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U.T.A. N-A TRECUT DE HOPUL... DOBRIN

LUPTĂTORII
SE ÎNTORC

ASTĂZI
Luptătorii români partici

pant la campionatele mondiale 
de la Edmonton (Canada) se 
întorc astăzi în Capitală fiind 
așteptați pe Aeroportul Inter
național Otopenl, ta jurul o- 

rei 17.

• Farul a eclipsat
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Dl. \ Werner Boehle, 
al comisiei tehnice 
ne vorbește despre i

ROȘU
Bacăuiulie): 

ziarul
Ba-
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membru 
a F.I.C.,

Oradea — renasc spe-

necruțător din afara careului 
deni, in plasa porții lut Gornea.

REZULTATE TEHNICE

In minutul 44, Dobrin semnează 
mare

primul său gol in meciul cu U.T.A. : șutul 
va expedia mingea, printre apărătorii ară-

Foto : A. NEAGU

1 Marele maestru Internațional 
Florin Gheorghiu pleacă astăzi 
spre Argentina pentru a parti
cipa la turneul internațional 
șah de Ia Buenos Aires.

După aceea el va face o 
zită ta S.U.A. fiind invitat 
campionatul național (open) 
Statelor Unite.

cu cine
te-nsoțești

s I
I

FLORIN GHEORGHIU ranfele, la lași — din

nou îngrijorare

ANDIÎfl RțDDlESCD
A RENUNȚAT LA ARBITRAJ!

Ieri ne-a vizitat la redacție cu
noscutul arbitru internațional 
ANDREI RADULESCU — „refe
ree"-ul român care a condus 
jocuri în cadrul turneului final 
al campionatului mondial din 
Mexic. Printre altele, el ne-a fă
cut cunoscută hotărtrea sa de a... 
pune fluierul în cui. Un sfîrșit 
de carieră frumos. Personalitatea 
șl activitatea » arbitrului Andrei 
Rădulescu au însemnat — trebuie 
să recunoaștem — un moment 
important în activitate# cavaleri
lor fluierului din țara noastră.

CONSTRUCȚIILE 
OLIMPICE

PENTRU ÎNTRECERILE 
DE CAIAC-CANOE 

SI CANOTAJ
Complexul nautic de la Sliln- 

chen va fl terminat Ia sfîrșltul 
acestui an, iar in 1971 — prima 
regată internațională.

Teașcă la Fenerbahce ? !
După cîte sîntem Informați, la 

ora actuală se poartă discuții în
tre clubul turc Fenerbahce din 
Istanbul și antrenorul român 
Constantin Teașcă, cu privire la 
angajarea acestuia la conducerea 
campioanei Turciei.

O certitudine : ieri, la meciul 
Steaua-Farul, antrenorul Teașcă 
a fost văzut alături de dl. Farouk 
Ilgaz, președintele clubului din 
Istanbul.
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E. ALMER - 4:24,6 -
tn cadrul unul concurs des

fășurat la Reșița, la care au 
participat înotători din Timișoara, 
Galați, Sibiu șl din orașul gaz
dă, juniorul Eugen Aimer a 
stabilit un nou record național 
de seniori șl juniori I în proba 
de 400 m liber: 4:24,8 (v. r. :

DE MIINE, LA SNAGOV

CONCURSUL INTERNATIONAL ..PRIETENIA"
începînd de mîine, timp de 

trei zile, pista de sporturi 
nautice a lacului 
găzdui întrecerea 
nală de schif 
Prietenia". Aflată 
ediție, competiția 
tă pînă acum „Regata spe
ranțelor olimpice" — este re
zervată celor mai tineri schi
fiști din țările socialiste.

Anul acesta se contează pe 
participarea a 8 țări (R. D. 
Germană, Cehoslovacia, 
U.R.S.S., Polonia, Bulgaria, 
Ungaria, R.P.D. Coreeană șl 
România) fiecare prezentînd 
loturi de cîte 26 de spor
tivi, cu excepția reprezenta
tivei R. P. D. Coreene car* 
va veni cu 18 șchifiști.

Snagov va 
internațio- 
„Concursul 
la a patra 
— numi-

au

Privind rezultatele din e- 
dițiile anterioare, remarcăm 
dominația absolută a schiflș- 
tilor din R. D. Germană, ca
re la ultimele două regate 
(Jajce — 1968 și Griinau — 
1969) au cîștigat locurile în- 
tîi în toate probele.

Juniorii români, care
marcat o ascensiune în com
portare de la o ediție la al
ta a concursului, reușind a- 
nul trecut să obțină un me
ritoriu loc III la 2 f.c. (Dă- 
nilă-Rehac), vor încerca ți 
el, desigur, să-și adjudece — 
pe cît posibil — un loc I. 
De altfel, reprezentanții noș
tri, particlpînd cu două gar
nituri la această probă, pot 
reuși această performanță.

F. C. ARGEȘ—U.T.A. 
CRISUL—PETROLUL 
C.F.R.—DINAMO BUC. 
JIUL—DINAMO BACĂU 
„U" CRAIOVA—STEAGUL

ROȘU 
A.S. ARMATA — POLITEH

NICA 
STEAUA—FARUL 
(RAPID—UNIVERSITATEA CLUJ

meci jucat anterior).

ETAPA VIITOARE (duminică 19 
Farul—Rapid (considerat, de 
nostru, derbyul etapei), Dinamo
cău—Steaua, Crișul—Jiul, Universita
tea Craiova—C.F.R. Clui, Dinamo Bucu
rești—Politehnica, Petrolul—F.C. Argeș, 
U.T.A.—Steagul roșu, („U" Cluj— A.S. 
Armata s-a jucat; scor : 2—0).

SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ PE STADIONUL TINERETULUI 
DIN CAPITALĂ

legii, in toamnă la Universiada 
de la Torino.
După cum se știe, la această 

întrecere participă numai stu
denții care au urmat cursurile 
la zi ale institutelor de învăță- 
mînt superior din întreaga țară 
și care au îndeplinit în etapele 
anterioare haremurile stabilite 
pentru participarea la etapa fi
nală.

Printre cei ce vor fi prezenți 
sîmbătă și duminică pe pista 
stadionului Tineretului se vor 
găsi de altfel mulți dintre frun
tașii atletismului nostru. Men
ționăm pe recordmanul nostru 
la înălțime, Șerban Ioan, pe să
ritorii în lungime Marian Geor

gescu șl Ștefan Lăzărescu, pe 
decatlonistul clujean Andrei 
Șepci, pe sulițașul D. Szilaghi 
și pe cîștigătorul ultimei curse 
de selecție pe 3000 m obstacole 
Gh. Cefan. Enumerarea este de
sigur limitată și trebuie să-i 
adăugăm, în orice caz, cîteva 
atlete care vor face ca arun
carea suliței, săritura în înăl
țime și alte cîteva probe să fie 
deosebit de disputate (Angela 
Zirbo, Ellsabeta Prodan, Gabriela 
Rădulescu,

După emoțiile examenelor, la- 
tă-1 pe studenții șl studentele 
care de-a lungul anului au tre
cut cu succes etapele prelimi
nare ale campionatului universi
tar de atletism, pregătlndu-se 
să ia startul în finala pe țară 
a acestor întreceri.

Ea se va disputa stmbătă 
după-amlază și duminică dimi
neața in București șl ne va 
oferi prilejul să vedem In oe 
măsură atletismul universitar a 
pășit Înainte ta ace3t sezon șl 
care dintre atleții studențl vor 
avea cinstea să-și reprezinte co-

RECORD LA 400 m LIBER
M. Slavic — 7:25,3). Alte rezul
tate remarcabile : D. Wetternek 
4:40,0 (400 m liber), Rodica Pe- 
truică 1:24,6 (100 m bras), Karln 
Parutsch — 12 ani 1:19,6 (100 m 
spate), Siegrid Slecian 2:49,2 
(200 m delfin). (A. RUDEANU — 
coresp.).

• Seriozitatea caracterizează pregătirea tinerilor spor
tivi • Se impune stabilirea unei tehnici general vala

bile • Șașe grădinari și un singur marangoz i

Baza nouă de la Snagov, 
reședința de vară a sportivi
lor noștri fruntași, și mai cu 
seamă a canotorilor și caiaciș- 
tilor, ne-a primit cu o bine
făcătoare umbră și o liniște 
tulburată din clnd In cînd de 
îndepărtatele comenzi de pe 
lac ale ctrmacilor și antreno
rilor. Deși acele ceasornicului 
Indicau de-abla ora 7,30 am 
aflat că absolut toți sportivii 
aflațl In pregătire se găseau 
Ia antrenamentul de dimineață. 
De altfel, cele două zile pe 
care urma să le petrecem aici 
aveau să ne confirme că an
trenamentul intens reprezintă
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portivul de frunte, marele 
campion, vedeta, este — 
înainte de toate — un om, 
un om ca dumneata și ca 
mine, care a îndrăgit o 
disciplină, s-a dăruit ei, a

avut tenacitatea de a străbate drumul 
greu pînă în vîrful piramidei măies
triei. Clipa victoriei, a realizării re
cordului, a fericirii nemărginite este 
precedată de sule și sute de ore de 
muncă grea, de incertitudini, de com
plexe procese psihice, de ratări și re
luări. Spectatorul avizat îl răsplătește 
pe campion cu entuziaste aplauze nu 
numai pentru momentul în care i-a o- 
ferit deplină satisfacție, ci pentru în
treaga suită de eforturi, pentru boga
ta sa activitate de creație.

Lumea sportivă a creat de-a lungul 
mileniilor — poate mai mult decît al
te domenii de activitate — numeroși 
idoli. Sportivul, vedeta, are insă obli
gații mai mari decît omul obișnuit. 
Condiția de vedetă (autentică), de per
sonalitate a vieții publice, îi incum
bă o comportare aparte. Viața sa este 
o mare v'trină în care privesc mii și 
mii de oameni. Viața sa trebuie să re
prezinte un exemplu pentru sutele de 
mii de tineri ce și-au făcut din vedetă 
un idol.

Am făcut acest expozeu tocmai fiind
că o parte (nici mare, nici mică) din
tre sportivii noștri de frunte, îndeosebi ( 
dintre fotbaliști, nu vor să admită — I 
ca parte integrantă a condiției de ve- • 
detă — decît satisfacțiile activității lor. 
în virtutea acestui mod particular de a 
privi lucrurile, ei își permit manifes
tări extrasportive imediat remarcate și 
comentate. Lăsînd la o parte manifes
tările huliganice ale unor fotbaliști 
(Mureșan, Boc, lancu ș.a.) — sancțio
nate de opinia publică și de lege — 
vom face referințe la fapte ce în apa
rență pot să pară copilării, escapade 
scuzabile. Un fotbalist își pierde noap
tea la un chef cu „prietenii", un altul 
pleacă dintre colegi și revine, candid, 
după cîteva zile, ignorînd faptul că a 
călcat disciplina pe care a acceptat-o 
la intrarea în club, că neantrenîndu-se 
cîteva zile și-a dăunat lui și a adus 
prejudicii colectivului etc. La fiecare 
dintre categoriile amintite, cititorul are 
exemplele pe buze, faptele incrimina
te fiind de dată recentă.

Pentru aspectele- înfățișate primul vi
novat trebuie căutat în lumea suporte
rilor. Există oameni pasionați, chiar fa
natici, care sînt în stare să-și spargă 
televizorul cînd omul pe care-l adoră 
ratează de lingă poartă, dar care pes
te o oră, întîlnindu-și idolul pe stradă, 
nu știe cum să-l convingă să bea un 
șpriț cu el. I se pare suporterului, unei 
anumite părți din această categorie de 
susținători, că luîndu-l pe tînărul spor
tiv lîngă el, la masa din restaurant, că 
ciocnind paharele de vin împreună lasă 
să cadă și asupra sa o parte din ha
rul popularității vedetei. în ultimul 
timp, mai ales după Guadalajara, se 
găsesc nenumărați astfel de „prieteni" 
ai fotbaliștilor, care-și fac un titlu de 
glorie din a-i ademeni la bahice festi- 
ne. Greșeala este dublă. Mai înlîi, 
fiindcă este vorba de tineri, apoi pen
tru faptul că aceștia sînt și sportivi. 
Optica dăunătoare a acestor supor
teri sapă temelia sportului. Și preju
diciile sînt enorme.

Firește, în cceastă privință, sporti
vii înșiși au o parte din vină. Un 
vechi proverb — „Spune-mi cu cine 
te-nsoțești, ca să-ți spun cine ești" — 
cere fiecăruia dintre noi să-și se*ectio- 
neze cu grijă prietenii. Este evident că 
acțiunea de însănătoșire a fotbalului, 
de redresare a unor ramuri sportive, 
trebuie pornită și de pe aceste pla
nuri.
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Ion Șerban (Politehnica București) va fi prezent 
bălă dupi amiază pe Stadionul Tineretului.

— cum e de fapt firesc 
preocuparea principală a ti
nerilor schifiști aflați la Sna
gov.

Coborînd la hangarul de pe 
marginea lacului, unde ambar
cațiunile de concurs stăteau 
aliniate cu grijă, l-am găsit 
pe profesorul Anton Bălan, 
președintele Comisiei centrale 
de juniori, care conduce pregă
tirea băieților ce vor participa 
la finele acestei săptămini la 
„Regata Prieteniei*. Iată ce 
ne-a declarat el: „Cei 52 de 
juniori — adică lotul lărgit —

T. HARITON

(Continuare în pag, « 2-a)

Start da „opturi" pe apa Snagovului
Foto j The* MACARSCHI

DEBUT VICTORIOS

IN TURNEUL DE TENIS

DE LA WASHINGTON
Iile Năstase și Ion Tiriac 

au debutat cu victorii în tur
neul de tenis „Washington 
Star international" care con
tează pentru marele premiu 
al sportului alb. Hie 
l-a învins cu 6—2, 
Steve Krulevitz, iar 
l-a eliminat cu 6—1,
Fred McNair. Alt* rezultate : 
Koudelka-Van Ddllen 5—7 
7—5, 6—1 ; Loyo Mayo —
Bernard Paul 2—6, 6—2, 8—4; 
Olvera—Gardner 6—4, 8—6.

