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TRICOLORII DIN NOU IN VI7ITÂ IA „SPORTUL"
• Începutul unei bune tradiții i • atmosferă destinsă, discuții sincere...

• OPTIMISM GENERAT DE O MUNCĂ ASIDUĂ, DAR Șl DE RĂSPUNDERE

A devenit un bun obicei a- 
cela — pe care, prin repetiție, 
l-am dori subscris ideii de tra
diție ca Înaintea unei con
fruntări internaționale de an
vergură, selecționabilii, sub 
conducerea profesorului An
gelo Niculescu, să ne viziteze 
la redacție...

A fost prima oară in ajunul 
partidei cu Portugalia, s-a re
petat acest gest deferent — 
pentru a doua oară și, desigur, 
nu pentru ultima — aseară, 
cind. la capătul unei perioade 
de intense pregătiri, membrii 
lotului reprezentativ au urcat 
din nou scările din „Vasile 
Conta“, 16, pină la etajul al 
IV-lea, ocupat de ziarul nos
tru. Au fost prezenți — alături 
de Angelo Niculescu și, bine
înțeles, de cîțiva redactori ai 
,.Sportului" — Rădueanu, Ghi- 
ță, Sătmăreanu, Lupescu, Hăl- 
măgeanu, Dan, Mocanu, De- 
leanu, Dinu, Ghergheli, Radu 
Nunweiller, Dembrovschi, Gro- 
zea, Domide, Tufan, Dumitra- 
che, Lucescu. Deci, efectiv 
complet, cu o singură excep
ție : Dobrin.

Fiecare la locul lui I
Normal, atmosfera se încin

ge mai greu... Jucătorii sînt 
'încă marcați da efortul depus 
>la antrenament și, undeva, 
iparcă plutind în aer, se simte 
că nu prea au chef de vorbă, 

i ...Dinu se Interesează de 
,teatrul lui Miradan — și inte
resul lui pare tuturor legitim, 
jcăci o dată plecați de la noi, 
.tricolorii vor lua calea „Stu
dioului" teatrului „Bulandra", 
ca invitați la premiera drama
turgului amintit — „Transplan
tarea inimii necunoscute" — 
cu subiect inspirat, m pare, 
din lumea sportului...

Biroul redactorului șef de
vine, însă, neîncăpător. Ulti
mul apare — niței întirzlat — 
;Dan, șl ne explică, eu gesturi 
largi, de parcă ar purta pe 
țmină o togă imaginară, că nu-1 
el de vină :

! — Știți, după antranameni
m-a așteptai famlHa. Astăzi ■

ziua fetiței mele, Dana, șl am 
mal zăbovit citeva clipe...

Caută un loc liber să se a- 
șeze, cînd de undeva, din stin
gă, se aude o voce scurtă, ca 
o flacără :

nuitul versaj reportericesc — 
remarcă faptul că băieții s-au 
așezat fiecare pe același loc pe 
care l-au ocupat Înaintea me
ciului cu Portugalia...

Hm, pe portughezi i-am în-

„Bine-ați venit!"... Redactorul-șef adjunct al ziarului nostru. 
C. Firănescu, îl salută — la intrarea in redacție — pe Mircea 

Lucescu, căpitanul reprezentativei României
— Dane, pe celălalt scaun I
— De ce T vine replica, mi

rară.
— Fiecare la locul lui !
Intr-adevăr, abia acum o- 

ehiul nostru — trădat de obig-

vins ! Să fie povestea asta cu 
locurile numai buna încetățe- 
nire a tradiției sau — cine 
știe — o fericită... anticipație?.'

Joacă sau nu joacă 
Dobrin ?

ÎN „C.C.E." IA BASCHET 
Dinamo (m) și Rapid (f) 
s-au calificat în turul II
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O spectaculoasă pătrundere a Ancăi Racoviță (fază din me
ciul Rapid-Hapoel).

Foto i V. BAGEAG

Citifi în pag. a 4-a cronicile meciurilor desfășurate aseară 
în sala Floreasca.

La fel de normal, după pri
mele minute .de Încălzire", 
atmosfera se destinde., încep 

despre mecurile de 
rampxpat. despre pregătlr.e 
grecilor, despre — aici la nou 
fa ca_<aie de gazde, xer-.e să 
63 'X-egător-* — unele cro
nici apărut» ia tar. ș. ctuar 

nota. Ș: așa, de la

una la alta, se ajunge la sin
gurul absent al acestei vizite : 
piteșteanul Dobrin.

După cite văzusem, cu toții, 
cei prezenți la amicalul de 
după-amiază, Dobrin nu fusese 
utilizat — ceea ce semănase o 
oarecare îngrijorare In rlndul 
puținilor spectatori pătrunși —- 
peste garduri — In tribunele de 
la „23 August". Acum, Dobrin 
lipsea, și de aceea — tocmai 
de aceea — întrebarea „ce-i cu 
Dobrin, joacă sau nu joacă ?“ 
ni se părea intrată în firul 
discuției. Am pus-o... După o 
clipă de suspens, profesorul 
Angelo Niculescu ne-a dat ur
mătoarea explicație :

— Dobrin, care a făcut di
mineață un antrenament lejer 
— declarînd că se simte mai 
bine, a plecat acum cu doc
torul Tomescu (n.n. medicul 
lotului). Așa că absența lui 
este motivată...

— Ce să Înțelegem din ce 
ne-ați spus : va juca sau nu 
duminică ?

— Din păcate, la această oră 
nici eu nu cunosc răspunsul ! 
Se pare că va fi recuperat, dar 
există și neșansa să nu joace.™

Așadar, pină în ziua meciu
lui, problema utilizării lui Do
brin va rămine sub semenii 
întrebării, dar și al... speranțe
lor. Să nu uităm vorbele spu
se unui confrate de însuși „o- 
mul din Trivale" :

— Cum-necum, eu vreau să 
Joc I

Zău, trebuie să batem I
Contrar obiceiului, Mircea 

Lucescu tace. Cel pe care coe
chipierii 11 numesc — mai in 
glumă, mai in serios — „pur
tătorul de cuvint" al naționalei 
ascultă, și poate ar vrea să 
spună ceva, dar Dumitrache îl 
copleșește cu întrebări șoptite, 
din care cu greu putem dis
tinge sensul...

Se creează o nouă insulă de 
tăcere — dar vocea calmă, pă- 
r_-.tească a selecționerului Ni- 
culescu o scufundă dt ai ba» 
din palme :

— Știți ce nrt impresionează 
cel mai mult In ultimul timp ? 
Faptul că — poate pentru pri
ma oară de ciad mă ocup de 
această echipă — de dată a- 
ceasta toată lumea, jucători.

L OVIDIU

tCcnzi-.uc-e in pag. a 3-a)

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN LUCERNA

Doar4 jucători greci s au impus
in jocul de pregătire din Elveția

triina Greciei * Intilnit mc- 
âesta formație locală din liga 
a doua a campionatului pe 
care a favins-o cu 4—0. Ce 
se poate spune despre acest 
Joc ? In prima repriză oas
peții au avut în poartă pe 
ikonomopoulos. o apărare al
cătuită din Plesas. Gaitatzis 
Si Sarafîs, o linie meriiară <ni 
hlamaras si Surpis ț- o îna
intare cu Koudas, Sideris. Pe- 
paieanon. Domazos și Dedes. 
Grecii au aliniat această for
mație standard, dar e puțin 
probabil — după declarațiile 
antrenorului Petropoulos — 
că ea va fi folosită și in me
ciul de la București. In ciu
da scorului categoric, echipa 
Greciei n-a lăsat o impresie 
deosebită. In special apărarea 
s-a arătat destul de deficitară 
in acțiunile ofensive ale gaz
delor la mingile pe sus. 
în schimb, portarul Ikonomo- 
poulos a prins totul, dovedind 
o excelentă siguranță, 
nia de mijloc, Kamaras 
o adevărată deziluzie, 
pasele greșite date și 
slaba condiție fizică. Cei mai 
buni de la înaintare 1 Sideris 
și Papaioanou. Ei au excelat 
prin tehnica individuală, șu
turile periculoase trase de la 
distanță, prin tempo-ul Im
pus, grație unei foarte bune

pregătiri fizice. La Lucerna, 
atit Sideris, dt și Papaioanou 
nu s-au angaiat. Ir.să, in du
eluri directe pentru a nu ris
ca o eveituală accidentare! 
în afara acestor trei jucători 
Pe care i-am menționat, cei
lalți compcner.ți ai formației 
Greciei ne-au deziluzionat pur 
și simplu in prima

O+tavio
redactor la ziarul

Nachricbten'

repriză.

BOVO 
«Neuste 

Lucerna

(Cc-Krnuora fn pag. a S-a)

In li- 
a fost 

prin 
prin

<• <• bbobo <• -s ■

O întîlnire — exact ca cea din imagine — a avut loc înaintea meciului, victorios, cu Portu
galia... In jurul aceleiași mese, pe care unul dintre membrii lotului o numea, in glumă, 
masa... calificării la Mexic! Ei, de r.-ar fi fast doar o simplă glumă...

Fotografii de AUREL NEAGU
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IN PRIMUL MECI DIN ..C.C.E.'* LA TENIS DE MASĂ

C. S. M. CLUJ
I
I
iPRIMEȘTE REPLICA

UNEI ADVERSARE PUTERNICE:1 
ISpartakus Budapesta

Lz îproipt o lună 
după debutul formației 
feminine de tenis de 
masă, Voința Arad, in 
noua ediție a „C.C.E.". 
iată că și echipa mas
culină. C.SM. Cluj, i- 
iu ușurează noul sezon 
oficial. Este vorba de 
participarea in cea de 
a X-a ediție a ,C.C.L‘, 
competiție in care team- 
■1 clujean $i-a inserts 
pină acuzu nu mai pu
țin de daci iz tunzi fi
nale.

Ia competiția de anul 
acesta, prima adversară 
a C-SM. va ti — in tu
rul al doilea — puterni
ca garnitură maghiară, 
spartakus Budapesta. 
Oaspeții, care au sosit 
de joi dimineața la Cluj, 
au deplasat un trio re
dutabil : Timar, Maros- 
ffi și Pignitzki.

In vederea întilnirii de 
vineri seara din sala 
Armatei, antrenorul e- 
merit Farkaș Panetn 
dispune de un lot de 
patru jucători : Giurgiu- 
că. Doboși, Bozga și Su
ciți. Dacă Giurgiucă și 
Doboși sînt considerați 
ca piloni de bază ai e- 
chipei, avind la activ 
victorii obținute asupra 
unor jucători mai 
noscuți, Bozga este 
element mai tinăr, 
Suciu face parte 
categoria jucătorilor 
valoare medie.

Meciul se anunță
teresant prin echilibrul 
de forțe care se vor în
frunta, prin valoarea ri
dicată a unor concurenți. 
Succesul final poate su- 
ride oricărei echipe. Să 
sperăm că jucătorii ro
mâni se vor dovedi mai 
Iscusiți tn obținerea vic-

cu* 
un 
iar 
din 
de

in-

tonei, eeea ee ar con
firma ineă o dată, evolu
țiile frumoase ale echi
pei CSJL in edițiile 
trecute ale competiției.

GIURGIUCA

PANORAMIC *
SPORTIV INTERN

u un asemenea cap de 
afiș cum este medul de 
fotbal România — Gre

cia toate celelalte întreceri 
ale sfîrșitului de săptămfnâ 
nu se pot afla dedt în um
bră. Fără ca aceasta să 
ofenseze dt de puțin.

Ce ar fi In rest ?
Luptătorii pun

tril rxu~mr ~ î Tzxw vx»

le

W j Luptătorii pun punct 
întrecerii lor pe echi

pe, adunindu-M cu toții în 
București. Evenimentul nu

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ȘAH

este unul oarecare, dacă ți
nem seama de faptul că ne 
saltele vor' evolua campioni 
mondiali, laureați ai unor 
mari competiții internaționa
le, pe care pentru a-i urmări 
trebuia să plătești, în Italia 
de pildă, un bilet care costă 
3000 de lire!

Și dacă la libere Steaua 
este virtuală campioană, la 
clasice în schimb este de aș
teptat o teribilă încleștare in
tre dinamoviști și steliștl, de
tașați în fruntea clasamentu
lui și urmînd să tranșeze a- 
cum niște conturi începute 
cu 20 de ani în urmă.

Simion Popescu 
(Steaua) va „ru
pe", peste citeva 
secunde, „podul" 
adversarului ob- 

ținînd tușul

Foto i
H. BUCHFELNER 

coresp.
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MASCULIN: Moment de tranziție
Normal, runda a doua a campionatului 

național masculin nu putea fi decît una 
de studiu. Așa se obișnuiește. Dar cu trei 
excepții. Florin Gheorghiu și-Q onorat tit
lul de mare maestru internațional cîști- 
gînd o excelentă partidă de atao la Griim- 
berg, Iuliu Szabo, cu intuiția ca excep
țională, a găsit soluții tactice ingenioase 
învingîndu-1 pe Varabiescu, iar Ioan Fi
scher a demonstrat că ierarhiile prestabi
lite sînt totdeauna fragile întrecîndu-1 pe 
Stanciu după ce acesta și-$ făcut obiș
nuita «criză de timn\ ’ "

în rest remize. Rezultatul de egalitate 
a fost consemnat în întîlnirile Bondoc — 
Drimer, Reicher — Neamțu, Georges
cu — Mititelu, Partoș — Ciociltea și Voi- 
culescu — Ghițescu. Partidele Segal — 
Ungureanu și Troianescu — Botez s-au 
întrerupt

După două runde conduc Ghițescu, Mi
titelu, Szabo și Gheorghiu care au acu
mulat l®i p.

