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Reportaj la capătul Pantelimonului
„Trofeul Petschowschi" 
se afla în mîini bune

•>

Acolo se va juca fotbal si tenis Atribuirea „Trofeului 
de publicul din Valea 
comportare la jocurile < 
natul 1969/70, a produs

Fotoreporterului nostru, Theo 
cu lamă. Pe terasa din mijloc

Macarsehi, ti 
a șantierului

Petschowschi", ciștigat 
Jiului pentru buna 

de fotbal din campio- 
o mare satisfacție 

printre spectatorii meciului Jiul—U.T.A. Poa
te cel mai mult s-au bucurat cei tineri, aci 
începători in fotbal, mîine spectatori. Privind 
pe cei trei puști de la Jiul, ridicînd fericiți 
cupa, putem afirma că „Trofeul Petschowschi" 
se află in mîitii bune.
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Corespondență specială pentru SPORTUL

MECIUL Ț.S.K.A. - STEAUA, DE LA SOFIA,
0 REPETIȚIE PENTRU STARTUL ÎN »» CUPA CUPELOR"

Echipa bucuresteană
azi spre

capitala Bulgariei

Spre capătul Pantelimonului, 
undeva, pe dreapta, nu depar
te de Filatura de bumbac, e- 
xact acolo unde te-ai aștepta 
mai puțin, între o „Alimentară" 
și un chioșc de ziare, se frin
ge o stradă îngustă, parcă me
dievală, străjuită de porți 
înalte ce par să se prăvălească 
dintr-o clipă într-alta în mij
locul drumului.

Ne angajăm pe ea, străba
tem vreo 100 de metri în direc
ția gării Titan și, pe neaștep
tate, devenim — privind în 
dreapta — martorii unei pri
veliști impresionante. Zeci de 
oameni minuie sape, greble și 
tîmăcoape, uriașe tractoare cu 
lamă taie pîrtij largi în pă- 
mîntul de culoarea pîinii coap
te, autogredere greoaie umplu 
aerul cu zgomotul lor amenin
țător.

Tinerii care

pozează in 
tineretului 
de .pauză...

lucrează

prim 
de la

sînt 
goi pînă la mijloc. De undeva, 
parcă din adincuri, țișnește o 
muzică. Un tranzistor rezemat 
între doi bolovani.

Aici a fost — nu cu multe 
luni în urmă — o groapă de 
gunoi. Simplu, 
gunoi.

Acum, toate 
tea au devenit 
retului din sectorul 3. La fel 
de simplu. Șantierul 
lui...

Privim. Panorama 
șează trei terase. Pe 
înaltă — ni se spune 
amenajat un teren de fotbal

o groapă de
hectarele aces-
Șantierul tine-

tineretu-
îmbrăți- 
cea mai 
— va ti

plan, ca o vedetă, un... tractor 
Pantelimon e

Vestea perfectării meciului 
amical dintre echipele ȚSKA 
Septemvrisko Zname și Steaua 
București, programat în seara 
zilei de miercuri la Sofia, a 
stîrnit un interes deosebit în 
rîndul iubitorilor de fotbal 
din capitala Bulgariei. Aceas
ta, atît pentru motivul că 
spectatorii sofioți vor vedea 
la lucru două formații frun
tașe ale fotbalului din cele 
două țări prietene, cît și pen
tru că ambele urmează să ia

un scurt moment

atletism. In mij- 
handbal și bas-

cu pistă de 
loc — volei, 
chet. Pe terasa de jos, pe mar
ginea unui lac cu apă limpede, 
va fi zidit un teren de tenis.

— Cum. adică, va fi zidit ?
— Exact. Va fi un 

proiectat după modelul celui 
de la Cleveland, pe care Româ
nia și-a disputat finala „Cupei 
Davis“. Ciment vopsit

Gazda noastră — Ion Popa. 
primul secretar al comitetului 
U.T.C. al sectorului — ne vor-

Ovidiu IOANIȚOAIA

In direct, la televiziune
meciul de fotbal C.F.R

court,

(Continuare in pag «Sa)

Cluj - Dinamo București

peste puțin timp startul în 
competiția europeană a „Cu
pei cupelor".

ȚSKA este cunoscută în 
Bulgaria ca practicind un fot
bal ofensiv, ceea ce se poate 
vedea și din faptul că în a- 
tacul său joacă Peter Jekov, 
golgeterul campionatului (31 
goluri), ca și alți înaintași 
rezultativi : Iakimov (14). Ma
rașliev și Nikodimov (8), în 
campionatul trecut, 
minat pe locul doi :
1. Levski-Spartak 30 23 
2 ȚSKA 30 21

Deci, o retrogradare 
loc în clasament, după ce în 
campionatul pe 1968—69 cuce
rise pentru a 14-a oară ti
tlul. ȚSKA a mai deținut și 
„Cupa Bulgariei" de 7 ori și 
a fost de 6 ori finalistă. După

ea

4 3
5 4

a ter-

67-17 ?0
73-29 47

cu un

cum se știe în ultima finală 
a „Cupei", ȚSKA a fost în
vinsă cu 3—2 de Levski și 
cum aceasta deține și titlul de 
campioană, echipei militare i-a 
revenit misiunea de a repre
zenta Bulgaria în „Cupa cu
pelor".

Antrenorul Manolo Manolov 
— fost și el component al e- 
chipei — ne-a comunicat „11“- 
le probabil pentru meciul cu 
Steaua. Iată-1 : Iordanov — 
Zafirov, K. Stankov. Penev, 
Gaganelov, Nikodimov, B. 
Stankov, Atanasov, Jekov, Ia- 
kimov, Marașliev.

Se va juca miercuri în noc
turnă, la lumina reflectoarelor 
stadionului „Vasil Levski".

Emil ANTONOV
Sofia, 31 august

Steaua părăsește Capitala, 
pe calea aerului, astăzi dimi
neață. Ea va folosi în meciul 
de la Sofia același lot pe care 
l-a deplasat și la Constanța. 
S-ar putea, însă, ca în forma
ție să intervină unele modifi
cări, dictate de indisponibili
tățile care ar putea surveni 
de pe urma jocului de Ia 
Constanța, unde Iordănescu 
și Manea au fost accidentați.

Se știe, oricum, că Tătaru își 
va relua locul în echipă. în 
funcție de avizul medicului, 
ar putea fi utilizat și Sătmă- 
reanu. Iată de altfel, lotul 
care face deplasarea: Suciu, 
Ilaidu, Mirăuță, Hălmăgeanu, 
Ciugarin, Sătmăreanu, Vigu, 
Grigore, Naom, Ștefănescu, 
Negrea, Vlad, Pantea, Dumi- 
triu III, Iordănescu, 
Manea.

Tătaru,

Concurs internațional
de gimnastică in Orașul
Gheorghe Gheorghiu Dej

ORAȘUL GHEORGHE GHEOR
GHIU-DEJ, 31 (prin telefon). — 
Sala de gimnastică din localitate 
a găzduit un concurs internațio
nal de gimnastică la care au par
ticipat echipele feminine Flaeă- 
ra-Orașul Gh. Gheorghiu-Dej, 
U.S. Baia Mare și o selecționată 
a orașului Debrețin (Ungaria).

Un public numeros a asistat la 
această întrecere în care s-au 
impus, pe merit, gimnastele din 
localitate, lată rezultatele tehni
ce :

Cat. III—IV : Flacăra-Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 178 p ; 
2. C.S. Baia Mare 161,60 p; In
dividual compus : 1. Felicia Be- 
jan (Flacăra) 36,10 p; 2. Silvia 
Cobzac (id.) 35,89 p ; 3. Tatiana 
Pruteanu (id.) 35,30 p.

Cat. I și maestre : 1.
Orașul Gheorghe
184,20 p; 2. C.S. 1 
pa 3. Sel. Debrețin 
vidual compus : 1. 
raș (Flacăra) 37,10 
Dornea (id.) 37,Oo 
Stoica (id.) 36,40 p.

GH GRUNZU — corespondent

Flacăra 
! Gheorghiu-Dej 
Baia Mare 171,30 

171.40 p. Indl- 
Anca 
Pi 2. 
p; 3.

Grigo- 
Felieia 
Maria
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Aflăm, în ultimul moment, 
câ televiziunea va transmite 
duminică repriza a ll-a a me
ciului de fotbal dintre C.F.R. 
Cluj și Dinamo București.

Cele 45 de minute de joc 
vor fi transmise ..în direct".

Floretistele românce

TORINO, 31 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Ziarele apărute luni diminea
ță comentează cu lux de a- 
mănunte desfășurarea drama
ticei finale feminine de flo
retă. Infățișînd atmosfera de 
entuziasm din Palazzo della 
Vela, valoarea ridicată a con
curentelor și, mai ales, echi
librul de forțe dintre prin
cipalele competitoare, CO
MENTATORII ELOGIAZĂ 
EXCELENTA COMPORTA
RE A FLORETISTF.LOR SI- 
MONFFY (Ungaria) și IENCIC 
(ROMÂNIA), care în ultimul 
asalt au decis, printr-o LUP
TA DE O RARA FRUMU-

în finala pe echipe
• In turneul masculin, locul V

• Start in întrecerile de gimnastică

SEȚE, pe campioana mondia
lă universitară.

„STAMPA SERA", sub 
semnătura lui Carlo Filogra- 
mo, scrie : „In asaltul deci
siv, la capătul unui VERI
TABIL MARATON, românca 
Iencic-Stahl a pornit ofensiv, 
a condus cu 1—0 și 2—1, dar 
a socotit prematur încheiată 
lupta. Retrăgîndu-se în de
fensivă, i-a dat posibilitatea 
lui Simonffy să preia iniția
tiva, să egaleze și " ‘ '
gă. A fost o luptă 
mantă".

Din comentariul 
„TUTTOSPORT" 
tilnire foarte 
care a făcut ca publicul, în

să învin- 
entuzias-

ziarului 
cităm : „ln- 

emoționantă, 
gc-

i

MORALA SPORTIVA TRIUMFA! I
Ic orespondenlul nostru din Sibiu, 

llie lonescu, ne-a adus la cunoș
tință un fapt divers, care merită 
să devină public.

„Trei fete (Liliana Radulescu, 
Maria Roșianu și Aurora Con-

stantinescu), din echipa de baschet a Li
ceului nr. 35 din București, au găsit pe 
coridorul hotelului „împăratul romanilor", 
unde se aflau cazate, un teanc de banc
note — 2 300 lei, pierduți de 
Sportivele au 
tie, care l_ , , , _ „__ r........ .
antrenorul echipei de junioare a Poloniei, 
prezentă la turneul internațional organi
zat în localitate, suma reprezentând diur
na ce li se cuvenea jucătoarelor oaspete".

Puritanii, scepticii sau moraliștii vor a- 
firma că întâmplarea este absolut obiș
nuită, nu are nimic extraordinar și că, 
dimpotrivă, dîndu-i-se amploare nu se 
face decit. să se ultragieze morala : „ori
cine trebuie să procedeze așa !".

Noi, însă, pentru câ stimăm morala, 
vom aplauda, întotdeauna, fără rezerve, 
faptele de cinste care, fiind și spontane, 
determină o conduită. Iar amănuntul (de 
loc neînsemnat) că cele trei fete sînt 
sportive, dă întâmplării o amplitudine de
osebită.

Este evident că în conștiința acestor 
adolescente corectitudinea reprezintă un 
act reflex, este o a doua natură. Spor
tive și sportivi de asemenea structură vor 
proceda întotdeauna la fel, adică corect, 
atît în cel mai dificil joc pentru echipa 
lor, cit și în viață, fără să se gîndească 
la fraudă, la fițuică. Asemenea tineri nu-și 
vor umili niciodată învinșii și nu-și vor 
urî învingătorii.

întâmplarea relatată de corespondentul 
nostru, ni-i înfățișează, de fapt, pe am
basadorii unei întregi generații, pe repre
zentanții unei mentalități, modelată cu

. , , _ cineva,
au predat banii la administra 

l-a descoperit pe păgubaș. Era

grijă, cu stăruință, nu fără eforturi sau 
eșecuri vremelnice. Iar din instrumentarul 
folosit în această uriașă operă de educa
ție n-au lipsit uneltele sportului.

Din păcate, sportivii sînt încă adesea 
priviți prin lentile care deformează ima
ginea. Mai există persoane dispuse să 
hohotească sarcastic atunci cînd află că 
un tânăr (detracat sau iresponsabil), pur
tător ol uniformei treningului, comite un 
act antisocial. Faptul este forfecat, co
mentat, augmentat, generalizat... Ne a- 
mintim că în aceeași zi cînd un fotbalist 
din Tg. Mureș era condamnat pentru vio
lență, cîțiva tineri luptători participau la 
stingerea unui incendiu, punîndu-și volun
tar viața în pericol. Un scandal comis la 
„Alhenee Palace" de un „aristocrat" al ba
lonului rotund a avut un ecou mult mai mare 
decît actul de eroism sovîrșit de cîțiva 
înotători anonimi care au salvat de la 
înec o familie. Niște rugbyști de la Con
structorul (despre care ziarul nostru a scris 
deunăzi) au ultragiat bunele moravuri, 
s-au dedat la huliganisme, au fost judecați 
si condamnați, iar „cazul" lor a fost pre
lucrat. Dar n-am auzit să se fi prelucrat 
vreodată (și elogiat, dat ca exemplu) 
fapt de noblețe, un gest de bine.. Oi 
nu este cel puțin tot atît de educativ ?

Este adevărat că sportul își etalează 
virtuțile morale discret, fără ostentație, 
și e bine că o face așa. Dar de aici și 
pînă la a se comite o gravă eroare de 
logică, adică de a se confunda regula cu 
excepția, întregul cu partea si generalul 
cu particularul, rămîne un drum foarte 
lung.

De vreme ce sîntem atât de necruțători 
cu EXCEPȚIILE, de ce să nu lîmbim cînd 
vedem că triumfă REGULA I

I

neral, și susținătorii celor 
două floretiste, în special, să 
trăiască MOMENTE DE 
MARE SATISFACȚIE SPOR
TIVA la asaltul dintre ma
ghiara Simonffy și românca 
Stahl. Românca a început în 
trombă, a punctat eficace, 
lăsînd impresia că va cîștiga 
fără dificultăți, dar Simonffy 
a preluat în mod surprinză
tor, la 1—2, inițiativa, și — 
punîndu-și în valoare alonja 
— a înclinat in favoarea sa 
balanța victoriei. PUBLICUL 
LE-A OVAȚIONAT DEOPO
TRIVĂ pentru frumoasa lor 
demonstrație, pentru 
tanta dispută pe care 
oferit-o“.

