 
puncte în plus. Nervii însă 
nu-1 mai țin la ultimul ta
ler. deși ușor de ochit el nu-1 
mai nimerește. Interesant de 
reținut că actualul performer 
al R. D. Germane, Henke, 
care are 22 de ani, cu o lună 
în urmă la București, cu oca
zia „Marelui premiu Carpați", 
nu reușea să intre printre 
primii 6 clasați. Să fi pro
gresat el oare într-atît în nu
mai patru săptămîni ?

Clasament: 1. E. MATA
RELLI (Italia) 192 t, 2. J. 
Henke (R.D.G.) 191 t (la
baraj 24 t), 3. J. Beck (S.U.A.) 
191 t (la baraj 23 t), 4—6 P. 
Boud (Franța), Rosatti (Italia), 
Mehrez (R.A.U.) fiecare cite 
190 t 7. Howard (S.U.A.) 1891, 
8—11. Renard (Belgia), Jani 
(Italia), Karlsson (Suedia), 
Sabet (R.A.U.) fiecare cite 
186 t.

Trăgătorii români au obți
nut următoarele rezultate i

Gh. Florescu 180 t (marți, în 
ultima manșă de 50 de ta
lere, 24 + 22), A. Ionescu 1731 
(22 + 22), Șt. Popovici 168 t 
(23 $ 20) șî L Dumitrescu 1651 
(19 $ 23). Locurile ocupate de 
reprezentanții noștri nu le 
cunoaștem deoarece la ora e- x 
fectuărîi convorbirii telefonice 
nu s-a alcătuit clasamentul 
oficial.

Ce se poate spune despre 
această comportare a țintași
lor noștri? Desigur, numai 
cuvinte bune nu. Indiferent 
din ce motive, obiective sau 
subiective, cert este un lucrul 
distanța dintre trăgătorii noș
tri și cei mai buni străini se 
mărește văzînd cu ochii în 
favoarea Celor din urmă. Dar 
asupra unor neajunsuri vom 
mai avea ocazia să revenim.

Titlul mondial la femei, ta
lere aruncate din șanț (150 
buc.), a revenit italiencei 
Avrile 129 t, urmată de Soden 
(R.F.G.) 1231 (în baraj 23+23), 
locul trei Gherasina (U.R.S.S.) 
123 t (în baraj 23+22), apoi 
urmează în ordine Nattrass 
(Canada) și Bhuvaneshari (L 
dia) cu cite 114 t, Robrolle 
(Franța) 112 t.

Peste două zile, vineri, vor 
intra pe standurile de concurs 
trăgătorii la proba de skeet 
(talere aruncate din turn), la 
care țara noastră va alinia 
echipa formată din Gh. Sen- 
covici, G. Pintilie, D. Danciu 
și Gh, Florescu.

Constantin COMARNISCHI

Ă

*

performan- 
Toomey în 
de concurși 
14,2 ; suliță

Pentru pnma oara, tn ca
drul întrecerilor olimpice va 
figura spectaculosul sport al 
tragerii cu arcul. Această disci
plină sportivă, cu atit de vechi 
tradiții, este inclusă în pro
gramul celei de a XX-a edi
ții a Jocurilor Olimpice, la 
MUnchen 1972.

Foto I I. N. — BILD

Ieri dimineață au plecat în 
Spania, la San Sebastian, lo
cul de desfășurare a Cam
pionatului mondial de skeet 
(talere aruncate din turn) tră
gătorii români GHEOKGHE 
SENCOVICI, GLEB PINTI- 
L1E și DUMITRU DANCIU. 
Lor li se va alătura și 
GIIEORGHE FLORESCU, care 
se află deja la San Sebastian 
unde a participat la C.M. de 
talere aruncate din șanț.