Astăzi, începînd de la ora 9 dimineața, 
se Joacă partidele rundei a treia; mîine 
dimineață se reiau întreruptele,

FEMININ: Cinci 
in runda a

întrerupte 
doua

PIATRA NEAMȚ (prin t fon). Doar 
două partide s-au încheiat in runda a 
doua a finalei campionatului național 
feminin de șah. Lia Bogdan a cîștigat, cu 
negrele, la Rodica Crăciun, iar Suzana 
Makai, tot cu negrele, la Ioana Miro
slav. Celelalte întîlniri ale reuniunii: 
Margareta Teodorescu — Maria Desmi- 
reanu, Ana Apostolescu — Veturia Simu, 
Emilia Chiș — Eleonora Gogîlea, Gertru
de Baumstarck — Margareta Juncu și 
Alexandra Nicolau — Maria Pogorevici 
s-au întrerupt, urmînd să fie reluate în 
dimineața zilei de sîmbătă.

C. NEMȚEANltcoresp. principal

In așteptarea meciului tra
dițional cu Franța, care 
îi reține pe selecționabili, 

rugbyul programează o mi- 
ni-etapă fără Steaua, Grivi- 
ța roșie și Dinamo, dar cu 
un derby al codașelor, Vulcan 
— Progresul. Interesant însă 
doar prin ambițiile pe care 
le stîrnește, pentru că altfel 
este greu de presupus că a- 
ceste echipe vor supraviețui 
în prima divizie a țării.

Valeriu CHIOSE

(Continuare in pag. a 2 a)

„Trofeul Carpati“-i
iun simbol i

F I 
I

omilia sportului este cuprin
zătoare. Din ea fac oarte 
combatanții și admiratorii lor, 
teoreticienii și practicienii, ve
detele și începătorii. Este ade
vărat că pe podiumul admi

rației se înaltă statuia zeului Fotbal, 
dar un veritabil membru al acestei 
fermecătoare familii, aflat în oricare 
din categoriile enumerate, se entuzias
mează deopotrivă pentru driblingul lui 
Dobrin și pentru eleganta mișcării Ro- 
dicâi Apăteanu, pentru șutul lui Gruia 
și pentru îndemînarea lui Albu, pen
tru șarjele rugbyștilor si încrîncenarea 
disputei boxerilor, pentru sprintul final 
al cicliștilor. Pentru că toate la un loc 
alcătuiesc frumusețea greu de descris
— chiar și pentru pana poetului sau a 
scriitorului — a ceea ce numim înîr-un 
cuvint sport, îi dau în aceeași măsură 
vigoare și tinerețe, lată de ce acum, 
în pragul unui eveniment de covîrși- 
toare importanță pentru sportul nostru
— ultimul pas spre turneul final al cam
pionatului mondial de fotbal pe care 
echipa României îl face disputîndu-și 
sansa cu reprezentativa Greciei — iu
bitorul de sport, captivat de amănun
tele construcției acestei victorii, nu 
alungă din sfera atenției sale nici in
teresul pentru soarta altor sporturi, 
adică a altor membri ai familiei sale. 
Dînd Cezarului ce este al lui, opinia 
publică sportivă își manifestă cu ge
nerozitate (calitate esențială a sporti
vului) interesul pentru celelalte eveni
mente care compun viața sportivă a 
țării. Dintre ele, pe un plan avansat, 
de frunte, se situează cele două între
ceri ale ediției jubiliare a .Trofeului 
Carpați" la handbal.

Clujul va găzdui mîine startul în 
competiția fetelor. Opt echipe — Iugo
slavia, Cehoslovacia, Polonia, Republi
ca Democrată Germană, Uniunea So
vietică, Ungaria, România și România 
tineret — realmente cele mai bune din 
lume, vor încerca să demonstreze că 
handbalul feminin în 7, mai tînăr chiar 
decît unele dintre jucătoare, nu și-a 
încheiat bătălia pentru cucerirea inimi
lor. In păienjenișul de păse, în șutu
rile ce vor săgeta plasele, în iureșul 
atacurilor și în vîrtejul șarjelor înșelă
toare se Vor afla atuurile acestui 
sport ce-și mărește necontenit faima 
în lume. în ambianța exuberanței clu
jene, .Trofeul Carpati" va declanșa re- 
soartele măiestriei dînd testului auten
ticitatea unui criteriu al așilor. Coloc
viul tehnicienilor de frunte — reunit de 
disputa celor 8 echipe — își va da 
grav, solemn, verdictul cu privire la 
treapta pe care au atins-o, în întrece
rea cu ele însele, fetele handbalului. 
Lumea sportivă, avidă de informații, va 
capta zilnic de pe malurile Someșufui 
vești, va comenta — alături de rezul
tatul din partida România — Grecia — 
performantele celor mai bune hand
baliste ale lumii ce-și dispută un tro
feu tradițional pe meleagurile Româ
niei.

Indiferent de rezultatul final, compe
tiția înseamnă un succes al sportului 
românesc, o nouă dovadă că el își 
aduce consecvent contribuția la conso
lidarea în lume a diferitelor ramuri 
sportive, atît prin desăvîrșirea tehnicii 
și tacticii, prin fundamentarea unor ve
ritabile școli, cît și prin organizarea de 
manifestații care contribuie la dezvol
tarea și propagarea lor. .Trofeul Car
pați' este o dovadă, poate chiar un 
simbol.
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I
n ultimii ani, ca
lendarul competi- 
țional internațional 
al boxului româ- 
neso și-a Îmbunătă
țit substanțial con
ținutul. Creșterea continuă a 

numărului de întîlniri bila
terale, participarea la cît mai 
multe turnee organizate în 
diferite țări, au contribuit la 
obținerea bunelor rezultate 
de care ne bucurăm astăzi. 

Pentru a ne pregăti, insă, 
ziua de „mîine", care s-ar 
traduce prin menținerea po
ziției fruntașe în Europa și 
printr-o participare mai rod
nică la Viitoarele J.O., trebuie 
să ne gîndim la „subiecte" 
noi și ceva mai variate in 
activitatea internațională a 
boxerilor noștri.

Iată, nu prea avem meciuri 
cu boxeri africani și asiatici. 
Și trebuie să recunoaștem că 
asemenea meciuri ne sînt ne
cesare. Particularitățile spe
cifice ale acestor pugiliști și 
stilul care le caracterizează 
boxul au constituit întotdea
una (și nu numai pentru noi) 
probleme destul de greu de 
rezolvat.

Boxul este unul din puține
le sporturi în care, pe par
cursul disputei, privești tot 
timpul figura adversarului, în- 
cercînd să-i descoperi inten

țiile din privire sau mimică. 
Ca să reușești acest lucru 
însă — și bineînțeles, prin 
reflex, să ripostezi — la un 
adversar ugandez, coreean, 
kenian sau japonez, trebuie 
să fii, cît de cît, obișnuit cu

ascundea foarte bine atît in
tențiile de atac cît și pe ce
le de apărare. Interesant. de 
arătat că alți boxeri europeni, 
învinși de asiatici, generali
zau aprecierile lui Mc Con- 
kie, susținînd că prin felul

meroasă a boxerilor din Afri
ca, Asia și America Latină 
la J. O., se poate afirma că 
pe viitor, ia suprema compe
tiție, procentul menționat va 
fi mai mare. Motiv în plus 
care impune cunoașterea din

ÎNCERCĂM ?
felul de a boxa al acestora, 
cu felul de a reacționa în 
ring la diferite situații crea
te, cu figura lor etc.

In Mexic, cinci din cei 
nouă boxeri români au pier
dut la adversari negri, din 
care o parte — între noi fie 
vorba — ne-au speriat nu
mai cu mușchii lor... .colo
rați! “

Englezul Mc Conkle. învins 
la Arena „Mexico” de japone
zul Nakamura, spunea despre 
acesta că posedă o „armă-* 
teribilă : figura palidă și o 
aceeași privire calmă în tot 
timpul meciului, sub care își

cum ești privit în ring de un 
adversar japonez, coreean sau 
tailandez. pornești handicapat 
încă de la primul sunet de 
gong.

Că acestea sînt realități 
obiective sau nu, rămine de 
verificat in continuare. Un 
lucru este însă cert : avem 
nevoie de mai multe întîlniri 
cu boxeri din alte continente.

La ultimele două ediții ale 
J.O., din cele i7 de meciuri 
susținute de boxerii români, 
26 (adică 55%) le-am avut cu 
astfel de adversari. Și, cum 
se remarcă tendința de parti
cipare din ce în ce mai nu-

timp, prin meciuri directe, a 
acestor pugiliști.

ing. Constantin CHIRIAC

P.S. La sfîrșitul lunii fe
bruarie, anul viitor, va avea 
loc la Moscova revanșa me
ciului U.R.S.S.—S.U.A. îi â- 
vem deci pe pugiliștii ameri
cani (majoritatea negri) pe... 
„aproape"!

Ce-ar fi să... încercăm ? Pa
tinoarul „23 August" (com
plet acoperit în acea perioa
dă) și-ar putea aminti de. . . 
„europene" ! !

DUPĂ CAMPIONATUL DE MOTOCROS

LA VOIA 1NTÎMPLĂRIIIII

PANORAMIC SPORTIV INTERN
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ORAȘUL ÎN CARI M-AM NĂSCUT (i)

Noiembrie 1948 — Timi
șoara. Pe Arena Electrica se 
trage cortina peste o rodnică 
activitate atletică. Două trofee 
răsplătesc titlurile de cam
pioni pe echipe la femei și la 
bărbați. Acestora li se adaugă 
cele 15 (cincisprezece) titluri 
de campioni naționali indi
viduale și nenumărate recor
duri republicane. Dr. Ion Ar- 
năut, antrenorul secției, este 
mulțumit.

Dincolo, pe „Prima Banat", 
pe acel teren ad-hoc, cei mai 
buni juniori din țară iși săr
bătoresc isprăvile. Ei au do- 
rfiinat toate întrecerile junio
rilor din tînăra Republică. 
Prof. Iovănescu zîmbește și el 
satisfăcut.

Pe „Banatul" tronează an
trenorul Pascu cu aerul unui 
om nemulțumit. Echipa sa, 
C.F.R.-Timișoara, este pe locul 
VI în țară șt abia pe locul 
III în oraș. Mult mai slabă 
este activitatea pe „Poli". Aici 
echipa de fotbal își are pro
blemele sale cu CFR-ul, am
bele fruntașe în divizia A.

Aceasta era Timișoara anu
lui 1948...

Aproape că n-a existat con
curent care să tiu fie, In
tr-o etapă sau alta a campiona
tului național de motocros, vic- 
titna vreuhei defecțiuni 
nice. In dorința de a 
terenul pierdut, mulțl 
tort au forțat, au rupt lanțul 
la trecerea peste obstacole, au 
gripat — diti cauza suprasoli
citărilor — pistonul sau au îne
cat motorul. Și de fiecare dată 
cînd motoarele se opreau, mo- 
tocicliștli deplîngeau pierderea 
locurilor scontate de el în cla
sament, manifestîndu-se ca niș
te obidiți ai soartei. Și întotdea
una, alergătorii puneau totul nu- 

seama ghinionului.

meca- 
reface 

alergfi-

Ștefan Chițu (Steaua), campion la 250 
cmc, a îneîntat privirile spectatorilor cu 
minunate „plutiri" aeriene și salturi peri

culoase

Oare neșansa să fie principala 
cauză a accidentelor ? Cunos- 
cuțli antrenori Ion Spiciu (Bucu
rești) și Ion ștefan (Ploiești) au 
respins această explicație, spu- 
nîndu-ne că singura pană ad
misă în concurs este aceea în 
care a pătruns un cui in cau
ciuc. Chiar și această pană nu 
poate fi sută la sută Intimplă- 
toare. întrucît uneori ea este 
urmarea greșitei montări a cau
ciucului pe geantă și superfi
cialității cu care se stringe pa
pionul. Așadar, restul defecțiu
nilor care apar pe traseu sint 
consecința unor erori în pregă
tirea motocicletelor pentru con- 

motoarele cărora 
nu li se acordă a- 
tehția cuvenită se 
răzbună pe con
ducătorii

Au 
cînd 
curse 
n-a 
entă benzină în re
zervor sau s-a des
făcut pe drum ma
neta de accelerație 
întrucît nu a fost 
bine strinsă. S-a 
uitat chiar piuliță 
în carburator, ceea 
ce a dus la dis
trugerea motorului. 
Iată-ne în fața u- 
nor probe eviden
te de dezinteres, 
comoditate șl chiar 
nepricepere. Alt
fel nu ne putem 
explica de ce nu 
se face, cum scrie 
la carte, revizia 
mașinilor Înainte 
de start, de ce toa

rtă această muncă 
este lăsată mai 
mult în grija an
trenorilor.