După ce remarcă faptul 
că favoritele — redutabilele 
floretiste sovietice — au fost 
întrecute de Simonffy și Ien- 
cic — și notează în subtitlu 
că „pe locul II s-a clasat,

palpi- 
le-au

Hristache NAUM

Minutul 13 al partidei Jiul — U.T.A. Axente a executat o lovitură liberă și Sima, aripa 
dreaptă a echipei arădene, a reluat puternic, cu capul, balonul in poartă. Deși spectaculos, 
plonjonul lui Stan este inutil. E 1—0 pentru U.T.A.

Fotoi S. POP

A IX-a ediție

de
Vineri, sîmbătă și dumini

că vor avea loc. în sala Flo- 
reasca, întrecerile celei de a 
IX-a ediții a Concursului in
ternațional 
romane și 
niei. Pînă 
participarea luptători 
goslavia, Bulgaria. 
Cehoslovacia, R. F. a 
niei, Ungaria, Polonia și R. D. 
Germană. Dintre concurenții 
anunțați pînă acum rețin a- 
tenția cunoscuții internațio
nali Miroslav Zeman (cat. 52 
kg — greco-romane) și Josef 
Imrisek (cat. 90 kg

de lupte 
libere) al 

ieri și-au

(greco-
Ilomâ- 

anunțat 
din Iu-
S.U.A., 

Germa-

a concursului internațional

lupte al României
bere) din lotul cehoslovac. 
Antal Steer (cat. 68 kg — 
gr.r.) și Laslo Rusznyak (cat. 
68 kg — 1.) component! ai Io
tului maghiar, Manfred Schon- 
dorfer (cat. 68 kg—gr.r.), cap de 
afiș al delegației luptătorilor 
din R. F. a Germaniei, Dusan 
Vukov (cat. 62 kg — gr.r.), 
Darko Nisavic (cat. 90 kg — 
gr.r.) și Risto Darlev (cat. 52 
kg — 1.), Sande Kocev (cat. 
74 kg — 1.) și Dusan Ziv- 
kovski (cat. 100 kg — 1.) din 
reprezentativa iugoslavă, care 
va alinia sportivi la ambele 
stiluri și la aproape toate

categoriile. Nu au sosit încă, 
înscrierile nominale de la fe
derațiile Bulgariei și State
lor Unite ai căror luptători, 
îndeobște cei specialiști în 
„libere", vor furniza, sîntem 
siguri, dueluri pasionante.

Din partea forului interna-- 
țional F.I.L.A. a fost desem- 
nat ca delegat’oficial Napo
leon Menardi (Italia).

Studioul de televiziune va 
transmite în direct,
aspecte de la competiția in
ternațională. Vom reveni cu 
amănunte în numerele vi
itoare.

zilnic,

I
I
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I „Naționalele" de atletism ale seniorilor

Valeriu CHIOSE

I
I
I

o competiție marcantă t
Cursa de 400 m gar
duri. La ieșirea din pri
ma turnantă campionul 
țării, Ion Itățot, se fi 
află de acum tn avans 
față de adversarii săi

Foto I A. NEAG0

♦ CÎTEVA PERFORMANTE DE RĂSUNET • NUMEROȘI CAMPIONI ÎN PREMIERĂ * MULTI CHEMAȚI 
PUȚINI ALEȘI ® CAMP IONI DIN 11 CLUBURI
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sezon international!
aproape de■/ * Iată-ne, foarte .

finalul acestui sezon, în mă
sură să desprindem principa
lele concluzii după desfășu
rarea competițiilor de nivel 
superior prin aceasta înțele- 
gînd, în primul rînd, cele 
două campionate naționale — 
ale juniorilor șl seniorilor. 
Fără îndoială, se pot face 

. numeroase comentarii : pe 
echipaje, probe sau grupe de 
probe, categorii de vîrstă șl 
de clasificare etc. Cred, însă, 
că la această oră importan
te sînt, înainte de toate, 
constatările de ordin general 
vizind perspectivele echipelor 
noastre reprezentative pentru 
marile examene ale anului 
1971 : campionatele europene 
ale juniorilor, care vor avea 
loc la Snagov, și campiona
tele mondiale de Ia Jajce.

Mai întîi despre juniori. 
Am remarcat la această edi
ție prezența unui mare nu
măr de tineri caiaciști și ca- 
noiști cu certe posibilități de 
afirmare la „europene". Mă 
refer, mai ales, la reprezen
tanții cluburilor și asociați- 

, ilor: Delta, Tulcea, Pesca
rul Tulcea, Dunărea Galați, 
Steaua și Dinamo. Interesul 
antrenorilor respectivi pen
tru selecția și buna pregă
tire a juniorilor a fost evi
dent și încurajator. Este, însă, 
necesar ca toate cluburile și 
asociațiile cu secții de caiac- 
canoe să își aducă contribu
ția la formarea unui lot cît 
mal valoros. Cu atît mai 
mult cu cît, dacă în prezent 
avem acoperite valoric toa
te probele de juniori, tre
buie făcută precizarea că a- 
ceastă valoare este CERTA 
la canoe, MULȚUMITOARE 
Ia caiac fete și, încă, INSU
FICIENTA ia caiac băieți.

Este necesar să se acorde 
o mare atenție, în special, Ju
niorilor mici, știut fiind fap
tul că limita superioară de 
vîrstă va fi, începînd cu e- 
diția Snagov a campionate
lor europene, de 18 ani (în 
loc de 19). De asemenea, să 
avem în vedere că la Con
gresul de la Copenhaga s-a 
aprobat introducerea în pro
gramul C.E. a probei de 
noe 7, probă care nu' 
practicat piuă acum la noi 
și care pune antrenorilor, 
și federației de specialitate, 
cîteva noi și dificile proble
me, prima fiind aceea a do
cumentației tehnice pentru

construirea unei ambarca
țiuni corespunzătoare și apoi, 
la Reghin sau în altă parte, 
confecționarea acesteia.

Concluzii importante au 
prilejuit șl finalele campio
natelor naționale de seniori. 
Aș sublinia, într-un prim 
plan, participarea tuturor 
fruntașilor la probele olim
pice (de fapt uh test preolim- 
pic foarte important) care a 
confirmat avîntui și progre
sul multor echipaje formate 
din sportivi tineri. Rămîneca 
antrenorii să și sporească e- 
forturile în pregătirea aces
tor echipaje pentru ca aces
tea să înregistreze o crește
re mai rapidă a performan
țelor. Trebuie subliniat, de 
asemenea, că finalele cam
pionatelor naționale au ară
tat că la majoritatea echi
pajelor compuse din sportivi 
•vîrstnici se constală un în
ceput dc regres (remarcat, de 
altfel. în întregul Sezon) și 
că, în ciuda unor rezultate 
bune realizate acum de cîți- 
va caiaciști sau canoiști, tre
buie găsite noi soluții pentru 
o cît mai bună reprezentare 
la Jocurile Olimpice. Dacă 
am analiza probă cu probă 
ar rezulta că există material 
uman suficient, că la ora ac
tuală caiacul și canoca din 
(ara noastră dispun de mari 
rezerve, dar că este nevoie 
de o muncă intensă, de o 
orientare fermă spre o pre
gătire axată pe probele olim
pice. Noul program de des
fășurare a C.M. vine In tn- 
tînipinarea acestor dezidera
te, permițînd sportivilor spe
cializați în probele olimpice 
să participe tn condiții opti
me și 1a întrecerile de fond, 
ceea ce va reduce numărul 
componenților echipei și va 
asigura un plus de valoare 
pe care sperăm să-l transfor
măm în... medalii.

Radu HUfAN
*

ca-
s-a

dar

„RALIUL ELEGANȚEI
CONSTANȚA. 30 (prin telefon, 

de la corespondenta» ttOătru). Pri
ma ediție a „Raliului Internatio
nal al eleganței in conducerea 
auto“, organizată de A.C.R. și cu
noscuta firmă Europă Turistică 
— Italia Lichtenstein, a reunit la 
start 32 de echipaje, din Anglia, 
Austria, Cehoslovacia. Franța,
R. F. a Germaniei, Italia, Polonia,
S. CJ.A. și România. Probă de re
gularitate s-a disputat pe șoseaua 
Mamaia — Mangalia șl retur, iar 
celelalte curse — slalom, lansare 
pe 400 m cu oprire, parcare la 
loc fix și prezentarea însoțitoa
rei — au avut loc la Mamaia, în 
fața Casinoului și a hotelului Al
batros. Juriul internațional a a- 
cordat Marele premiu al ,,Raliului 
eleganței** echipajului francez al
cătuit din soții Danielle și Gerard 
Durand, care în această primă 
etă'oă au pilotat un BMW 18'JO.

Au fost, de asemenea, atribuite 
alte 5 medalii de aur ,,Ex aequo44 
unor echipaje din R. F. a Ger
maniei, România (Laurențlu 
Gheorghiu, Maria Cuculici — Da
cia 1300). Cehoslovacia șl Austria, 
titlul de ..Lady Elegant driving** 
a fost decernat concurentei Ale
xandrina Papană, iar titlul de cea 
mai frumoasă prezentatoare con
curentei Veronica Tăhase. Etapa 
a doua a Raliului se va desfășura 
în ziua de 6 septembrie, pe ace
lași traseu.

CORNEL POPA

sportul

NAȚIONALELE" DE SENIORI,
Recent încheiata ediție a 

campionatelor de atletism 
ale seniorilor, se înscrie, in
discutabil, printre întrecerile 
reușite ale acestei competiții, 
cea mai veche din istoria 
atletismului nostru. Reușita 
se referă la organizarea teh
nică la numărul de partici- 
panți, la numeroasele sur
prize (care de fapt, fac tot 
farmecul unui concurs), 
rezultatele înregistrate 
competitori, deopotrivă 
către cei mal buni dintre ei, 
dar și în ceea ce privește 
mediile cifrelor consemnate 
în foile de arbitraj.

Anul acesta, pe „Republi
cii", numeroși tineri au izbu
tit frumoasa performanță de 
a deveni campioni ai țării, 
cei mai mulți aflîndu-se pen
tru prima oară în situația de 
a îmbrăca tricoul simbolic al 
campionilor. Adalbert Darvaș, 
Petre Lupan, Tudor Puiu, 
Valentin Jurcă, Mariana Fi
lip, Natalia Andrei, Cornelia 
Popescu sînt cîtlva dintre 
aceștia. Cu excepțiile de ri
goare, determinate de cauze 
felurite, câștigarea titlului na
țional, a fost însoțită în ca
zul lor, de rezultate remar
cabile care le cinstesc stră
daniile dar și munca antre
norilor și chiorilor cluburi
lor respective.

în general, se poate spune, 
atleții noștri fruntași au iz
butit cîteva rezultate de mîna 
întîi, a căror valoare are re
zonanțe și pe plan interna
țional : 59,48 m la disc (Lia 
Mănoliu), 16,68 m la triplu 
(Carol Corbii), 40,4 s la 
4x100 m (reprezentativa de 
juniori care-șl pregătește 
startul de la Paris) etc. în 
aceeași ordine de idei vom 
sublinia faptul că la aceste 
campionate au fost înregis
trate cîteva medii deosebite, 
cele mai bune obținute vreo
dată în competițiile noastre 
republicane. Este vorba de 
aruncarea discului femei, 
probă la care primele pâtru 
au trecut de 50 metri, cursa 
de 400 m. bărbați (trei atleți 
sub 48,0 secunde) ș.a.

Dar au mâi existat, din 
păcate, și alte .excepții”. 
Este vorba de acele excepții 
care au devenit într-un fel o 
regulă, rezultatele subnotabile 
de la aruncările masculine, 
de la semlfond (mai puțin 
1500 m) și fond. La aceste 
campionate, paradoxal, pro
bele cele mai populate au 
fost cursele de fond (23 la 
3000 m obstacole, 32 Ia 10000 
m). Este desigur un fapt po
zitiv, dar nu putem să ne 
declarăm satisfăcuți doar cu 
atît, mai ales că nu uităm

la 
de 
de

O COMPETIȚIE MARCANTĂ 
nici dictonul : mulți chemați, 
puțini aleși! Scoțîndu-1 din 
discuție pe Nicolae Mustață, 
ceilalți n-au fost în măsură 
să convingă asupra valorii lor 
și, ceea ce este mai important, 
asupra viitorului acestor 
curse. O fi vorba poate des
pre metodele de antrena

ment, dar trebuie avut în 
vedere Și cui anume i se a- 
plică aceste meitode 1 Există 
și la fond ca și la aruncări, 
o penurie 
valoare, cu 
de progres.

de elemente de 
perspective certe

★
Cele 35 de titluri de cam

pioni naționali, puse în joc 
la sfîrșitul săptămînii, au fost 
cucerite de atlcți 
din 11 cluburi : 
(7 la bărbați + 1 
Dinamo 8 (8+0), 
(3+3), C.A.U. 4 (1+3), C.S.M. 
Cluj 3 
Brașov 
Cluj 1 
(0 + 1), 
(0 + 1), 
1 (0+1), Metalul 1

și atlete 
Steaua 8 
la femei), 
Rapid 6

ii+2), Steagul roșu 
1 (1 + 0), Universitatea 
(1 + 0), C.A Roman 1

Craiova 1 
Brașov

(0+1).

Rovine
Tractorul

Romeo VILARA

PESTE CÎTEVA ZILE,

A devenit o realitate im
pusă de dezvoltarea atletis
mului contemporan, creșterea 
numărului competițiilor. Ast
fel, au apărut în ultimii ani 
forme noi pfebiim Cuba Eu
ropei, Campionatele europene 
pe teren acoperit și acum 
campionatele europene de ju
niori.

Rezultatele tinerilor atlețl 
din noua generație au ajuns 
la un înalt nivel, îneît numai 
ca vîrstă se mai poate discuta 
de juniori, căci performan
țele lor sînt, în cele mai mul
te cazuri, de cea mai bună 
valoare mondială.

In întregul continent s-au 
făcut pregătiri speciale pentru 
concursul de pe pista de tar
tan a celebrului stadion olim
pic din capitala Franței. Sînt 
așteptați un număr foarte 
mare de atlețl (peste 500), îm
preună cu care vor sosi zeci 
de specialiști, ziariști, repor
teri radio șl T.V., 
transmite competiția 
competitori olimpici 
și 1976.

Campionatele vor 
cu siguranță, surprize de pro
porții. Atleți creditați cu 
șanse secundare vor învinge 
— probabil — mari favoriți

care vor 
viitorilor 
din 1972

prilejui,

«*<! «».<•*>■ <A* M 9 w* 
V JT!HU ** ’ »

Ileana Silai a fost una dintre atletele... fără rivale. Și totuși ea a forțat pentru a stabili 
un nou record pe 800 m

4-

LA PARIS, VOR Fl 
EUROPENI

și sperăm că în acest joc să 
se angreneze și atleții români.
Ne amintim astfel că în 1968 
ia criteriul european de ju

DECERNATE PRIMELE TITLURI DE CAMPIONI
LA JUNIORI

federal, standard uri cu mult 
mai ridicate decît normele 
stabilite de forul internațio
nal. Doi atlețl care nu au rea-

zentat mai jos arată — cre
dem — mai bine realitatea a- 
tletismului la ora campiona
telor europene, In probele în 
care participăm. Din el se 
vede că avem tineri juniori 
cu rezultate bune care se pot 
număra printre finaliști.

locul Juniorilor 
români.