Năstase
7—5 pe

Tiriac
6—1 pe

In Cupa Davis

Spania
Iugoslavia 3-0
La Barcelona a continuat 

tatîlnirea de tenis din cadrul 
Oupel Davi» dintre echipele 
Spaniei și Iugoslaviei. în par
tida da dublu victoria a r*-

I
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Ațl creda el imaginea pe care o priviți cuprinde trei vajnica 
șl talentate fotbaliste 7 Greu, nu-1 așa 1 Șl totuși, aveți ta fata 
ochilor trei „star”-url ale fotbalului feminin, ta speță — engle
zoaicele June Foulke și Barbara Dolling și mexicana Marla 
Eugenia Rublo, adversare ta partida contind pentru locurile 
3—4 din campionatul mondial, joc cîștigat de echipa Mexicului 
cu scorul de 3—2.

venit gazdelor (Santana, Gis
bert — Franulovid, Spear 
6—4, 6—1, 6—2) și astfel, eile 
conduc cu 3—0. Echipa Spa
niei s-a calificat în turul ur
mător, în care va întîlni pe 
învlngătoarea dintre reprezen
tativei* U.R.S.S. și R.F. a 
Germaniei.

în Turul rranfcl...
...etapa de ieri (a 19-a Bagner 
de Blgorre — Morenx VIU* 
Nouvelle 185,5 km) a fost câș
tigată de rutierul francez 
Christian Raymond în 5 h 
27:27. în clasamentul gene
ral conduce Merckx, urmat 
la 9:57 d* Zoetemelk,
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RAIDANCHETA

TRISTUL PARADOX DE IA OLANESTI
J

De ce sînt urgisite educația fizică și sportul

in această stațiune • Activitate meritorie
la Călimănești și Govora

Stațiunile balneo-climaterice din |udețul Vîlcea, unanim 
apreciate pentru pitoreasca lor așezare, dar mai ales pentru 
eficiența factorilor terapeutici de care dispun, reprezintă 
locuri în care un mare număr de oameni își petrec zilele de 
vacanță. Veniți fie la tratament, fie la odihnă, cetățenii caută 
aici, alături de tămăduirea unor afecțiuni?' o binemeritată re
laxare.

afecțiuni, o binemeritată re-

MARIANA SIMIONESCU Șl CĂLIN IONESCU

DUBII CAMPIONI NAȚIONALI LA COPII

ALP1NIADA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Șl „CUPA TINERETULUIH

Am vizitat, recent, aceste 
atațiuni, pentru a vedea ce 
condiții de practicare a exer- 
cițiilor fizice, a sportului de 
agrement există aici.

Călimăneștiul, prima noas
tră etapă, ne-a întimpinat cu 
o liniște desăvirșită, tulbura 
tă doar de foșnetul Oltului, 
retras infrint în matca pe 
care o părăsise cu puțin timp 
în urmă. Peste tot. oameni 
calmi, vorbind aproape *o 
șoaptă sau sorbindu-și im
perturbabili apa minerală 
din sticluțele devenite aici 
accesorii nelipsite.

Profesorul Marin Gălbenuș, 
însoțitorul nostru (absolvent 
al I.E.F.S. cu specializare 
C.F.M.), ne-a condus amabil 
prin stațiune, prezcntîndu-ne 
tot ceea ce se referea la 
activitatea sportivă. Am vizi
tat, pc rind, terenul de fot
bal — pe care cițiva ..olds 
boys" își disputau cu un re
marcabil fair-play o minge 
de fotbal — apoi terenurile 
dc baschet și volei. Ceea ce 
ne-a impresionat. însă. cel 
mai mult a fost moderna 
sală de sport, execelent uti
lată și sclipind de curățe
nie, unde — după un program 
riguros stabilit de medicii 

stațiunii — se desfășoară ore 
de gimnastică medicală. Con- 
semnînd numeroasele între
ceri destinate cetățenilor veniți 
la tratament, dintre care cele 
mai interesante nl s-au pă
rut „Cupa stațiunilor", „Cupa 
șahlstului* și „Cupa baschet
balistului". am părăsit Căll- 
măneștiul lndreptîndu-ne 
spre cea de a doua etapă a 
vizitei noastre — Govora. 
Aici, ne-a întimpinat docto
rul Emil Jianu — șeful po
liclinicii din stațiune, preșe
dintele Consiliului orășenesc 
al sindicatelor — principalul 
animator al activității spor-

live desfășurate de cetățenii 
veniți la tratament și odih
nă. Primul popas l-am făcut 
la sala de gimnastică unde, 
sub îndrumarea unui profe
sor de educație fizică, se 
executa un program diferen
țiat dc gimnastică medicală 
pc profil respirator. Apoi, 
într-o sală alăturată, am a- 
vut posibilitatea să asistăm 
la o lecție de yoga, condusă 
de profesoarele Ghizela Brck- 
ner și Stela Geică.

Baza sportivă a stațiunii, 
alcătuită din terenuri de vo
lei, baschet și handbal, ne-a 
primit cu o liniște nefireas
că („la ora aceasta bolnavii 
sînt la tratament" — ne-a 
dumirit interlocutorul nos
tru), dar am notat că între
cerile dintre echipele celor 
veniți la tratament si cele 
ale personalului din stațiune 
sînt adevărate derbyuri. Am 
reținut, în fine, că se organi
zează numeroase excursii 
prin grija Casei de cultură, 
în locuri istorice (Cozia, Ho
rezu etc.) și tradiționala „ex
pediție alpină" din fiecare 
serie pe... dealul Baba Floa
rea (cota — 500 m).

Ne-am îndreptat — apoi 
— spre ultima etapă a vizi
telor noastre: Olăneștl.
După un drum pitoresc, șer
puind printre munții cu pă
duri bogate, mașina s-a oprit 
în fața until impunător edi
ficiu : Sanatoriu) „1 Mal". 
Cu o tristețe — care ntai 
tirziu am aflat că e pe de
plin Justificată — ne-a pri
mit tov. Emil Paraschlv, pre
ședintele asociației sportive 
„înfrățirea" din localitate. 
Deși am spus că vrem să vi
zităm bazele sportive, gazda

noastră ne-a invitat cu ama
bilitate — și resemnare — în 
biroul său. Aici, am aflat că 
Olăneștiul, deși are 
de 
nis 
ce, 
nu _ 
o bază sportivă 11 Cu toate 
că președintele C.J.E.F.S. Vîl
cea, tov. I. Necula, este depu
tat în această circumscripție, 
cu toate că s-au făcut zeci 
și sute de demersuri, iubi
torii de sport din Olăneștl 
nu au, pur șl simplu, unde 
să practice sportul preferat.

Și culmea, ca o adevărată 
ironie a soartei, Olăneștiul a 
cucerit anul 
nita „Cupă 
din Județul 
comentarii!

Lipsa unei săli de 
care să asigure o cît de 
activitate sportivă, este încă 
un fapt care ar trebui să 
preocupe și Consiliul popu
lar. Ce folos că există pasiu
ne. ce folos că atit localnicii, 
cît și cei veniți ia 
sau tratament, vor 
sport 1 Nepăsarea 
varăși răspunzători < 
țiile care trebuie 
în această direcție, menține 
o stare de lucruri absolut 
inadmisibilă.

♦
Deși ultima localitate vizi

tată ne-a demonstrat cum 
nu trebuie să fie privită ac
tivitatea sportivă în stațiu
nile balneoclimaterice, cele
lalte două localități ne-au 
arătat că sportul are mulți 
prieteni, chiar și tn rîndul 
celor veniți la tratament, 
care simt nevoia unei cit de 
mici activități fizice.

Sperăm ca, la viitoarea 
noastră vizită, să consem
năm condiții cit mal bune 
de practicare a exerdțlilor 
fizice și sportului în stațiu
nile balneoclimaterice, iniția
tive șl activități mai susți
nute.

echipe 
volei (băieți și fete), te- 
de masă, atletism, popi- 
baschet, handbal și șah, 
dispune de absolut nici

trecut mult riv- 
a
Vîlcea !...

stațiunilor" 
Fără

club, 
mică

odihnă 
să facă 
unor lo

de condi- 
asigurate

HORIA ALEXANDRESCU

DUMINICĂ, LA PLOIEȘTI

AL 47-lea
DtllBY DE 

TRAP
Hipodromul din Ploiești 

programează duminică o nouă 
ediție a Derbyului de trap, a- 
lergare definită prin tradiție 
drept cea mai importantă 
probă a anului.

Dacă exceptăm perioada 
1903-1915, cînd pe cîmpul de 
curse din Brăila s-au dispu
tat chiar Derbyuri — dintre 
care cel din 1906 a fost adju- 
decât de iapa Prahova prin 
walk-over! — șl începem nu
mărătoarea din 1924, cînd pe 
hipodromul bucureștean din 
cartierul Floreasca s-a desfă
șurat primul Derby de trap, 
rezultă că duminică vom a- 
sista la cea de a 47-a ediție. 
Defalcate pe hipodromuri, 
cifrele acestor ediții ar fi 
astfel : Floreasca 15, Băneasa 
Trap 22. Ploiești 10.

Spre deosebire de alergă
rile de galop, unde Derbyula 
avut invariabil distanța de 
2 400 metri, la trap s-au aco
perit lungimi diferite de par
curs, începînd cu 1 700 metri, 
ureîndu-se pînă la 3 300 metri 
și stabilindu-se în ultima 
vreme la 2 800 metri.

Cele mai bune recorduri 
ale probei le-au stabilit P^nă 
în prezent Luptător (1:26.B). 
Monte Carlo (1:26,7) șl Titi
rez (1:26 8). Amănuntul este 
desigur, de o importanță In
formativă ș! nicidecum com
parativă deoarece desfășura
rea probelor a avut loc pe 
piste și la date diferite, ca și 
în felurite condiții climate
rice și pentru că pînă la ur
mă cursa n-a fost niciodată 
o luptă împotriva acelor de 
cronometru 1

Dintre reproducători, Mon
te Carlo a avut 4 descendenți 
direcți care au ieși învingă
tori, după care urmează A- 
vantl II șl Oscar, cu cîte 3 
.fiecare. Dintre iepele mamă, 
Cartuș el. Salba II șl Luntrea 
au dat fiecare cîte doi fii în
vingători.

Driver!! — alt factor im
portant — care au cucerit 
cele mai multe ediții, sînt, 
în ordine, următorii : I. Szabo 
6, M. Ștefănescu 4, M Andre- 
jepsky șl S, Carol 3 etc.

Revenind la Derbyul de du
minică. trebuie să precizăm 
de la bun început că alerga
rea se anunță pasionantă prin 
duelul Talaz-Talton-Seceriș. 
Fiind elemente de forțe sen
sibil egale, fiecare dintre ei 
este îndreptățit să aspire la 
victorie. Rămîne, desigur, un 
factor 
se va 
trenă 
decisă 
n-are 
va fi acoperit în forță, Talion 
și Seceriș rămîn să-și dispute 
întîietatea, 
zestrați în 
diști decît

Th roluri 
și Rarița!

decisiv modul în care 
desfășura cursa. Cu o 
falsă șl cu victorie 
la debuleu, Talaz 
rival! Dacă parcursul

fiind mal bine în- 
calitatea de fon- 

fiul lui Pogorîși. 
de outsider!: Dioda

Niddy DUMITRESCU

In cauficările pentru divizia a

de ca- 
A. La 
o sur-

Zilele trecute s-au încheiat 
întrecerile returului etapei a 
III-a a campionatului 
lificare pentru divizia 
femei, s-a înregistrat
priză de proporții, șl anume 
eliminarea echipei Construc
torul București, una dintre 
favorite. Constructorul a cîș- 
tigat primul meci la Craio
va cu Voința, la o diferență 
de 24 de „bețe“, dar în re
tur a pierdut, pe arenă pro
prie, la scorul de 2333—2423 
pd. La bărbați, s-au califi
cat pentru etapa a IV-a for
mațiile favorite. Surprinde 
doar scorul astronomic obți
nut de Petrolistul Cîmpina în 
dauna echipei Tehnometal 
Timișoara.

Iată rezultatele returului 
etapei a III-a șf programul 
turului etapei a IV-a (18—19 
VII) : FEMEI : Voința Ora
dea—Voința Timișoara 2252— 
2172 pd (diferența după cele 
două Jocuri — 13 pd pentru 
Timișoara), Petrolul Băicoi— 
Clujana Cluj 2357—2276 pd 
(73 p d pentru Băicoi), Con-

atructoru] București — Voința 
Craiova 2333—2423 p d (66 
p d pentru Craiova), Cetatea 
Giurgiu—Nicolina lași 2349— 
1913. ETAPA a IV-a : Voința 
Timișoara — Petrolul Băicoi, 
Cetatea Giurgiu — Voința 
Craiova, Dermagant Tg. Mu
reș nu joacă în etapa aceasta. 
BĂRBAȚI : Olimpia Satu 
Mare—Metalul Plopeni 4953— 
4775 p d (60 p d pentru Plo
peni), U.T. Arad—C.F.R. Tg. 
Mureș 4902—4731 p d (96 pd 
pentru Tg. Mureș), Petrolis
tul Cimpina—Tehnometal Ti
mișoara 5428—4831 p d (421 
p d pentru Cîmpina), Unirea 
Roman — Gloria București 
4980—4902 p d (162 p d pen
tru Gloria), Voința Baia Mare 
—Laromet București 4916— 
5015 p d (276 p d pentru 
Laromet). ETAPA a IV-a : 
Metalul Plopeni—C.F.R. Tg. 
Mureș, Petrolul Cîmpina — 
Electrica Sibiu, Gloria Bucu
rești—Laromet București (du
minică dimineața, pe arena 
Gloria).

(Urmare din pag. I)

invitațt de federația noastră 
la Snagov, reprezintă, în mo
mentul de față, cele mal bune 
elemente de care dispunem. 
Bineînțeles că venirea lor la 
Snagov a fost determinată de 
comportarea în competițiile an
terioare, urmînd ca după cele 
trei selecții programate, să fi
xăm primele garnituri pentru 
regata amintită, care «a anun
ță foarte puternică.