FOTBAL—MERIDIANE • FOTBAL—MERIDIANE
MILAN

SE VA APĂRA!
BSTOR! A UNEI MARI RACHETE

(Urmare din pag. 1)

Frank Parker. Apoi reînnoieș
te victoria sa din campionatul 
S.U-A. și contribuie decisiv la 
păstrarea Cupei Davis de că
tre americani in chaUenge- 
round-ul 1949 de la Forest 
Hills in fața Australiei, învin
să cu 4—1 (Gonzales îl deci
ma atunci pe faimosul F. Sedg- 
man cu 8—6, 6—4, 9—7). Și 
cu aceasta, punct!

Fără o victorie individuală 
în marile clasice ale tenisului, 
cu numai 21 de ani împliniți, 
Pancho Gonzales pune capăt 
unei activități amatoare care 
se anunța strălucită. Devine 
angajatul „Circului Kramer”, 
trecînd in rîndul profesioniș
tilor. Mottvul exact al grabei 
manifestate de „Big Pancho” 
nu este cunoscut cu precizie. 
Se fac presupuneri, unele spe
culații, doar cu probabilități 
de veridicitate.

tn primul rînd, trebuie avut 
în vedere efortul financiar 
considerabil pus in acțiune de 
Jack Kramer, patronul primu
lui circ profesionist, care ti
vea nevoie de jucători capabili 
să reziste suprasolicitărilor u- 
nor angajamente non-stop. Ma
sivul californian era un ase
menea jucător. Apoi, se spune 
că Pancho n-a fost niciodată 
prea mult agreat în cercurile 
exclusiviste ale tenisului ame
rican, unde era privit ca un 
„colorat". mexican cu tenui 
tuciuriu și caracterul puțin 
flexibil. Sau — poate cel mai 
mult — a fost dorința tînăru- 
lui Ricardo Gonzales de a asi-

gura o existență fără griji pă
rinților săi.

Așa începe o carieră profe
sionistă fără precedent in 
sportul alb. Jack Kramer a- 
vusese dreptate investindu-și 
toți banii in brațul lui Pancho. 
Acesta ciștigă turneele „pro" 
în serie, invingind pe Sedg- 
man, Hartwig, Segura și pe

GHEOKGHE COBZUC, că
pitanul reprezentativei de te
nis a României, care l-a vă
zut pe Pancho Gonzales evo
luînd la Forest Hill, explică 
astfel longevitatea sportivă a 
acestuia : „în prunul rînd,
calități fizice cu totul ieșite 
din comun, o suplețe și re
flexe nealterate de vîrstă. La 
aceasta contribuie, firește, o 
viață sportivă exemplară. A- 
poi, tehnica serviciilor și o 
economie perfectă a mișcări
lor în teren permit lui Gon
zales un consum relativ mic 
de energie. Pe terenuri ra
pide (gazon, ciment etc.) ca
racteristicile jocului său sînt 
net avantajoase și ac
este un motiv în plus pentru 
ca el să poată suplini handi
capul vtrstei*.

a

toți ceilalți mari ași. Kramer 
cutreieră globul cu circul său, 
organizind pretutindeni alte 
campionate mondiale și me
reu Big Pancho este primul. 
In 1957 rîndurile profesioniș
tilor sint completate cu un alt 
nume celebru — Lew Hoad. 
Dar și pe acesta Gonzales îl 
răpune ir seria de meciuri 
ce se succed săptămânal.

Marele californian este u- 
nul din promotorii stilului mo
dern de tenis, cu accent pe 
forța și regularitatea lovituri-

lor de serviciu, acțiunile ra
pide la fileu, incisivitatea min
gilor defensive. Istoriografii 
tenisului american îl conside
ră ca un demn continuator al 
celebrului William „Big Bill” 
Tilden.

La capătul unui deceniu de 
luptă pe terenurile de tenis, 
Pancho Gonzales iși anunța 
retragerea. Trecuse de 30 de 
ani, era obosit și — in plus — 
adunase o avere. El lăsa locul 
său lui Kenneth Rosewall, ex
ponentul cel mai strălucit al 
tenisului australian.