Bâlejt_ 
proba

cel mai bun al 10-Iea 
roz. european rezultat

european

<8:32,

100 m 10, 2 10, 5 10, 5 Szabo
Mitrofan

8
9

200 m 20, 9 21, 4 21, 5 Păsulă 11
21, 6 Stan 14

400 m 46, 7 48, 0 47, 7 Gedeon 6
800 m 1:43, 8 1:51, 0 1:51, 7 Gașpar 14
1500 m 3:41, 8 3:50, 6 3:47, 8 DLma 8
llo m garduri 14, 0 14, 7 14, 7 Glavă 10
Înălțime 2,ÎS 2,05 2,10 Dosa 4

2,08 Negomlreanu 6
greutate 17,34 15,62 15,85 gulia 8
disc 54,42 <8,72 48,72 Suha 10
decatlon 7620 6530 6570 Vasil eseu 8
4x10» m 40, < 41, • 40, 4 Echipa naț. 2
4x400 m 3:11, 0 3:16, 3 3X15, 3 Echipa naț. 8
10 km marș 43:48. 4 46:15, » 46:12, 4 Ceacoi 8

Anghel

FETB

100 m 11. • 11, ’ 11. 2 Monoranu 18
200 m M. 7 24, 2 24, 4 Monoranu 15
400 m 83. » 55, 1 M, 0 Sălăgean U
800 m IM < 2:09. 1 2:10, 1 Andrei 12
ISiX) m 4:22, S 4:21, 1 4:23, 2 Andrei 3
loo m garduri 13, 4 14, 1 13, 8 Satmari 4
lungime 6, 39 6,0 3 6,06 Boca 7

6,04 Jinga 9
dișc 63,00 <4,08 47,80 Bll 6
suliță 63,90 47,26 49,88 ZGrgO 6

„Vînătorii de vulpi
și-au desemnat

campionii

ii

Final» campionatului republi
can da bvlnât.oarc de vulpi" a 
avut loc zilele trecute la Cîmpl- 
na. Traseele grele, cu mari di
ferențe de nivel, au «upus pe 
coneurențl la eforturi deosebite. 
Cu toate acestea performantele 
reușite de mulți dintre ei au 
fost peste așteptări.

Un frumos succes au obținut 
reprezentanții radioclubulul Bihor 
cărora le-a revenit trei din cele» 
patru titluri de campion.

Iată rezultatele tehnice : 144
MHz. Indivldlual : 1. loan Mlerlut 
(Bihor), 2. Ion Crăciun (Praho
va), 3. Ion Oprea (Prahova). E- 
chipe : 1. Bihor; 2. Prahova ; 3. 
Marartiureș.

3,5 MHz. Individual : 1. Ion O- 
prea (Prahova), 2. Mihal Cserosi 
(Bihor). 3. loan Mlerlut (Bihor). 
Echipe s 1. Bihor; 2. Prahova ;

3. Bacău. ,
i

niori de la Leipzig, Ion Dima 
avea al 7-lea rezultat dintre 
cei înscriși, dar aceasta nu l-a 
împiedicat să cîștige cursa de 
3000 m.

Echipele participante au un 
lider de o fncontestabilă va
loare. Este vorba de formația 
juniorilor din R.D.G., ale că
ror performanțe îi clasează 
detașat pe locul I în Europa 
tar la fete chiar pe locul prim 
în lume. Lâ bărbați din 21 
de probe R.D.G. se află pe 
locul I în 11 iar la femei su
perioritatea este și mai evi
dentă : la 11 din 14. în afara 
ecHîpfei R.D.G., puternice se
lecționate mai prezintă Fran
ța, R.F.G., U.R.S.S., Anglia.

Să vedem acum cu ce ne 
prezentăm noi la prima ediție 
a campionatelor europene. Din 
cei 21 atlețl care vor efec
tua deplasarea, 19 au realizat 
standardurile fixate, încă din 
anul trecut, de către Biroul

lizat normele fiind în ime
diata lor apropiere se află 
însă între primii 10 din Eu
ropa ceea ce a făcut să li se 
acorde creditul, Tabelul pre-

TE NIS DE MASÂ . •JH- •’Șl ARBITRII TREBUIE SĂ ÎNCEAPĂ NOUL
ce, viabile cu colegiile locale 
în vederea realizării unui 
mai bun control asupra pro
movării și, mai ales, instrui
rii permanente a arbitrilor. 
Problema este cu atît mai 
delicată cu cît la echipele 
de juniori și școlari activita
tea din teren a unui 
nu trebuie înțeleasă 
sensu", doar prin 
grija de a res
pecta regulamen
tul și disciplina 
în joc. Prin ma
niera de 
duce o 
rezervată 
rilor — 
definitiv, 
mâi în 
cazuri — un ca
valer al fluieru
lui devine fortuit 
un cavaler al 

spectaculozității 
și dinamismului 
în joc, al cursi
vității și rapidi
tății, în ultimă 
instanță un pro
pagandist curat 
și modern. Să nu 
uităm în această 
privință că frec
vente au fost o- 
caziile cînd fluie- 
rînd excesiv, in
tervenind 
tun sau 
vrute și 
pe teren 
bitru a reușit să 
strice ceea ce ju
cătorii 
neau să constru
iască
Rămîne, de ase- 
rhenea, în actua
litate presanta chestiune a 
uniformizării în interpretarea 
regulamentului, chestiune 
care provoacă dese necazuri 
nu numai colegiului de arbi
tri ci și comisiei de disci
plină.

Discuțiile pe marginea a- 
cestui referat au fost ample 
și încărcate cu propuneri a- 
trăgătoare, menite să contri
buie în oarecare măsură la 
eliminarea acestor deficiențe. 
Dintre acestea am cita nu
mai două în speranța că ele 
nu vor rămîne doar niște 
simple cuvinte înșiruite în

în ultima sa ședință, Bi
roul federației de handbal a 
discutat una dintre cele mai 
controversate probleme ale 
activității competiționale și 
anume aceea a arbitrajelor. 
Se știe că în handbal a fost 
introdus nu de mult siste
mul cu doi arbitri, asemănă
tor celui din baschet și din 
hocheiul pe gheață, ceea ce, 
firește, a produs serioase di
ficultăți în interpretarea cît 
de cît unitară a regulamen
tului de joc. în plus, este de 
datoria noastră să subliniem 
faptul că, în ultima perioadă 
de timp, prin înscrierea în 
perimetrul competițional in
tern a campionatului repu
blican al juniorilor și școla
rilor (96 de echipe !) sarcina 
colegiului central de arbitri, 
de a prezenta în fiecare săp- 
tămînă un număr sporit de 
conducători de joc a devenit 
din ce în ce mai dificilă 
obligînd acest for să facă 
concesii pe linia respectării 
unei anumite exigențe în 
promovarea cavalerilor fluie
rului.

Prezentînd, în amintita șe
dință, un raport referitor la 
activitatea colegiului, arbi? 
trul internațional ing. Vasile 
Sidea, președintele acestui 
organ tehnic, a recunoscut că 
principala lipsă a muncii 
din ultimul an o constituie 
absența unei legături traini-

a con- 
partidă 
junio- 

și, în 
nu nu- 

aceste

inopor- 
vorbi nd 
nevrute 
un ăr-

SEZON CU DREPTUL !

arbitru
„stricto

procesul verbal al ședinței. 
Este vorba, mai întîi, de fo
losirea mai judicioasă a 
timpului pe care îl au arbi
trii la turneele de sală, unde 
se pot realiza cît mai multe 
consfătuiri, chiar cu prezen
ță (duminică dimineața sau 
sîmbătă seâra) a arbitrilor 
mai tineri .din orașele apro-

se căz

COPIII IN
Cine dintre amatorii bucu- 

reșten! de tenis de masa do
rește tn aceste zile să vadă în
treceri cu mingea da celuloid, 
poate merge Ia sala Floreasca, 
de dimineața șl ptnă seara. Nu 
evoluează maestra emerită a 
sportului Maria Alexandru șl 
nici dinamica Jucătoare Car

men Crițan. Dar spectacolul 
este mal mult declt interesant. 
In Jurul dreptunglilurilor Verzi 
s-au adunat cei mal mici ju
cători cu paleta : so desfășoa
ră campionatul echipelor de 
copii. Sînt peste 150 partici
pant! reprezentînd 18 de for
mații masculine șl 26 feminine 
din 23 de centre : București, 
Cluj, Cugir, Slntioan Lunca 
din județul Covasna, Craiova, 
Bistrița-Năsăud, Timișoara, Pi-

INTRECERE
teștd, comuna 
țA, Mlneclu 
Ploiești, T. I 
Hunedoara, 
Arad, Satu 
Galați, Km. 
se vede, o 
trem de largă, de la capitala 
țării șl pini la comune Înde
părtate.

Concursul are loo (de la ora 
9 și ora 16) Ia două categorii de 
vîrstă (băieți șl fete), pini la 12 
ani șl intre 13 și 14 ani. Cine va 
elștiga 7 Este greu de prevăzut 
clnd concurenții sînt 

tineri. întrecerile 
însă, tn tot 
mărite. Căci 
astăzi se va 
de mline.

BălenlDtinbovî- 
Ungurenl, Buzău. 

Severin, Oradea, 
Borșa, Bacău, lăți, 

Mare, Petroșani, 
Vil cea. După cum 

arie geografică ex-

atît do 
merită, 

fio ur-
d»

lor
cazul să 
dintre piticii 
recruta campionul

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI PREGĂTESC STARTUL MONDIALELOR

LA SIBIU

Interviu cu dr.

ACEȘTIA
Deși limitată la patru Jocuri 

(Farul șl-a amînat partida Cu 
Constructorul tn vederea Intilniril 
cu Tarbes, tar Dinamo a cerut 
reprogramarea meciului cu Uni
versitatea Timișoara pentru data 
de 10 decembrie), etapa a n-a a 
diviziei A a reușit, totuși, să o- 
fere suficiente observații in legă
tură cu comportarea selecționabi- 
lilor aspiranți la un loc tn lotul 
României B, aflat tn preajma 
turneului tn Franța. Aceasta pen
tru simplul motiv că marea ma-' 
Jorltate a Jucătorilor selecționați 
au făcut parte din cele 8 echipe 
competitoare, tn timp ce a noua 
— Dinamo — a putut fl văzută 
ia lucru 
urmă.

Dintre 
Ciornei, 
gulescu 
părut a . 
perspectiva îmbrăcă rll 
național. Toți au mr____ ~.
au avut evoluții convingătoare In 
Jocul grămezilor, putere de per
cuție șl clarviziune.

Din linia a «l-a s-au detașat 
Veludă și Atanasiu. Perechea 
grlvițeană nu are. practic vor
bind. o contracandidată, cel pu
țin pentru meciul de miercuri, cu 
Tarbes. Șerban a arătat și el 
unele lucruri bune, care semna
lează po jucătorul de mare expe
riență. Ia fel ca șl Postolacbe, 
neobosit în partida cu Politehni
ca. Brumă, despre care se spu
nea că este fără egal ca prlnză- 
tor, s-a arătat Inegal, tn prlncl-

doar cu cîteva zile tn

Jucătorii de linia I, 
Baciu. Gh. Mircea, Tor- 
șl Mihalașcu ni s-au 
fi cel mai aproape de 

" ’ +1 tricoului 
muncit mult,

AR Fl... frumos.
Fază din meciul Dinamo București — 
Dinamo Bacău; cîștigat 
14—11 de ‘bucureșteni.

cu scorul de

pat datorită unei insuficiente 
pregătiri fizice, carența întregii 
sale echipe (Politehnica).

Pentru linia a IlI-a se impun 
net patra Jucători : Achimb, ex
celent in meciul de dumlntcă — 
fără discuție un Viitor... Ciobănel, 
un jucător lucid și inteligent — 
Râscanu, Fugigj și Miclescu. A- 
ceastă linie — datorită valorii 
componenților el — pare să fie 
atuul selecționatei divizionare. 
Dacă, bineînțeles, antrenorii co
ordonatori se vor opri asupra el.

Dintre mijlocași, perechea Rol- 
bațu — '
promite să asigure cel mai bine 
legătura dintre înaintare și trel- 
sferturi.

.Ca centri ne-au plăcut mai 
ales Leșean șl Budică. Foarte 
bine încadrați în propriile linii 
de trefsferturl — Grivfța Roșie șl 
respectiv Steaua — ei au avut o 
contribuție substanțială la mate
rializarea multora dintre specta
culoasele șarie văzute tn cupla
jul de pe „Ghencea".

Pentru aripi pledează Jocul ex
ploziv și variat al lui Braga șl 
Teîeașă. Bine a jucat și Baler, 
dar socotim că replica apărării 
Rulmentului a fost mal puțin 
promptă (dovadă si scorul) decît 
aceea a Politehnicii.

Ca fundaș, fără contracandidat 
— deocamdată — Durbac, în ciu
da exasperantei sale imprecizii la 
transformarea unor lovituri de 
pedeapsă.

Mateescu (sau Glughic)

s»

Tiberiu STĂM A

ft apărut revista EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT nr. 8/1970
DIN SUMAR SPICUIM s

— Pentru creșterea eficienței educației fizice și sportului din 
școli, de Conf. dr. Emil Ghlbu -* Vicepreședinte al C.N.E.F.S.

— Despre contribuția educației fizice la dezvoltarea proceselor 
de cunoaștere, de prof. Gheorghe Mitra și prof. Alexandru Mogoș.

— Contribuții la consolidarea școlii românești de bras (II), de 
țirof. Remus Drăgușanu.

— Planificarea trimestriala la educația fizică — trimestrul I, cla
sele I—IV. de prof. Romeo Ionescu.

— Scrisoare metodica (I), de prof. Traian Predețeanu.
— Cornelia Popescu, de prof. Mihai Trancă.

tn acest interesant număr slot publicate o serie de materiale 
necesare profesorilor, in vederea susținerii diferitelor examene 

(definitivat și grad).

(Urmară din pag. 1)

bește despre viitor, despre ce 
va fi aici, în fosta groapă de 
gunoi a Panteiimonului, pesta 
uh an, peste doi.

„Acolo — șl zice acolo tăind 
aerul cu o mină hotărîtă, indi- 
Cînd un punct precis, bine știut 
— vom ridica un mic hotel, cu 
terasă și bar. Dincolo — ace
eași mișcare stăpînă — va fi 
bazinul de înot cu pistă olim
pică. Debarcaderul, vestiarele...

Tranzistorul a tăcut Un auto- 
greder vine drept spre noi, 
asemenea unei mașinării infer
nale, scăpată de sub control. 
Cineva întreabă cît de 
va fi perdeaua de plopi 
Înconjura Întreaga bază.