Rigurosul program de pre
gătire stabilit de noi, este e- 
xecutat de sportivi sub atenta 
supraveghere a sase antrenori : 
Carol Veres, Francisc Cerhati, 
Cristian Tibără, Puiu Milinco- 
vici, Viorica Udrescu și La- 
dislau Wilems. Deși condițiile 
de pregătire — mai ales am
barcațiunile — sînt modeste, 
lat numărul șalupelor de ur
mărire este mic, seriozitatea cu 
care se lucrează ne dă totuși 
speranțe pentru buna instruire 
a sportivilor. De aceea cred 
că la această ediție vom ob
ține rezultate superioare 
lor anterioare".

Consemnlnd că Juniorii 
lot fac zilnic cîte trei antrena
mente — marți și joi se exe
cută repetări pe 250, 500 și 750 
m, Iar sîmbătă piste de con
trol — am urmărit „In direct" 
pregătirea schifiștllor la un 
antrenament de dimineață. îm
preună cu amabila noastră 
gazdă, prof. Bălan, am făcut 
Cu șalupa un adevărat slalom 
printre numeroasele ambarca
țiuni care brăzdau lacul. Am 
Însoțit Intîi echipajul de 44-1 
al juniorilor steliști. care, în 
urma fluctuațiilor de formă 
din ultima vreme a sporit a- 
tenția profesorului Carol Ve- 
reș ce lucra asiduu cu elevii 
săi la capitolul „tehnică".

Am urmărit apoi, pe rind, 
antrenamentul „simplistului" 
arădeaii Alexandru Szilași (pre
gătit aici de Francisc Cerhati 
(Monți-baci) — veșnic iînfir, 
care In cei 48 de ani dsd’cați 
canotajului a antrenat sute de

ob- 
ce-

din

schifiști), al echipajului de 
4 + 1 de la C.N.U. (V. Nedcleu, 
G. Toma, O. Gălătioiu, V. 
Manciulea + P. Caraenl) — 
antrenor C. Tibără și barca de 
2 fără clrmaci a dinamoviști- 
lor bucureșteni I. Zivldeanu și 
I. Stamate, pregătiți de prof. 
Viorica Udrescu. Cu toții, an
trenori și sportivi, neprecupe- 
țfnd nici un efort, se concen
trează asupra folosirii la ma
ximum a scurtului timp ră
mas pină la confruntarea in
ternațională, bărcile lor adău
gind la „kilometraj" cifre noi. 
La ora prinsului, cînd soarele 
trimitea pe oglinda apel ne
cruțătoare săgeți, am revăzut 
schifiștii la cantină, Unde... 
așteptau de aproape două 
ore (!) ca boxerii și luptătorii 
să termine de mîncat. (Cine o 
fi stabilit această ordine, In 
care canotorii sînt „planificați" 
ultimii șl asta după două an
trenamente 11)

Cînd oboseala șl căldura to
ridă de Ia amiază a trimis 
sportivii Ia o binemeritată o- 
dihnă, am găsit momentul 
prielnic pentru a discuta și 
cu antrenorii fetelor. Interlo
cutorii noștri, profesorii loan 
Boicu, Gheorghe Spiță, Gheor
ghe Gheorghiu șl — din nou 
— Monți-baci, ne-au vorbit 
despre elevele lor, subliniind 
munca la fel de susținută și, 
evident, greutățile intimpinate 
cu ambarcațiunile, unele fabri
cate în... 1955 1 Din cele spuse 
am notat șl o propunere ce 
ni s-a părut interesantă (au
tor Francisc Cerhati) și anu
me : stabilirea unei tehnici u- 
nitare, general valabilă, fapt 
care ar duce la o mai mare 
ușurință In formarea unor e- 
chipaje de lot cît mal omo
gene.

Ne-am interesat apoi de ac
tivitățile culturale pe care le 
pot desfășura sportivii de aici. 
Dar, din păcate, tn afara u- 
tiu! fitm pe săptămînă și a 
unei mese de tenis, alte mij
loace de recreare nu sint. Bl

La Galați, pe terenurile din 
grădina publică, s-a desfă
șurat faza finală a campio
natului republican individual 
de tenis de câmp rezervat co
piilor pină la vlrsta de 14 ani 
inclusiv.

Au participat 140 de con- 
curenți de la cluburile Di
namo, Steaua, Progresul, 
Școala sportivă nr. 2 și Cu
tezătorii (toate din București), 
Voința și Sănătatea Oradea, 
precum și din orașele Cluj, 
Timișoara, Constanța, Brașov, 
Deva, Hunedoara, Ploiești, Cîm
pina, Sf. . Gheorghe, Bușteni, 
Rm. Vîlcea, Arad, Iași, Re
șița, Bocșa, Gheorghieni, Sa- 
lonta, C. Turzii și Galați.

A fost campionatul cu cel 
mal mare număr de partici
pant! reprezentind toate cele 
21 de centre de tenis din țară. 
Gălățenii au fost gazde exce
lente, Întrecerile desfășurln- 
du-se În cele mai bune con
diții, ele fiind urmărite de un 
mare număr de spectatori.

Q impresie deosebită au pro
dus dinamoviștii — antrenați 
de prof. A. Segărceanu — 
care au reușit să cucerească 
4 titluri naționale, celelalte 
două revenind tenismenilor de 
la Cutezătorii (antrenori T. 
Bădin și prof. E. Modiano). 
Cucerind probele de simplu și 
dublu (categoria 13—14 ani), 
Călin lonescu (Dinamo) si 
Mariana Simionescu (Șc. ge
nerală 15) au devenit campi
oni absoluți. De remarcat că 
tinărul Călin lonescu. in cele 
cinci întilniri pină la cuceri
rea titlului național, nu a pier
dut nici un set, cedînd doar 
14 ghemuri. De asemenea, Ma
riana Simionescu a dovedit 
incă o dată că este o mare 
speranță a tenisului feminin. 
O comportare foarte bună a 
avut și Doina. lonescu (Cute
zătorii), campioană la catego
ria 11—12 ani ș> Ludovic Re- 
vesz (Sănătatea •radea)-antre
nor Naghi Balint. Și dintre 
Învinși merită mențiuni — da
torită ambiției și valorii ară
tate, Râul Șilimon (St. roșu), 
Horla Hanganu (Steaua) și E- 
duard Pană (Cutezătorii). O 
surpriză a constitult-o victo
ria dublului mixt Mihaela Di- 
mitrlu — C. Fețeanu (Cute
zătorii).

Rezultate: Semifinale, băieți

eat. 13—14 ani : C. lonescu— 
A. Dărăban 6—3, 6—1, R. Sl- 
limon—M. Tăbăraș 6—3, 5—6, 
6—4 ; cat. 11—12 ani : R. O- 
preanu—C. Stănciulescu 6—5, 
6—1, E. Pană—M. Turcu 6—1, 
6—5 ; cat. 8—10 ani : H. Han
ganu—F. Segărceanu 3—6, 6—5, 
6—3, L. Revesz—T. Kadar 6—4, 
6—0 ; fete cat. 13—14 ani : M. 
Simionescu—V. Demeter 6—2, 
6—1, M. Hadgiu—M. Dimitrlu 
6—5, 4—6, 6—4 ; cat. 11—12 ani: 
E. Popescu—L. Romanov 6—2, 
6—1 ;
nov 
ani: 
6—2, 
Dinu 
ieți, 
lonescu (Dinamo)—Raul Șill- 
omon (St. roșu Brașov) 6—3, 
6-1 ; cat 11—12 ani : R. O- 
preanu (Reșița)—E. Pană (Cu
tezătorii) 5—6, 6—4, 6—5 ; cat. 
8—lo ani : Ludovic Revesz 
(Oradea) — Horia Han
ganu (Steaua) 6—2, 6—0 ;
fete, cat. 13—14 ani : Mariana 
Simionescu (Dinaimo)—Maria
na Hadgiu (Dinamo) 6—2, 
6—1 ; cat. 11—12 ani î Doina 
lonescu (Cutezătorii)—Elena 
Popescu (Dinamo) 6—3, 6—5; 
cat 8—10 ani : Camelia Chi- 
riac (Steagul roșu Brașov)— 
Lunela Orășeanu 
torul Hunedoara) 
Semifinale, dublu 
Simionescu, M.
Nichita (Dinamo), 
(U.T.A.) 6—1, 6—2 ;
mitriu, D. lonescu—E. Popes
cu (Dinamo), Brăștin (U.T.A.) 
6—5, 3—6, 6—3 > dublu Vă*
ieți : C. lonescu, M. Tăbă
raș (Progresul)—Mirza (Pro
gresul). Bircu (Progresul) 
6—2, 6—1 ; A. Daraban (O- 
radea), P. Platona (Oradea)— 
Barbu (Steagul roșu), Bîrsan 
(Steagul roșu) 6—3, 6—3 ; 

dublu mixt : M. Dimltriu, C. 
Fețeanu—M. Hadgiu, C. Io- 
nescu 6—3, 6—3 ; C. Barbu, 
M. Simionescu—M. Tăbăraș, S. 
Munteanu (Progresul) 6—1, 
6—3. Finale, dublu băieți : C. 
lonescu, M. Tăbăraș—A. Da
raban, P. Platona 6—1, 6—2 ; 
dublu fete : M. Simionescu, 
M. Hadgiu—M. Dimitrlu, D. 
lonescu 6—2, 5—6, 6—3 ; du
blu mixt: M. Dimitrlu, C 
Fețeanu—M. Simionescu, Bar
bu 6—5, 6—5.

T. SIRlPOL-coresp. prlnc.

D. lonescu—M. Roma- 
6—3, 6—0 ; cat. 8—10
C. Chirlac—C. Popescu 
6—2 ; L. ~ “ 
6—2, 6—3 ;
cat. 13—14

Orășanu—G. 
finale, bă- 
ani : Călin

(Construc- 
6-—3. 6—3. 
fete : M. 
Hadgiu—1.

Socaciu 
M. Dl-

în zilele de 11—12 Iulie 
s-au desfășurat în masivul 
Piatra Craiului (zona Curmă
tura) cele două competiții 
organizate de CMEFS — 
București prin Comisia de Tu
rism—Alpinism: Alpiniadași 
„Cupa tineretului". Au parti
cipat 70 alpiniștl, clasificați și 
neclasificați de la asociațiile și 
cluburile cu secții de alpi
nism din București, Timi
șoara, Brașov, Zărnești, To- 
han șl Cîmpulung. Au fost 
escaladate trasee alpine de la 
gradul de dificultate II la V. 
Demn de remarcat este că e- 
chipelor de tineret, după ter
minarea concursului, 11 s-au 
prezentat — în traseul „Lo
comotiva" — o serie de no
țiuni practice din tehnica al-

pină de către maeștrii spor
tului Mâței Schenn șl Paul 
Fozocoș

Această etapă fiind nomi
nalizată de F.R.T.A., echipe
lor li s-au acordat cîte 10 
puncte 
conform 
publican de alpinism 
neret.

Clasamentul acestei etape 
este următorul: 1. Institutul 
de petrol, gaze șl geologie 
Buc. 166 p, 2. Celuloza Zăr
nești 72 p, 3. Politehnica Ti
mișoara 36 p, 4. Grivița Ro
șie Buc. 33 p, 5. Torpedo To- 
han Brașov 30 p, 6. Sănătatea 
Buc. și Creația Brașov 21 p. 
7. Armata Brașov 20 p, 8. 
Muscelul Cîmpulung 0 p.

pentru participare, 
regulamentului re-

- - ■ tl-i

ÎNTÎLNIRI
PUGILISTICE

INTERNATIONALE
• Echipa de 

box Lokomotiv 
Kosice va susține 

în 
La 

23 iulie, la Re-

ZI două meciuri 
I X țara noastră.

ghin, ea va întîlni formația 
Voința, iar la 25 iulie oaspe
ții vor evolua la Țg. Mureș 
în compania selecționatei o- 
rașului.• Vineri dimineață vor 
pleca într-un turneu în Bul
garia boxerii de la Ș. N, Ol
tenița. El vor susține me
ciuri în orașele Tolbuhln și 
Varna. Antrenorul Boris 
Moscalcluc ne-a comunicat 
că vor face deplasarea, prin
tre alții, sportivii V. Sandu, 
N. Grigore, V. Chelu, Gh. Fi- 
leață, C. Marin, D. Oprea, 
Șt. Florea, Al. Gheorghiu. Ar
bitri i C. Gherasim și D. Do- 
breanu.

Apărarea agresivă,
prezentul și viitorul baschetului

Apărarea în zonă nu a a- 
apărut nici la Ljubljana, de- 
monstrînd, o dată în plus, că 
acolo unde sînt prezente e- 
chipe valoroase ea nu-și gă
sește locul 1 Da, nici una din 
cele 7 echipe prezente la tur
neul final aii celui deal VI- 
lea campionat mondial nu a 
folosit, nici măcar temporar, 
acest sistem de apărare, cu 
toate că, la prima vedere, ta
lia celor mai mulți dintre ju
cători ar fi creat posibilita
tea apariției ei. Chiar șl ce
hoslovacii, care ani de-a rîn- 
dul au fost exponenții în Eu
ropa ai acestei apărări, au 
folosit presingul (jocul eu 
Italia, în care cît l-au aplicat 
au condus).

Apărarea om la om a fost 
sistemul de bază al tuturor 
formațiilor, prezentat în for
me active-agresive, iar pre
singul om la om și în zonă 
a fost utilizat chiar în jocuri 
decisive. Echipa S.U.A. a fo
losit în toate jocurile presin
gul 
terenul din care trecea apoi 
în om la om în propria ju
mătate de teren. Selecționata 
Uniunii Sovietice, în jocurile 
cu Iugoslavia și cu Italia (pe 
care le-a și cîștigat), s-a a- 
părat. mult timp presing — 
om la om. Chiar și într-o 
partidă care nu mai influența

zonă 1—2—2 pe tot

liardul nu are bile, biblioteca 
— lipsită de bibliotecară — stă 
ascunsă sub praful uitării, iar 
ziarele și revistele sînt ca și 
inexistente. Și dacă la aceste 
lucruri am mai adăuga faptul 
că personalul administrativ 
este insuficient și că totuși 
există... 6 grădinari, dar un 
singur marangoz, poate că cei 
răspunzători de această situație 
vor privi lucrurile cu mai 
multă atenție.