Dar, de atunci, Big Pancho 
și-a făcut de numeroase ori 
comeback-uri senzaționale, in 
pofida anilor ce se adunau 
mereu.' In 1966, la 38 de ani, 
el mai ciștigă o dată un mare 
turneu profesionist, la Wem
bley, ' ‘ .
și Laver. De la instituirea open- 
urilor, Gonzales este nelipsit 
la start și revine în clasamen
tele mondiale ocupînd anul 
trecut locul 10. tn sezonul ac
tual, împlinind 41 de ani, 
marele as al tenisului face do
vada uimitoarei sale vitalități, 
cind învinge pe Ch. Pasarell 
la Wimbledon in cel mai lung 
meci cunoscut de istoria tur
neului (112 ghemuri!). Iar, 
foarte recent, mai ciștigă două 
mari turnee „open", la Los 
Angeles și Las Vegas.

Cind va spune „stop* ma
rele Pancho ? Nu mai Știe ni
meni. Specialiștii trebuie să 
revizuiască neapărat limitele 
de vîrstă în care sînt conside
rate accesibile performanțele. 
Big Pancho nu le. respectă 1

invingînd pe Rosewall

„Echipa A.C. Milan va aplica 
o tactică defensivă In meciul 
retur pentru Cupa interconti
nentală, cu Estudiantes La Pla
ta" — a declarat ziariștilor ita
lianul Gianni Rivera, în preziua 
jocului. Antrenorul echipei mi
laneze, Nereo Rocco, s-a arătat 
Insă mai rezervat în declarații, 
atît în ceea ce privește alcătui
rea echipei, cît și tactica de joc. 
El a lăsat, totuși, să se înțeleagă 
câ va face puține schimbări în 
formația care a cîștigat prima 
întîlnire cu 3—0. Este posibil, 
totuși, ca Maldera să-l înlocuias
că pe Trapattonl.

Echipa argentiniană Estudian
tes La Plata, cantonată de zece 
zile în Uruguay, va sosi la Bue
nos Aires doar 
înaintea începerii 
se cunosc detalii 
formația. Meciul 
Alres, televizat prin satelit, va 
fi retransmis in Italia, precum 
șl în mal multe țări din Europa 
șl America.

Importante jocuri în
• La Budapesta : UNGARIA —

cu cîteva ore 
meciului. Nu 

în legătură cu 
de la Buenos

RIVERA la antrenament

PELE RĂSPUNDE A
la 2 Întrebări

preliminariile C. M.
_____ DANEMARCA

• La Moscova : U.R.S.S — IRLANDA

Un interviu cu Fele, celebrul 
fotbalist brazilian care se apro
pie de recordul unic in istoria 
fotbalului, de a Înscrie 1000 de 
goluri (ultima știre sosită din 
Brazilia anunță că pînă la 20 
octombrie Pele a ajuns la 895 
de goluri !) este Întotdeauna in
teresant. Ziarul „SPORTSKE NO- 
VOSTI" din Zagreb n-a scăpat, 
bineînțeles, ocazia de a-1 inter
vieva, cu prilejul jocului pe care 
F.C. Santos l-a susținut, nu de 
mult, in orașul iugoslav. Iată 
doua dintre întrebări :

— Care stnt favoriții la cîști- 
garea titlului mondial 1

— La ora actuală, cred că Bra
zilia este cea mai bună echipă 
din lume. Dacă însă Tostao și 
ceilalți (n.r. bineînțeles șî inter
locutorul) iși vor menține forma 
și peste 8—9 luni, asta este o 
chestiune esențială și — bine
înțeles — sub semnul Întrebării. 
Dintre sud-americani, aș men
ționa surprizele de care este ca
pabilă reprezentativa peruviană, 
căreia Didi t-a imprimat un stil 
de joc remarcabil. In rest, cred 
că doar Anglia ar putea Încurca 
socotelile noastre...