— Cu cine Veți duce 
păt asemenea planuri 
țioase ?

— Cu băieții aceștia. Cu al-

deasă 
ce va
la ca- 
ambi-

plate. în al 
siderăm că 
mativ pe care federația 
specialitate îl editează cu 
regularitate de 
poate fi mai bine utilizat și 
în scopul realizării acelei le
gături cu colegiile locale, 
prin prezentarea unor suc
cinte referate, a observațiilor 
cu privire la arbitraje, a 
unor concluzii. Abordînd se
zonul cu dorința de a aplica 
în munca sa astfel de Iniția
tive, colegiul de arbitri va 
putea avea anul viitor un 
bilănț mai rodnic.

doilea rînd, cbn- 
buletinul infor- 

de 
o 

metronom,

Puține zite au 
mas pînă ce, în 
se va da startul 
petiția suptemă a voleiu
lui. Turneele lungi s-au 
încheiat pretutindeni, iă- 
sînd acum răgaz antreno
rilor și jucătorilor să re
flecteze in liniște, in 
locuri retrase, lâ tot cs 
mai trebuie corectat, per
fecționat, finisat. Este â- 
cel respiro din pragul 
marilor confruntări...

In timp ce fetele noas
tre (prin voia soartci stu
dente) fac excepție de la 
această regulă, fiind pre
zente la Universiadă, bă
ieții — scutiți de o obo
seală In plus — urmea
ză un program mai puțin 
încărcat, așa cum este fi
resc în preajma campio
natului mondial. Ei s-au 
deplasat, la Sibiu, împreună 
cu antrenorii Gabriel Che- 
rebețiu și N. Tărchilă spre 
a continua pregătirea și 
poate spre a regăsi sta
rea psihică de care au 
atîta nevoie pentru a În
frunta puternicii adver

sari...
Cei care asudă mult 

mai intens în aceste zile 
fără competiții slnt, insă, 
antrenorii, frămîntați de 
problemele încă nerezol
vate integral, de punerea 
in formă a echipelor Șl de 
emoțiile startului.

Abia am izbutit să-l 
smulgem pentru cîteva

mai ră-
Bulgaria, 
în com-

GABRIEL CHEREBEȚIU, antrenorul
clipe din virtejul ultimelor 
preparative pe antrenorul 
lotului, dr. Gabriel Che- 
rebețiu.

— Ce caracter dați aces
tei ultimei faze a pregătiri, 
in funcție de revelațiile 
turneului de la Timișoara?

— Turneul amintit a scos 
in evidentă imperfecțiunea u- 
nor laturi tehnico-tactice în 
Jocul voleibaliștilor noștri. 
Deși timpul este scurt pînă 
Ia mondiale și interesul nos
tru este să nu-i suprasolici
tăm pe băieți în pragul com
petiției supreme, ne-am pro
pus ca printr-un program mal 
relaxat să încercăm elimina
rea lacunelor : corectarea unor 
procedee, îmbunătățirea apor
tului unor compartimente...

ce corectări

lotului național —
părat prestigiul voleiului nos
tru masculin. Să sperăm că 
această atmosferă emulativă va 
dura pînă la sfirșitui marii 
competiții și că echipa româ
nă va obține 
satisfăcător în 
națională...

tul plasament 
ierarhia inter-

Interviu
Aurelion BRtBEAN'J

consemnat de

Talion a spulberat

ții. Cu tinerii din cartier, din 
sector, prin muncă patriotică. 
De altfel, greul a trecut: a 
fost o zonă denivelată, plină 
de gropi, o carieră de pămint. 
S-a muncit zile întregi la lopa
tă. Acum, totul e parcă o dis
tracție. Ne sprijină toată lu
mea : Consiliul popular, orga
nizațiile P.C.R.... Avem ma
șini, munca e mai simplă. O 
plantare, o nivelare, treburi 
de-astea... Tot ceea ce vedeți 
e realizat prin muncă 
tică.

— întocmit benevol 
colectiv al I.S.P.H.-ului, 
de inginerul Nicolas 
secretarul U.T.C. al instituției.

Tace. A vorbit, poate, prea 
mult. Aici vorbesc faptele, ore
le de muncă patriotică. Cite 
să fie 7 Nu știe. Se lucrează 
zilnic... A, cîți tineri ? N-are 
o evidență exactă. Oricum, pes
te 5 000.

pafrio-
de un 
condus 
Lefter,

își scoate cămașa. E gata 
să dea o mină de ajutor. Vreți 
nume 7 De ce, neapărat, nume 7 
Aici muncesc prea mulți pen
tru a cita cîțiva... -

Insist. Ei, bine, iată: Dumi
tru Badea sau NicOlae Mari
nescu de la „23 August", Nico
lae Ganci de la „Republica", 
Nae Ion de la F.R.B., Mihai 
Popescu sau Ion Draga de la 
F.M.U.A.B. Și alții, și alții...

Plecăm. Aici a fost o groa
pă plină de gunoi.

Acum e un șantier pe care 
lucrează mii de tineri, entu
ziaști.

Mîine, va fi o bază spor
tivă cochetă, un centru dis
tractiv, populat din zori și 
pînă seara.

O complicată metamorfoză 
— plină de semnificații — ce 
pare atît de simplă, de intrată 
in firea lucrurilor.

— Despre 
este vorba 7

— Mă refer, 
la perfecționarea ______ __
Vidului, element care nu nc-a 
permis totdeauna, la Timișoa
ra, construirea ireproșabilă a 
atacului. De asemenea, insis
tăm asupra minerii la punct 
a blocajului, asupra sporirii 
eficientei in atao șl a atenției 
Ia dublaj. Datorită taliei mai 
scăzute, bănuim că multe a- 
tacuri ale noastre vor fi res
pinse de blocajul advers. De 
aceea recuperarea mingilor 
est» o chestiune de maximă 
importanță.

In afară de corectarea teh
nicii individuale și de îmbu
nătățirea randamentului lini
ilor, ne îngrijim de omogeni
zarea echipei prin jocuri in 
„familie". Repetăm, insă, fără 
a forța nota șl a extenua pe 
Jucători.

— Cum veți verifica re
ușita, sau nu, a intenți
ilor pe care le aveți 7

— In cîteva mecîuri de ve
rificare, înainte de plecare la 
mondiale (9—15 septembrie). 
Vom avea ca parteneri echi
pele Iugoslaviei, Israelului și 
Braziliei. Aceste Intilniri ne 
sînt folositoare pentru omoge
nizare și pentru testarea unor 
rezerve.

— întregul efectiv pe 
care il aveți la dispoziție 
se află în plenitudinea 
forțelor 7

— Mai puțin Tlrlici, care rra 
s-a refăcut dură un aeddent 
suferit la Timișoara. El va fl 
recuperabil pînă la C.M., însă 
avem necazuri prin ieșirea lui 
momentană din sextet...

— Care este climatul oe 
însoțește ultimele prsgă- 
tlri l

— In Iot domnește o stare 
de spirit bună ; băieții se mo
bilizează la antrenamente, ști
ind că în Bulgaria au de a-

orice dubiu!

!n principal, 
primirii sor

Cea de a treia tentativă atri
buită elitei trăpașilor noștri pen
tru ameliorarea recordului natio
nal al hipodromului ploieștean 
s-a soldat da data aceasta cu un 
succes deplin. După o alergare 
tn care alura imprimată cursei 
de Dioda însemna, tn fond, 6 
invitație la „non stop", Talion. 
abordînd ultima turnantă de pe 
ultimul loc, a avut un finiș e- 
lectrlzant pe pictor de 1,17 și fi
nalmente a atins recordul de 
1.19.9, (intutndu-și pe loc ad
versarii și luptlnd ultima 
sută de metri numai îm
potriva acelor de cronometru. 
Această glorioasă evoluție a în
vingătorului aduce o mare bucu
rie stațiunii experimentale Jiu- 
șețu — care a demonstrat ca Ih 
ciuda neretmprospătărll curente
lor de singe a găsit, totuși, for
mula fericită pentru elaborarea 
unui mare campion — dar și lui 
Gică TSnase, antrenorul și con
ducătorul său, pentru munca ne
întreruptă depusă un șir de trei 
ani. Menținerea tn formă maximă 
a unui cal este un merit tn plus 
Pe care trebuie sd i-l recunoaș
tem.

Din rest, semnalăm dublul suc
ces al antrenorilor Oană. Tode- 
raș șt Nlculae Gheorghe. Fără 
să căutăm neapărat cursele con
tradictorii — fie că ele slnt fă
cute tn perimetrul cifric al regu
lamentului sau nu — consem
năm cu satisfacție că spectacolul 
hipic oferit numeroasei asistențe 
a fost o mostră elocventă despre 
progresul realizat de mulți cat. 
Din păcate, Insă, acest progres 
al recordurilor nu prezintă nici 
o semnificație. Șt noi nu trebuie 
sd privim lucrurile mulțumitor, 
chiar dacă slntem izolați prin 
lipsa unul hipodrom bun.

REZULTATE TEHNICE : î.
Crai (Gh. Popescu). Bogdan 
49,3, 2. Koral (I. Oană), Martiri, 
Osiris 37,1, 3. Telega (N. Slmion). 
Mercur, Vrabia 49,2, 4. Fresca
(I. Toderaș), Floreta 32,4, S. 
Struna (I. Oană), Menta 36.2, 8. 
Simpatia (Gh. Avram), Stolnic, 
Răzuș 30,1, 7. Talion (Gh. Tăna- 
se), Dioda 19.9, 8. Florid (I. To
deraș), Cuc. Foratlc 3n.3, 9. Car
men (N. Gheorghe), Tabacu 40.6.

Niddy DUMITRESCU



Pag. a 3-a

POST-SCRIPTUM LA CRONICILE CE LUNI
DE VORBĂ CU ANGELO NICULESCU BAZIL MARI AN' „Niky m-a incîntat, Dincolo de amărăciunea rezultatului

ALOTUL NAȚIONAL ÎSI REÎNCEPE
5

PREGĂTIRILE LA 21 SEPTEMBRIE
întors de curînd din conce

diu, antrenorul Angelo Nic-u- 
lescu s-a supus cu amabili
tate rigorilor unui blltz-inter- 
viu, răspunzlnd unei sulte de 
întrebări pe care ți Ie pun 
numeroși iubitori ai fotbalului 
nostru.

— Puteți să la Indicați — 
lor și altora ca el — „re
țeta" promovării in lotul 
MARE, reprezentativ T

— Știți, desigur, că Dem- 
brovschi a suferit un acci
dent. V-ațl pus problema 
înlocuirii iui în ipoteza Că 
nu va fi complet apt de 
joc la 11 ^octombrie, în îne

ce

pur și simplu../'
carh-
prim

— Păstrați actualul lot 
reprezentativ ?

— La ora aceasta hu există, 
de fapt, un lot, reprezentativ. 
Avem 13—14 titulari, care au 
evoluat și la recentul turneu 
final al C.M. din Mexic, ei 
Jormînd nucleul de bază, iar 
lor li se vOr adăuga jucătorii 
care se vor evidenția în mod 
dboseblt îrt campionat.

• Dobrin este un posibil

titular ® Lotul

reprezentativ are,

deocamdată, doar 13-14

ciul cu Finlanda ? La 
nume v-ați gindit ?

— Mi-am făcut și aceste 
cule și am in vedere doi 
meni, pe Dobrin și pe Tătarii, 
lor putindu-li-se adăuga și un 
a! treilea, propulsat de 
pionat.

— înregistrăm cu 
facție citarea numelui 
discutatului Dobrin. 
deți realmente in 
națională ?

cal-
oa-

cam-

satis- 
i mult 
îl ve- 
cchipa

— Vorbeați de titulari, nu 
credeți că există, totuși, 
cîteva posturi care recla
mă... Intăriturl ?

jucători siguri •• Tineri el. De

— Ba da. Avem nevoie de un 
fundaș bun (fie el central sau 
de margine) și de cel puțin un 
atacant percutant, bătăios, efi
cace.

talentați în vederile

antrenorului echipei

— Depinde numai de ... . . 
pregătirea și de evoluția lui 
în campionat.

— V-ațl gtndit, cumva, la 
unele elemente tinere care 
bat la ușa marii performan
țe ?

naționale

— O ultimă întrebare: 
etnd începeți efectiv pregă
tirile lotului reprezentativ 
pentru apropiatul sezon in
ternațional ?

— Fără îndoială că da, și am 
să vă dau cîteva nume: Flo
rian Dumitrescu, Pană ți Fio
re a (de la Dinamo Bacău), Săl- 
ceanu, Ghergheli (de la Steagul 
roșu), Broșovscht...

— SA aibă o evoluția foarte 
buni în campionat (criteriul 
nr. 1) și să fie susceptibili de 
adaptare la ideea de joc a 
echipei naționale (criteriul nr. 
2).

— La 21 septembrie. Atunci 
va fi convocat la București 
(o dată cu loturile olimpice șl 
de tineret) noul lot național 
care 
meci 
unei

va susține, probabil, un 
de verificare in compania 
echipe străine.

Marius POPESCU

La 4 septembrie, primul meci
In ..Cupa Prieteniei" „CUPA ROMÂNIEI"

Reprezentativa
de juniori a României
a plecat în Polonia

Aseară a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Polonia, 
reprezentativa de juniori a 
României care va participa — 
între 3—13 septembrie — la 
„CUPA PRIETENIEI1' (fostul 
„Turneu al speranțelor olim
pice").
grupa A a competiției — 
alături de selecționatele si
milare ale Bulgariei, Ungariei, 
Cubei și Poloniei — echipa 
română va disputa prima 
întîlnire la 4 septembrie, la 
Semianowice, în compania 
juniorilor cubanezi.