Oricum, schifiștll de la Sna- 
gov, trecind peste greutățile 
amintite, muncesc din tot su
fletul, animați de entuziasmul 
și optimismul lor tineresc, iar 
roadele — pe care alături de 
el le așteptăm și noi — cu 
siguranță că nu vor tntirzla 
să apară.

clasamentul (locul VII fiind 
stabilit) reprezentantiva Uru- 
guayului, condusă la un mo
ment dat de Brazilia cu 20 de 
puncte, a trecut la presing, 
dînd jocului o spectaculozi
tate excepțională și ajungînd 
la numai 6 puncte diferență 
de adversar.

Jucătorii înalți (peste 1.95 m) 
au arătat 
pregătiri, 
aplicarea 
dovedind 
ca și cei
aceleași greșeli. Un lucru s-a 
demonstrat cu prisosință la 
Ljubljana (ca și la toate ma
rile

ani): 
mite 
rare

O
folosită de echipele Iugosla
viei și Uniunii Sovietice. Ju
cătorul cei mai înalt (Ciosici 
sau Andreev), speculînd pivo
tul advers, rămînea în apro
pierea coșului pentru a recu
pera orice minge aruncată 
imprecis la coș sau pentru a 
împiedica aruncările altor 
adversari care pătrundeau în 
apropierea coșului. Această 
tactică i-a obligat pe ceilalți 
coechipieri să fie și mai ac
tivi și mai agresivi, deoarece 
dacă erau depășiți de adver
sarii direcți exista pericolul 

, ea pivotul marcat de Ciosici 
să rămînă complet liber. 
Desigur, tactica reușea uneori, 
mai ales cînd pivotul marcat 
de acești giganți nu era ca
pabil să acționeze eficace în 
lupta directă.

La acest campionat mon
dial, în afara recuperărilor o- 
bișnuite (care își au impor
tanta lor binecunoscută), s-a 
reușit mai mult ca niciodată să 
se intervină la minge după o 
aruncare la coș care atingea 
panoul sau inelul. Acțiune 
perfect regulamentară care 
mărește eficacitatea giganți- 
lor și a celor cu detentă bună. 
Cu toate că uneori a dat 
naștere la proteste, ea a de
venit o problemă nouă, care 
explică Intr-o oarecare mă
sură șl diminuarea scoruri
lor. Aruncările la coș care nu 
se adresează direct plasei co
șului au acum multe șanse 
să ducă mingea în posesia 
adversarului. Să nu condam
năm cu ușurință teama ata-

că, datorită bunei 
nu au greutăți în 
apărării agresive, 
aceeași eficacitate 
mici, sau comițînd

competiții din ultimii 
nimeni nu-și mai per- 
să aplice forme de apă- 
pasivă.
tactică specială a fost

canților cînd au în față ast
fel de giganți care reduc vi
zibilitatea, scot mingea sau 
pun un capac demoralizator.

Cert este că la aceste mari 
competiții echipele vin bine 
pregătite, că pregătirea fizică 
numai este un factor 
și că acest mod de 
se reflectă adînc în 
tari, dure, în care 
mentul fizic nu este evitat, în 
care lupta pentru minge nu 
cunoaște rețineri și că gre
șelile personale, penalizate 
sau nu, nu sînt evitate. Noi, 
care sînt.em — acum — doar 
spectatori la campionatele 
mondiale și la Jocurile Olim
pice, vom continua să rămî- 
nem în această postură dacă 
vom persista în ideea apără
rii pasive, în care se așteaptă 
ca adversarul să greșească. 
Teama și neîncrederea în fo
losirea apărărilor agresive nu 
ne vor permite să atenuăm 
diferența de talie pe care o 
avem mereu de înfruntat. Cît 
despre intervenția la minge 
după atingerea inelului sau 
panoului, o vom privi mereu 
ia alții dacă dezvoltării cali
tăților fizice (în special de
tenta) îi vom ..acorda" aceeași 
„pondere" ca și pînă acum.

Alex. POPESCU 
antrenor emerit

neglijat 
a privi 
apărări 
angaja -

TEATRUL BULANDRA

prezintă

la

marele

azi 16 iulie, ora 20,30

ARENELE ROMANE

succes al stagiuniiPURICELE ÎN URECHE
comedie de GEORGES FEYDEAU

Biletele se vind Intre orele 10—13 și 17—20 la 
casa teatrului din b-dul Schitu Măgureanu nr. 1, 
Podul Izvor (tel. 14.60.60) și la casele teatrului de 
vară.

Echipa de lupte libere 
(juniori) a României 
a plecat în Iugoslavia

Aseară a plecat
în Iugoslavia e- 
ehipa de lupte

1 \ / \ libere (juniori) aII X României. Ea va 
....... L»----  susține la sflrșitul
acestei 6ăptămîni, în orașul 
Kocane, două meciuri cu re
prezentativa similară a țării 
gazdă. Au făcut deplasarea : 
cat. 48 kg I. Arapu, cat. 52 
kg Gh. Eremia, cat. 56 kg 
Gh. Dobrănel, cat. 60 kg A. 
Șuba, cat. 65 kg St. Buceag, 
cat. 70 kg M. Pîrcălab, cat. 
75 kg St. Popescu, cat. 81 
kg V. Țigănaș, cat. 87 kg 
Tr. Stoian, cat. -j-87 kg V. 
Enache.

LOTO
PRONOSPORT
Inceplnd cu tragerea de miine, 

se Introduc la LOTO biletele de 
participare fractionate șl forma 
de participare „cap de pod". In 
acest scop vă prezentăm tn con
tinuare, clteva date privind bi
letele fractionate :

LA LOTO se Introduce biletul 
variabil pentru înscrierea unei 
variante combinate de 4—JO nu
mere sau o combinație .cap de 
pod* de 1, I, 4 sau ( numere, 
achitate tn cote de 10%, 25%, 
50% sau 100%, cu singura con
diție obligatorie ca un bilet frac
tional variabil să nu fie achitat 
cu o sumă mai mică de 10 Iei.

Tot de miine se Introduce la 
LOTO șl participarea cu combi
nații „cap de pod".

Alte amănunte găsiți In agen
ții șl In „Programul Loto-Pronos- 
port" de marți 14 Iulie 1970.
• Tragerea Loto de miine va 

avea loc la București in strada 
Doamnei nr. 2, cu începere de 
la ora 19. Tragerea va fl radio- 

un 
Nu
ZI

difuzată, după care va urma 
film artistic. Intrarea liberă, 
uitați, astăzi este ULTIMA 
pentru procurarea biletelor;

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

CONCURSUL Nr. 29 DIN 
15 IULIE 1970 

EXTRAGEREA I:
34 26 10 37 11 20 

FOND DE PREMII : 330.643 lei 
EXTRAGEREA a II-a :

18 37 11 31 42 24 1 8 
FOND DE PREMII : 293.741 Iei 

Plata premiilor la acest 
concurs se va face astfel :

In Capitală de la 23 iulie 
pînă la 30 august 1970, inclu
siv ;

In țară de la 27 iulie pînă 
la 30 august 1970, inclusiv.

LOTO
PREMIILE TRAGERII DIN 

10 IULIE 1970
EXTRAGEREA I : Catego

ria I : 0,20; variante (2X10o/0) 
65.252 lei ; a II-a : 2,95 a 22.119 
lei ; a III-a : 11,45 a 5.699 lei ; 
a IV-a : 13,15 a 4.962 lei ; a 
V-a : 64,10 a 1-018 lei ; a Vl-a: 
178.95 a 365 lei.

EXTRAGEREA a 
tegoria A : 1.25 a 
B : 1 a 46.390 lei ; 
8.591 lei ; D : 9,10 a 5.098 lei ; 
E : 13,75 a 3.374 lei ; F : 23,15 
a 2.004 lei.

AMBELE EXTRAGERI : Ca
tegoria Z : 647,85 a 100 lei.

Premiul de categoria I 
(2X10o/0) a fost obținut de KO
VACS IOAN din Oradea care 
astfel obține in total suma de 
65.252 lei.

LA

Ii-a : Ca- 
37.112 lei ; 
C : 5.40 a

FRUCTELE PROASPETE ÎȘI ADUNĂ PENTRU DV. 
AROMA, CULOAREA Șl SAVOAREA ÎN

Preparate din fructe proaspete, de calitate superioară — clre- 
•e, vișine, căpșuni, citrice șl fructe de pădure — siropurile natu 
tale se găsesc de vtnzare la toate magazinele alimentare și ceh 
trele de desfacere a băuturilor răcoritoare.

Se pot folosi și in gospodărie la prepararea deserturilor, 
pentru zilele călduroase, o băutură delicioasă din

SIROPURILE NATURALE DE FRUCTE !

RACOC
VITAMINA C
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proiect, un mare turneu
de fotbal in Brazilia

PE TEME OLIMPICE CAMPIONATELE DE ATLETISM ALE ITALIEI

DE JANEIRO 15 (A- 
gerpres). — Abilio de Almei
da, purtătorul de cuvînt al 
Confederației braziliene a 
sporturilor, a confirmat in-

0 PREȚIOASA INVENȚIEi ă

CUM SE DESFĂȘOARĂ LUCRĂRILE DE AMENAJARE A PISTELOR A SAVANTILOR•>

DE CONCURS PENTRU SPORTURILE NAUTICE?
POLONEZI

sale

de construc- 
care va tre- 
integral exi- 
ale compe- 

de caiac-ca-

Ne răspunde dl. WERNER BOEHLE, membru In comisia tehnică a F.I.C.
Personalitate marcantă tn sporturile nautice din R. F. a 

Germaniei, membru al Comisiei tehnice a Federației interna
ționale de caiac-canoe, dl. Werner Boehle — oaspete al Re
gatei Snagov — a . răspuns cu deosebită amabilitate solici
tării redacției noastre de a furniza, pentru cititorii „Spor
tului", amănunte privind stadiul de pregătire a viitoarelor 
întreceri olimpice.

— La lucrările Comi
siei tehnice, desfășurate 
la Copenhaga, ați făcut 
o largă informare pe a- 
ceastă temă. Cum au pro
gresat lucrările, ce a in
tervenit nou 7

■ , — Complexul 
ții și amenajări, 
bui să răspundă 
gentelor cerințe 
■tițiilor olimpice
noe ți canotaj, este termjnat 
In proporție de 75 la sută 
și lucrările continuă intr-un 
ritm rapid. Consider că So
cietatea construcțiilor olim
pice, care a preluat. Întreaga 
responsabilitate a tuturor lu
crărilor, a făcut o treabă 
bună. Prof. Mercz, ca și alți 
specialiști, ne asigura recent 
— și m-am convins și eu că 
așa va fi — că toți partici- 
panții vor fi mulțumiți.

— Reamintind că în 
sporturile nautice prezintă 
importanță deosebită în 
primul rînd amenajarea 
pistei de concurs, vă ru
găm să ne vorbiți des
pre viitorul „stadion d» 
apă" al J.O. de la MUn- 
chen. Bineînțeles despre 
cel rezervat caiacițtilor, 
canoiștiloe ți echifițtUor, 
pentru că — este știut — 
veliștii se vor întîlni fn 
renumitul centru de pah- 
ting de la Schilksee, de 
lingă Kiel.

— Amenajarea pistei se a- 
flă, de asemenea, într-un 
stadiu foarte înaintat, lucră
rile urmînd să se încheie 
char în acest an. în general, 
ne-am orientat, la elaborarea 
proiectelor, după amenajările 
similare de la Xochimilco, 
gazda trecutelor întreceri o- 
limpice de caiac-canoe, sin
gura diferență constînd în 
dimensiunile lărgite ale pis-

tei. Pentru cei interesați, 
precizez că aceste dimen
siuni vOr fi de 2200/120 m, 
iar limitele de adîncime a a- 
pci de 3,50—3,90 m.

— Tinind seama că în
totdeauna la pregătirea 
echipelor, atit la caiac- 
canoe cit și la canotaj, 
interesează și caracteristi
cile de temperatură. Pint 
etc. nu ni se pare prea 
devreme să oferim citi
torilor noștri, cu amabili
tatea dv„ informații și in 
această direcție.

— Absolut de acord. Mai 
ales că și la Comisia tehnică 
s-au cerut asemenea preci
zări, desigur extrem de im
portante pentru specialiști și 
sportivi. La Miinchen, în pe
rioada olimpică, se prevede 
o vreme bună, temperatura 
variind ușor între 25 și 27 
de grade, 
va exista 
versar al 
sporturile 
S-au luat 
necesare pentru ca Întregul 
complex, și cu deosebire pista 
de concurs, sâ rie ferit 
vlnturl, aona „sosirilor", 
•pedal, fiind Împădurit! 
multă vreme înainte.

— Pentru că ați amin
tit de sosiri ți pentru că 
știți dintr-o bogată expe
riență interesul extrem

In nici un caz nu 
mult temutul ad- 

celor care practică 
de apă — vîntul. 
din timp măsurile

de 
in 
cu

jipe care antrenorii 
sportivii îl acordă exac
tității rezultatelor, vă ru
găm să ne spuneți cum 
va fi asigurat, la întrece
rile olimpice, cronometra
jul ?

— Cronometraj electronic, 
efectuat din 250 în 250 de 
metri

— V-ați gindit, desigur, 
și la spectatori. In com
plexul de construcții știm 
că este prevăzută și o 
tribună. Ce capacitate va 
avea 7

— 45 000 
cam mult 
cred că tribuna va fi plină, 
indiferent de valoarea echi
pajelor —, dar este, cel pu
țin așa s-a precizat, și o con
strucție pentru anii ce vor 
urma.

— Cînd ți cum se vor 
putea intîlni „pe viu" 
antrenorii și sportivii cu 
toate acestea și, bineîn
țeles, înainte de toate cu 
pista olimpică 7

— In ideea de a răspunde 
unei asemenea firești și ne
cesare dorințe, 
în complexitatea 
pentru întrecerile 
ne-am propus să 
în vara anului viitor, o re
gată internațională la oare 
sperăm să avem o largă par
ticipare.

Mulțumind interlocutorului 
nostru pentru interviul acor
dat, ne-am notat și rugămin
tea acestuia de a transmite, 
prin coloanele ziarului, urări
le de succes adresate sporti
vilor români pe care dl. 
Werner Boehle ti cunoaște ți 
li apreciază de multă vreme.