Neconsemnind nu
mele celor care 
s-au făcut vlnovațt 
de neglijență față 
de propria moto
cicletă, nu înseam
nă că vrem să fa
cem din toți 
gătorll o apă 
pămînt. Nu I 
fan Chițu, 
Paxlno, T. 
nolu (toți 
Steaua). Otto Ște
fani, Adam Crisbal 
(Steagul roșu Bra
șov), Cristian Do- 
vlds (Metalul Bucu
rești) , c. Boboescu 
(C.S.M. Reșița) ș.a. 
sînt motoerosiștl 
valoroși șl în ace- 
‘ - un

cu- 
me- 
cel- 
tre- 

___  ........ ... re
alitate șl convinși 
că nu ‘ '
simpli __ ___
de motocicletă.
Tr. IOANITESCU

(Urmare din pag. 1)

pe 
.lor.

fost cazuri 
s-au ratat 
pentru câ 

existat sufici-

aler- 
și-un
Ște- 

Petre 
Bălă- 

de la

lași timp au 
bogat bagaj de 
noștlnțe de 
canică. Dar șl 
lalți sportivi 
bule aduși la

stnt doar 
conducători

FINALA JUNIORILOR LA GIMNASTICĂ
astăzi in sala

Timișoara se
începînd de 

Sporturilor din 
va desfășura finala campio
natului național de juniori la 
gimnastică. La fete, sînt pre
văzute întreceri la categofia a 
Il-a, I și maestre, iar la băieți 
la categoria a Il-a, I și can
didați maeștri. în primele două 
Zile ale finalei, vineri și sîm-

bâtă, se vor desfășura exerci
țiile impuse și liber alese, la 
care vor participa toți concu- 
renții, iar duminică dimineață 
concursul pe aparate.

întrecerea de la Timișoara 
constituie un prilej pentru a 
urmări la lucru pe gimnaștii 
ce vor alcătui echipa ce va 
fi opusă selecționatei Elveției.

Adeseori în partidele dintre 
jucătorii foarte buni se veri
fică (sau se experimentează) 
unele variante teoretice aflate 
încă în discuție. Așa s-a întîm- 
plat în partida din prima run
dă a finalei campionatului na
țional în care, prin voia in- 
tîmplării, s-au întîlnit doi din- 
trei cei mai serioși candidați 
la titlu: marele maestru Flo
rin Gheorghiu (cu negrele) și 
maestrul internațional Victor 
Ciocîltea.

Spre îneîntarea spectatori
lor și surpriza experților s-a 
jucat așa numita „variantă 
Gâteborg" din apărarea Sici- 
liană. De ce se numește așa ? 
Pentru că în 1955, la turneul 
interzonal de la Goteborg, ea 
a fost jucată paralel în 3 par
tide, în aceeași rundă, cu al
bele fiind trei mari maeștri 
sovietici 
let) iar 
maeștri 
Pilhik, 
în favoarea albelor și. 
anta aruncată la arhivă ! Mai 
titziu s-au găsit , însă 
pehtru negru, pe care 
plieat șl Gheorghiu în 
partidă.

Deci: l.e4 c5 2,Cf3 
c:d4 4.C:d4 CfG 5.Cc3 aG 6.Ng5 
e6 7.f4 Ne7 8. Df3h6 9,Nh4 g5 
lO.ftgă Cfc.7 ll.C:e6 ! f:e6 
12.Dh5+Rf8 13.Nb5 I Th7 !
Mutarea lui Bobby Fischer, ju
cată în partida cu Gligorici, 
Porto Roz 1958) 14.0—0+ (Gli
gorici a continuat mai slab 
Dg6) 14...Rg8 15.g6 Tg7 lG.Tft 
N:h4 17,D:hG T:f7 18.g:f7+ R:f7 
19.Dh*+ (Vezi diagrama) Pînă ^ 
aci, totul este cunoscut. în 
cartea sa despre apărarea Si
cilians, marele maestru Boles- 
lavski recomandă acum 19... 
Re8 ! 2O.Dh5+ Jif8 și consi-

(Keres, Spasski, Ghel- 
cu negrele trei mari 
argentinieni (Najdorf, 
Panno), Scorul: 3—0 

vari-

întăriri 
le-a a- 
această

dG 3.dA

Șahul va ține afișul pînă 
spre jumătatea lunii 
decembrie. Desfășurate 

pentru prima dată simultan, 
turneele — masculin și fe
minin — beneficiază, în sfîr- 
șit, de prezența tuturor for
țelor autentice ale eșichie
rului românesc. Pronosticu
rile și preferințele înclină 
spre cei doi lideri incontesta
bili ai șahului nostru : Fiorin 
Gheorghiu și Alexandra Ni- 
colau. Dar sportul minții și-a 
îngăduit nu o dată să facă 
glume și farse

Efervescență în lumea 
handbalului. La Cluj și 
Timișoara, tradiționalul 

„Trofeu Carpați" reunește un 
buchet impresionant de va
lori, îndemnîndu-i pe specia
liști să califice competițiile 
drept niște campionate mon
diale neoficiale.

Sâ sperăm că jucătorii și 
jucătoarele noastre, care au 
avut iscusința de a le cîștiga 
pe cele oficiale, nu vor pre
geta să-și îmbogățească pal
maresul.

Cronicarul de haltere ne 
roagă insistent să nu 
omitem

mic" întîlnirea
din „Panora- 
România —

Italia. Să-i îndeplinim dorin
ța, subliniind că este o par
tidă interesantă, atractivă și 
care demonstrează încă o 
dată eforturile ce se fac spre 
a ține atletica grea cît de 
cît în actualitate. Din păca
te, doar atîta nu este de- 
ajuns. Ar mai fi un foarte 
mic amănunt : REZULTATE
LE. La acest capitol, „puter
nicii" noștri sînt însă foarte 
anemici...

După două decenii ajung 
din nou in orașul in care 
m-am născut. Despre atletism 
se vorbește numai in cele mai 
restrinse cercuri. Tema dis
cuțiilor este aceeași : al doi
lea an in divizia B. Așadar, 
o selecționată a celor mai cu
noscute echipe timișorene nu 
poate face față primei divizii ! 
Există justificări, motive, scu
ze, cauze, argumente; că re
gulamentul de desfășurare a 
diviziei este greșit, că nu mai 
există condiții ca in epoca de 
glorie a atletismului timișo
rean, că jocurile sportive au

monopolizat tineretul și ba
zele sportive de iarnă, că...

Aceasta este Timișoara anu
lui 1969. Doar că in cercurile 
sportive se discută mult des
pre Ripensia și C.F.R., despre 
șansele lor de a reintra, după 
o foarte lungă absență, în di
vizia A la fotbal.

Mi s-a spus că la Timi
șoara, de cînd s-a descoperit 
handbalul, nu mai au trai 
nici atletismul, nici luptele și 
nici chiar fotbalul. Cel puțin 
aparențele adeveresc această 
afirmație. Dar hai la drum, 
să vedem ce spun cei mai 
competenți.

Președintele C. J.E.F.S., COR
NEL BALIȚA (gimnast în ti
nerețe), deși ocupat, avînd 
vizita unor activiști de la fe
derația de voleibal, mă pri
mește cu multă amabilitate. 
Prezența mea întrerupe o dis
cuție, care, judecind după 
scrumierele pline, durează 
mai mult decît o cursă de 
maraton. Mă surprinde plăcut 
părerea categorică a președin
telui.

— De cînd profesorii Cor
nel Iovănescu și Martin Belba 
au trecut în învățămîntul su
perior, de cînd profesorii 
Siegfried Becker și Ioan Witt
mann au pornit pe același 
drum, nu mai avem expo- 
nenți ai atletismului în ca
drul școlii, îndeosebi la Li
ceul nr. 4 (cu program de ed. 
fizică). Acest liceu a devenit 
un monopol al jocurilor spor
tive, toate elementele dotate 
sînt dirijate spre handbal, 
volei, baschet. Ar trebui să 
fie desființate jocurile și li
ceul reprofilat pentru atle
tism și gimnastică, devenind 
astfel pepinieră atît pentru 
sporturile de bază cît și pen-

tru jocuri, care ar beneficia 
iarăși de elemente cu pregă
tire atletică. Cine de la jocuri 
nu știe că handbalul și bas
chetul feminin s-au ridicat 
prin atletele bune sau me
diocre de la Timișoara, ca : 
Aurora Bran, Violeta Zăvă- 
descu, Hortensia Magdin, Hil
da Weisenburger , ș.a. (Este, 
după părerea mea, una dintre 
cele mai realiste dar și dintre 
cele mai curajoase afirmații 
a unui președinte C.J.E.F.S.).

Intervine vicepreședintele 
Adrian Damșa: „La Timi
șoara, în întrecerea cu jocu
rile sportive, atletismul a 
pierdut categoric". Este o rea
litate dureroasă care, în cîte
va cuvinte, explică eșecul 
sportului bănățean.

De ce să nu completăm a- 
ceste cuvinte ale președinte
lui cu o constatare: pe vre
muri, 
vechi stagiu in atletism au 
trecut la handbal, ele au dus 
acest joc sportiv pînă la titlul 
de campioane mondiale. Azi 
formăm jucătoare de la o 
virstă fragedă pentru a ajun
ge campioane ale țării, dar 
pe ce loc sîntem la un cam
pionat mondial ?

Ne-am propus să analizăm 
cauzele obiective și pe cele 
subiective ale rămânerii în 
urmă a atletismului din ora
șul Timișoara, care este starea 
pistelor de atletism, condițiile 
materiale ale secțiilor, activi
tatea antrenorilor. Intr-un 
număr viitor voi prezenta 
o „masă rotundă" la care au 
luat parte toți cei care au fost 
și sînt activi pe tărîmul atle
tismului timișorean.

cînd sportive cu un

lolanda BALAȘ-SO'TER
Timișoara, noiembrie 1969

LA POIANA BRAȘOV

IN PAUZA UNUI MECI DE HOCHEI
cu patinato arca ELENA M01$

întîlnită la 
sfîrșit de sâptămină, la Poiana 
Brașov*. Venise la poalele Postă
varului pentru a urmări cîteva 
meciuri din cadrul campionatului 
național de hochei.

— De cînd fratele meu practică 
hocheiul (n.r. — component al 
echipei Dinamo), urmăresc pe 
cit posibil jocurile sale, ne spu
nea patinatoarea, la începutul 
scurtului dialog la mantinelă.

Am abordat, firește, domeniul 
patinajului artistic, sportul care 
a consacrat-o pe Elena Moiș.

— Cîteva cuvinte despre pregă
tirile din timpul verii ?

— Dă, cu plăcere. Astă-vară 
ml-am desăvîrșit pregătirea fizică

riicrointcrviu
Elena Moiș putea fi

ASTĂZI Șl MÎINE, ÎN CAPITALĂ

Ultima etapă în divizia A
la lupte clasice și libere

® 24 de echipe vor evolua in Ciulești și la Progresul

® Dinamo București in duel cu Steaua pentru al 21-lea

pe... uscat. Apoi, timp de clteva 
săptimini, m-am antrenat pe 
patinoarul acoperit de la Lip- 
tou-ski Mtkulas, din Cehoslovacia 
Am avut condiții foarte bune șl 
sper ca roadele antrenamentelor 
id se vadă in concursurile din 
acest sezon.

— Apropo de activitatea compe- 
ti(lonală : ce proiecte ave(l ?

— Doresc să mă pregătesc cit 
mal bine pentru actualul sezon 
Și dacă evoluțiile mele In compe
tițiile Interne vor fl apreciate, să 
pot concura tn maximum de for
mă la marile întreceri interna
ționale.

— Cum vedeți viitoarea pregă
ti re ?

— Firește, întreruperea antrena
mentului din Cehoslovacia, pe 
care n-am putut să-l reiau ime
diat tn țară, a constituit un se
rios handicap. Este binecunoscut 
faptul că patinatorii artistici de 
peste hotare se pregătesc aproape 
întreg anul, lată de ce va trebui 
să muncesc foarte mult pentru a 
recupera timpul pierdut. In plus, 
am serioase obligații școlare. MJ 
așteaptă examenul de baca
laureat șl apoi (sper) examenul 
de admitere la facultatea de 
medicină. Dar ce nu poate face 
o tinără atunci etnd este îndră
gostită de sport ! La 11 ani am 
tot dreptul să visez succese...

I-am mulțumit pentru „micro- 
intervlu“ șl ne-am scuzat dacă 
cele clteva minute au răplt-o din 
mijlocul prietenilor dlnamovlștl

Ion OCHSENFELD

a

Elena Moiș printre hockeiști

Foto : V. BAGEAC

titlu la greco-romane

Amatorii de lupte 
au prilejul să vadă 
tăzl șl mîlne, toate 
campionatele diviziei 
romane șl libere). îi

din Capitală 
evoluînd, as- 
echipele din 

‘ A (greco- 
- --------z. In sala Giu-

Iești, astăzi de la ora 15, se vor 
întrece, în cadrul ultimei etape, 
Metalul Tîrgovi.ște — Rapid Bucu
rești — Steagul roșu Brașov și 
Progresul Brăila — Dinamo Bucu
rești — Olimpia Satu Mare (li
bere). Mîine dimineață, de la ora 
9, în sala Progresul sînt progra
mate triunghiularele : A.S.M.T. 
Lugoj - Steaua - Dunărea Galați 
și Mureșul Tg. Mureș—Progresul 
București - C.S.M. Cluj (libere) 
și Pescărușul Tulcea — Rapid 
București - A.S.M.T. Lugoj (gre
co-romane). După-amiază, de la 
ora 15, tot la Progresul, ultimele 
triunghiulare din campionatul 
greco-rotnanelor : Eiectroputere
Craiova - Metalul București - 
C.F.R. Timișoara, Dunărea Ga-

latl — Dinamo București —Steaua 
și C.S.M. Reșița - Progresul 
București - steagul roșu Brașov.