Făcînd parte din

Iată cîteva rezultate înre
gistrate în etapa disputată 
duminică în „Cupa Româ
niei" :

Forests Serdaru — Ancora 
Galați 0—5 (0—3), Trefilorul 
Galați — Metalurgistul Brăi
la 1—8 (1—3), Lemnarul Tg. 
Secuiesc — Harghita Odor- 
heiul Secuiesc 4—3 (1—2,
3—3), I.C.I.M. Brașov — 
Chimia Oraș Victoria 3—1 
(2—0), Politehnica Brașov — 
Torpedo Zărriești 0—1 (0—1), 
Minobradul Vatra bornei — 
Avîntul Frasin 1—5 (6—3), 
Forests Zăvoi — Victoria Ca
ransebeș 2—0 (1—0), Nera 
Bozovici — Minerul Bocșa 
2—1 (0—1), Energia Reșița — 
Minerul Moldova Notiă l—l 
(1—1, 1—1), Metalul Bocșa 
— M.E.V.A. Tr. Severin 2—0 
(1—0), Dinamo Obor Bucu
rești — Olimpia Giurgiu 1—2 
(0—1, 1—1), Metalul Tîrgoviș- 
te (juniori) — Laromet

■ A

București 3—5 (2—1), I. T. 
Oradea — Victoria Caret 
0—4 (0—2), Pdrtizariul Bacău
— Minerul Comănești 0—1 
(0—0), Preparațla Petrila — 
Minerul Lupeni 2—1 (2—0), 
I.G.L. Petroșani — Minerul 
Ghelar 1—8 (0—4), C.P.B. — 
Mâșirii unelte București 1—0 
(0—0), Tardm București — 
Unirea Mînăstirea 2—1 (0—1), 
Sportul muncitoresc Bucu
rești — Triumf București
2— 1 (2—1), Constructorul Hu
nedoara — Victoria Călan
3— 1 (1—0), Comerțul Brăila
— S.U.T. Galați 1—4 (1—2), 
Minerul Bihor — Metalul Sâ- 
lonta 3—1 (2—6), înfrățirea 
Reghin — Lemnarul Odorhe- 
iul Secuiesc 0—5 (0—3), Lu
ceafărul Focșani — Dacia 
Galați 1—0 (1—0), Someșul 
Gherla — Arieșul Turda 0—0 
(0—3). Utilajul Făgăraș — 
Carpați Brașov 1—3 (1—1), 
Feroemaii Ploiești — Carpați 
Sinaia 2—0 (1—0), Victoria 
Mizil — Metalul Plopeni 0—3 
(0—2), Victoria Bordeni — 
I.R.A. ‘ 
1-1),

Cîmpina 
Flacăra

diviziei naționale A
Dinamo Bacău — Petro

lul : C. GHEMIGEAN, ajutat 
la linie de F. Coloși și V. 
Toma (toți din București) ;

U.T.A. — Progresul : O. 
ANDERCO (Satu Mare), aju
tat de G. Fărcaș și C. 
laghi (Baia Mare) ;

Univ. Craiova — F. C. 
geș i A. PÎRVU, ajutat 
M. C'ițu și I. Dancu (toți 
București) ;

Si-

Ar
de 

din

Campionatul echipelor

de tineret-rezerve
Clasamentul după prima etapă

1. F.C. Argeș
2. Progresul
3. Steaua

4— 5. „U“ Cluj 
Politehnica 

4—11. C.F.R. Tlm. 
Jiul
U.T.A.
„V CraloT» 
Dlnamo Buc. 
Dinamo Be. 

U—13. Petrolul
Rapid

14. Farul
15. C.T.R. Cluj 
U. Steagul roșu

110 6 5-03 
1 1 0 0 4—1 2 
1 1 0 0 3—1 2 
1 1 0 0 3-2 2 
110 0 1-02 
10 10 8—21 
10 10 3—31 
10 10 3—3 1 
10 10 2—21 
10 10 2—21 
10 10 2—2 1 
10 0 10-10 
10 0 12-20

1 1-3 0 
I 0 
I 0

1 6 0 I l-S
1 0 0 1 1-4
1 0 « 1 V-5

N.
D.

I

C.F.R. Cluj — Dinamo 
București : M. BÂDULESCU, 
ajutat de I. Erdoș și S. Pat- 
koș (toți dirt Oradea) ;

Steagul roșu — Farul: 
PETRICEANU, ajutat de 
Isăeescu și G. Vasileseu 
(toți din București) ;

Rapid — Jiul : N. CURSA- 
RU (Ploiești), ajutat de M. 
Vasiliu (Ploiești) și I. Hris- 
tea (Alexandria) ;

Steaua —
DRAGHICI, 
Mafiote $i s.
Constanța) ;

Politehnica
. Tintî^oara :
CU, ajutat de I. Drăghici și 
C. Manușaride (toți din 
București).

„U" Cluj: 
ajutat dh

Nicolau( toți din

Z. 
G.

Iași — C.F.R. 
V. DUMITRES-

1-3 (1-0, 
Cîmpina — 

Caraimanul Bușteni 2—2 
(2—1, 2—2), Victoria PTTR 
Botoșani — Fulgerul Doro- 
hoi 1-3 (0—2), Șiretul Bu- 
cecea — Textila Botoșani 
0—3 (6—0), Unirea Săv&hi — 
Chimia Suceava 0—3, Lem
narul Tg. Mureș — Soda 
Ocna Mureș 1—2 (1—1), Fa
brica de zahăr Tg. Mureș — 
Chimica Tîrnăveni 4—3 
(1—1. 2—2), Voința Caret — 
Unirea Zalău 
Progresul Sibiu
Copșa Mică 3-0 
tila Cisnădie —
2—1 (1—1), Recolta Zor-
lești — Rtilrhehtul Bîrlad 
0—9 (0—1), Rapid Buzău — 
Petrolul Berea 0—4 (0—2), 
Automobilul Btizău — Petro
listul Boldești 0—3 (0—0),
Poligrafia Iași — ForbSta 
Fălticeni 0—4 (0—2).

5—1 (1—1),
— Metalul 
(3—0), Tex- 

A.S.A. Sibiu 
(1—1), Recolta 
— Rulmentul

Miercuri va avea loc pe te
renul Sportul Muncitoresc 
(fost T.U.G.) un interesant cu
plaj fotbalistic.

La ora 16,30 formația 
SPORTUL MUNCITORESC, 
din divizia <3, va întîlni di
vizionara A, RAPID BUCU
REȘTI. Echipa Rapid parti-

156.768 iei report Ia Pronoexpresul de mîine
Unul din sistemele de joc 

care atribuie mari cîștlguri 
săptămînă de săptămînă, este 
T’rdndexpresul.

Ultimele rezultate ale con
cursului Pronoexpres au mar
cat un mare Succes.

Dintre ultimii mari cîștlgă- 
tori cităm pe : Rădulescu Ion 
din Călărași = 75 218 lei la 
concursul nr. 30 din 22 iulie 
a.c., Halinda Alexandru din 
Satu Mare = 93 440 lei Ia 
concursul nr, 31 din 29 iulie 
a.c., Trifari VâSlls din Huși

79 530 lei la concursul nr. 
29 din 15 iulie a.c, și alții.

Iată numai cîțiva dintre 
premlații care demonstrează 
din plin succesele concursu
rilor Pronoexpres.

Participînd săptămînal la 
Pronoexpres, oricine poate 
obține un premiu mare.

Nu uitați : Astăzi este UL
TIMA Zi în care vă mai pu
teți procura 
concursul de

• Un nou 
ține premii 
sau bani vi-1 
excepțional Pronoexpres

duminică 8 septembrie a.c., 
care atribuie participanților 
autoturisme DACIA 1300 șl 
MOSKVICI 408 cu caroserie 
412 ; excursii la Budapesta 
(a 2 locuri) cu petrecerea Re
velionului și numeroase pre
mii de valoare variabilă și 
fixă în bani.

Cu variantele de 15 lei par
ticipați la toate extragerile 
cu șanse mari de cîștig.

Sîmbătă 5 septembrie a.^., 
ULTIMA ZI pentru procu
rarea biletelor.

cipă pentru a doua oară la 
această competiție cu handi
cap. în prima ediție a ocupat 
locul II, trofeul pus în joc 
fiind cucerit de Sportul mun
citoresc. Acordînd cuvenita 
importanță acestei competiții 
feroviarii vor prezenta o 
mație din care nu vor 
Răducanu, Lupescu, Dan, 
mitru și Neagu.

In deschidere, de la
14,30, se va disputa meciul 
amical Progresul București — 
Metalul București.

A Ia fotbal, 
constatate și 

de noutăți 
difuzarea 

la radio și

au 
o 

' pri- 
Jocu- 
telc-

PRCMOIXPRES

35

far- 
lipsi 
Du-

ora

biletele pentru 
mîine.
prilej de a ob- 
în autoturisme 
oferă concursul 

de

Premllle concursului nr.
din 21 august 1970 :

Extragerea I : Cat. a n-a : 
pusă din 1 premiu a SO»/, a az.iz» 
lei și 1 premiu 16»/, a 6.426 iei ; 
a IH-a : 5,85 variante a 6.591 lei ; 
a rv-a : 19.80 a 1.947 16Î ; a V-a : 
74.53 a 517 iei ; a Vl-a : 2.5G3.75 a 
50 lei.

Extragerea a II-a : Cat. A : 0,25 
variante a 45.880 lei ; B : 2.40 a 
19.117 lei ; C : 5,60 a 8.193 lei ; D : 
19.95 a 50 lei ; E : 352.40 a 100 lei ; 
F : 5085,35 a 20 lei.

Report categoria I; 156 769 tei.
Cîștlgător categoria A : Tănă- 

sescu Gabriela din București — 
i ăuidtilMsrti Flat 850 sau 45.880 Iei 
(la alegere).

com-
32.129

O dată cu reluarea di
viziei 
fost 
serie 
vind 
rilor
viziune.

Radioul a reluat, în 
mod lăudabil, seria 
transmisiilor în direct 
de pe toate stadioanele, 
cărora le-a dat și un 
conținut mai bogat. Re- 
riiarchid și 
schimbarea 
produsă, ne 
a face sugestia ca ra- 
dio-reporteril să inter
vină prompt în emisie 
ori de cite ori se în
scrie vreun gol șl nu 
cum s-a mal întîmplat 
duminică, cînd de pe 
unele stadioane modi
ficările de scor ne-au 
fost aduse la cunoștin
ță cu întirziere, comu
nicările fiind, trt gene
ral, lipsite de nervul și 
emoția necesare 
să ie facă pe 
gustate de către 
tătorl. Credem, 
că o mai maro promp
titudine în relatarea

salutîud 
in bine 
permitem

rare 
deplin 
ascui - 

deci,

Etapa inaugurală a 
pionatului 
plan un 
cum doi 
nanță in 
pă un come-back timid în a 
doua jumătate a returului și 
o evoluție insuficient de con
cludentă (poate) în „Cupa 
Municipiului București" lui 
NIKY DUMITRIU i-a fost 
dat să cucerească din nou tri
bunele la Pitești adică tocmai 
acolo unde aplauzele sînt, de 
obicei, monopolizate de un sin
gur jucător, iubit pînă la ido
latrie : Dobrin. Victoria
Steagului roșu, la realizarea că
reia ex-giuleșteanul a avut 
merite, de necontestat, a fost 
Obținută tocmai împotriva ma
estrului care l-a lansat pe 
Dumitriu II, Bazil Marian. 

Și de aceea l-am rugat pe cu
noscutul antrenor să ne vor
bească despre jocul de du
minică al fostului său elev. 
Iată ce ne-a declarat: „Evo-

a readus in 
nume, pînă mai a- 
anî, cu mare rezo- 
fotbalul nostru. Du-

luția lui Dumitriu II a con
stituit pentru mine o Surpriză 
foarte plăcută. Niky, chiar 
dacă a contribuit în mod ho- 
tăritor la înfrîngerea echipai 
mele, m-a in-clntat pur șl sim
plu. ?1 dovedit că n-a uitat 
nimic din ce știa. Aceeași fan
tezie. aceeași spontaneitate și, 
parcă, ceva in plus. Niky ml 
s-a părut mai matur, punind 
întreaga sa capacitate tehnico- 
tactică în slujba jocului colec
tiv. Ceea ce poate-i lipsește, 
încă, este o capacitate sporită 
la efort. Sînt și momente cînd 
dispare din joc. Dar, cu si
guranță. împreună cu antre
norul său, Valentin Stănescu, 
va reuși să retușeze și această 
explicabilă carență. Eu le do- 

acest lucru 
cît mai curînd și, totodată, îi 
felicit pe amindoi pentru ’-ic- 
toria

Un redactor al nostru a stat 
de vorbă cu tov. Gheorghe Po
pescu, vicepreședinte al clubu
lui Steaua, care, tn această cali
tate a asistat la meciul dc la 
Constanța, ,,trăind" în mod deo
sebit dramatice momente ale 
acestei partide de fotbal.

„tn primul rind — a ținut să 
precizeze tov. Gh. Popescu — mi 
declar de acord cu cronica apă
rută tn „Sportul", care a redat 
obiectiv situația de pe teren. Aș 
spune, totuși, că golul al doilea 
dl Farului stă sub semnul între
bării. Cei care s-au aflat mai a- 
proape de fază au văzut că 
Suciu a. fost împiedicat de Badea 
să Intervină, ceea ce i-a dat po
sibilitate lut Caraman " ' 
punctul victoriei. Am crezut că 
infracțiunea a fost vizibilă șl 
pentru arbitru. Dar n-a fost. Nu

vreau să Insist prea mult asupra 
acestei faze, fotbalul oferind tot
deauna subiecte de discuții și 
motive de contraziceri. Dincolo 
de amărăciunea rezultatului final 
— neașteptat după desfășurarea 
jocului — a existat tn tabăra 
noastră satisfacția ci echipa a 
avut, tn general, o evoluție bună, 
încurajatoare. Tineretul nostru nu 
s-a dezmințit, acțlonlnd In ctmp 
cu multă siguranță ș^ fantezie, 

sau 
mai 

ar

sd înscrie

dar, dacă ȘTEFANESCV 
IORDANESCU ar fi avut 
multă experiență, cred că 
fi obținut, la un moment dat, o 
diferență mai mare de goluri, 
care ar fl înfrtnt definitiv 'mora
lul și o dată cu ea puterea de 
luptă a constănțenilor. Pe dnd 
așa, cele 15 minute de ofensivă 
ale Farului au ctntărtt mai greu 
clecît cele 75 dc minute de supe
rioritate a echipei noastre".

resc să realizeze

de la Pitești:

D. VL

,,Dați-mi un punct
Ca să fim sinceri, fără a 

subaprecia posibilitățile „șep
cilor roșii", ne așteptam să 
vedem la Cluj un meci aprig, 
disputat tot timpul sub sem
nul unui evident echilibru. 
Realitatea, ne-a infirfndt, re
plică feroviarilor bucureșteni 
fiind departe de potențele re
ale ale echipei.

Manlfestindu-se, tn special, 
printr-o incapacitate flagrantă 
de a construi, slăbiciunea Ra
pidului a pornit din cvartetul 
Lupescu-Dan-Dimi-Dumitru, ba
zat pe nu mai puțin de trei 
internaționali. Chiar acceptind 
scuza oricărui început de se
zon : condiția fizică precară, nu 
putem, totuși, să n-o corelăm 
cu greutatea cu care s-au de
plasat cei doi fundași centrali 
în majoritatea timpului, cu 
starturile lor tntîrziate in due
lurile directe cu adversarii (de 
aci și faulturile, la care Dan a 
avut o contribuție peste măsu
ră), cu neglijarea dublajului. Și

de
Dinu Și

sprijin..."

dacă
aceeași carență,
Să-și restrîngă mult sfera dc 
activitate, dînd chiar unității 
sarcinile lor constructive care 
puteau fi pretențiile ofensive 
ale Iul Neagu, Straț și Năs- 
țurcscu ? Doar niște sporadice 
încercări db 'a rupe ritmul ad
versarului prin acțiuni Indivi
duale, cu mingi „create" de _ei 
înșiși.