Dan GARLEȘTEANU

de locuri ! Pare
— personal nu

importantă 
pregătirii 
olimpice, 

organizăm,

în unul din ultimele 
numere, gazeta „Tempo" din 
Cracovia scrie despre o nouă 
invenție a savanților polo
nezi, invenție ce-și va găsi o 
largă întrebuințare în dome
niul spartului.

în zilele noastre — se scrie 
în „Tempo" — cînd tot mai 
mulți campioni depășesc li
mitele posibilităților ome
nești, cercetările în dome
niul posibilităților fizice ale 
omului capătă o extraordi
nară însemnătate, pixj aceas- 

. tă cauză, trebuie. salutată 
reușita realizării ' uhui apa
rat, pe bază electronică, pen
tru măsurarea caracteristici
lor forței statice și a para
metrilor ei- Invenția aparține 
unor ingineri din Wroclaw, 
dr. E. Jaskulski și Z. No- 
wacki.

Aparatul poartă denumirea 
de „caracterograf al proprie
tăților de mișcare ale mem
brelor". El se găsește, deo
camdată, în stadiul experi
mentărilor, dar se poate a- 
firma încă de acum că va da 
satisfacție totală. Măsurăto
rile care se făceau pînă la 
apariția acestui aparat erau 
mai puțin precise. Construc
torii caracterografului sînt 
ferm convinși că cu ajutorul 
invenției lor se va putea con
trola interdependența dezvol
tării calităților motrice ale 
omului, precum și să se de
termine predispoziția oame
nilor pentru practicarea anu
mitor discipline sportive, în 
special în acele sporturi în 
care domină forța șl rapidi
tatea (aruncarea greutății, 
halterele, canotajul).

R.OMA 15 (Agerpres). — 
Pe stadionul olimpic din 
Roma au început campiona
tele de atletism ale Italiei, 
marcate în prima Zi de un 
nou record național, stabilit 
de Mario Vecchlato la arun
carea ciocanului, cu perfor
manța de 68,40 m (vechiul

record 68,06 m). Alte rezul
tate ; masculin : 200 m : Puosl 
21,2 ; 400 m garduri ; Bello 
50,6 ; înălțime ; Azzaro 2,13 
m; greutate: Bergonzoni
17,39 m; 3 000 m, obstacole : 
Risi 8:42,2; 5 000 m : Ardlzo- 
ne 14;06,0; triolusalt: Genti
le 16,15 m .

a indepen- 
tumeu vor 
țări, împăr- 
ellmlnatortl 

Jocurile

tențla Braziliei de a orga
niza In anul 1972 (luna sep
tembrie) un mare turneu in
ternațional de fotbal, prin 
care se va celebra cea de-a 
150-a aniversare 
denței țării. La 
lua parte 24 de 
țite în 6 grupe
de cîte 4 echipe.
vor avea loc în cele mai Im
portante orașe ale Braziliei. 
Țara gazdă se va califica di
rect în grupa finală. Proiec
tul detaliat al acestui verita
bil campionat mondial de 
fotbal va fi prezentai 
F.I.F.A;-ei.

H*

Șahistele noastre
pregătesc un nou succes
SINAIA, 15 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Patina 
tradiției, un bun renume ciș- 
tigat de 
șahului, 
o gazdă 
turnee, 
elegante 
cultură din 
asistăm la întrecerea pasio
nantă ce se dă în cadrul 
celui de-al patrulea Turneu 
internațional feminin.

Pasionantă, fiindcă este o 
adevărată cursă de urmărire, 
12 concurente pornind în
tr-un nou start, la jumătatea 
întrecerii, în trena aproape 
sufocantă impusă de cea de-a 
13-a. Este ALEXANDRA NI
COLAU, fruntașă cu un scor 
de-a dreptul formidabil: 6 
PUNCTE DIN 7 POSIBILE. 
Numai 
cedată 
gareta 
lalată 
wiez (după ce mijlocul parti
dei fusese încă favorabil 
șahistel noastre) restul, nu
mai victorii... Șl ce victorii I 
Învinsele sale sînt Elena

cîțiva ani in lumea 
fac ca Sinaia să fie 
ideală pentru marile
Acum, în aceleași 

saloane ale Casei de 
centrul stațiunii

două remize, una con- 
coechipierei sale Mar- 

Teoaorescu, iar cea- 
polonezel Litmano-

Rubțova, candidata sovietică 
la turneul candidatelor, ca și 
Edith Bilek. prima șahistă 
a Ungariei, apoi jucătoarele 
românce de 
forță, Gertrude
(viitoare participantă la tur
neul interzonal) și Suzana 
Makkai, iar marți seara mai 
pleca steagul și Erenska, a 
doua reprezentantă a Polo
niei.

tn fața jocului excepțional 
prestat pînă acum de Ale
xandra Nicolau. satisfacția 
unui foarte vrobabil rezultat 
înalt se împletește cu amără
ciunea. Anume, .' .
ascunde regretul că această 
mare jucătoare, 
formă acum, 
zintă, totuși, țara noastră în 
suprema confruntare 
lui feminin. Ea nu 
ticipa la apropiatul 
interzonal al C. M.
a ieșit din cursă, într-un mo
ment de pauză a activității 
sale, trebuind să mai aștepte 
viitorul ciclu de trei ani pen
tru a putea ataca titlul deți
nut de Nona GaprindațviH.

necontestată 
Baumstarck

nu-ți poți

în mare 
nu repre-

a șahu- 
va par- 

turneu 
Nicolau

Cu peste 183 km pe schiuri!
. Schiorul japonez Masaru 
Morishita a doborît din nou 
recordul mondial de viteză 
la kilometru lansat, realizînd, 
de data aceasta, o medie o- 
rară de 183,392 km. în cursul 
acestor tentative, care au 
loc pe muntele Cervinia (Va-

lea Aosta), austriacul Franz 
Shaller, care cobora și el cu 
o viteză de peste 180 km pe 
oră, a căzut la ieșirea de pe 
pista de sosire, dai 
miracol a 'scăpat 
ușoară întindere musculară.

LIA MANOLIU ȘI VIORICA VISCOPOLEANU

. Două remarcabile victorii 
românești au fost înregistrate 
in concursul internațional de

TENISMENI ROMANI 
LA BRATISLAVA

> La Bratislava au început 
campionatele 
de tenis ale
în primul tur la simplu băr
bați, românul Ion Sântei l-a 
învins ou 6—3, 6.—3 pe ceho
slovacul Sevcik. Alte rezul
tate : Contet (Franța)—Stej- 
skal (Cehoslovacia) 6—4 6—3; 
Piseeky (Cehoslovacia) — 
Viorel Marciu

4—6, 6—3, 6—2. 
femei, în primul 
slovaca Osickova
:u 4—6 6—4, 6—1 pe Elena 
Tacacs (România).

internaționale 
Cehoslovaciei.

(România) 
La simplu 
tur, ceho- 
a învins-o

atletism de Ia Innsbruck 
(Austria). Campioana olim
pică Viorica Viscopolcanu a 
ocupat locul întîi la săritura 
în lungime cu performanța 
de 6.52 m, iar Lia Manoliu 
a terminat învingătoare la 
aruncarea discului cu rezul
tatul de 55,14 m. Alte rezul
tate : 100 m plat bărbați : 
Greene (S.U.A.) 10,2 ; 100 m

(Tai- 
bună 
a a- 

nului la numai o zecime de 
secundă de recordul lumii 
deținut de Wyomia Tytus 
(S.U.A.) ; 400 m plat bărbați: 
Kent (Trinidad) 47,1; 1500 
m plat femei: Hanna Sche- 
sedi (Israel) 4:42,0.

Handbalistii bucuresteni au debutat
9 9

la Dinamoviadă 
chipa Dynamo Berlin. In ce
lălalt meci, Gwardia Varșo
via a întrecut la mare luptă 
cu scorul de 21—19 (9—12) 
formația Ruda Hvezda (Ce
hoslovacia).

cu o victorie
Orașul Debreczen găzduieș

te prima ediție a „Dinamo- 
viadei" internaționale de 
handbal masculin. In prima 

zi a turneului echipa Dinamo 
București a învins cu scorul 
categoric de 15—9 (8—5) e-

•••• • CALEIDOSCOP
VA EXISTA, TOTUȘI, O 

DEOSEBIRE...
Renumitul boxer american 

Max Baer, fost cu ani în ur
mă campion al lumii la ca
tegoria grea, trebuia să dispu
te un meci pentru titlul mon
dial in compania marelui Joe 
Louis. Fiind vară, Baer își 
petrecea cea mai mare parte 
din timp pe plajă. La între
barea de ce procedează așa, 
Max, nu lipsit de simțul u- 
morului, a răspuns: „Vreau 
să mă înnegresc complet și 
atunci nimeni, nici măcar ar
bitrul de ring, nu va putea 
să mă deosebească de mult 
mai puternicul Louis"! La 
care, interlocutorul său n-a 
rămas dator cu răspunsul: 
„Aș, toată lumea vă va deo
sebi foarte bine, fără să aibă 
vreo importanță culoarea pie
lii. Cel care va rămîne în pi
cioare va fi, negreșit, Joe 
Louis"
CRAIG BREEDLOVE — MAI 

RAPID DECIT SUNETUL?
Vă mal amintiți, desigur, 

de duelul dintre Art Arfons 
și Craig Breedlove, de acum 
cîțiva ani. „Meciul" a fost 
ciștigat de ultimul, care a 
dus recordul de viteză pe pă- 
mînt pînă la fantastica per
formanță de 966,573 km pe 
oră. Actualmente, Craig se 
pregătește să „spargă" zidul 
sunetului, cu ajutorul unei 
mașini de o construcție spe
cială, pe trei roți. Această 
mașină este doar un model; 
nimeni, în afară de „regele 
vitezei", nu va merge vreoda
tă cu. ea. Tn urma ultimelor 
teste, specialiștii au declarat 
<ă "așina este pusă la punct 
tund capabilă să dezvolte 
viteze în jur de 1200 de km 
la ’>’ă

TNCRUNTAȚII

„Cel mai încruntat club de 
fotbal" din Brazilia este soco
tit, pe bună dreptate, clubul 
„Orfeu" din orașul Pateja. Si, 
nici nu e de mirare acest lu
cru: conducătorul clubului 
este patronul unei firme de... 
pompe funebre — „Orfeu" — 
și îți îmbracă jucătorii tn e- 
chipament complet negru. 
Mai mult, patronul a obținut 
de la fotbaliști promisiunea 
solemnă că aceștia nu se vor 
bucura 
timpul

șl nu vor ztmbi tn 
meciurilor!

SA MAI CONTESTE Șl 
ALTADATA...

Doi din cei mai buni sări
tori in înălțime din R.F. a 
Germaniei, Ingemar Sieghard 
și Gilnther Spielvogel, se ti
flă într-o permanentă rivali
tate. Dacă unul din el obține 
o performanță de valoare, ce
lălalt nu pierde timpul și i-o 
contestă. Așa s-a întîmplat și 
la întrecerile desfășurate tn 
orașul Kiel, unde Sieghard a 
îmbunătățit recordul țării (in 
sală), cu performanța de 2,16 
m, tntrecînd vechiul record 
al lui Spielvogel. Fără să dea 
crezare arbitrilor, acesta a 
cerut remăsurarea înălțimii. 
După verificare, noul record 
măsura.- 2,17 metri! „Să mal 
conteste ți altă dată", a spus 
Sieghard.

plat femei: Chi-Chen 
wan) 11,1 — cea mai 
performanță mondială

Un perele-ogUndă șl, mai ales, ochiul experimentat al antrenorului ajută tinerelor speranțe ale scri
mei sovietice să urce pe treptele măiestriei, unde ti așteaptă obligația de onoare de a continua marile suc
cese ale așilor de azi al floretei, săbiei sau spadei. Instantaneu dintr-o sală de antrenament a clubului 
Dinamo Moscova. Foto : TASS

lată de ce nu putem cîștigaI0S7FF HORVATH

S30B

antreno- 
de box 

care ne-a 
a ținut

6—3 ;
Kuki 6—1, 6—2 ; 

‘ ' 6—4.

Tirul cu arcul constituie una din cele mal vechi discipline spor
tive (utilitare) din istoria omenirii. Pln& tn zilele noastre s-au păs
trat — sub diverse forme — dovezi ale acestei Îndeletniciri șt, poate, 
distracții ale omului. Mărturie grăitoare : cu secole înaintea erei 
noastre, un artist anonim a creat această statuetă, adevărat obiect 
de artă, a unul arcaș. Figurina a fost descoperită In Sardinia.

Ioszef Horvath, 
rul reprezentativei 
juniori a Ungariei, 
vizitat recent țara, 
să ne declare după meciul 
revanșă de la Oltenița : „Pu- 
giliștii români, fie că sînt ju
niori sau seniori, au o ma
re frecvență în brațe, o vita
litate demnă de toată lauda. 
Iată de ce, de regulă, nu 
putem cîștiga in fața lor“.

Este, într-adevăr, o carac
teristică a boxerilor români 
dlntotdeauna. Au ceea ce se 
cheamă Inimă, sînt bine clă
diți și pregătiți fizic. Dar 
multe victorii realizate de 
ei în ultimul an se explică 
și prin gradul mai ridicat 
de cunoștințe tehnice.

într-adevăr, în multe din 
sălile noastre antrenorii au 
început să se preocupe te
meinic de predarea noțiuni
lor de tehnică, căutînd să 
îmbine în mod fericit aces
te două „arme" indispensa
bile ridicării măiestriei : pre
gătirea fizică și tehnică. Ia
tă, de altfel, caracteristici pe 
care le-am văzut și la unii

dintre juniorii care au lup
tat cu naționala Ungariei în 
partidele de la Brăila și Ol
tenița.

Evident, nu toți reprezen
tanții noștri au demonstrat 
asemenea calități. Dar, așa 
cum sublinia și antrenorul 
emerit Ion Popa, prezent ]a 
cele două întîlnirl, dacă re
prezentativa României, alcă
tuită exclusiv din juniori 
mici, are în componența ei 
boxeri care încă de pe acum 
și-au însușit cîteva procedee 
tehnice (Marian Lazăr, Dinu 
Condurat, Marcel Lupu, San
du Mihalcea), înseamnă că 
se află pe un drum bun.