După ce Pele a enumerat 
cel mal buni jucători pe care 
cunoscut (Iașin, Di Stefano, 
vera, Glaid etc.), 
trebat

— Este fotbalul-spectacol în 
regres ? De ce ? Cum vedeți 
viitorul său ?

— Deviza antrenorilor și con
ducătorilor de echipă sună cam 
așa ; victorie cu orice preț ’ Asta 
înseamnă că rezultatul primea
ză. O asemenea concepție este 
în dauna spectacolului. Firește, 
maniera de joc pentru rezultat, 
exclude de multe ori fair-play-ui 
și facilitează accidentările, eu 
sînt de părere că spectacolul 
fotbalistic poate fi salvat numai 
atunci, cîndj*‘în această proble
mă, își vor schimba concepția 
antrenorii, jucătorii, spectatorii. 
Ar trebui urmată o singură de
viză : cine este mai bun, să cîș- 
tige ! Jucăm pentru a Învinge* 
valorificindu-ne talentul, etalîn- 
du-ne cunoștințele tactice, să 
recunoaștem, întotdeauna, meri
tele celui mai bun. Talente exis
tă suficiente, pentru ca fotbalul- 
spectacol să fie salvat. Acestea 
trebuie puse doar la lumină, 
lansate și educate spre frumu
sețea fotbalului !

DE NORD

Azi echipa Ungariei întîlnește, în 
cadrul preliminariilor C.M., re
prezentativa Danemarcei. într-un 
joc foarte important pentru con
figurația clasamentului. Numai 
o victorie a gazdelor le asigură 
menținerea în lupta pentru a 
egala punctajul Cehoslovaciei. 
Antrenorul Karoly Sos nu s-a 
fixat asupra formației definitive, 
nici după ultimele verificări (se
lecționata, în care au fost rulați 
toți membrii lotului, a învins 
pe Vasas Izzo cu 10—0), dar se 
pare că ea va păși pe teren în 
următoarea alcătuire : Szent- 
mihaly — Kelemen, Pancslcs, 
Sztics, Ibasz, Gorocs, Zambo, 
Fazekas, Duna! II, Bene, Kozma.

Danezii au sosit luni la Buda
pesta, după ce miercurea trecută 
au evoluat la Dublin, în compa
nia echipei Irlandei. Rezultatul 
de egalitate (1—1), este conside
rat destul de norocos pentru da-

nezl, 
prin

care au egalat în mln. 87 
H. M. Jensen, din penalty I

★
Moscova a sosit reprezenta-La 

tiva Irlandei de Nord, în vederea 
meciului ce-1 susține în preli
minariile C.M. cu selecționata 
U.R.S.S. Echipa U.R.S.S. va fi, 
în linii mari, aceeași care a cîș
tigat, recent, meciul cu formația 
Turciei. „Totuși, — a spus an- x 
trenorul Gavril Kacialin — va 
fi nevoie, probabil, să dăm un 
alt rol lui Asutianin, pentru a 
întări apărarea. Atacantul irlan
dez Best trebuie marcat cu 
strășnicie". Repriza a doua a 
acestui meci se va transmite la 
televizor cu începere de la ora 
19,30.

★
CELELALTE MECIURI DE AZI : 

la Hamburg : R.F.G. — Scoția ; 
la Cardiff : Țara Galilor —
R.D.G ; ia Rotterdam : Olanda — 
Bulgaria.

AUSTRALIA - PE
Seul (prellml-

IN „CUPA EUROPEANA A 
TIRGURILOR"

Turneul de la
narllle C.M. sona asiatică) e-a 
Încheiat eu victoria echipei Au
straliei, care, tn ultimul med, 
a terminat Ia egalitate t 1—1 (0—1) 
cu formația Coreei do Sud. In 
etapa următoare, echipa austra
liană va întllni, In luna noiem
brie (tn Mexlo sau Mozamblc), 
selecționata Bhodeslel.

el a fost

Iată-l pe Pele, asistat de un 
tindr admirator.

PRIMUL LOC