Puțin, foarte puțin. în fața 
unei echipe care, mizînd pe o 
bună condiție fizică și pe o 
promițătoare circulație a ju
cătorilor, a știut să dețină in 
permanență frlnele jocului. E- 
chipa giuleșteană n-a avut la 
debutul său in acest campio
nat un punct de spriiin. Așa 
incit antrenorul său, M. Băr- 
bulescu, l-ar putea parafraza 
pe Arhimede.- „Dați-mi un 
punct de sprijin șl echipă se 
va învîrti". Dar tot el va tre
bui să găsească răspunsul... 
I P. »!•

Dumitru, minați de 
au incerttit

Cine îl apără pe Constantinescu ?
Așa cum scriam și în cronica noastră de ieri, Dinamo 

București a cîștigat, finalmente, destul de lejer meciul ei cu 
Dinamo Bacău, dar puțin a lipsit să-l piardă la început de 
partidă din cauza apărării, compartiment în care — indivi
dual sau colectiv — s-a gafat de cîteva ori. ca la divizia C.

Teoretic, ideea preconizată de Nicușor (marcaj strict, om la 
om. cînd adversarul direct intră în posesia mingii, plus un 
libero temporar) era formulată precis, prezentind și sorți de 
izbîndă. Practic. însă, la fata locului, Deleanu i-a lăsat mai 
mOreu culoar liber de acțiune lui S. Avram. Cheran nu l-a 
supravegheat cu atenție pe oponentul său. Florea. Sălceariu, 
mijlocașul de sprijin, s-a ținut doar cînd și cînd de Pană, al 
doiiea virf de atac al băcăuanilor, lăsîndu-i acestuia prea 
mult cîmp de mișcare. De aici și haosul general, la început 
de partidă, în sistemul defensiv al dinamoviștilor bucureșteni, 
scăpați cu fața curată numai datorită intervențiilor, in extre
mis, efectuate de Dînu și Mirceâ Constantinescu. Ce-i de fă
cut ? „Pini la omogenizarea compartimentului apărării, prin 
înțelegerea exactă a sarcinilor, va fi greu pentru noi — ne 
snUnea Nicușor. Posed un singur apărător de rezervă, pe tî- 
nărul Dobrăii, dar care, actualmente, se află la dispoziția lo
tului de juniori. Referitor Ia Neltt Nunwciller, aflat în atenția 
ptesei, conducerea clubului intenționează să-1 folosească ca 
antrenor secund".

G. N.
P.S. S-a încheiat, deci, cariera jucătorului Nunweiller III ?

OPTIMISM SUPĂRĂTOR...
Optimismul nu este con

damnabil deeît atunci cînd 
are tente absurde sau — mai 
grav — cînd încearcă să a-

ETAPA VĂZUTĂ DE NEAGU RADULESCU
LA CLUJ LA BUCUREȘTI

ai
în X, 
tehnic)

dar cu 
totuși

Ca de obicei, nu știi 
unde sare... ADAM !

Tarzan (Durnimu II) 
redivivus

Cu dreptul 
stîngul 
prin B

LA PITEȘTI

pur si mijove1'...
amintim :

Poll- 
aviit o 

____ fiind 
mult timp cu un pi
cior în groapa dis
perării. Salvați in 
extremis de retro
gradare. ieșenii au 
schimbat tn vară 
antrenorul, chemin- 
du-1 la cirma echi
pei pe Virgll 
dărescu, 
„coach“ 
zeptativel 
ret.

Astăzi, la o lună 
de la începerea noii 
colaborări, schim
bările se văd.

Echipa combină 
frumos, est© elasti
că, strîngîndu-So 
ca o armonică în 

de primejdie,

Să ne 
anul trecut, 
tehnica a 
viață grea.

Măr- 
~f o s t u 1 
al repre- 

de tine-

icaz

Unde

pasează subtil și ra
finat, practică un 
fotbal elegant 
curajos, în crezul 
căruia este inclusă 
Ideea apărării șan
sei ptnă tn ultimul 
minut, cu demnita
te; așa cum 
cu t-o la 
chiar cînd 
de marcaj 
trei goluri la zero 
în favoarea gazde
lor.

Dacă Petrolul a 
Jucat mai UTILI
TAR, Politehnica a 
Jucat — minute in 
șir — mal SPECTA
CULOS, mai cursiv. 
Deși îi lipsește în
drăzneala de a se 
dezlănțui spre, poar
ta adversă, forma
ția din Iași pare e-

și

a fă-
Plbieștl, 

tabela 
indica

chilibrată, chemînd 
stlb același stea;?, 
ambiția și talentul.

Anul tr»?cut Po
litehnica a avut o 
viată grea. începu
tul noului campio
nat. găzduit într-o 
zodie nefericită, a 
îti§&tthM pentru Ie
șeni o primă înfrîn- 
p.ere șt — n-ar fl 
exclus — un prim 
prilej de demobiii- 

Ar fi 
să

zare, 
însă, 
căci mina 
șului 
se simte 
printre 
mele — 
neunse — 
peu aflată 
indiscutabil 
greș.

rău,
fia asa, 

i meserla- 
Măi’dăreseu 

umblînd 
mecanis- 
altădatâ 

ale echi- 
lntr-un 

pi-o-

Ov. i.

e realizatorul ?
„Ou soni ies neiges d’an- 

tan ?“...
...Da, da, „Unde sînt oâre 

zilele de altădată", cînd ga
zonul timișorean era frămîn- 
tat de crampoanele lui Iosif 
Covaci, Androvici, Brînzei, 
Cibsescu, Cojcreanu, Dinu- 
lescu și alifia alți jucători de 
elită, care făceau să fiarbă 
tribunele în cazanul entuzias
mului ? Această întrebare 
și-au pUs-o, nu fără nostal
gie, spectatorii timișoreni a- 
sistînd la primul joc al fero
viarilor, proaspăt promovați 
în categoria „A".

Echipa a deziluzionat. Emo
ția i-a sugrumat pe tinerii 
jucători, le-a pus cătușe de 
picioare... Dincolo însă de a- 
ceastă cauză de ordin emotiv, 
carențele echipei localnice au 
ieșit în evidență și mai fla-

din 
face 

aleargă

in organizarea ei 
Echipa este tinără, 

de energie, 
dar aceste virtuți tiu

grant 
teren, 
risipă 
mult,
sînt suficiente. Angrenajul e 
nerodat, lipsește omogenitatea 
și pregătirea atentă a acțiuni
lor. Linia de fiind se ține 
destul de bine pe picioare, 
dar mijlocul se clatină. Nici 
Gorduna, nici lîergan și nici 
Cnimiuc, introdus ulterior, 
n-au reușit să organizeze jo
cul la mijlocul terenului. Iar 
puținele baloane utile servite 
atacului au fost irosite dato
rită pripelii lui Periatu șl 
Panici. De asemenea, se sim
te tn primul rină, lipsa unui 
realizator, orii de forță, cu 
șut puternic care să pună 
probleme apărărilor adverse I

golurilor marcate șl a 
altor faze Importante 
din Joc ar spori dina
mismul transmisiilor 
de pe stadioane, că șl 
interesul Iubitorilor de 
fotbal față dc ele.

Tn ceea ce o privește, 
Televiziunea a apelat

Întrunească o adeziune 
unanimi, după cum 
nici alte soluții Încer
cate anterior n-au in- 
trunlt-o. Pentru că e și 
greu, Intr-adevăr, să 
fie împăcate toate păr
țile interesate, deși va 
trebui cîndva — dc do-

Remarci și sugestii
(dacă nu ne înșelăm) 
pentru ptlma oară la 
o soluție larg uzitată 
în multe aite țări, tn- 
reglstrînd meciul de la 
Constanța și transml- 
țîndu-1 după încheierea 
tuturor celorlalte par
tide ale etapei. Este, 
insă, foarte probabil ca 
a easiă soluție să nu

a- 
de
fi

rit cît mal repede 
să se ajungă și ia 
cest stadiu. Soluția 
duminică ne apare a 
o căutare pe acest
drum destul de spinos. 
Ea ine seamă, într-o 
măsură sporită, atit de 
interesele generale ale 
echipelor (evitinil con
curenta neloială a me-

crediteze, 
zîmbet 
false. Incercînd să împărțim 
în aceste două mari cate
gorii pe optimiștii... pericu
loși, ne gîndearn unde am 
putea să încadrăm pe antre
norii sau conducătorii din 
fotbal care izbesc timpanele 
tuturor cu pompoase declara
ții înaintea unor partide, la 
sfîrșitul cărora toată perora
ția lor s-a dovedit a fi doar 
un pumn de vorbe goale.

Mai exact, ne gîndeam la 
antrenorul și conducătorul 
clubului Progresul, care —

sub 
nevinovat,

masca unul 
păreri

Primul meci,

prima infringelre

Și totuși...
Ion Bălănoscu, uni.il dintre a- 

preciații antrenori, turnării, ă de
butat la noua sa echipă. Jiul, cu 
o înfrîngere. Situație de neinvi- 
ciiat, trebuie si recunoaștem, cu 
atît mai mult cu cît meciul se 
jticn „acasă", la Petroșani.

Unii s-au grăbit să pună înfrîn- 
gerea pe seama nouluj antrenor. 
Eroare ! După riuiiiâi 2—3 Săptă- 
mîni de activitate, un antrenor 
nu poate fl socotit răspunzător 
nici de înfrîngere, nici de ...vic
torie.

Reamintind și factorul esențial 
ai partidei de la Petroșani — 
jocul remarcabil al U.T.A.-ei — 
ajungem la principala vinovată a 
înfrîngerii Jiului.

Ați înțeles, desigur, că această 
„vinovată" este U.T.A. și nicide
cum antrenorul Bălănescu.

ambii — își plasau, în vorbe, 
echipa mult prea sus față de 
cele arătate de fotbaliștii din 
str. dr. Staicovici duminică 
dimineața pe teren. Din zece 
pase, șapte sau opt mergeau 
la adversar, stopurile corect 
executate erau o raritate si, 
în general, coerența în joc — 
în fond, o cerință deloc exa
gerată pentru o formație da 
divizia A — a lipsit total. 
Perechea de mijlocași a Pro
gresului, prea fragilă, a dis
părut din luptă doar după 
cîteva sclipiri din primele 
minute, iar linia de atac, cu 
o improvizație <'a vîrf <Geor- 
gescu) și cu două extreme 
timide și neinspirate nu a 
putut închega o acțiune mai 
ca lumea.

Repetatele și zgomotoasele 
dezaprobări — pe deplin jus
tificate ! — ale publicului
poate că au învățat ceva pe 
coi doi responsabili ai clubu
lui Progresul. Ceva care ar 
putea să însemne : luciditate, 
realism, modestie, seriozitate. 
Pentru că, orice s-ar spune, 
este de preferat o declarație 
ponderată- și_ o comportere 
excelentă, deeît invers....

C. A.

N-ați avut dreptate, 
tovarășe Olteanul
La sesizările presei, comisia 

de competiții a F.R.F. a anulat 
programarea inițială a me
ciului PROGRESUL — C.F.R. 
CLtl.T, schtmbindu-1 locul de 
desfășurare, de pe stadionul 
Progresul, pe Stadionul Repu- 
blîcil

O măsură, evident. PRIMI
TA CU SATISFACȚIE DE IU
BITORII FOTBALULUI, care 
ar f| fost puși într-o situație 
dintre cele ma! neplăcute in 
cazill cînd partida 
desfășurat pe 
Nc-au surprins, 
rîhdurile primite 
unui susținător al

s-ar fi 
.Progresul", 

de aceea, 
din partea 

___ ____ „1 „bancari
lor". M. Olteanu, care, ffleînd 
diferite calcule, a ținut să ne 
convingă că Progresul ar avea 
mal multe avantaje materiale 
jucînd în strada dr. Stalcovici. 
„De acord — scrie el — că 
spectatorii trebuie să stea mai 
cbmod îrt tribune, dar ja me
ciul ae^sta cu C.F.R. Cluj NIT 
VOR VENI MAI MULT DE 
3—4030 DE SPECTATORI (N n. 
sublinierea noastră), și atunci 
hit era mai logic ca clubul 
acesta oropsit (N.r. : ?!?), să 
fie lăsat să cîștige ceva bani, 
jucînd pe teren propriu

Tov. M. Olteanu s-a înșelat 
profund în calculele sale. La 
meci AU VENIT. NU 3—1000 
DE SPECTATORI, cl 14 300 
(cum rezultă din vînzârea bi
letelor). E O DIFfchENTĂ, 
NU? Ca să nu ne mai-refe
rim si la diferența de condi
ții de vizionare a meciului, 
între „ProgresU!w și „Repu
blicii".

GOLUL ETAPEI

Un șut fără drept de apel I

g. m.

chilul televizat cu cele
lalte partide ale eta
pei), cît șl de dorințele 
telespectatorilor (care 
au avut posibilitatea de 
a urmări pe micul 
ecran una din cele mai 
atractive confruntări) 
Am sugera doar ca in 
etapele viitoare, în ca
zul cînd se va păstra 
această formulă, ’ 
gistrările făcute 
preferat dc lă 
multe partide ale 
leiașl etape) să 
retransmită la o 
ma; tirzie, pentru _ 
posibilitatea ca ele să 
fie urmărite șl de cei 
care merg pe stadioane 
șl care duminică. de 
pildă, 
Junge 
pentru 
santa 
Farul . _______ _ _
altfel, o dată cu apro- 

a
16 

611-

înre- 
<de 

mai 
ace- 

se 
oră 

a da

n-au putut a- 
la timp acasă 
a prinde intere- 
dispută dintre 
și Steaua. De

plata programare 
Jocurilor Sub ora 
dificultatea va fi 
minată de Ia sine.

I. MITROFAN

Iată cum a căzut golul cra- 
iovenilor la Timișoara, în mi
nutul ÎS :

Oblemeneo, profitind de in
decizia lui Mehedinți, ieșit din 
dispozitiv, a recuperat balo
nul la circa 40 de metri de 
poarta lui Tatar. Atacat de 
către Donca și Mehedinți, a- 
tacantul craiovean a scăpat 
din cleștele lor și a avansat 
spre poartă. După ce a par
curs vreo zece metri, și-a po
trivit balonul și l-a lovit pu-

ternic cu stîngul, expediin- 
du-l spre colțul sting al por
ții. Tatar, surprins de fază, 
pe contre-pied, s-a repliat și 
a plonjat pe direcția mingii, 
dar era prea tirziu... Balonul, 
șutat cu o forță apreciabilă, 
se oprise în colțul de jos al 
plasei 1

A fost singura „ispravă" a 
lui Oblemeneo in acest meci. 
Un șut, însă, care valorează... 
două puncte. (Și încă in de
plasare).