Evident, capul de afiș al aces
tor două zile de concurs îl con
stituie duelul Dinamo București— 
Steaua (greco-rotnane). După cum 
se știe, Dinamo a cucerit titlul 
de campioană la toate cele 20 de 
ediții, încercînd slmhătă după- 
amiază să șl-1 adjudece pe cel 
de-al 21-lea. De astă dată. Insă, 
disputele se anunță extrem de 
echilibrate șl orice pronostic ar 
fl dificil. Echipa din calea Plev- 
nei are acum în componență șl 
pe campionul mondial Gh, Ber- 
ceanu, care poate aduce puncte 
prețioase siellștllor.

Arbitrajele reuniunilor acestei 
ultime etape vor fi prestate de 
cel mal reputațl tehnicieni <țin 
țară : I. Corneanu. I. erisnlc, 
V. Bați, I, Cernea șl L. Bandi.

CULESE DE-A LUNGUL
TRASEELOR DE CROS

CAMPIONATUL NAȚIONAL

deră că albul trebuie să 
șah etern, deoarece continua
rea 21,Tfl-i- este prea riscantă. 
Florin Gheorghiu a jucat însă 
19...RÎ8 ! ?, mutare pe care Bo- 
leslavski o consideră slabă din 
cauza 2O.Tfl-b Nf6 21,Ne2 cu 
puternica amenințare 22.Nh5, 
de ex. 22... Cc6 22.Nh5 Ce5
23. g4 și albul cîștigă ; sau 21... 
Db6+ 22.Rhl Re8 23.Dg8+ Re7
24. Nh5 d5 25.e:d5 de asemenea
cu cîștig. Ciocîltea a dat intii 
două șahuri : 2O.Dh8-t- KG
21.Dh7+ Rf8 apoi 22,Tfl+ NfG 
dar acum în loc de Ne2, a con
tinuat cu 23.Cd5 forțînd remi
za după 23...e:d5 24.Dh8+ Re7
25. Dh74- ReG 26.Dh3+ Re7 
27.Dh7+. întrebarea care se 
pune este : cine a căzut . la 
examenul teoretic ? Gheorghiu, 
fiindcă a jucat Rf8, Ciocîltea, 
fiindcă r-a jucat Ne2, 
lesiavski, fiindcă n-a 
o. apărare mai bună a 
după Ne2 ?

★
altă variantă 
cunoscută, așa

dea

sau Bo- 
prevăzut 
negrului

O
bine
atac al lui Rubinstein 
hitul Damei, s-a jucat în par
tida Grilnberg — Segal, tot 
din prima rundă. După ce au 
jucat „după carte" mutările 
cunoscute : l.dl dă 2,c4 eG 
3.Cc3 Ne7 4,Cf3 CfG ă.Ngă 0-0

teoretică 
numitul 

în Gam-

• 844, acesta a 
fost numărul to
tal al participan- 
ților la întrecerile 
finale ale cam
pionatelor repu- 
cros. In ceea ce 

lucrului

G.e3 Cdb7 7.Tel c6 8.Nd3 d:c4 
9.N:c4 Cd5 10.N:e7 D:e7 11.0-0 
C:c3 12.T:c3 e5 13.d:e5 C:eă 
14.C:e5 D:e5 15.f4 ! Segal n-a 
ales cea mai bună continuare 
(De4 !) ci a jucat 15...Df6. A 
urmat 16.f5 bă și acum în loc 
de 17.Nd3 1 (care pune unele 
probleme negrului) Grilnberg 
a jucat 17.Nb3 și după 17,„N’b7 
18.Db5 Tae8 19.Tf4 Te5 2O.Th4 
D:f5 21.D:f5 T:f5 22.Nc2 Tf6 
23.N:h7+ Rh8 24.Ng6+- partida 
s-a încheiat remiză

După cum se vede, nu se 
poate spune că maeștrii noștri, 
atit cei mari, cît și cei... mai 
mici, nu sint la curent cu teo
ria.

S. SAMARIAN
Partida silei

DESCHIDEREA DECIDE 1

după care negrul are de 
zolvat probleme dificile, 
scher se decide pentru compli
carea tactică a jocului, cău- 
tîd să speculeze poziția „ex
pusă" a regelui alb, dar încer
carea aceasta va fi respihsă)
16.. .e:d4 17,c:d4 dă!? 18.c:dă
Da3 19,Nc4 (Nu 19-Nfl Dc3+)
19.. .C:g2+ 2O.C:g2 Dc3+ 21.RÎ1 
D:c4+ 22,Rgl 0—0 (Combi
nația s-a terminat. Materia
lul este egal, dar centrul foar
te puternic asigură albului a- 
vantajul) 23.Ce3 DaB 24.CÎ5 
gti 1 ? (Pierde repede, dar de
ja negrul stătea foarte rău) 
25.C:h6+ Rg7 26.Dd2 Th8 27.
Ne3 Cf8 28.Tcl Tac8 29.Th2 
Ce8 3O.Tg2 CdG 31.NT4 f6 32.h5 
și Negrul a cedat.

re- 
Fi-

blicane de 
privește cantitatea 
par a fi în regulă, dar cali
tatea ? în orice caz din cele 
cîteva sute de juniori și ju
nioare ochii specialiștilor au 
depistat pe viitorii fruntași ai 
alergărilor de semifond și 
fond. Greul însă abia acum 
începe.
• Felicitări noilor nuclee 

atletice care s-au impus la 
finale : Liceul din Govora, 
Școala sportivă Miercurea 
Ciuc, Centrul de atletism Vi
forul Trestieni, Atletul Cra
iova etc.

• în schimb, apar de neîn
țeles comportarea slabă sau 
chiar absențele de la startale 
reprezentanților unor unități 
cu reale posibilități ți care 
au avut la dispoziție, ceea ce 
se cheamă, condiții speciale : 
C.S.Ș., Rapid, Ș.S.A. din 
București, Școala sportivă 
din Roman etc. în ceea ce 
privește Romanul, pentru pri
ma oară în ultimii ani, 
prezentanții acestuia nu 
mai cucerit acum nici 
titlu de campion.

• Timișoara, de fapt 
litehnica Timișoara, redivi- 
vus ! Fostul alergător, prof. 
Emil Grozescu, a început să 
culeagă rezultatele muncii și 
entuziasmului său. Elevii 
prof. Grozescu au cucerit titlul 
de campioni la juniori mici

și au obținut locuri fruntașe 
și la alte- probe.

• Hotărît lucru, cu victo
ria obținută duminică, gâlă- 
țeanca Rafira Fița a pășit 
hotărîtă în tîndul alergătoa
relor consacrate. Dirză, per
severentă. modestă, eleva pro
fesoarei Ștefania Constantin 
anunță o frumoasă carieră 
sportivă. Anul viitor, mai 
mult ca sigur, ea va face 
parte din echipa reprezenta
tivă de senioare pentru Cro
sul balcanic. Disputa ei cu 
Viorica Gabor și Elisabeta 
Baciu se anunță, de pe a- 
cum, pasionantă.

• Tinărul Cornel Dima a 
fost scos din lotul republican 
de juniori pentru repetate a- 
bateri. El și-a dat însă sea
ma că numai muncind serios 
se poate impune iarăși și as- 
cultîndu-1 cu atenție pe ma
estrul său, Dinu Cristea, 
Dima a reușit să încheie pe 
locul secund întrecerea pe 
4000 m a juniorilor mari. 
Sîntem convinși că lecția pri
mită l-a ajutat și că stă doar 
în puterile lui să poată de
veni un atlet de nădejde. A- 
nul viitor vor avea loc la 
Paris primele campionate eu

ropene pentru juniori. Cor
nel Dima are toate posibili
tățile pentru a se număra 
printre participanți.

• O mare surpriză a fost 
înregistrată în cursa junioa
relor mari. Alergătoarea Na
talia Andrei, elevă a lui Io
nel Ghiță, a izbutit să în
treacă multe dintre favorite 
și să termine traseul pe lo
cul doi, în urma Rafirei Fița. 
Ușurința cu care a alergat 
o recomandă pe această tî- 
nără, de 17 ani, ca pe un 
element deosebit de capabil 
și talentat. '

• în urmă cu vreo doi 
ani, un tînăr antrenor din 
Treisteni-Prahova, Mircea E- 
nache a prezentat în con
cursuri o atletă. Victoria 
Cîrstea, care a ajuns să fie 
selecționată în lotul republi
can. Acum, la cros, a pre
zentat o echipă valoroasă din 
rîndurile căreia Viorica Ji- 
taru a și cîștigat titlul de 
campioană la junioare mici. 
Un sincer bravo pentru acest 
entuziast al atletismului care 
a demonstrat, din nou, că a- 
colo unde se muncește bine, 
rezultatele nu pot fi decît 
bune !

Alb; T. Ghițescu
Negru :L Fischer

Jucată in prima rundă a 
campionatului

l.dl CfG 2.c4 eG 3.Cf3 bG 4.Cc3 
Nb7 5,Ng5 h6 6.Nh4 Nb4 7.e3 
N:c3+ 8.b:c3 dG (Mai slab este 
8...g5 9.Ng3 Ce4 10.Dc2 d6
ll.Nd3 și nu merge 11...Î5 din 
cauza 12.d5 ! cum a jucat chiar 
Ghițescu într-o partidă cu Par- 
toș, în campionatul național 
1963) 9.Cd2 ! Cbd7 10,f3 e5
ll.Nd3 De7 12.e4 Cf8 (Toate 
aceste mutări sînt bine cunos
cute. într-o partidă Tal-Mna- 
țakanian, Erevan 1962, s-a în
cercat 12...g“ dar după 13.Nf2 
Ch5 14.CU e:d4 15.c:d4 f5 
16.Ce3 albul a obținut atac pu
ternic) 13.Cfl ! (Tal a încercat 
aci într-o partidă cu Hecht, , 
Varna 1962. sacrificiul de pion 
13.c5 ! ?) 13...Cg6 K.NI2 Cf4
15.Ce3 Cd7 16.h4 ! (Vezi dia
grama. O mutare excelentă,

cu șediul în București, , 
Prelungirea sos. Olteniței 

nr. 181, Sectorul 5 
(autobuz linia 44)

recrutează (băieți) absol
venți a 7—8 clase elemen
tare, tn vîrtfâ de 15—18 
ani, pentru calificare prin 
ucenicie la locul de muncâ 
în meseria de .Operator 
la fabricarea anvelopelor*.

Inscrierile te fac la ie* 
diul uzinei pînâ la data de 
30 octombrie 196?.

Se primesc candidați dm 
orașul București și județul 
Ilfov.

Tn timpul școlarizării se 
acorda o indemnizație lu
nara și abonamente tine
rilor care au posibilitatea 
sâ facâ nave! J pe ruta 
București—Giurgiu și Bucu
rești—Oltenița.

Informații suplimentare 
se pot obține la Uzina de 
anvelope .Danubiana* — 
Serviciul Tnvdțdmtnt, tele
fon 23 4280, interior 154.

ut «feri o surpnza



Fir. 725 (6159)' pag. a 3-a

B
TRICOLORII DIN NOU IN VIZITĂ LA „SPORTUL

f&rmare din pofl. tț

'presă, public, colegi da breas
la, și-au adus părerile la ace
lași numitor 1 E pentru prima 
oară, cred eu, ctnd toată mif-

dia
ta-a 
•cri- 
pur- o

Lu-
_ ___ ______________ _ ___________ _____ _______________________________ „____ Sâtmâ-

reanu, Ovldiu îoanițoaia. Mocanu, Dembrovschi, Grozea, Deleanu, Dumitrache, Dinu, Dan Gârleșteanu (rîndul

Lotul reprezentativ de fotbal in vizită la ziarul „Sportul*. Prezențl (de la stingă la dreapta) 
cescu, Tufan, Lupeseu, Constantin Flrănescu, Ghergheli, Răducanu, prof. Angelo Nlculescu, Hălmăgeanu, 
r-- - •—* \ ____ __________ _________ , _-1____ , —__ 1.__ ‘ —— ----- -
de sus), Gheorghe Nicolaescu, Domide, Nunweiller, Emanuel Valetiu,

F 'i

u

Era taeir.ta âe piecare ciad 
Bujor Hâ.măgean- a*-e p-s 
ta t~r-jreăacă.

— Ce focoși ea ldeea a*a ?
— Ce idee T — am xMtat 

ta «urprtaft. ca as bo
ier Uzi «ardă-

— $titi. taalaiea mecfuM «a 
PerwgaHa Te* sici—

— T !
— Era verba «o e ediție 

seecUU a sUralal .S portar !
V-am ecuații atenei ce mare 

baterie ar fi pentra epeetatoii 
ea e dat» ijuttl la central era- 
șalal să găsească ea siar 
proispăt. mirosind a cerneala 
de tipografie, ea eroaiei. ea 
porn

ea și atunci am zîmblt. Ș: 
iarăși ca fi atunci, l-am lău
dat pe fundașul centrai ai Ste
lei pentru sugestia sa .da. iată 
o idee !“

Acesta era gongul final. Pini 
la ridicarea cortinei, la _Bu- 
landra*, mai rămăseaeră puțina 
minute...