Boxerii au fost selecțio
nați din tabăra juniorilor 
mici, organizată de federa
ție. Firește, trebuie perseve
rat pentru ca bagajul cunoș
tințelor tehnice să devină șl 
mai complet, ca forța și va
rietatea cunoștințelor tine
rilor pugiliștl să se îmbună
tățească. Este îmbucurător 
faptul că acțiunea de regene
rare a echipei naționale de 
juniori va continuă prin or-

Chiar în patria gruzincei, în 
acest an, țahista româncă 
culegea lauri in turneul de 
la Tbilisi, după ce — pz țin 
mai înainte — se clasase <» 
doua în turneul masculin (!) 
de maeștri de la Beverwijk. 
Ce recomandări mai bune se 
puteau pretinde celei care a 
cucerit de cinci ori pînă 
acum titlul de campioană a 
României! Dar legile luptei 
sportive sînt adesea ingrate...

Satisfacții pentru șahul 
feminin românesc se profi
lează, îndeobște, la prezentul 
turneu de la Sinaia. Marga
reta Teodorescu, actuala 
noastră campioană, candi
dează cu șanse la locul II, 
fiind întrecută doar cu o ju
mătate de punct, pentru mo
ment, de Cristine HOlzlein, 
tînăra șahistă (18 ani!) din 
R. D. Germană, o adevărată 
revelație. După cum, cu jocul 
lor ameliorat in ultimele 
runde, Baumstarck ți Makkai 
pot urca și ele în clasament. 
Și n-ar surprinde pe ni
meni ca mai multe dintre șa
histele noastre să figureze pe 
locuri de onoare ți tn ulti
mul clasament, cel care se 
va face după 13 runde ale 
acestui puternic turneu. O 
știe prea bine ți Sergiu Sa
marian, antrenorul veșnic 
entuziast, care n-ar avea, 
desigur, nimic împotrivă ca 
să-ți aniverseze al 6-lea an 
de cînd pregătește lotul fe
minin cu un nou 
după multe altele cu 
bire remarcabile.

Să nu ne grăbim, 
cu concluziile definitive, cînd 
mai sînt de jucat pentru fie
care candidată la locurile de 
vîrf cîte 6 sau, respectiv, 5 
partide. Numărul impar al 
concurentelor creează unele 
inechități de moment.

Deocamdată, ne 
toarep la rezultatele 
a 7-a : Bilek—Makkai 
Rubțova—Baumstarck 
Erenska—Nicolau 0—1, 
brener. — Timmer 
Simu—HSlzlein 0—1 (singura 
întreruptă este partida Litma- 
nowicz—Vokralova în care 
cea de-a doua deține un 
pion in plus într-un final de 
nebuni de aceeași culoare).

Și o scurtă recapitulare a 
clasamentului. înaintea run> 
dei a 8-a (cu punctele ci.șB- 
gate ți pierdute) :

Nicolau 6—1, Holzleln 472— 
2'/2, Teodorescu 4—2, Litma- 
nowicz 3—3 (1), Baumstarck 
și Makkai 3—3, Rubțova și 
Bilek 3—4, Kalchbrenner și 
Erenska 2>/2—2'/3, Timmer 
2'/a—4*/2, Vokralova 2—3 (1), 
Simu 2—4.

succes, 
deose-

totuși.

vom în
viind ei 
i/r-’h, 
'/a—'/., 
Kalch- 

0—1.

Radu VOIA

ganizarea ițpei noi tabere de 
pregătire, la care, peste cî
teva zile, vor fi chemați 40 
de juniori mari. Rezultatele 
le vom vedea peste două 
luni, cînd naționala noastră 
va întîlni un adversar difi
cil : selecționata de juniori 
a R. D. Germane.

Trebuie recunoscut că se
lecționata Ungariei s-a do
vedit întrucîtva superioară, 
din punct de vedere tehnic, 
echipei noastre. Oaspeții, în
deosebi „cocoșul" Andraș 
Botoș și „semimusca" Gluck 
s-au detașat evident de coe
chipierii lor, lăsînd antreno
rului Ștefan Iordache o ex
celentă impresie. De altfel, 

*' tineri au toate șanse- 
intre în naționala Iin
ia europenele de ti

de la Miskolc.
Romeo CALARAȘANU

acești 
le să 
gariei 
neret

TURNEUL DE ȘAH 

DE LA DEBRECZEN
BUDAPESTA 15 (Ager- 

pres). — După consumarea 
a 8 runde, în turneul inter
național de șah de la De- 
breczen conduce Savon 
(U.R.S.S.) cu 5 i/2 puncte, ur
mat de Bilek și Gufled cu 
cîte 5 p fiecare. In cea de-a 
8-a rundă, Bilek a cîștigat ; 
la Liptay în timp ce Savon- 
a remizat cu Hennings.

TELEX • TELEX • TELEX » TELEX
Campionatele internaționale 
de tenis ale Elveției; Pilici 
—Stillwell 6—2, 8—6 ; Drys
dale-Warfield 6—0, 
Barthes
Taylor—Engert 6—1,

Echipa de fotbal a 
aflată în turneu în 
via, a jucat la Sarajevo cu 
o selecționată locală. Meciul 
s-a încheiat cu scorul de 4—2 
(3—0) în favoarea fotbaliști
lor iugoslavi.■
Turul ciclist 
fost cîștigat 
cehoslovac R.
la 4:16 de Natușek.

Irakului. 
Iugosla-

al Boemlei a 
de alergătorul 
Labus, urmat.

Cunoscutul manager de box 
Carlos Lectoure a confir
mat că elevul său Carlos 
Monzon îl va întîlni pe cam
pionul mondial la cat. mijlo
cie, Nino Benvenutl, într-un 
meci ce va avea loc la 7 
noiembrie la Roma.

seviei (Iugoslavia)—Uhlmănn 
(R.D. Germană) ; Cirici (Iu
goslavia)—Ree (Olanda); Har- 
toch (Olanda)—Polugaevski 
(U.R.S.S.).

In prima rundă a turneului 
internațional de șah de la 
Amsterdam, campionul mon
dial Boris Spasski (U.R.S.S.) 
a remizat cu marele maestru 
Iugoslav Gligoricl. Tot re
miză s-au încheiat partidele 
Gheller (U.R.S.S.)—Hort (Ce
hoslovacia) ; Tringov (Bulga
ria)—Scholl (Olanda) ; Jano-

In turneul internațional de 
tenis de la Hoylake (Anglia), 
egipteanul El Shafei l-a în
vins cu 6—2, 10—8 pe engle
zul Hutchins.

Concursul
„Cele 6 ore de la Watkins 
Glen" a fost cîștigat de Me
xicanul Pedro Rodriguez șl 
finlandezul Leo Kinnunen 
pe o mașină „Porsche".

automobilistic
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ECHIPA ETAPEI
ȘTEFĂNKCU

STOICA FIINCA MAREȘ POPOVICI

MARINA
T~1 arul a avut întot- 
fi deauna fascinația 

jocului in com
pania echipelor bucu
reștene.

Farul s-a regăsit în
totdeauna la București. 
Și nu dintr-un com
plex provincial.

Farul este, in fond, 
cel mai puțin 
cial team al 
Constănțenii au 
întotdeauna in Capitală 
cu o 
meni 
gust 
dacă 
logie

Pină acum, Farul s-a 
delectat deseori, ciști- 
gind in fața echipelor 
bucureștene. Uneori s-a 
intimplat ca „elefan
ții" să-și aducă aminte 
de tinerețe și să rea
lizeze un 4—0 cu Di
namo sau un 4—4 cu 
Steaua...

tn 
lie, 
și-a 
facă 
că 
U.T.A. 
Farul a topit aripile di- 
namoviștilor. Ieri, pe 
„23 August", un alt pre
tendent — Steaua — a 
fost nevoit să suporte 
o suită de vreo 25 de 
pase, la 3—1, cind totul 
era pecetluit. Dacă Fa
rul va învinge duminică 
și pe Rapid, la Cons
tanța, înseamnă că e- 
chipa lui Cosmoc a fost 
realmente „îngerul pă
zitor" al arădenilor.

Ieri, Farul a jucat 
mai dezinvolt ca ori- 
cind.

Badea e astăzi în for
ma splendidului său 
meci cu Portugalia 
(2—0).

Sasu ne-a făcut să re
gretăm, încă o dată, că 
a fost, întotdeauna, un 
fotbalist cu geamanta
nul mereu pregătit.

Tănase a demonstrat 
ieri o deosebită finețe 
tehnică, plus un plămin 
tip Clodoaldo.

Kallo nu vrea să tm- 
bătrînească.

Tufan rămîne același 
jucător de valoare, că
ruia i-au lipsit întot
deauna doar morga și 
puțin umor pentru a 
conduce atacul echi
pei naționale.

tn sfîrșit, pe bancă, 
Puiu Cosmoc, mereu jo
vial și amabil (indi
ferent de rezultat), cu 
o știință de viață pro
venită parcă din expe
riența lui Mărdărescu 
„Gil", căruia i-a urmat, 
nu tntimplător, la con
ducerea acestei echipe 
de mateloți prin voca
ție, atrași de zările al
bastre ale mării și ale 
aventurii.

Ieri, Farul a adus un 
fir de briză în acest 
miez de iulie, cînd iar
ba îngălbenește, iar be
tonul arde.

Pentru acest fir de 
briză, să-i mulțumim 
echipei litoralului.

provin- 
nostru. 

venit

degajare de „oa- 
umblațV* și cu un 
pentru risc sau, 
vreți, cu o psiho- 
de cazino.

acest retur de iu- 
echipa litoralului 
propus, parcă, să 
și mai mult, adi- 
să joace pentru

Acum 10 zile.

loan CHIR1LA

f. c. arge; U.TA
3—2 (2—1)

PITEȘTI, 15 (prin telefon, de la trimisul nostru), Stadion „1 Mai“, 
timp frumos, teren foarte bun, spectatori aproximativ 11 000. Au 
marcat în ordine : Birău (min. 17), Roșu (mm. 41), Dobrin (min. 
44), O. Dembrovschi (min. 77), Dobrin (min. 79 din 11 m).

F. C. ARGEȘ : Niculescu 5 — Pigulea 7, Barbu 6, Olteanu 7, Ivan 
II 7, Vlad 8, Roșu 8 (min. 65 Cîrciumărescu 6), Radu 6, Prepurgel 7, 
Dobrin 10, Jercan 7 (min. 78 Ștefănescu).

U.T.A. : Gornea 5 — Birău 7, Lereter 8, Pojoni 5, Broșovschi 6, 
Petescu 7, Domide 7, Moț 5 (min. 66 Șchiopu 6), Axente 6. O, Dem- 
brovschi 6, Fl. Dumitrescu 6 (min. 83 Sima).

A arbitrat Gheorghe Limona ajutat bine la linie de
. A. Munich și M.'Bică (toți din București).

Trqfeul Petschowschi (pentru public) : 8.
La'tîneret-rezerve : F. C. Argeș-U.T.A. 2—1 (1—1).

★ ★ ★

SI U.T. A. iNCLINĂ STEAGUL TANASE BADEA 0

SASE TUEAN D0DR1N BALUȚA

Așa cum era de așteptat, 
Piteștiul a fost piatra de încer
care pentru echipa care aspi
ră la titlul dc campioană. 
Dar miercuri, U.T.A. n-a reu
șit să treacă severul examen, 

insăși 
în a- 
torma 
prece- 

pe

întîi, pentru că- 
U.T.A. s-a prezentat 
cest joc cu mult sub 
prezentată în partida 
dentă, cînd spulberase
C.F.R. Cluj. Apărarea s-a do
vedit greoaie, obosită, ezitan
tă in faze decisive. Doar Le- 
reter a încercat să se achite 
onorabil de sarcinile sale și a 
reușit. I-a fost, însă, peste 
puteri să acopere golurile 
create în sistemul defensiv de 
Pojoni care, nerestabilit după 
un accident mai vechi, a ju
cat mai bine de 60 de minute 
într-un picior. Să amintim a,- 
poi ezitările lui Gornea

primele două goluri, momen
te decisive in desfășurarea e- 
venimentelor de pe teren. în 
altă ordine de idei, U.T.A. 
n-a știut, mai bine zis n-a 
putut să-l neutralizeze pe 
Dobrin, aflat în formă exce
lentă, dribleur irezistibil, dis
tribuitor inepuizabil de pase 
excelente, realizator specta
culos.

U.T.A. a mai fost dominată 
și în jociil mijlocașilor, de

tinde, dar cu întîrziere, 
golul e inevitabil !

în min. 19, Niculescu blo
chează mingea expediată de 

. Axente din lovitură liberă. 
După două minute apără Gor
nea șutul lui Pigulea.

în min. 28, U.T.A. realizea
ză o fază excelentă : Birău 
centrează, Domide reia din 
voie, de la 16 metri, dar in
tervine un. pumn salvator al 
lui Niculescu și faza se ter
mină cu „capul" lui Domide... 
peste poartă.

în min. 32, Niculescu repe
tă greșeala la șutul de la dis
tanță al lui Broșovschi. 
vede că portarul piteștean 
este „în mînă“.

Urmează o perioadă dc 
chilibru, de greșeli și ratări, 
cînd 11 mii de oameni mur
mură nemulțumiți. Echipa 
gazdă-i condusă. Dobrin creea
ză situații favorabile,

STEAUA - FARUL

1_3 (1—2)

Stadion „23 August" ; 
timp frumos ; teren ex
celent ; spectatori aproape 
10 000. Au marcat : Tă
nase (min. 14), Dumitriu 
III (min. 38), Caraman 
(min. 43). Badea (min. 64).

STEAUA : Suciu 7 — 
Cristache 6, Sătmăreanu 5, 
Ciugarin 4 (pentru laul- 
turl repetate), Vigu 5 (min. 
67 Mirăuță), Dumitriu III
5, Negrea 5 (min. 65 Naom), 
Pantea 6, Tătaru 4, Voinea
6, Creinlceanu 4.

FARUL : ștefănescu 9
— Stoica 8, Antonescu 8, 
Mareș 9, Pleșa 7, Tănase 9, 
Badea 9, Sasu 9, Tufan 10, 
Caraman 7 (min. 60 Con- 
stantinescu), Kallo 7 (min. 
75 Koszka).

A arbitrat Nicolae 
Cursaru aju
tat bine la linie de Mihai 
Moraru și Emil păunescu 
(toți din Ploiești).