Floretistele românce

în finala pe echipeA

(Urmare din pag 1)

după barajul de 4, românca 
lencic-Stahl" — ziarul „GAZ- 
ZETTA DEL POPOLO", des
criind finala, notează, sub 
semnătura lui Enrico Hei
man : „Scrima este un joc al 
nervilor. După ce Icncic și 
Simonffy au obținut două 
victorii strălucite in baraj, 
ele s-au intilnit în asaltul 
hotărîtor. CELE DOUA PRI
MADONE s-au confruntat în- 
tr-o atmosferă de încordare, 
deasupra căreia plana spe
ranța. Lupta a fost delirantă. 
Am avut impresia că român
ca va încheia conturile în 
timp record, dar nervii n-au 
ținut-o și maghiar^. a revenit 
senzațional. A cîștigat intr-un 
final dramatic, lăsindu-i va
loroasei sale adversare me
dalia de argint".

Acum. înainte ca atletis
mul să pună stăpînire pe U- 
niversiadă. atenția torinezilor 
se îndreaptă tot spre Palazzo 
della Vela unde floretistele 
au început o nouă confrun
tare, cea pe echipe...

★
La start, dimineața, s-au 

prezentat 12 reprezentative stu
dențești, împărțite in patru 'se
rii. în prima întîlnire, un suc
ces obținut cu ușurință : RO
MANIA-AUSTRIA 13-3. (Ma
rina Filip 4 v, Rodica Văduva 
4 v, Adriana Moroșan 3 v, Su- 
zana Ardeleanu 2 v. respectiv 
Gosch 2 v și Kastl 1 v). Spre 

floretistele noastre au 
redutabila formație 
Și de această dată 

ROMANIA—POLO-

Simonffy 2, Sass 1 și Harsay 
1). In a doua semifinală, RO
MANIA A ÎNTRECUT fran
ța CU 8—7 (Tușaverajul la 
fel de net al româncelor a oprii 
meciul înainte de a noua victo
rie). Evoluția scorului : 1—0, 
2—1, 3—3. 4—3, 5-4, 5—5, 7—5, 
7—7. 3—7. Excepțional s-a pre
zentat Icncic, care a cîștigat 
toate asalturile — 4 și pe cel 
decisiv cu Piccard. Au mai

Ancheta internațională a ziarului nostru

CE VA ADUCE NOU SEZONUL FOTBALISTIC 70-71?

prinz. 
înfruntat 
poloneză, 
victorie : _________ _____
NIA 9—S (o formă excelentă 
au manifestat Ardeleanu 4 v și 
Filip 3 v, celelalte puncte fiind 
realizate de Ienic 1 v, Văduva
1 v, iar de la poloneze Balon
2 v, Szeza 2 v, Skladanowska 
1 v și Breska 1 v). După ter
minarea evoluțiilor din serii, 
echipele României și U.R.S.S. 
au fost direct calificate in semi
finale, în timp ce alte patru 
au trebuit să 
intre ele, 
celorlalte
Iată și rezultatele :
Polonia 9—4 și Franța—R.F. 
Germaniei tot 9—L Apoi, in 
prima semifinală U.R.S.S. a 
învins UNGARIA cu 8—5. (Tu
șaverajul net superior a per
mis să nu mai aibă loc ulti
mul asalt. Realizatoare : Sa- 
kolina 3, Belova 2, Cirkova 1, 
Ivanova 2, respectiv Karolfi 1,

susțină meciuri 
pentru desemnarea 
două semifinaliste.

Ungaria—
a

înscris Ardeleanu 2 v, Moroșan 
1. Filip 1 pentru echipa noasră 
și Cerctti 2. Josland 3. Level 
1, Piccard 1. Astfel. ECHIPA 
FEMININA 
ROMÂNIEI 
MEDALIA 
UNIVERSIADEI și 
miine după-amiază finala in 
compania reprezentativei U.R.SS.

IN TURNEUL MASCULIN 
de flor.etă pe echipe (18 re
prezentative), după victoriile 
cunoscute la R.F. a Germaniei 
(9—4), Tunis 
'9—4) 
Italia 
TIVA
SAT PE LOCUL V. La ora 
cinci telefonez, se dispută me
ciul decisiv pentru titlul de 
echipă campioană universitară 
intre U.R.S.S. și Ungaria, sco
rul fiind de 7—3 pentru flore- 
tiștii sovietici.

De marți dimineață, sala 
„Torino Esposizione", de pe 
via Petrarca, găzduiește prime
le întreceri ale gimnastici femi
nine, la start, aflîndu-se echi
pele U.R.S.S., Canadei, Unga
riei, Italiei, Japoniei, Franței, 
Cehoslovaciei și S.U.A.

DE FLORETA A 
ȘI-A ASIGURAT 

DE ARGINT A 
va susține 

finala

(16—0), S.U.A.. 
și, apoi, insuccesul cu 
(3—9), REPREZENTA- 
ROMANIEI S-A CLA-

BREVIAR
SCRIMA :
SABIE (turneu individual):

1. Viktor Sidiak (U.R.S.S.) — 
campion mondial universitar,
2. Michele Maffei (Italia), 3. 
Vladimir Nazlimov (U.R.S.S.).

■<

Cu această manevră crucială, velierul australian „Grelei II’ 
și-a asigurat calificarea în challenge-roundul „Cupei Ameri- 
cii", întrecerea supremă a yachturilor de 12 m. Iată momentul 
în care „Gretel II" se distanțează de „France", reprezentînd 
continentul european. La sosire, în golful Newport (Rhode 
Island, S.U.A.) australienii au avut 6:30 avans și se vor con
frunta acum direct cu „Intrepid", yachtul americanilor, dețină

tori ai trofeului
Telefoto t A. P. AGERPRES

TREI LUPTĂTORI ROMÂNI VICTORIOȘI
LA „TROFEUL ADRIATICIIu

La Split (Iugoslavia) a avut Ioc 
tradiționalii] concurs internațio
nal de lupte (greco-iomane și li
bere) „Trofeul Adriaticil". La a-

Hubnerova — 
1,81 m la înălțime

La Pulversheim (Franța) 
s-a disputat întîlnirea inter
națională feminină de atle
tism dintre echipele de ti
neret ale Franței și Cehoslo
vaciei. Atletele franceze au 
obținut victoria cu scorul de 
68—67. în proba de săritură 
în înălțime Hubnerova (Ce
hoslovacia) a realizat 1,81 m. 
Duvivîer (Franța) a terminat 
învingătoare la 800 m plat 
cu timpul de 2:06,5.

Laver cîștigător
la South Orange

Turneul internațional de te
nis de la South Orange 
(S.U.A.) a revenit australianu
lui Rod Laver care în finală 
a dispus cu 6—4, 6—2, 6—2 ds 
compatriotul său Bob Carmi
chael. La feminin, pe primul 
loc s-a clasat Kerry Melville 
(Australia). Ea a învins-o în 
finală cu 7—5, 6—4 pe Patty 
Hogan (S.U.A.).

BASCHET (f) : Cehoslovacia 
— Bulgaria 60—57 (34—33).
U.R.S.S. — Polonia 66—35 
(64—22). Clasament al turneu
lui feminin, după trei etape : 
1. U.R.S.S. 6 p (207—138), 2. 
Cehoslovacia 6 p (158—149), 3. 
Cuba 5 p (153—157), 4. Bul
garia 4 p (163—153), 5. 
mânia 3 p (139—172), 6. Po
lonia 3 p (126—183).

BASCHET (m) : România — 
Turcia 76—70 (36—33) — în 
turneul pentru locurile 9—16 
(Georgescu 25, Chivulescu 8, 
Tarău 12, Popa 12). Alte re
zultate : Italia •— Brazilia 72— 
60, S.U.A. — Cuba . 90—80
(grupa A), U.R.S.S. — Bulga
ria 96—75. Iugoslavia — Co
reea de Sud 88—74 (gr. B), 
Polonia — Franța 88—76, Un
garia — R.F.G.. 60—53 (gr. C), 
Turcia — Canada 76—56 (gr. 
D, din care mai fac parte Ce
hoslovacia si România).

TENIS, dubiu băieți : Sân
tei. Mureșan (România) — 
Menceci, lancici, (Iugoslavia) 

Owens, 
Sântei.

Ro-

8—6, 1—6. 6—3 ;
McNair (S.U.A.) —
Mureșan 3—6, 6—3, 6—2 (în 
„sferturi").

VOLEI (m): România — 
India 3—0 (7, 4, 8). Tunisia
— Kuweit 3—0, Iran — Tur
cia 3—1, Haiti —■ Congo (Kin
shasa) 3—0.

VOLEI (f) Japonia 
landa 3—0, Bulgaria - 
hoslovacia S'—0. Italia 
veția 3—0, U.R.S.S. — 
zilia 3—0.

POLO ; Ungaria — 
3—3 (0—0, 2—1, 1—1. 
Bulgaria — Belgia 6—0, Sue
dia — R.F.G. 4—2 România
— Anglia 8—6 (1—0. 3—1,
2—2, 2—3) Cornel Rusu 4, 
Frîncu 3. Kroner 1 — Shekh- 
dar 2, Halle 2. Johnes 2. 
ECHIPA ROMANA a ocupat 
LOCUL 7

- O-
Ce-

■ El-
Bra-

CULISE
• La Torino — întîlniri plă

cute eu antrenori români care 
pregătesc formații de peste 
hotare... Este vorba de maeș
trii voleiului Ștefan Roman, 
sosit aici cu echpia . Greciei, 
de Gh. Constantinescu (re
prezentativa feminină a Ita
liei), de C. Bărbuță (echipa 
Belgiei) și de Haralambie Fi- 
ran. antrenorul echipei de 
handbal a Tunisiei, aflat în 
trecere, prin acest oraș, pen
tru un turneu în R. F. a Ger
maniei.

• Dintre curiozitățile marii 
competiții consemnăm per
formanța tenismanilor italieni 
Maioli și Giîardelli, care în 
proba masculină de dublu au 
cîștigat primul set (6—0) la 
perechea Stabholz-Wolf (Is
rael) în 8 min. 32 sec. !

• Din delegația română la 
Universiadă fac parte și cî- 
țiva tehnicieni invitați de or
ganizatori, în calitate de ofi
ciali : Titus Deak, membru 
în Comisia internațională 
control, dr. Dan Chiriac 
Ion Petruțiu — arbitri 
baschet, Tănase Mureșan
arbitru în turneul de scrimă, 
Marinei Oancea —■ la volei și 
Cornel Mărculescu — la polo.

de 
Și 

de

S-a dat startul Intr-un nou sezon fotba
listic internațional. Primele întîlniri 
amicale inter-țări, ca și cîteva jocuri 

în tururile preliminare, anunță marile com
petiții, campionatul Europei rezervat echi
pelor naționale, cupele europene în care vor 
fi angrenate ceie mgi bune formații de club 
de pe continent, apoi confruntările pentru 
«Cupa intercontinentală".

Incepînd din acest număr, ziarul nostru vă 
prezintă o anchetă internațională, care-și

propune să dezbată cîteva PROBLEME AC
TUALE ALE FOTBALULUI DE PESTE HOTARE, 
legate de noutățile pe care le va aduce se
zonul 1970—1971.

Tn acest scop ne-am 
nalitâți marcante din 
conducători ai forurilor
nori, reprezentanți ai federațiilor naționale, 
ziariști și jucători. Tema anchetei este expri
mată în următoarele întrebări :

adresat unor perso- 
soccerul european : 
internaționale, antre-

oricare echipă, din cele mai cu-Ș 
noscute, poate cuceri trofeul, 
ceea ce nu va constitui o sur
priză. îndrăznesc să afirm 
chiar că nici eliminarea echipei 
Feijenoord de către U.T.A. nu 
ar constitui o surpriză de 
mari proporții.

CE VA ADUCE NOU SEZONUL FOTBALISTIC INTERNAȚIONAL 1970—71 ?
— PE PLANUL PERFORMANȚELOR ÎN MARILE COMPETIȚII EUROPENE
IHN DOMENIUL CONCEPȚIEI Șl TACTICII : VA TRIUMFA JOCUL OFENSIV AL

SUD-AMERICANILOR SAU BETONUL EUROPEAN ? CARE AR Fl SOLUȚIA TACTICĂ IDEALĂ ?
— CE INIȚIATIVE ORGANIZATORICE AR Fl NECESARE ÎN PRIVINȚA DESFĂȘURĂRII COM- 

PETITliLOR? CE MODIFICĂRI IN DOMENIUL REGULAMENTELOR? OPTAȚI PENTRU NOI 
fcFrmuleT

Hans BAMGERTER (Elveția)-secretar general
F. A.al U. E.

a Au trecut acele vremuri
• • cînd prezența în C.C.E. 

a echipelor Real Madrid sau 
Benfica Lisabona prezenta, tot
odată, o garanție a viitorilor 
cuceritori ai trofeului. Acum si
tuația s-a schimbat. In ultimii 
ani au apărut o serie de echi
pe valoroase și asistăm la un 
echilibru de valori, așa incit 
orice, rezultat este posibil. La 
majoritatea intilnirilor n.u poți 
indica un favorit. Formațiile 
din Europa centrală sau răsă
riteană. sînt acum pe picior 
de egalitate cu echipele occi
dentale. AȘADAR, FĂRĂ SA 
EXISTE. LA ORA ACTUALA, 
O ECHIPA DE SUPERCLASA, 
VALOAREA MEDIE A FOR
MAȚIILOR A CRESCUT ȘI 
ACEST LUCRU ESTE ÎMBU
CURĂTOR. Cine va cuceri tro
feele puse în joc, contează mai 
puțin. Important este faptul ca 
nivelul meciurilor in principa
lele trei competiții (C.C.E., 

Cupa cupelor și C.E.T.) să se 
desfășoare la un nivel ridicat.

FILATOV — redactor șef la revista

2 Voi fi cit se poate de
• concis : o

tre stilul ofensiv sud-american 
și cel 
idealul

îmbinare in-

ar constituidefensiv,
in jocul modern.
Principalele retușuri tn

privința desfășurării cu
pelor europene s-au făcut. Ca
lificarea, prin tragere la sorți, 
a fost exclusă, ca și desfășu
rarea unui al treilea joc pe 
teren neutru. în cazul cînd 
egalitatea, după două jocuri, 
persistă și după prelungirile în 
tel de-al doilea meci, califica
rea se va 
tării unor 
Cred că 
echitabilă _____
acesta, decît să stai la... che
remul lozului. Sîntem dispuși 
să primim și să rezolvăm ori
ce propunere rezonabilă pri
vind îmbunătățirile regulamen
tului, pentru a oferi o și mai 
mare emulație și satisfacție 
în jurul competițiilor rezervate 
echirielor de club.

face în urma execu- 
lovituri de la 11 m. 
este cu mult mai 
calificarea în felul

L. I.

1
,,FUTBOL“ (Moscova)

Ungaria, U.R.S.S., ROMANIA. 
Spania) și, tot atîtea, în com
petițiile rezervate echipelor de 
club. Prin absența unor echi
pe de superclasă s-a ajuns la 
un echilibru valoric între nu
meroase formații, așa Incit,

O Intre fotbalul brazi- 
lian fi cel european nu 

mai există acea diferență care 
s-a făcut remarcată în trecut. 
Brazilienii au învățat ceva din 
„betonul" european, iar conti
nentalii și-au însușit multe 
elemente din jocul ofensiv al 
brazilienilor. Cu aceste cuvin
te cred că am spus totul des
pre viitorul tacticii ideale. Ea 
nu poate fi nici ofensivă, dar 
nici defensivă. O ÎMBINARE 
INTRE CELE DOUĂ SISTE
ME ESTE IDEALA.