Așa s-a tnjcris unicul gol al partidei Elveția—Grecia, disputată 
la Easel anul trecut. Portarul grecilor a fost depășit și mingea 

se va rostogoli în plasă.

Foto : A. S. L>.

Doar 4 jucători greci s-au impus
(Urmare din pag. 1)

carea fotbalistică ror meascâ 
gindește la fel — și asta f 
bine, pentru că-i înarmează pa 
băieți cu încrederea că totul 
merge cum trebuie... De aici, 
de la o bună condiție psihică 
a formației, pină la, victorie nu 
mai e un drum prea lung.

E rîndul nostru să interve-

tare. Toate cu urări de succe3 
pentru tricolori în ultimul a- 
salt pentru Mexic.

— Cum, ați primit o scri
soare tocmai din Algeria ? — 
se miră cu voce tare Dumi
trache. Apoi, încet, spre confi
dentul său, Lucescu — distin
gem și noi, pentru prima dată

Dan (rîndul de jos).

Ce facefi cu ideea mea ?
Incet-încet, subiectele s-au 

cam epuizat, sticlele de oran
jadă s-au golit, băieții se pre
gătesc de plecare... Schimbăm 
ultimele cuvinte. Tamango, 
da. da, Răducanu s-a declarat 
de acord cu acest epitet... ci-

UN
DIN

PENTRU

MESAJ
ALGERIA
FOTBALIȘTII

NOȘTRI

DESPRE DUMITRACHE, DINU. LUCESCU
9

CEILALȚI
9

— Nu-i adevărat. Cum aș pu
tea omite să vorbesc despre Nelu 
Nunweiller și Datcu care sînt 
titulari și au o comportare con
stant ' 
cunoscut

echipă t
7 etape

blnein- 
trlbuna

Istanbul a
1-3 juclto

campiona-
U.R.S.S.- 
Capitals

familia *1. 
prezent In 
August.

ULTIMUL ANTRENAMENT TRAIAN IONESCU
tiiztif de

NEAGU RADULESC

Ca de obicei a refuzat să șl 
. scoată haina de piele șl s-a așe

zat pe scaun. E grăbit ca-ntot- 
deauna. Au trecut multe sâptâ- 
mini de cînd nu ne-am mal vă
zut. Discuția, firește, despre me
ciul de duminică. Fața-i toată un 
zîmbet, ochit strălucesc mai pu
ternic cînd pronunțăm numele 
tricolorilor, dar iu special ale luj 
Dumitrache. Dinu și Lucescu. * 
normal. Omul din rața noastră 
este acela care, cu ani în urmă, 
le-a cizelat cu pasiune calitățile, 
l-a promovat In prima divizie. In 
echipa ce-a condus-o ferm - de 
nenumărate ori - la cucerirea 
titlului de campioană a României, 
pfevâzind și pregătind ascensiu
nea ldr. Astăzi, acest priceput 
tehnician activează, după cum se 
știe peste hotare. Din primă
vară. antrenorul Traian Ionescu. 
căci despre el este vorba, se 
află la eîrma echipei turcești 
Fenerbahce. In aceste zile, prop
tind de întreruperea 
tulul pentru meciul 
Turcia, a revenit

să-șl revadă 
țeles, să fie 
stadionului 23__ =___

D atacăm direct :
- Sinteți mulțumit de
— In general, da. După

- avind 11 puncte - Fenerbahce 
este pe primul loc, fără să lie 
gustat din cupa amară a Ihfrln- 
gerll. Dar. Îmi pare rău că bă
ieții nu joacă prea spectaculos, 
că nu am încă înaintași „de gol*. 
Insă din echipa a Il-a pe care o 
pregătesc (In urma unei selecții 
a 200 de tineri din “ ' 
oprit 12) vor crește „ „ .— 
mari. Da. da. mart. Știți că 
tac afirmații gratuite. Notat! 
mele a 2 tineri (17 ani) : 30n:a 
mln $i Blend. Ambii stat <U 
mare clasă, dp Lucescu. In ac 
vitatea mea. un mare ajutor pr 
mese din partea d-lor ngaz Fa 
ruk - președintele clubului s 
Esref Aydin - secretarul genera 
al clubului, ambii mari simpati
zant! al sportului românesc.

— Observ că ocoliți două nu-

foarte bună t E bine de 
faptul că el sînt apre-

Pe măsuri ce se apropie 
ziua intilnirii de fotbal Ro
mânia — Grecia devin tot 
mai numeroase scrisorile și 
telegramele sosite la redac
ție, prin care pasionații fot
balului adresează urări de 
succes „tricolorilor- noștri.

Aseară, clapele telexului 
au vibrat culegind din eter 
un simplu dar emoționant 
mesa) care ne dovedește că 
pini și cei ce Se află de
parte de patrie sînt cu gin- 
dul și cu sufletul alături 
de 
de fotbal. Mesajul semnat 
de un grup de specialiști 
mineri români, de la baza 
Cavallo din

„PRIN 
ZIARULUI- 
VOASTRĂ, 
PEI NAȚIONALE SUCCES 
DEPLIN ÎN ÎNTILNIREA 
CU REPREZENTATIVA 
GRECIEI".

Cu siguranță, duminică 
seara, specialiștii noștri in 
prospecțiuni miniere aflați 
pe târimurile Africii de 
Nord vor urmări cu nerăb
dare emisiunile sportive ale 
posturilor de radio pentru 
a afla rezultatul fotbaliști
lor români. Sd sperăm că 
re fi un rezultat pe mă
sura dorinței lor, a noastră 
a tuturor—

reprezentativa noastră

Algerla, spune: 
INTERMEDIUL 

DUMNEA- 
URAM ECIII*

OFICIAL AL LOTULUI

gazo- 
foarte

la distanță, plonjoane eficien
te), Haitas la mijlocul terenu
lui (un 
echipei 
a doua 
(extrem 
pentru că se pierde 
in fund și apare ca 
gint viu" in momentele deci
sive) și în fine, Papaioanou 
pentru șuturile sale năpraz- 
nice și simțul deosebit al por
ții).

După meci, grecii au mani
festat multă discreție în le
gătură cu jocul de duminică, 
cu România. Este semnifica
tiv faptul că prima întrebare 
care mi s-a pus de cei inter
vievați a fost : Pentru ce ziar 
scrieți ? Dacă aș fi fost un 
observator român, probabil

adevărat motor 
în special în 
a meciului), 
de greu de

al
partea 

Sideris 
marcat 
undeva 

un „ar-

con- 
an- 
Noi 

defi- 
Cred

că n-aș fi primit declarațiile 
de mai jos. L-am întrebat pe 
antrenorul Petropoulos ce 
șanse au grecii în meciul de 
duminică ? Iată și răspunsul : 
„Vă rog să nu trageți o 
cluzie după meciul de 
trenament cu Lucerna, 
cunoaștem calitățile și 
eiențele echipei române.
că la București vom juca la 
fel de tare ca și românii... 
Vom face tot posibilul și cred 
că un scor egal nu este im
posibil". Un punct la Bucu
rești pentru greci va însemna 
însă calificarea ectiipei 
mâniei.

Sideris mi-a declarat : 
în formă bună ! Vom 
tot ce este posibil, dar 
abțin de Ia pronosticuri".

Ro

„Sînt 
face 
mă

AGENȚIA „SPORT INFORMATIONS ZORICH"ff

înscrierea cel„r
a

încheiată cu un scor alb. Se 
pare că fotbaliștii greci nu 
s-au acomodat cu terenul des
fundat. Și acest lucru este ex- , 
plicabil. în Grecia, majorita
tea terenurilor nu sînt 
nate și în general sînt 
tari.

în repriza secunda Petro- 
pouios a introdus numeroș; 
jucători de rezervă. In poai- 
tă a apărut Cristidis. în a- 
părarea imediată Dimitriou, 
Sketkis, Spyridon, Sthătopou- 
los, în linia de mijloc Elefte- 
rakis și Haitas, iar pe aripa 
stingă Aidimon. Nu s-ar pu
tea spune că această for
mație aproape nouă a jucat 
mai bine decît cea din prima 
repriză și de aceea scorul fi
nal de 4—0 este cu totul ne
concludent Aș putea spune 
că nu grecii au obținut vic
toria, ci gazdele au evoluat 
incredibil de slab, perrnițind 
adversarilor
patru puncte, ca urmare 
unor greșeli elementare.

Ce am reținut despre greci 
în acest joc ? Greu de tras o 
concluzie. Calități ? Viteză, o 
tehnică bună (facilitată însă 
de nivelul adversarilor), ac
țiuni ofensive declanșate de 
la mijlocul terenului. Defi
ciențe ? Lipsește jocul combi- 
nativ, fantezia ! N-am văzut 
nici o deschidere pe extreme. 
S-a jucat în atac prin mingi a- 
runcate la intîmplare. la cen
tru. Pasele au fost de multe 
ori greșite, atit în jocul de
fensiv cit și in cel ofensiv. 
Sint convins că grecii n-ar fi 
marcat nici un gol dacă a- 
veau in față o apărare ma
sivă cu jucători care să-și 
fi marcat adversarii.

O impresie bună au lăsat 
portarul Ikonomopoulos (sigur 
in toate acțiunile, reflexe ex
celente, atent la șuturile de

COMENTEAZĂ ECHIPA GRECIEI
„Echipa Greciei nu a im

presionat. In prima repriză 
(cînd scorul a rămas alb), 
gazdele au avut o serie de 
ocazii, ratate de înaintași, sau 
anihilate de portarul Ikono- 
mopoulos. O parte din jucă
torii greci au arătat o bună 
pregătire fizică și tehnică".

După meci, ziariștii elve
țieni aflați în tribune s-au 
întrebat, pe bună dreptate, 
cum au putut să piardă elve
țienii la scor meciul de la 
Salonic ? Formația elenă este 
de o valoare medie, și dacă 
am vrea sâ-i recunoaștem o 
calitate, aceasta este viteza de 
joc.

Toți gazetarii elvețieni sînt

de părere că echipa României 
nu poate pierde meciul de la 
București. ROMANIA VA 
PLECA IN MEXIC ! — scriu, 
în unanimitate, gazetele din 
țara cantoanelor.

După partida de marți sea
ra am stat de vorbă cu an
trenorul Petropoulos, care 
m-a rugat să nu-mi fac o pă
rere după acest joc de antre
nament cu formația din 
cerna. „Intr-un fel joci un 
amical, altfel abordezi un 
decisiv. De aceea, cred 
șansa de victorie in partida 
de duminică. Pentru noi, an
trenamentul de la Lucerna a 
constituit o bună ocazie de a 
ne menține pregătirea fizică...

Lu-

joc 
în

Paul BETSCHARD
redactor la S.I.Z.

RĂSFOIND FILELE ROMANEȘTI ALE PRELIMINARIILOR (10

Stadionul „23 August" a 
găzduit ieri dupâ-amiază ulti
mul antrenament oficial al 
lotului, în vederea partidei 
de duminică. Pe distanța a 
trei reprize de cite 30 de mi
nute. tricolorii au avut ca ad
versar pe Sirena (repriza I— 
scor 1—0, a marcat Nunweil
ler VI) și pe Electronica 
(două reprize — scor final i 
2—1. autorii golurilor — Du
mitrache și Lucescu. respec
tiv Dobrescu). Mai presus de 
scor (care nu a interesat), 
petiția generală a lotului 
oferit antrenorilor Angelo 
culescu și Emerich Vogi 
time repere de analiză în
gazul celor două zile care au 
mai rămas pînă Ia examenul 
final a) preliminariilor C.M.

Alcătuirea echipei ! RADU- 
CANU (a apărat poarta ad
verb) — SATMAREANU, 
HAI.MAGEANU. dan. de
leanu GHERGHELI (în 
repriza a doua — NUNWEIL
LER VI). DINU. DEMBROV- 
SCHI NUNWEILLER VI (in 
repriza a doua — GHERGHE- 
T.I) DUMITRACHE. LUCES
CU. In repriza a treia au fost

re
a 

Ni- 
ul- 
ră-

introduși Ghiță, Mocanu. Lu- 
pescu. Tuf an și Domide.