Trofeul Petschovschi 
(pentru public) : 7.

La tineret-rezerve : Stea- 
ua-Farul 2—o (0—0).

r
Nenorocos, fotoreporterul 

nostru, Vasile BAGEAC, 
s-a așezat, după pauză, in 
spatele porții Farului, spe- 
rînd la un gol,.. Dar Ștcfă- 
nescu — în imagine, ală
turi de Mareș — a fost im
batabil !

★

unde plecau majoritatea ac
țiunilor ofensive ale gazdelor. 
Abia in momentele grele, de 
cumpănă, cînd F. C. Argeș 
conducea, arădenii au ieșit la 
Joc, e drept, în perioade 
scurte, dar grație aceluiași 
fapt au egalat la 2—2 „cînd 
marele punct" se părea a fi 
realizat sau cînd au fost la 
un pas să facă 3—3. In ciuda 
nesiguranței lui Niculescu, 
inexplicabil de timorat, a lui 
Barbu, ezitant în interven
ții și pase (în special în pri
ma repriză), F.C. Argeș a reu
șit să se impună grație jocu
lui strălucit prestat de Do
brin.

în acest meci a fost exce
lent. A driblat formidabil, a 
pasat așa cum numai el știe 
s o. facă, cu schimbări de di
recție neașteptate, in cele din 
urmă, marcînd și un gol de 
toată frumusețea. Dar colegii 
din atac sînt departe de a-1
înțelege și irosesc ocazii (Ba- partenerii ratează. Min. 
du min. 38,Prepurgel, min. 39).

★
★

Și

Se
nu

e-

dar 
41 

apă- 
Koșu

acesteiIată desfășurarea 
partide cu momente de fotbal 
agreabile, dar și cu perioade 
de faze confuze, cu pase im
precise, mai ales din partea 
apărătorilor.

în min. 17, gazdele primesc

un „upercut" neprevăzut la 
o lovitură liberă, Barbu res
pinge cu capul la... Birău, a- 
flat la 25—30 metri de poar
ta piteșteană. Fundașul ară
dean șutează puternic la șe- 
miînălțime, Niculescu se în-

un voie excelent 
peste Go rnea și

44, Dobrin driblea- 
cu

Un autogol de 24 carate
2—1 (1—0)

CLUJ, 15 (prin telefon de la corespondentul nostru). — Stadion 
Municipal, teren foarte bun. căldură mare, spectatori 8 000.

Au marcat : Soos (min. 25 din 11 m). Radu Nunweiller (min. 72), 
Petrică (autogol min. 73).

C.F.R. : Mărculescu 8 — Soos 8, Costea 7, Dragomlr 7, Cojocaru 
8, M. Bretan 7. Soo 7, Țegean 7 (Stlncel min. 64 7), S. Bretan 7, Popa 
6 (min. 24 O. Ionescu 7), Petrescu 8.

DINAMO : Cavai 8 — Petre Nicolae 6, Cheran 7. Nunweiller IV 
6. Deleanu 6 (min. 66 Petrică 5), Sălceanu 7, Moldovan 6, Lucescu 8, 
Dumitrache 5 (min. 46 Radu Nunweiller 7), Both 6, Haidu 6

A arbitrat C. Nițescu (Sibiu) aMat la linie de V. Cioc
(Mediaș) șl A. Tudor (Sibiu).

Trofeul Petschowschi (pentru public) : 9.
La tineret-rezerve : C.F.R. Cluj-Dlnamo București 0—3 (0—0).

1

a

NE-AM ÎNȘELAT IN PRIVINȚA FARULUI!
f

reia 
apoi 
Utto

25

Dobrin șutează într-un 
rător, mingea sare la 
aflat pe linia de 16 metri, o 
întoarcere, 
cu boltă
...1—1 !

In min..
ză și de la 17 m șutează 
stîngul, iar Gornea, uluit, pri
vește cum mingea se oprește 
în colțul stâng, gol!

După pauză, în min. 73 Do
brin centrează dar Radu 
imprecis cu capul: 
Șchiopu pasează lui 
Dembrovschi care, de la
de metri, șutează excelent și 
înscrie la păianjen, Niculescu 
e pur și simplu mat. Dar nu 
trec decît două minute și vi
surile arădenilor se spulberă. 
Drama e cu atît mai mare, cu 
cit golul 3 vine în urma -uneiAHȘ» 
nefericite intervenții (de loc 
necesară) a lui Pojoni, care 
aflat pe linia de 16 metri, joa
că mingea 
transformă 
deapsă.

cu mina, Dobrin 
lovitura de pe-

Constantin ALEXE

Ne-am înșelat, vai, în pri 
vința Farului, afirmînd 
avancronica noastră 
miercuri că formația < 
stănțeană va fi o pradă ușoa
ră pentru elevii lui Covaci, 
lansați — credeam noi — cu 
disperare în lupta pentru tit
lu...

Ne-am înșelat, pentru că 
la a doua apariție a sa la 
București — în decurs de cî
teva săptămîni — Farul a de
monstrat virtuțile unei mari 
echipe, cu compartimente din
tre cele mai echilibrate, pose- 
dînd jucători — ne gîndim la 
Tufan, Badea, Tănase sau

JIUL — DINAMO BACA U

in 
de 

con-

2-1 (1-1)
PETROȘANI, 15 (prin telefon, de la trimisul nostru). Stadionul 

Jiul, teren bun, timp frumos la început, apoi ploaie cu Intermitență/ 
spectatori circa 4 000. Au marcat : Libardi (min. 9 — din 11 m), Vă- 
tafu (min. 15 — din 11 m), Cotormani (min. 61).

JIUL : Stan 9 — Georgescu 6, Georgevici 7, Stocker 5, M. Popescu 
8, Marinescu 6, Sandu 7. Peronescu 5, Ion Constantin (min. 17 Nă- 
dășan 7), Libardi 8, Cotormani 8.

DINAMO : Ghiță 7 — Kiss 8. Nedelcu 8, Velicu 7, Comănescu 7i 
Vătafu 6, Duțan 6, Mloc 4, Ene Daniel 5, Bogdan 5, Băluță 9.

A arbitrat V. Pădureanu -A-A--ă--A--A-, ajutat la tușă de Gh. Vasi- 
lescu I și I. Drăghici (toți din București).

Troleul Petschowschi (pentru public) : 10.
La tineret-rezerve : — ■ — ■

★
Jiul-Dinamo Bacău 1—0 (0—0).

★ ★
din Pe- 
și-a luat

Publicul spectator 
troșani se pare că 
în serios rolul de lider al Tro
feului Petschovschi ! Aplau
ze la ieșirea în teren, pentru 
încălzire a oaspeților, aplau
ze pentru cursele excepționale 
ale lui Băluță, tot aplauze și 
la ieșirea din teren, de 
pauză, a echipelor...

Iar scorul nu arăta 
1—1, în timp ce nivelul 
tacular al jocului s-a 
destul de aproape 
medie î

Au existat, poate, 
meciului, și unele 
cînd tribunele »-au 
și prin mijloace mai „sono
re", dar ele au fost extrem de 
rare.

Meciul începe destul de 
„abrupt", cele două echipe 
angajîndu-se tn.tr-0 luptă dîr
ză, în vreme ce, de pe Pa
ring, încep să se vadă prime
le semne neliniștitoare de 
ploaie. Nu trece mult și «e 
produc două faze de o izbi
toare asemănătoare. în min. 9 
și 15 arbitrul V. Pădureanu 
acordă două lovituri de la 11 
m (prima în favoarea gazde
lor, a doua pentru jucătorii 
din Bacău). Fapt cu totul re
marcabil, la ambele lovituri 
nlcj spectatorii și nici jucă
torii nu au avut nimic de 
obiectat. „Părtașii": Nedelcu

după

de

tn

declt 
spec- 
situat 

cota

cu râul 
momente 
exprimat

și Georgescu ; executanți și 
marcatori : Libardi și apoi 
Vătafu. Vorbeam mai sus de 
cursele lui Băluță. Extremul 
băcăuan a efectuat în prima 
repriză cîteva incunsiuni ex
trem de periculoase pentru 
poarta lui Stan (min. 15, 25 
27), toate terminate cu exce
lente centrări înapoi, ratate 
însă de coechipieri. în a doua 
parte a meciului, Georgescu 
i-a acordat, însă, o „aten
ție" deosebită, marcîndu-1 
foarte strict. în min. 80 Bă- 
luță a ratat o ocazie rarisimă 
și a „spart" din nou întregul 
front de apărare al gazdelor 
în min. 85. Dar, fără îndoială, 
repriza fecundă a aparținut, 
aproape în totalitate, gazde
lor. Elevii lui Ozon au arun
cat în luptă toate rezervele 
de energie, pentru a putea 
obține o victorie în acest 
ultim meci, In actualul cam
pionat în fața suporterilor lo
cali. Și au obținut-o ratînd 
însă cu dezinvoltură o suită 
întreagă de ocazii, dar izbu
tind. totuși, să înscrie în 
min. 61. prin Cotormani, care 
a profitat de un plasament 
greșit al fundașilor centrali 
dinamoviști și a marcat, cu 
capul, peste Ghiță, ieșit din 
poartă.

Dumitru GRAUR

geniu, 
curat,

da, a-
■ deo-

Sasu — cu sclipiri de 
practicînd un fotbal 
modern, optimist

Ieri, am admirat — 
cesta este cuvîntul ! -
potrivă rafinamentul tehnic, 
cît și ambiția constănțenilor, 
antrenați în joc cu o ardoare 
și o luciditate nebănuite, im- 
punînd tempo-ul partidei, tre- 
cînd, cu calm olimpian, peste 
momentele dificile, aruneîndu- 
se asupra adversarului cu o 
violență de care, în acest 
meci, nu-i credeam capabili 
decît pe... militari, „anga
jați" de o miză.

Am văzut la lucru o linie 
de mijloc neostenită, traver- 
sînd terenul cu 
tură incredibilă, 
și un Badea — 
a doua tinerețe 
lînd între atac și apărare, rea- 
pingînd providențial din pro
priul careu, „evadînd" teme
rar spre buturile lui Suciu. 
unde au reușit, fiecare, go
luri spectaculoase, între care 
cel al lui Badea — „bombă” 
de la 25 de metri, direct la 
„păianjen" — este demn de 
cea mai trufașă dintre 
nograme.

Aici, în zona „arată* 
centrul terenului. Farul 
obținut o izbîndă în care 
mai Robert Cosmoc — 
celent strateg antrenorul 
stănțean, care a apelat, 
finalul partidei, la doi jucă
tori (Gonstantinescu și Kosz- 
ka) de mare utilitate în
trecerea timpului — a crezut.

Au crezut, poate, și jucă-

o dezinvol- 
un Tănase 
of, această 
— pendu-

ki-

din 
a 

nu- 
ex- 

con- 
în

torii litoralului, între care 
Tufan a demonstrat, fără pu
tință de tăgadă, că aparține 
elitei fotbalului românesc, iar 
Caraman — percutant și ne
cruțător la golul al doilea — 
ne-a amintit un golgeter de 
altădată pe nume Ciosescu...

în ceea ce-i privește pe 
bucureșteni, aceștia au făcut 
o partidă timidă, tristă. Ciu
garin a faultat aproape la fie
care minge. Sătmăreanu a 
preferat atacuri desuete, lă- 
sînd în urma lui un adevă
rat ..vid". Dumitriu III — din
colo de meritul unui gol, ser
vit la un „un-doi“ de Voinea 
— n-a arătat nimic, agîtîndu- 
sa inutil. Tătaru n-a fost... 
Dacă mai adăugăm jocul pue
ril și stereotip al aceluia care 
a fost odată — de mult, 
tare de mult— Creiniceanu. 
avem chipul unei echipe care 
nu putea obține decît... în- 
frîngerea !

E drept, lîngă numele Stelei 
am notat două sau trei ocazii 
de gol, dar însemnările noas
tre se datoresc ultimului sfert 
de oră, cînd totul — și meci 
și campionat — luase sfîrșit 
pentru echipa lui Constantin 
și Jenei de altădată...

Și-atunci n-a rămas altceva 
decît buna încăpățînare a ga
leriei bucureștene care a 
schimbat placa — „go-lul", 
„e-ga-la-rea“, „vrem vic-to- 
rie“ — pe cît de încrezător, pe 
atît de zadarnic.

Bravo Farul! Bravo Cos
moc !

Ovidiu IOANIȚOAIA

★
Un Joc al disperării pentru clu

jeni, început cu o improvizație 
în centrul liniei de atac, datora
tă lui O. Ionescu, intrat la ora 
15 in proba scrisă la examenul 
de admitere ia facultate și caro 
a ajuns la stadion după începe
rea partidei. Chiar și un punct 
cucerit tn faț” dinamoviștilor 
bucureșteni ar fi cintărit enorm 
tn lupta pentru evitarea fatidi
cului loc 15. Două puncte Însem
nau un ideal. Și pentru acest i* 
deal echipa clujeană a luptat e- 
rolc.

Minute In șir — cu rare con
traatacuri clujene — dinamoviștii 
au „cărat" baloane tn careul ad
vers, au centrat, au forțat stră
pungerea zidului feroviar, au ob
ținut lovituri după — 
colț, dar apărarea 
respins totul, reușind 
respiro Înaintea unul 
fenslv dinamovist.

lovituri de 
gazdelor a 
cite un scurt 
nou val o- 

„Bătrlnul" 
Soos a pendulat ta spatele 
patru fundași, intervenind 
dată decisiv tn Înlăturarea 
colului.