După cum se vede, din for
mație a lipsit DOBRIN care
— spre plăcuta noastră 
surpriză — a reluat ieri di
mineață, după o acută criză 
de lombosciatică. antrena
mentele solitar. Profităm de 
ocazie spre a evidenția public 
meritele doctorului TRAIAN 
TOMESCU. care a făcut- 
imposibilul pentru a-1 readu
ce în stare de joc pe valoro
sul nostru internațional. „Ieri
— ne sounea medicul lotului
— Dobrin era refăcut 7W%“. 
Să sperăm că duminică na
ționala noastră va putea ali
nia cuplul de mari speranțe 
Dobrin—Dumitrache l

cuu aht he pabUc. dt ft co
echipieri s eocxlucerea club-i-t.
- Ce pârere aveți Oespre me

dul de oamlnlcd 7
- Parei» decisiva. Stat con

vins c» ce vom ral .fio fi pen
tru acearta este necesar ca toate 
ionele sâ fie -mue. O părem : 
a-.enpe la tactica, fa si 
roaa de aetiiuie a Iul Di 
-..iraebe sâ fie ajutat t 
ca s» pcata fiaillza. Ei 
s» avem încredere tn for.ele 
tre fiindcă sin tem. mai 
Cred câ duminica, publico 
cum ș-a tatlmplai fl la 
cu Portugalia. !sl va aduce 
tuL Sper ca tot! amatori de t-*i 
bal au înțeles câ nu exist» per 
fectlune absolut» aid la cei rc 
mart Jucători, câ aceștia pot eres 
- uneori chiar decisiv, 
admonestări nu-1 putem 
î.-.curajârlle. mal cu se 
situaUlle $1 perioadele cr 
darul săA stimuleze, sa 
noi forte pentru a evolt 
devărate lor valoare. Sini 
câ duminică așa te va Intl

Pompiliu VINTILA

DE LA INEREPR1NDEIIEA ECONOMICA 
DE ADMINISTRARE A BAZELOR SPORTIAE

BUCUREȘTI

Meciuri amicale
Miercuri la București

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
TORPEDO KUTAISI

București este 
o interesantă 
fotbal. Echipa 

___  ___ Progresul va 
j#imi vizita unei formații din 
U.R.S.S., Torpedo Kutaisi.

Miercuri la 
programată 
partidă de , 
bucii reșteană

MINERUL BAIA MARE
C.F.R. CLUJ 1—1 (0—0)

BAIA MARE, 13 (prin te
lefon). Joi s-h disputat în lo
calitate întîlnirea amicală de 
fotbal care a opus echipei lo
cale Minerul Baia Mare for
mația de divizia A, C.F.R. 
Cluj.

locul s-a încheiat la egali
tate : 1—I (0—0). Scorul a 
fost deschis abia în min. 82 
de Bohoni (Minerul), dar oas
peții au egalat 7 minute mai 
tîrziu prin Soo.

Ir. min. 77 Marian Popescu 
a ratat o lovitură de la 11 m.

T. TOHATAN — coresp. 
principal

IN URMĂTOARELE DOUA PARTIDE
DIN 4 POSIBILE3 PUNCTE

Presiune la poarta formației oaspe. Fază din meciul România —Elveția 2—0.
Foto : N. ~ _ '

Pentru a da posibilitate unui număr cît mai mare de spec
tatori din întreaga țară fi de peste hotare să urmâiească 
meciul de fotbal România — Grecia, s-au luat măsuri pentru 
suplimentarea capacității stadionului „23 August", prin mon
tarea unor gradene speciale ia tribuna I, care oferă condiții 
bune de vizibilitate. Se atrage atenția că aceste locuri vor 
fi ocupate de posesorii biletelor din sectoarele 5 fi 42.

Spectatorii pot să-ți ocupe locurile, cu începere de la 
orele 10,00, folosind căile de acces stabilite pentru sectoa
rele respeclive.

Se reamintește că la acest meci sînt valabile următoarele 
carnete eliberate de C.N.E.F.S. ți vizate pe anul 1969 : maro 
și albastre în piele, la tribuna „0", precum si roșii in derma- 
tin, însoțite de tichetul de rezervare a locului la „masa pre
sei" pentru meciul respectiv.

UN SPECTACOL CONDIȚIONAT
DE REZULTATUL JOCULUI CU GRECIA

Teatrul de revistă și co
medie „Ion Vasilescu“ inten
ționează să monteze specta
colul „Fotbal 
a contractat 
cu libretiștii 
che și Ciupi 
mai sub rezerva calificării e- 
chipei noastre naționale în 
turneul final de la Mexico...

Optimiști, cei doi autori 
s-au apucat de lucru, fără să

Mexico 70“. El 
acest spectacol 
George Mihala- 
Rădulescu, nu-

mai aștepte rezultatul de du
minică în ultima partidă. 
Grecia... Ei scontează, ca 
milioanele de suporteri 
fotbalului, pe calificarea 
chipei

„La 
tacol, 
invita 
lei noastre l“, ne-au declarat 
cei doi autori.

noastre reprezentative, 
premiera acestui spec- 
dedicat fotbalului, vom 
întregul lot al naționa-

DRAGOȘ

D
I — por- 
comentatl 

nostru

upi „runda 
tugheză’, 
in numărul 
anterior, a urmat ac
tul do! al „campa
niei mexicane", jocul

cu reprezentativa Elveției. Sco
rul — 2—0 pentru tricolori — 
realizat prin punctele Înscrise 
da cel do! Dumitrache si

Domide, ambii cu capul, am
bii înaintați centrali, ambii 
tineri, ambii blonzi, Însemna, 
intr-un fel, „de doi bani spe
ranță" pentru tricolori care, 
față de Lisabona (27.oct.1968), 
evoluaseră intr-o formulă de 
echipă Îmbunătățită. Din for
mație plecase prematur (din 
vina lui) Coman, dar sosise

timp — Du-

ceea ce avea

în schimb — la 
mitrache...

O mostră de 
să înserpne înaintașul dina-
movist pentru echipa noastră 
națională, el o expusese con
vingător și... simbolic încă de 
la începutul anului (15 ianua
rie 1969) în celebrul „templu" 
al Wembley-ului, la o concu
rență de^ nivel mondial cu un 
Jackie 
Moore.

Și a 
cia, de 
neuitat 
a Însoțit echipa noastră națio
nală in vestita Atenă. Dea
supra Acropolei soarele așe
za nimb și mai strălucitor 
Parthenonului, dinspre mare 
venea o briză binefăcătoare la 
orele călduroase ale amiezii. 
Zile superbe și chinuitoare în 
același timp. ' 
ce ? Pentru că, 
echipa noastră 
năse de mult 
plasare (intr-o 
ficială, desigur), și pentru că, 
pe de altă parte, formația gaz
dă se prezenta la partidă au
reolată de o frumoasă victorie 
(4—2, Atena, la 11 decembrie 
1963) asupra învingătorilor noș
tri, fotbaliștii portughezi. Toa
tă lumea de aici, ziariști și 
oficiali, intreținea, flecare In

Charlton și un Bobby

venit meciul cu Gre- 
la 16 aprilie. Zile de 
pentru cronicarul care

Chinuitoare de 
pe de o parte, 
nu mal adu- 

puncte în de- 
competlție o-

felul lui, o atmosferă de apo
calips. în ziua sosirii echipei 
pe pămînt grecesc, ziarul „At- 
letiki Iho“ scria cu litere mari 
de o șchioapă, în titlu : „Ro
mânii se tem" ; același ziar 
publicase și sumele (exorbitan
te, ca și acestea anunțate pen
tru meciul de duminică) pro
mise fotbaliștilor greci în caz 
de victorie.

Ce a fost pe „Karaiskakis’’ 
se știe. La început, încurajați 
frenetic de 40 000 de specta
tori, Sideris, “ 
comp, s-au năpustit, 
mente, spre buturile apărate 
de Răducanu. Dar atacurile 
gazdelor, dirijate cu precădere 
frontal, s-au izbit de fiecare 
dată de Dan și de Boc, sus
ținuți la nevoie de mijlocașii 
Ghergheli și Dinu. Apoi, trep
tat, românii au echilibrat jo
cul, acțiunile lor mai lucide 
și mai bine lucrate creînd me
reu derută la poarta lui Iko- 
nomopoulos. Și astăzi păstrez 
clară în față Imaginea fazei 
de gol creată magnific de Du
mitrache în ultimul minut al 
primei reprize, cînd înaintașul 
român a semănat pe 
4—5 adversari, printre 
și... portarul. Numai o fentă 
în plus, care a permis unui 
apărător să pună o contră, in 
extremis, s-a opus deschiderii 
scorului.

La sfîrșitul partidei (înche
iată cu scorul de 2—2) cînd 
Dumitrache îl „executase’* de 
două ori pe Ikonomopoulos, 
făcîndu-1 șah-mat 
șuturi-volâ, 
înaintaș al 
părea rău 
în min. 45. 
tuturor — 
conducători, 
greu înfrînatâ : dintre cele pa
tru competitoare ale grupei, 
reprezentativa noastră obținu
se primul punct într-o parti
dă disputată în deplasare. Cînd, 
noaptea tîrziu, s-a 
victoria elvețienilor 
portughezilor — Ia Porto — 
un sentiment de tristețe și-a 
făcut loc vrînd, nevrînd, prin
tre membrii delegației noastre. 
O echipă, aceea a Portugaliei, 
era aproape scoasă din cursă, 
dar o alta, aceea a Elveției, 
emitea de-acum veleități.

Desigur, pină la ora... Lau- 
sanne-ului.

G. NICOLAESCU

Papaioanou et 
literal-

drum, 
care

prin două 
numai tînărului 

naționalei îl mai 
de ocazia pierdută 
In cabină, bucuria 
jucători, antrenori, 

ziariști — era

aflat de 
asupra



„EXPLICAȚIA IZBlNZILOR ATLETISMULUI AMERICAN:
COPIII Șl JUNIORII..."

Interviul nostru cu dl. DANIEL FERRIS, membru al Consiliului I.A.A.F.

Ce! de al XXIV-lea Congres al 
Comitetului european de atle
tism, găzduit recent de Capitala 
României, a prilejuit — alături 
de alte 25 de prezențe ale conti
nentului nostru — =i participarea 
unei delegații a federației ameri
cane de specialitate. delegație 
condusă de dl. Daniel Ferns, 
membru în Consiliul Federației 
internaționale de atletism amator 
(I.A.A.F.).

Solicitat să ne acorde cîteva 
minute, venerabilul nostru oaspe
— în vîrstâ de aproape 80 de 
ani. personalitate de marcă a 
universului atletic contemporan, 
a avut gentilețea să ne primeas
că, jovial șl îndatoritor, în apar
tamentul pe care-i ocupa la ni
velul al V-lea al hotelului 
„Athen6e Palace*, răspunzind cu 
amiciție întrebărilor noastre.

Ba mai mult. înainte de a par
curge obișnuitul, și intr-o mare 
măsură, obositorul „traseu- al in
terviului clasic — purtat fără ex
cepție, de la întrebare la răspuns
— dl. D. Ferris ne-a dat o mină 
de ajutor, deschizînd însuși dom
nia sa o discuție ce avea să du
reze mai bine de jumătate ceas :

— Dintru început, aș vrea să 
transmit prin intermediul dv. un 
cald salut, de mulțumire, organi
zatorilor acestui Congres atletic 
de selectă participare — organi
zatori care, sînt edificat pe de
plin, au depus toate strădaniile 
pentru ca toți oaspeții București
lor sd se simtă excelent în aceste 
zile. Tin să adaug că din această 
primă vizită în România duc 
peste Ocean Impresii dragi ochiu
lui șl. mai ales, inimii : orașul 
este minunat, cald, oame
nii — zlmbitorl șl îndatori
tori. Eu, ca și ceilalți colegi ai 
delegației americane, rămln cu 
certitudinea că trebuie — da. da, 
trebuie — să mai vizitez o dată, 
poate mal pe îndelete, această 
frumoasă țară. Cu aceasta, am 
terminat... Vd ascult...

Evident, o asemenea invitație 
nu putea fi ratată, așa că Q-im 
ezitat nici un moment :

— După cite știm, domnule 
Ferris zilele acestea s-a per
fectat, pentru august 1970, la 
București, o întîlnlre atletică 
feminină România — S.U.A. 
Acest fapt, cit șl acela — mal 
important, poate — că propu
nerea respectivă a venit din 
partea delegației americane 
reprezintă pentru noi o nou
tate și, dacă vreți, o... sur
priză. o surpriză agreabilă. 
Ne puteți furniza, oare, unele 
amănunte suplimentare In a- 
ceastâ chestiune ?

— Intr-adevăr, lansînd, din par
tea federației atletice americane, 
propunerea aceasta, am observat
— attt printre delegații romănl 
cit, mal ales, printre cei străini — 
o oarecare surprindere. Surprin
dere care mă miră l De ce ? 
Dlntr-un motiv foarte simplu : 
la ora actuală în lumea atletică.

ÎN COMPETIȚIILE EUROPENE DE BASCHET

Dinamo (m) și Rapid (i) s au calificai in turul II
RAPID—HAPOEL TEL AVIV 

83—51 (41—22)

învinse în primul meci la 
Tel Aviv (59—60), feroviarele 
au luat în serios partida re
tur desfășurată aseară în sala 
Floreasca și, după 10 minute 
de joc, aveau un avantaj sub
stanțial (25—10). Hapoel, doar 
cu 3 baschetbaliste mai va
loroase (Rachel Taub, Noa 
Lifshitz și Noga Rotemberg) 
nu a putut face față mult 
mai experimentatelor Eva 
Ferenc2, Anca Racoviță, Irina 
Vasilescu, Dorina Suliman și 
Georgeta Ivanovici. Astfel că, 
la sfîrșitul celor 40 de mi
nute, rapidistele au obținut 
victoria la un scor catego
ric: 83—51.

Prin succesul realizat. Ra
pid s-a calificat în turul II 
al „C.C.E.", în care va în- 
tîlni pe campioana Franței, 
Club Vniversitaire Clermont- 
Ferrand.

întrebat ce părere are des
pre evoluția echipei sale in 
„C.C.E.", antrenorul învingă
toarelor, Sigismund Ferencz, 
a spus: „In primul tur am 
realizat calificarea fără pro
bleme. In următorul, insă, 
va fi mult mai dificil, de
oarece franțuzoaicele au pro
gresat mult în ultimul timp. 
Cu toate acestea, sper ca e- 
chipa mea să ajungă mai 
departe".

Paul IOVAN

DINAMO BUCUREȘTI — 
PARTIZAN TIRANA 95—76 

(48—37)

Echipa masculină Partizan 
Tirana a fost o surpriză plă
cută pentru publicul prezent 
pentru a vedea întrecerea 
dintre această formație și 
campioana țării noastre, Di
namo. Intr-adevăr, practicînd 
un joc tactic rapid, avînd în 
Fagu un excelent realizator 
și în Pellumbi un coordonator, 
inteligent, baschetbaliștii al
banezi au ținut în șah timp 
de 10 minute echipa româ
nă, conducted, de altfel, cu

TURNEUL DE VOLEI 
DE LA PRAGA

La Praga a început un tur
neu internațional masculin de 
volei la care participă selec
ționatele studențești ale Ita
liei, României, U.R.S.S. și Ce
hoslovaciei. în primul joc, e- 
chlpa U.R.S.S. a învins cu 
scorul de 3—2 (—14, 8, —4, 
11, 8) formația Italiei.

România este consi
derată o forță de 
prima mină. Peneș, 
Vlscopoleanu, Ma- 
noliu, Silai — ca să 
citez doar primele 
nume venite in
minte — tint un
suport, ca sd zic 
așa, material sufi
cient. Cum popoa
rele noastre slnt 
recunoscut prietene, 
și cum atletismul, 
ca orice sport de 
altfel, consolidează 
asemenea legături, 
am crezut de cu
viință că o între
cere ca cea de care 
pomeneați ar fl deo
sebit de utilă pen
tru ambele echipe, 
deopotrivă prin pris

ma concursului, stricto sensu, cit și 
prin aceea al schimbului de ex
periență, al cunoașterii reciproce.

De aceea, propunerea ml se 
pare absolut normală — poate la 
fel de normală, pe cit de... anor
mal ar fi fost, poate, să ne între- 
cem Intr-un meci atletic mascu-
lin, capitol la care cred că am 
fi învins mai ușor.

Și dacă tot mi-ați pus această 
întrebare, țin să remarc, cu bucu
rie. adeziunea sinceră, a forului 
român la ideea noastră. Deci, nu 
ne râmine decit să ne reintllnim 
— alături de stelele atletismului 
nostru — in prima sâptâmînă a 
lunii august *70...

— Mulțumlndu-vâ pentru bu
nele cuvinte la adresa fetelor 
noastre, am dori să schimbăm 
— cu vota dv. — aria discu
ției. solicitindu-vâ cîteva răs
punsuri privitoare la atletis
mul american. Mal exact spus, 
am vrea să ne precizați unde 
credeți câ se află secretul 
superiorității atit de evidentă 
la ultima Olimpiadă, a atle
tismului american față de cel

„Să privim eu tncred»-e înainte, spre vd'a lui 197G, cind atle
tele noastre vor veni la București să înfrunte fetele din 

România?
DANIEL FERRIS

al bâtrtnel Europe ?
— Știu eu 1 Dumneavoastră vor

biți despre o superioritate eviden
tă a atletismului nostru. Poaze 
aveți dreptate ; poate n-ăve;^ 
Intrurit Europa — no ao« 
dală pentru țările din partea, el 
centrală fi estică — 3 progresa: 
mult în ultimii ani. Recentul 
meet de la Stuttgart, deși fără 
totală putere de generalizare, a 
demonstrat acest progres^. Dar, 
să vă răspund ia întrebare : atle
tismul nostru, dincolo de o bund 
bază materială, se bucură de o 
minuțioasă organizare, tn spada. 
fn ceea ce privește munca eu 
juniorii șt copUL Zic In tpec-a.,
pentru cd nvil pe—
formanse. ccess laent m roca- 
zeazi. stm coamru. ta și-
ru, lumM_

— In ea ecnrA

13—10 (min. 6) și 19—18 (min. 
8). Apoi, treptat. datorită 
unei apărări mai prompte, 
dar și unui atac mai bine or
ganizat și mai incisiv, dina- 
moviștii au luat inițiativa. In 
repriza secundă, cind soarta 
meciului era pecetluită și 
calificarea campionilor ro
mâni asigurată partida nu a 
mai interesat decit prin spec
taculozitatea caracteristică a- 
cestui sport, calitate care nu 
a lipsit, ba, dimpotrivă, a- 
plauzele la scena deschisă a- 
dresate unor acțiuni de toa
tă frumusețea fiind o bine
meritată răsplată pentru am
bele formații. Scorul final de 
95—76 (48—37) pentru Dina
mo a fost realizat de ALBU 
20. HANEȘ 14, DRAGOMI- 
RESCU 21, Cernea 6, Bradu 
2, Săuca 7, Giurgiu 11, Viz- 
ner 12, Mazilu 2 pentru gaz
de, respectiv FAGU 35, PEL
LUMBI 10, Bektehsi 6, Boshn- 
jaku 2, PALI 14, Grlnaj 3, 
Permeti 6. Au condus bine 
L Uyguci (Turcia) și G. Vinc- 
ze (Ungaria).

D. STANCULESCU

Halterofilii italieni 
au sosit in Capitală

A fost alcătuită echipa României

In vederea meciului de slmbătă

Ieri, la prînz, cu un avion 
al companiei ALITALIA a 
sosit în Capitală echipa de 
haltere a Italiei, care va în- 
tilni mîine după masă repre
zentativa României (ora 17 
— sala de cultură a sectoru
lui IV — cartierul Vitan).

Pe aeroport, sportivii ita
lieni au fost întîmpinațl de 
reprezentanți "al federației 
de specialitate, antrenori și 
halterofili. La sosire, antre
norul federal al selecționa
tei italiene, Ermani Pignati 
ne-a declarat că întrecerea 
se anunță echilibrată, dar 
speră totuși într-o victorie la 
limită. Iată echipa pe care 
o vor alinia oaspeții noștri 
(în ordinea categoriilor) : 
Gaetano Tosta, Pepino Tanti, 
Anselmo Silvino, Salvadore

munca cu juniorii și copiii T
— în primul rind, o urmărire 

atentă, chiar încăpățînată, a po
sibilităților lor de progres. Ast
fel, în S.U.A. se organizează 
anual campionate naționale — 
susținute materialicește de către 
Uniunea de atletism amator — 
A.A.U, (n.n. — denumirea federa
ției americane de specialitate) și 
nu, ca în alte țări, de către stat 
— ale copiilor, începind de la 8 
ani, pe două categorii de virată: 
8—12 șl, respectiv, 13—15 ani. 
Orice element remarcat la un 
asemenea concurs — fie că este 
vorba de o întrecere la nivel de 
școală, oraș, district, stat sau 
chiar nivel federal — este urmă
rit cu atenție, și îndrumat mai 
tirziu 8pre acel colegiu sau acea 
universitate unde s-ar putea dez
volta mai rapid.

— Trebuie să deducem de 
aici că universitățile ameri
cane — despre care, In gene
ral, se știe că sint centre 
sportive de performanță — 
sînt specializate pe anumite 
probe, slnt. de exemplu, pro
filate unele pe sărituri, altele 
pe sprint T!

— Mai puțin pe probe, șl mai 
mult pe sporturi ! Astfel, univer
sitățile din statul Indiana sint 
renumite pentru performanțele în 
materie de înot, în timp ce Ca
lifornia de Sud, Oregon ți, în 
ultima vreme. Universitatea Wa
shington dețin primatul în atle
tism, cu o oarecare specializare — 
cum vă place s-o numiți — a ca- 
Ufornienilor în materie de aler
gări. De fapt. în California de 
Sud te află, fn prezent, angajați 
cei mal renumițl antrenori și 
teoreticieni în materie de atle
tism care, dincolo de munca lor 
cotidiană, redactează un sâptă- 
mtnal de specialitate, foarte inte
resant — UU-S.C.“ (n.n. de la 
University of South California).

Si mai am o explicație vizavi 
de întrebarea dumneavoastră :

dorința da mișcare a cetățeanului 
amemcan. oprimat de mecaniza
rea ș: automatizarea vieții con
temporane. la no; aceaștd
/iUMOfie a luptei împotriva se
dentarismului : dacă vrei sâ fll 
sanâtcs. la—Tă. fă gim-
mstlcă !

Și cum noi, ca părinți — la fel 
ea și părinții noștri la rindul lor 
— ne deprindem copiii eă iubeas
că. aproape tnstincr^, mișcarea 
In aer iibcr, ba chiar U ducem 
de mină la stadion aau la pierind. 
nu-i greu, zsc eu. ca la un popor 
adt de numeros c-~ e cel ame- 
mcan, să răsară la e tira ani 
citeva teri, ba citeva rute
da cclece. Caca ca sixs «za oa 
foot Paaei Cc.-too, B--

rvcxx r. c-;x
— Fe=su e* « rem vcctso. 

dcranaf rem». --am ragă M

DINAMO MOSCOVA — 
RAPID 91—68 (43—38)

A doua partidă a baschet- 
ballștllor .-roșcovi;4, a fcst 
susținută te com par: a rapi- 
diștilcr bucureșteot La fel ca 
și în meciul cu cas-
pețH nu «-au putut distanța 
de adversarii lor deci: te 
repriza secundă.

In primei 20 de minute, 
Cr. Popescu, CzeL Stănescu și 
Predu’.ea au pus destule pro
bleme valoroșilor lor parte
neri de întrecere. în repriza 
a n-a, însă, sovieticul Baia- 
șov a dat un adevărat reci- 
taL A impresionat ușurința 
cu care arest jucător înalt 
de 2,03 m se deplasează, sare 
și tnînuiește balonul contri
buind substanțial ia ridicarea 
proporțiilor scorului.

• Astăzi se dispută te sala 
Floreasca (ora 19) meciul de 
baschet Politehnica Bucu
rești — Universitatea Cluj, 
restanță din etapa I a di
viziei feminine A.

Landani, Dino Turcato, Da- 
niello Carlo și Roberto Vez- 
zani.

★
Și federația de speciali

tate din România a anunțat 
lotul care va fi opus echipei 
Italiei. în ordinea categori
ilor : Emerich Covaci, Vasi- 
ie Bădescu, Tudor Vasiie 
(Dragoș Nicuiescu), Dumitru 
Constantin (Fiți Balaș), Ște
fan Pintilie, Gheorghe Tele- 
man și Gheorghe Mincu. 
După cum se vede, din lot 
lipsesc doi titulari : Zoro 
Fiat și Victor Rusu (acciden
tați), iar prezența Iul F. Ba
laș este incertă. Aceste in
disponibilități vor îngreuna și 
mai mult misiunea echipei 
noastre. 

ne spuneți care este atletul 
sau atleta care se bucură 
acum în America de cea mal 
mare simpatie.

— Of, greu de spus... în gene
ral, cei mai simpatizați par a fi 
sprinterii — mai ales Carlos și 
Evans — poate pentru că publi
cul ...n-are timp prea mult să-i 
vadă 1 Mie personal, însă, îmi 
place Dick Fossbury I

I-am mulțumit domnului Daniel 
Ferris pentru amabilitate. nu 
înainte de a-i aminti că nutrim 
toate speranțele să ne revedem la 
anul, tot la București, la meciul 
atletic feminin România—S.U.A.

Ovidiu IOANIȚOAIA

..GUARDIAN' -
PE TERENUL

Turneul pe care-1 Întreprin
de in prezent in Marea Bri- 
tanie reprezentativa de rugby 
a Republicii Sud-Africane a 
gtirnit vii proteste in cercurile 
opiniei publice engleze, care 
se pronunță împotriva politi
cii rasiale promovate de gu
vernul de la Pretoria. Meciu
rile la care au participat rug- 
byștii sud-africani s-au des
fășurat in prezența poliției, 
ca urmare a demonstrațiilor 
împotriva apartheidului ce au 
avut loc in toate localitățile 
pe unde au trecut. In legă
tură cu aceasta, ziarul „Guar
dian", care apare la Manches
ter, scrie următoarele:

„Circumstanțele, aproape de 
clandestinitate, in care Spring
bok» au foit nevoiți sd joace 
primul meci din turneul lor 
(cu echipa Universității Ox
ford n.r.) sint un rezultat al 
forței sentimentelor din Marea 
Britanie împotriva aparthei
dului in tport. Cind meciul a 
luat tfirții. mișcarea anti- 
apartheid si-s exprimat punc
tul de vedere. Această poziție 
va fi reafirmată mereu.