Dr. c. Rădulescu U era 
Înainte de meci, de un 
lucru :
cu excepția lui Tegean (înlocuit), 
a rezistat cu brio, ba, mai mult, 
a găsit incredibile resurse in fi
nal, care tn min. 88, 89 puteau 
să se soldeze cu noi goluri. La 
Începutul jocului, ceferiștii au 
pus accentul pe ofensivă și S. 
Bretan, bine servit de Petrescu, 
a ratat din apropierea careului 
de 6 metri o bună ocazie de a 
înscrie. Un reușit, „un-doi“ Mol
dovan—Dumitrache (min. 6) și 
ultimul șutează din careu, dar 
Mărculescu reține. Un șut-bom- 
bă, din lovitură liberă de la 25 m 
(Soo min. 12), ii dă posibilitatea

celor 
nu o 
perl-

frlcăi 
____ _ __ singur 

_____ _ va rezista echipa dân 
punct de vedere fizic 7 Și echipa,

Â.S.Â. Tg. Mureș în seria
victoriilor

★★
lui 
rul 
că, 
un T_  ______ ___
gean. Min. 24 : Lucescu, pătruns 
In careu, deși ar© culoar liber, 
preferă să paseze lui Dumitrache, 
care In loc să șuteze, repaseazâ 
tn mod inexplicabil lui Lucescu, 
Îi acesta este deposedat, în ultimă 
nstanță, de Soos, In min. 25, 

S. Bretan. scăpat pe contraatac, 
pătrunde în careu și Lică Nun* 
weiller îl faultează : lovitura de 
la 11 m este transformată impe
cabil de Soos.

După pauză, acționează presin
gul dinamovist. în min. 49 Săl- 
ceanu șutează decisiv, Mărculescu 
este K. O., dar mingea întîlnește 
bara verticală, rsupă ocazia ra
tată de Haidu în min. 68 — sin
gur în careu a șutat în brațele 
lui Mărculescu ! — în min. 72 
dinamoviștii egalează prin Radu 
Nunweiller, care a reluat cu capul 
mingea centrată de Sălceanu 
In minutul următor, O. ionescu, 
pătruns pe dreapta, centrează de 
pe linia de fund, mingea rico
șează din Petre Nicolae la Pe- 
trică — un voleu senzațional sub 
bara transversală și gol ! !

A fost un autogol cum rar s-a 
mai văzut pe terenurile noastre !

Victor MOREA

Caval să se remarce. Ttnă- 
portar dinamovist se remar- 
din nou, in min. 15, reținind 
șut violent expediat de Țe-

9
§

9
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La Craiova,

„U" CRAIOVA 
STEAGUL ROȘU

1_o (0—0)
CRAIOVA, 15 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Stadion Cen
tral ; timp canicular ; teren bun ;

A

$

I

Cită diferență între evolu
ția mureșenilor din deplasare 
și de pe terenul propriu. In 
urmă cu trei zile, la Brașov, 
ei puseseră accentul pe de
fensivă, iar-azi, ca să-și re- 
cîștige simpatia spectatorilor, 
pe ofensivă,„în fyțaj, gazdele 
au terminat ^nVingătoare în 
fața unei* formării’ care de-a

★ ★ ★

A. S. ARMATA
POLITEHNICA

TG. MUREȘ, 15 (prin te- 
leton, de la trimisul nostru). 
Stadion „23 August", teren bun; 
timp noros ; spectatori 1 500. 
Au marcat : Fazekaș (min. 23), 
Hajnal (min. 35 și 78).

A.S. ARMATA : Bai 7 — 
Sleam 7. Toth 6, Ispir 6, Czako 
8, Soloși 7, Ciutac 8, Lucacl 
6. (min. 65 Varodi), Fazekaș 8, 
Hajnal 8, Nistor 7.

POLITEHNICA : Constanti- 
nescu 6 — Pali 6, lanul 7, 
Stoicescu 7 (min. 83 Andrioa- 
iei), Romilă 6, Alecu 5, Si- 
miorțaș 5, Lupea 6, Goliac 5 
(min. 68 Dănilă), Cuperman 7, 
Moldoveanu 7.

A arbitrat A. Bentu ★★★ 
★ ajutat foarte bine de C. 
Costică și A. Paraschiv (toți 
din București).

Trofeul Petschovschi (pentru 
public) : 8.

La tineret-rezerve : 
Armata—Politehnica

S.A. 
0—3 (0—1).

★
minute i-a 
o replică

★ ★
lungul celor 90 de 
dat doar uneori 
dîrză.

Pe parcursul primelor 45 
de minute mureșenii au avut 
mai mult timp inițiativa și 
au creat derută în rîndurile 
apărătorilor Politehnicii, care 
au cedat de două ori. Prima 
spărtură în linia defensivă a 
ieșenilor a realizat-o Fazekaș 
în min. 23, cînd, ca o verita
bilă extremă, a trecut de 
fundașul Romilă, a intrat în

careu, l-a driblat pe Con6tan- 
tinescu, care îi ieșise în in- 
timpinare și a marcat în 
poarta goală. A doua breșă 
mureșenii au făcut-o în min. 
35. Același Fazekaș, de data 
aceasta a acționat pe partea 
stingă, ajungînd în apropie
rea liniei de fund a cen
trat pe jos în careu la Haj
nal. „Bomba" acestuia na 
mai putut fi reținută de Con- 
stantinescu : 2—0 pentru
A. S. Armata. în tot timpul 
primei reprize ieșenii s-au 
străduit să se ridice la nive
lul jocului practicat de mi
litari. Cuperman și Moldo
veanu, cei mai periculoși îna
intași ai Politehnicii, au în
cercat de mai multe ori vigi
lența lui Bai însă ei au tre
buit să se mulțumească doar 
cu obținerea cîtorva lovituri 
de colț.

Repriza secundă a început 
spectaculos, Fazekaș (min. 46) 
a făcut o cursă pe extremă, 
a intrat în careu, a trimis 
balonul spre poartă, Constan- 
tinescu a respins și apoi Stoi- 
cescu a acordat corner. în 
minutul următor — panică în 
careul localnicilor. Bai ieșise 
din poartă, și Moldoveanu, 
de la 12 m a șutat năpraznic, 
dar Czako a respins mingea 
do. pe linia porții. In conti
nuare, ieșenii au vrut să-și 
scoată din ritm adversarii 
prin pase scurte, pe spații re
duse. în acest fel ei au ținut 
mai mult mingea și o sin
gură dată au depășit apăra
rea mureșeană insă Bai a re
ținut balonul în fața lui 
Alecu. în schimb, înaintarea 
A. S. Armata a fost mai in
cisivă și și-a mărit avantajul. 
Hajnal, după ce încercase 
fără succes poarta în min. 
69, a semnat al treilea gol in 
min. 78 cînd a reluat, cu ca
pul, la o centrare a fundașu
lui Sleam.

spectatori aproximativ 
Înscris : Oblemenco

UNIVERSITATEA : 
Niculescu 8, Mincă 
Velea 8, Boșoteanu 
Martinovici 7, Niță 
Ivan 6), Oblemenco 
(min. 15 Neagu 7).

STEAGUL ROȘU : Adamache 8 
— Ivăncescu 7, Jenei 8, Olteanu 
7 (min. 82 Drăgoi), Rusu 7, Pes- 
caru 7, Kadar 6, Necula 6, Du
mitriu II 7. (min. 46 Gherghell 
7), Ballnt 5, Gybrffl 7.

A arbitrat C. Dlnulescu 
★ ★★★★- ajutat Ia linie de N. 
Cătănoiu și R. Stăncan (toți din 
București).

Trofeul “ 
public 8.

La tineret-rezerve : 
tea-Steagul roșu 0—3

★ ★
O caniculă

7 000. 
(min. 88).
Plică 7 

Bitlan ., 
Dohose 7, 
(min. 46 

7, Bălan

I
I

7,

3

Petschovschi, pentru

a

Pompiliu VINTILA

2

COTA SPERANȚELOR A CRESCUT LA ORADEA
Orădenil, In mare vervă de 

joc, au atacat furtunos de la 
primul fi pini la ultimul flu
ier al arbitrului. Este adevă
rat, Insă, că plnă in min. 70 
tabela de marcaj a rămas albă, 
dar asta nu din cauza rată
rilor atacanților, ci datorită 
fermității cu care ploleștenli 
— in special Mocanu, N. Io
nescu, Florea fi, in ultimă ins
tanță, portarul Btellan — |l-au 
apărat buturile.

Jocul a fost spectaculos, cu 
faze palpitante de poartă, cre
ate exclusiv de gazde, care 
insă au fost llpsite_ de un 
realizator rutinat, 
au putut 
liniei de atac ale Crișulul și 
văzind că nu le merge jocul 
pe contraatac, s-au regrupat 
în apărare lăsîndu-1 doar pe 
Cotigă pe post avansat. De 
unul singur, sau in cel mal 
bun caz Împreună cu Dlncu- 
ță (care a acoperit o zonă 
mare), nu a putut crea nici 
un fel de pericol in spațiul de 
apărare al Crișului.

CRIȘUL — PETROLUL x

Ploieștenii
destrăma acțiunile

2—0 (0-0)
ORADEA, 18 (prin telefon, de la trlmliu] noitru). Stadion Crleul, 

timp frumos, teren foarte bun, spectatori < MO. Au marcat : Kassal 
(min. 70) |1 Cefan (min. 77).

CRIȘUL : Catona (firi noU, nefilnd solleltat) — SOtmOreanu t 
Lucad 0, Bule 7, Popovid I, N. Alexandru I, Coda (. Sudu 7, Ar
noțkl 0 (din mln. M Kaasal I), Kun n (din mln. U Daraban 7), 
Cefan o,

PETROLUL t M. Ionescu (din min. 10 Stelian 0) — Grubor 0, 
N. loneecu 7, Florea 1, Mocanu I, Iuhaaz 0, Crlngasu I, Dinouți «, 
Moraru I, Cotiși ( (din min. 77 Stinescu), Stroa (.

A arbitrat Grtgora Blrsan ++++ I alutat la tuș* de O. Turdtu 
|1 V. Liga (toți din Galați).

Trofeul Patschowschl (pentru public) : I.
La tineret-rezerve s Crișul-Petrolul o—1 (0—0).

★
După această victori» me

ritată, atît în rîndurile iubi
torilor de fotbal din Oradea, 
cît și în sînul echipei lui Puiu 
Ionescu, a crescut cota speran
țelor de a se menține în di
vizia A.

Cîteva dintre fazele mai in
teresante ale jocului. Prima 
ocazie de gol se oferă oră- 
denilor in min. 2, dnd Ar-

★ ★
noțkl pune la grea Încercare 
pe portarul ploieștean. în min. 
14, Kun II ae ciocnește cu 
M. Ionescu șl acesta din urmă, 
după două minute, este înlo
cuit cu portarul de rezervă, 
Stelian. La mijlocul reprizei 
lntli, «pectatoril aplaudă o 
acțiune splendidă a lui Co- 
ciș, care cu un șut puternic 
scutură bar*. în min. 33 go-

iul e ca șl făcut. Amoțkl trage 
pe jos, in colțul sting, în momentul * ‘ -----
se află 
ții. In 
tervine 
plonjon 
balonul 
porții.

După , _________
Intervenite in lini* de atac 
a Cricului aduc golul mult aș
teptat Dărăban 11 lansează 
ideal pe Kassal (min. 70), *- 
ceata din urmă II driblează la 
marginea careului mare pe 
Gruber șl pe Cringașu și tra
ge pe jos, in colțul sting, pe 
Ungă Stelian, care Ieșise să-l 
Închidă unghiul de șut: 1—0. 
După 7 minute, N. Alexandru 
execută o lovitură liberă din 
afara liniei de 16 m, mingea 
este respinsă de portar dar • 
interceptată de către Cefan, 
aflat la 8—4 m, care reia pu
ternic in plasă : 2—0.
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dnd portarul Stelian 
in partea opusă a por- 
ultlma clipă Insă, in- 
Mocanu, care printr-un 

spectaculos respinge 
cu capul de pe linia
reluare, modificările

Tomo RABȘAN

I

i

Univers! ta- 
(0-1).

★
sahariană

transformat terenul craiovean 
într-o adevărată vatră de jă
ratec topind energiile și tur-, 
nind plumb în picioarele ju
cătorilor. Consecința ? Un 
joc anost, plictisitor desfășu
rat, ,^.u ralanti", cu pase la 
adversar, cu greșeli peste gre
șeli. Studenții craioveni s-au 
zbătut ca peștele pe uscat ca 
să destrame în prima repriză 
solida și ferma apărare bra- 
șoveană care, cu pase lungi, 
n-a întîrziat să pună în po
ziții de atac înaintașii 6ăi.

în min. 17 Necula a tîșnit 
impetuos spre careul craio
vean și balonul a lovit bara 
porții lui Pilcă. Gazdele au 
contraatacat și peste 6 minu
te Donose a năvălit în careul 
stegarilor dar șutul 6ău, din 
poziție laterală, a ocolit poar
ta lui Adamache., Să nu-1 uit 
pe Gyorffj care s-a înșurubat 
in careul craiovean (min. 32) 
a pasat impecabil, dar Dumi
triu II a greșit preluarea. în
că două șarje disperate a'c 
brașovenilor au căutat zadar
nic să spargă fortificația cra- 
ioveană: in min. 38 Oble
menco și Martinovici au fost 
la un pas de gol, dar Jene-' 
a salvat în corner, iar apoi, 
peste 6 minute, Oblemenco 
s-a înălțat la o minge 
preună cu Adamache, a 
vit-o

La 
Niță 
Cum 
venii 
căutînd victoria. Jenei a fost 
la un paa de autogol (min 
42), iar în min. 60 Adamache, 
din ce în ce mai solicitat, a 
boxat defectuos, iar Oblemen
co a aruncat balonul peste 
poartă. Presiunea craioveană 
a sporit din minut în minut, 
iar în min. 82 Martinovici 
scăpînd de „escorta" lui (Ol
teanu) a pătruns în careu, 
dar șutul său a trecut pe 
lingă poartă. Imediat Oble
menco a tras periculos de la 
13 m, însă Adamacha a tost, 
ca da obicei, la poet

Tocmai cînd cnalovenli pier
duseră orice speranță în vic
torie, Iar brașovenii începuse 
ră să zâmbească, Ivan «-« Iau 
sat Lntr-o cursă dispersie 
pa aripa atingă (min. 88), a 
centrat iar Oblemenco st ă 
pat de sub paza brașovenilr» 
s-a înălțat și cu caipu] a pla 
sat balonul In plasa itupefia 
titlul Adamache.

Victorie grea, obținută a- 
tuncd dud nimeni au mai 
opera.

Gaorge MIHALACHR

dar n-a găsit ținta, 
pauză Dumitriu II 
au rămas în

îm- 
lo-

Și 
vestiare, 

era de presupus, cralo- 
și-au sporit presiunea

I
I
a
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