După cum era prevăzut, au 
fot: reînviate învinuirile pri
vind .introducerea politicii in 
sport*. Cei care le-au reînviat 
au ales o cale greșită. Nu gu
vernul britanic sau mișcarea 
anti-apartheid te amesteci in 
tport, ei guvernul Africii de 
Sud. Guvernul tud-african, cu 
adeziunea ta fanatici la teo
ria supremației. unei rase, este 
acel* cere n einfecet in 
intreaga bază a sportului din 
acea țari. Nu se poate repeta 
mereu ci Springbok, nu con
stituie o echipi a Africii de 
Sud, ci numai o echipă selec
ționată dintr-o mică minori
tate rasială. De altfel, in ac
tualele condiții, guvernul tud- 
african nu ar admite un tur
neu al unei echipe engleze 
care ti includă jucători de cu-

• Alte rezultate din cupele europene • Benfica învinsă cu 3-0 • Legia 
Varșovia a obfinut victoria in ultimele minute Juventus Torino

întrecută in Berlinul Occidental
Cu excepția partidei dintre 

Srandard Lîege și Real Madrid 
(CC.E.), celelalte jocuri ale 
turului din optimile de finală 
ale „Cupei campionilor eu
ropeni" și „Cupei cupelor" 
s-au încheiat miercuri seara. 
La 26 noiembrie, după dis
putarea meciurilor retur, vom 
cunoaște echipele calificate în 
sferturile de finală.

Prin prisma întîlnirilor de 
miercuri, cu mici excepții, 
calificările pentru etapa ur
mătoare sînt deschise. Ne re
ferim la acele jocuri unde 
scorurile au fost strînse. Se 
pare însă că trei formații (Di
namo Kiev, Ferencvaros Bu
dapesta și Benfica Lisabona), 
învinse miercuri seara, pot 
spune adio întrecerilor din 
actuala ediție a C.C.E.

In ..Cupa cupelor", Goztepe 
Izmir, Manchester City, Levs- 
ki-Spartak Sofia, victorioase

Echipa de haltere a Italiei, la sosirea pe aeroportul Băneasa

Foto I B. GABRIEL

ÎN „C.C.E." 
LA BASCHET
In „Cupa campionilor euro

peni" ia baschet, la Belgrad 
s-au întîlnit, în meci retur, 
formațiile masculine Steaua 
Roșie Belgrad și Sparta Ber- 
trange (Luxemburg). Gazdele 
au cîștigat cu 129—84 (59—36), 
calificindu-se pentru turul ur
mător (au învins și în primul 
joc, cu 112—92).

La Ankara, în cadrul ace
leiași competiții, Galatasaray 
a dispus cu 70—49 (34—23) de 
E.K.E, Viena.

La Coimbra s-a disputat re
turul meciului dintre forma
ția locală Academica și echi
pa franceză Clărmont Fer
rand. Baschetbalistele fran
ceze au terminat învingătoa
re cu 109—28 (53—18) și s-au 
calificat pentru turul următor 
al competiției (in primul joc 
cîștigaseră cu 121—20).

DIN PRESA STRĂINĂ

..APARTHEIDUL 
DE RUGBY'

loara. Abia vara trecui am 
avut exemplul refuzului Afri
cii de Sud de a accepta e- 
chipa de cricket a Marii Bri
tanii, care includea pe jucă
torul de culoare Basil EX Oli
veira. Pentru cceit motiv, daci 
nu pentru altul, echipele tud- 
africana nu trebuie ti fia in
vitate aicL Si tot pentru acett 
motiv, guvernul englez a iri
tat mai multă griji decit Fe
derația de rugby, punind la 
d it poziție un teren de rezervi 
pentru meciul de ieri.

Ette adevărat, detigur, ci 
sportul nu este tingurul lucru 
implicat. Protestul a fost pro
vocat de aplicarea segregației 
rasiale în sport, dar el este 
legat, în mod inevitabil, nu 
numai de sport. El a devenit 
un protest împotriva întregu
lui sistem de organizare a so
cietății sud-africane. Iar el 
este un protest ce se extinde 
mult mai departe de acea 
parte a publicului care te pre
ocupă de politică. Multe per
soane al căror intere/ primar 
se află in sport sint tot atit 
de preocupate de caracterul 
inuman al segregației rasiale. 
Demonstranții au considerat 
necesar să-și facă simțită pre
zența, la fel ca mulți jucă
tori care l-au urmat pe John 
Taylor in refuzul său de a 
participa la meciurile cu sud- 
africanii.

Vizita jucătorilor sud-afrl- 
câni ar putea servi unui scop 
util dacă, atunci cind se vor 
înapoia acasă, vor relata co
legilor lor albi cit de izolate 
sînt in fața oamenilor Africa 
de Sud și apartheidul. Nu 
mulți din minoritatea condu
cătoare a Africii de Sud că
lătoresc peste hotare. Pentru 
cei care o fac insă, nu trebu
ie si mai existe nici o îndo
ială cu privire la sentimentele 
existente față de tipul lor de 
societate.-'

la scoruri concludente, se pot 
considera în sferturile de fi
nală.

16-zecimile „Cupei euro
pene a tirgurilor" nu s-au în
cheiat După Dinamo Bacău, 
calificată te optimi, o a doua 
formație rămasă în cursă 
printre cele 16 este echipa 
engleză Southampton. în par
tidele de miercuri seara n-au 
lipsit surprizele: „Inter" a 
părăsit învinsă terenul ia Ros
tock (1—2), car poate reface 
handicapul Ia Milano. F. C 
Carl Zeiss Jena a dispus cu 
2—0 de formația lui Riva 
(Cagliari) și, cu un joc pru
dent în retur, poate realiza 
calificarea. în Berlinul occi
dental. Juventus a fost între
cută de Hertha (1—3) și, ca 
atare, nu este exclus ca „bă- 
trîna doamnă" să părăsească 
întrecerea.

Iată acum celelalte rezul-

CONCURSUL
DE LA

La Baku s-a desfășurat un 
concurs internațional de a- 
tletism la care au participat 
sportivi din Irak, Ungaria, 
România, Cehoslovacia, Po
lonia și U.R.S.S. Proba femi
nină de săritură ih înălțime a 
fost cîștigată de Nina Brințe- 
va (U.R.S.S.) cu 1,75 m, iar 
cursa masculină de 400 m 
plat de sovieticul Savciuk, 
cronometrat în 48.2. Sportivul 
român Gheorghe Monea a o- 
cupat locul 6 cu 49.5. Sprinte
rul irakian Sami Aii Cianiaș 
a cîștigat cursa de 100 m în 
10,4, timp realizat și de so
vieticul Korneliuk, clasat pe 
locul secund. Proba de sări
tură cu prăjina a revenit 
sovieticului Bliznețov cu 4,60 
m. Pe locurile 2—3 (cu ace
lași rezultat) s-au clasat Ka- 
rankevici (U.R.SJS.) și Cristian 
(România).

La 20 noiembrie, orașul Belgrad va găzdui meciul masculin, 
de baschet dintre echipa Iugoslaviei și Selecționata Europei, 
Din formația Continentului vor face parte, printre alții, 
Paulauskas, Belov, Voinov (U.R.S.S.), Luyk, Rodriguez, Buscato 
(Spania), Lopatka (Polonia), Zednicek, Zidek (Cehoslovacia) și 
Dimov (Bulgaria). Iată-l, în fotografie, pe Paulauskas în plină 
acțiune cu prilejul unui meci în compania celebrei formații 

americane „AU Stars"

LESTER PIGGOTT IARĂȘI VICTORIOS
NEW YORK, 13 (Agerpres). 

— Calul britanic „Karabas", 
călărit de celebrul jocheu Les
ter Piggott, a cîștigat, pe hi
podromul din Laurel, cursa 
clasică de galop, Marele Pre
miu „Washington D.C. Inter
national". „Karabas" a par
curs distanța de 2 400 m în 

tate ale meciurilor de miercuri 
seara

.CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI"

CELTIC GLASGOW — 
BENFICA LISABONA 3—0 
(2—0). La meci au asistat 
80 000 de spectatori. Golurile 
au fost marcate de Gemmel, 
Wallace și Hood.

LEGIA VARȘOVIA — ST. 
ETIENNE 2—1 (0—1). Oas
peții au condus pînă în min. 
77 prin golul înscris de Re- 
velli în min 38. Polonezul 
Pesko a egalat cu 13 min îna
inte de final, iar ta min 83 
Dejna a înscris golul victo
riei

.CUPA CUPELOR"
OLYMPIQUE MARSEIL

LE — DINAMO ZAGREB 
1—1 (1—0). Gazdele au des
chis scorul în prima repriză 
prin Loubet, iar egalarea a 
survenit în min 80 prin punc
tul marcat de iugoslavul Cer
cel.

GOZTEPE IZMIR — CAR
DIFF CITY 3—0. Au înscris 
Servi, Erhan, Nielsen.

LIERSE — MANCHESTER 
CITY 0—3 (0—3). Golurile au 
fost marcate de Lee (2) și Beli,

NORRKOPPING — 
SCHALKE 04 0—0.

.CUPA EUROPEANA 
A TIRGURILOR"

HERTHA — JUVENTUS 
TORINO 3—1 (2—1). Anas

• laBC-mBC-mEX-mrx-
• La Brisbane, atlețll austra

lieni au obținut cîteva rezultate 
remarcabile : 5 000 m O’Brien
13:42,4 (locul s Ron Clarcke - 
13:48,2) ; s mile Clarcke 13:21,0 
(O’Brien a ocupat locul 2) ; tri
piusalt McGrath 16,44 (May, lo
cul 6 la Ciudad de Mexico, a 
ocupat locul secund cu 16,39) ; 
880 yarzl Doubell 1:48,5 ; 220 y 
Wilson 20,9 : 3 000 m obstacole 
Manning 8:37,0 ; înălțime Peckham 
1,12 ; lungime May 7,81.
• După disputarea a 14 runde, 

m turneul zonal de «ah de la 
Portlmao continuă să conducă 
marele maestru cehoslovac Fllip 
cu 11 ■/• p. urmat de GUgorici 
(iugoslavia) - 11 p., Mlnlcl (Iu
goslavia), Levy (Scoția) - lOVip,. 
Mariottl (Italia), Boboțov (Bul
garia) - 10 p. etc.
• Cursa clcllstă cu antrena

ment mecanlo dotată cu .Marele

ATLETIC
BAKU
Alte rezultate : 400 m (f) i 

Valentina Ciciaeva (U.R.S.S.) 
— 57,5 ; disc (m) : Tegla (Un
garia) — 59,9 m ; tripiusalt i 
Zimovșcikov (U.R.S.S.) —.
15,47 ; înălțime (m) î Maior 
(Ungaria) — 2,08 m.

Handtialiștiî juniori 
Învingători la Potsdam

In continuarea . turneului 
pe care îl întreprinde în R. 
D. Germană, echipa masculi
nă de handbal (juniori) a 
României a întîlnit la Pots
dam selecționata similară a 
R. D. Germane. Tinerii hand- 
baliști români au obținut vic
toria cu scorul de 17—14 
(6-7).

2:27,0, urmat îa o lungime da 
„Hawaii" (S.U.A.), ia o lun
gime și trei sferturi de „Ale
xander" (S.U.A.) și ia 2 lun
gimi de „Hitchcock" (R.F.G.). 
De remarcat că Piggott a cîș
tigat și anul trecut această 
importantă cursă, cu calul ir
landez „Sir Ivor".

tas! a deschis scorul pentru 
formația italiană, dar în con
tinuare gazdele au înscris de 
trei ori, prin Gayer, Witt și 
Stefenberger.

SOUTHAMPTON — GUI
MARAES 5—1 (1—0). După 
ce primul meci s-a încheiat 
la egalitate (3—3), în meciul 
retur fotbaliștii englezi au 
obținut o victorie categorică, 
calificîndu-se pentru etapa 
următoare. Golurile au fost 
marcate de Davies, Gabriel, 
Shannon (2), Costeado (auto
gol), respectiv Ademir.

V.Î.B. STUTTGART — NA
POLI 0—0.

In „Cupa Europei Centrale": 
Vasas Budapesta — Vardar 
Skoplje 1—1 (returul la 
Skoplje, la 26 noiembrie).

Deschiderea sezonului 
de patinaj viteză

Sezonul de patinaj viteză 
în U.R.S.S. a fost deschis cu 
un interesant concurs desfă
șurat pe patinoarul din Sver
dlovsk. Iată cîștigătorii pro
belor j 3000 m feminin : Ta
tiana Șelehova 5:12,0; 1000 
m feminin : Evghenia Nelepa 
1:41,0 ; 1500 m bărbați : Gu
sev 2:15,7; 5 000 m: Suren- 
jav (R. P. Mongolă) 8:23,7 ; 
500 m bărbații Lîceaghin 
42,4.

premiu al Europei”, desfășurată 
pe velodromul din Dortmund, a 
fost cîștigată de sportivul vest- 
german Hans Junkermann. Pe 
locul secund s-a clasat olandezul 
Joop Oudkerk, iar locul trei a 
fost ocupat de Dieter Kemper 
(R. F. a Germaniei). Cei doi 
concurențl belgieni - Theo Ver- 
schueren șl Leo Proost - au 
abandonat ta cursul ultimei man-

• Scorul etapei a 6-a a cam
pionatului masculin francez de 
baschet a fost realizat de for
mația Le Mans, care a învins pe 
teren propriu cu 100-87 echipa 
Antibes. Alte rezultate : Denaln- 
Tours 82—80 ; Radng —Bagnolet 
87-76 ; Nantes - U. C. Paris 
78-69 ; Vlleurbanne - Roanne 
68-5j ; Toulouse - Vichy 69-63. 
In clasament conduce Le Mans 
cu 17 p. urmată de Vlleurbanne 
tl Vlchy cu 16 p. etc.