3(9 singură obiecție: 
• tragerea la sorți să fie 

făcută pe baza eșalonării 
rilor, E păcat ca primele 
să programeze întreceri 
echipe puternice, relativ

valo- 
etape 
Intra 

egale.

Edmondo FABBRI (Italia)—antrenor al echipei 
Bologna F. C. și fost director tehnic 

al Squadrei Azzurra

In ce privește „Cupa
Intercontinentală”, favo- 

mea rămine echipa olan- 
FEIJENOORD din ROT-

I. 
rit a 
dcză 
TERDAM, un team foarte bine 
închegat și care știe să se mo
bilizeze la momentul potrivit. 
Argentinienii de la Estudian- 
tes vor trebui, de data aceasta, 
să arate un joc mai curat, fără 
durități, pentru a-și concilia 
opinia sportivă mondială, șoca
tă de manifestările nesportive 
ale acestora. Pentru celelalte 
cupe, favoritele mele sînt re
prezentantele fotbalului englez.

Pentru „Cupa Intere
• continentală" am, dacă 

mă pot exprima așa, un favo
rit sentimental — FEIJE
NOORD ROTTERDAM. Stilul 
ofensiv al olandezilor, jocul 
lor în limitele regulamentului 
îi fac net favoriți in fața ar
gentinienilor. Estudiantes nu 
arată nimic interesant, jocul său 
este de un realism împins pînă 
la extrem, plin de brutalități 
și nereguli. Deci, favorit Feije
noord. Și în actuala ediție a 
C.C.E. echipa olandeză va a- 
vea un cuvint de spus, alături 
de Cagliari și Everton. In ge
neral, ediția 1970-1971 a C.C.E. 
va 1'i extrem de disputată ; nu 
există un super-campion. Nai 
sperăm că Spartak Moscova 
va reuși să ajungă, cel puțin, 
în sferturile de finală. Pentru 
Cupa cupelor, am un favorit 
„sigur" : REAL MADRID. Ma
drilenii nu mai au nevoie de 
prezentare specială, iar marea 
lor experiență competițională 
le asigură un avantaj destul 
de considerabil. Alți preten- 
denți la cucerirea trofeului 
sînt Manchester City și Bo
russia Monchengladbach.

2 In fotbalul mondial se 
• observă, de cîtva timp, 

un proces de nivelare a valo
rilor, atît la nivel de club, 
cit și la nivel de selecționată. 
Tn urma C.M. din Mexic, pe 
firmamentul fotbalului mondial 
au apărut echipe noi (ROMA
NIA. Peru), care, printr-o 
pregătire minuțioasă, vor pu
tea să confirme performanțe-

lozsef HOFFER (Ungaria)-selecționerul unic

Ie mexicane. în domeniul tae- 
cred că vor apare 

O 
o

nu
știe ce transformări, 

mai mare importanță
ticii 
cine 
tot 
capătă partea tehnică, se pune 
accentul pe jocul colectiv și 
pe combativitate. Cred că se 
va acorda, în continuare, foar
te mare atenție stilului ofen
siv, dar nu celui latino-amcri- 
can. ei stilului european, mai 
realist și mai atletic. Să 
uităm că următorul C.M. 
avea loc în Europa, așa că 

selecționatelor eti- 
vor avea o „soartă*’

Cred că în acest an
• • echipele bune vor prac

tica un joc mai deschis, mal 
inventiv în atac. Nu e nevoie 
neapărat să copieze modelul 
brazilienilor, care este bazat 
pe un sistem de joc original. 
Totuși, succesul lor in atac — 
o caracteristică a ultimului 
C.M. — va influența cele mai 
bune echipe ale soccerului. E- 
xemplul cei mai bun pen
tru a ilustra această afir
mație îl constituie R.F. a

Germaniei, singura reprezenta^ 
tivă care ar fl putut să opună 
rezistență „magilor" din Bra
zilia. Un mecanism de ceas , el
vețian, o mașină de fotbal, 
acestea au fost caracterizările 
date de specialiști echipei vest- 
germane. Și, totuși, într-un sin
gur moment, echipa nu a mal 
dat satisfacție : în meciul cu Ita
lia, condiția fizică i-a trădat 
pe acești atleți desăvîrșiți. 
Iată, deci, că o echipă care 
vrea să ajungă la supremația 
mondială trebuie să întruneas
că un summum de calități pe 
care să le păstreze pe par
cursul întregii competiții. Și 
mare atenție problemei crește
rii fotbaliștilor universali 
(exemplul brazilian nu mai 
necesită comentarii), cărora le 
aparține fotbalul viitorului.

cate 
cazul 
jocuri) 
sistem 
acela, 
tării 
de la 11 m.

Dublarea golurilor mar
in deplasare (in 

egalității după două 
și înlocuirea stupidului 

de tragere la sorți prin 
mai 

unui
sportiv, al execu- 

număr de lovituri

nu 
va

antrenor

a ntrenorii
ropene Vot «vea u 
mai ușoară, dat fiind că in 
R.F. a Germaniei, pentru a- 
ceștia, nu vor mai exista pro
bleme ca : altitudinea, căldura 
excesivă, acomodarea cu fu
sul orar etc

** Nu poate decît să ne 
bucure înlocuirea ana

cronicei trageri la sorți (în 
cazul egalității între două ecb’- 
pe) prin sistemul loviturilor de 
la 11 m. Ar trebui să se pună 
in practică principiul reparti
zării după valoare a echipelor, 
pentru a se evita, pe viitor, 
ca două team-uri puternice să 
se întîlnească. în primul tur 
sau în al doilea. De asemenea, 
ar fi de dorit să se acorde o 
mai mare atenție datelor de 
desfășurare a competițiilor eu
ropene, știut fiind că în mal 
multe țări (U.R.S.S., ROMA
NIA, Polonia, Ungaria, Ceho
slovacia, Țările scandinave etc.) 
campionatele se întrerup, din 
cauza condițiilor atmosferice, o 
bună perioadă a anului.

al echipei
a Cine va fi noua cam-
» • pioană a Europei, care 

vor fi noile cîștigătoare ale cu
pelor europene? Cel puțin

Ungariei
8 echipe reprezentative po' 
concura la titlul de campioa
nă a Europei (Italia, Anglia, 
R.F. a Germaniei, Iugoslavia,

Campionatele Balcanice de călărie

AURELIAN STOICA - ÎNVINGĂTOR LA OBSTACOLE

Georg KESSLER -fost
Olandei, în prezent

Sparta Rotterdam

4 In C.C.E., prima șansă
■ • o au echipele olandeze. 

Feijenoord și Ajax sînt for
mații cu o mare experiență, 
în celelalte competiții euro
pene nu înclin să cred în suc
cesul echipelor engleze, vest- 
germane sau italiene. Motivul ? 
în aceste țări, campionatul este 
extrem de epuizant și echipele 
de club nu mai au suficiente 
resurse și pentru competițiile 
internaționale. Iată de ce a- 
cord o șansă mai mare echipe
lor din Portugalia, Franța și 
celor din țările răsăritene.
9 Ar fi greșit si se spu- 

ni că viitorul în fotbal 
va aparține acelor formații 
care aplică un SISTEM OFEN
SIV. Eu sînt de părere că 
ATÎT JOCUL OFENSIV, CIT 
Șl CEL DEFENSIV, TREBUIE 
SA AIBÂ ROLURI ---------
Secretul 
în care 
ÎMBINE 
această 
poate constitui . .
Dintr-o apărare ermetică, fot
baliștii din Rotterdam se dez
lănțuie în atacuri vijelioase, 
duse în mare viteză, și sur
prind apărarea adversă. Dacă 
acest contraatac se desfășoară

EGALE, 
constă, însă, în felul 
jucătorii se pricep să 
cele două sisteme. în 
privință, Feijenoorcl 

un exemplu

Ultimul meci

al lui Uwe Seeler

al
antrenorul

naționalei
formației

intr-un interval 
poarta 

Și
pericolul la 
este iminent, 
realizat.

foarte scurt, 
adversă 

golul aproape

că3.
pene 
însă, 
desigur, s-ar bucura de un 
mare succes : un campionat 
cu participarea cîștigătorilor 
„Cupei campionilor europeni*; 
Dacă. în prezent, acest lucru 
nu se realizează, probabil că 
sînt motive întemeiate : echipa 
țării gazdă ar fi avantajată, și. 
dacă acest campionat s-ar or
ganiza pe teren neutru, ar 
exista, poate, unele dificultăți 
financiare.

Cred
fășurare a 
este bună.

și o altă competiție, care, 
, s-ar 
succes:

participarea

actuala des- 
cupelor euro* 

Aș sugera,

La realizarea acestei an
chete au colaborat cores
pondenții noștri de peste 
hotare :
Cesare TRENTINI (Italia) 
Katalin RUSZKAI (Ungaria) 
Ivan KALININ (U.R.S.S.) 
Henri SCHIHIN (Elveția) 
Jan WRINGER (Olanda)

î

Coen Moulijn, incisivul a ta- 
cant al lui Feijenoord

La 9 septembrie va avea 
Ioc la Niirnberg meciul 
internațional amical de 
fotbal dintre echipele 
R.F. a Germaniei și Unga
riei. Cu acest prilej pen
tru ultima oară își va face 
apariția în centrul 
de atac 
germane 
list Uwe 
cat de 72 
reprezentativă

nevoie de un baraj, la care au 
participat Mirel Engin și Y. 
Nurettin (Turcia), Jovan Blago- 
jevici, și Vasilije Sîrdanov (Iu
goslavia), Nikolai Tibemirov 
(Bulgaria), C. Ilin și A. Stoica 
(România). După disputarea 
barajului, cei doi concurenți 
români și-au dovedit clasa su
perioară. ocupînd primele două 
locuri. învingător C. Ilin, ur
mat de A. Stoica, V, Sîrdanov, 
J. Blagojevici, N. Tigemirov 
și Engin.

In urma adiționării rezulta
telor din cele două probe pe 
primul loo în clasamentul ge
neral s-a situat A. STOICA 
cu I’ick-up, care a cîștigat tit
lul de campion balcanic, fiind 
urmat de C. Ilin cu calul Vi
teaz și Y. Nurettin cu calul 
Tunca. Evoluția celorlalți con
curenți români — A. Donescu, 
D. Velea și O. Recer — nu s-a 
ridicat la nivelul așteptărilor, 
rezultatele lor fiind departe de 
valoarea care i-a consacrat.

Marți, de la ora 8, se dis
pută probele de dresaj (indivi
dual).

penalizat cu 4 puncte și ieșind 
astfel din cursa pentru meda
lii. Aceeași greșeală a făcut-o 
Gheorghe Popescu, nevoit și 
el să încline steagul. Toate 
speranțele s-au pus în evolu
ția lui Marius Burtea care, 
terminînd fără greșeală, a reu
șit să se califice în baraj. A- 
lături de el s-a mai calificat 
și Cornel Chiuaru, care avea 
însă o poziție mai slabă după 
prima zi și nu putea emite 
pretenții.

Așadar, in baraj au concurat 
R. Spasojevic, Dușan Drasko
vic (Iugoslavia), S. Avgustikov, 
Mitko Vasiliev, Oleg Ivanov 
(Bulgaria), Cornel Chiuaru, M. 
Burtea (România) și Kalmic 
Metin (Turcia). Cei 8 concu- 
renți au avut de parcurs doar 
jumătate de traseu. Și de a- 
ceastă dată iugoslavul R. Spa- 
sojevie a- avut o comportare 
foarte bună, terminînd traseul 
cu 0 p (29,8). M. Burtea a ter
minat, de asemenea, fără pe
nalizare, însă cu un timp mult 
mai slab (37,8), ceea ce a fă
cut să fie depășit de bulgarul 
Oleg Ivanov, cu care se aflase 
pînă atunci la egalitate.

Iată cîștigătorii medaliilor 
balcanice la proba de obstacole 
juniori : 1. R. SPASOJEVIC- 
campion balcanic, 2. Oleg Iva
nov, 3. M. Burtea.

Decepția pe care ne-au pro
dus-o juniorii a fost compen
sată de succesul deplin obți
nut de călăreții români în com
petiția seniorilor. Evoluțiile Iul 
Aurelian Stoica fl Cornel Uin 
au incintat prin perfecțiunea 
lor. Pentru desemnarea ciști- 
gătorulul acestei probe, a fost

CRAIOVA, 31 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Din nou 
mare afluență -de public în tri
bunele bazei hipice Rovine din 
localitate. Ziua a doua de 
concurs a campionatelor Bal
canice de călărie a supus pe 
participanții la proba de ob
stacole unui examen dificil. In 
întrecerea juniorilor (proba 
nr. 2) s-au prezentat la start 
17 concurenți,. cițiva dintre ei 
— între care și sportivii noș
tri — aspiranți la medalia -de 
aur. Traseul a măsurat 660 m, 
avînd 12 obstacole cu înălți
mea de 1,-30 (timp acordat pen
tru parcurgerea lui : 112 si,
urmînd ca, în caz de egalitate, 
de puncte, departajarea să se 
facă prin baraj. Intrat cu nr. 
2 în concurs, iugoslavul Rad- 
milo Spasojevic a evoluat ex
celent pe calul Mirec, irapu- 
nîndu-se ca unul dintre mării 
favoriți ai 
român Gh.
primul Ioc 
a doborî t

liniei 
vest- 

fotba- 
a ju- 

echipa 
țării.

a echipei 
popularul 
Seeler. El 
de ori in

a
Seeler este în vîrstă de 
33 de ani.

rcijcnoord continua scriapartiaipat 
Bulgaria, 

S.U.A., El- 
Luptăto- 

Marin
Baciu (cat. 

Fodorpataki

ceastă competiție au 
luptători din Suedia, 
Ungaria, ~ 
veția 
iii
(cat.
5’
(cat. 90 kg) au obținut un fru
mos succes in întrecerile de la 
„greco-romane", cla.sindu-se pe 
primul 10c la categoriile lor. Un 
alt sportiv român, Nicolae Mihai 
(cat. 68 kg) a ocupat locul 3.

România, 
și Iugoslavia, 

români Dumitru 
52 kg), Ion 

kg) și vasile
probei. Concurentul 
Nicolae, aflat pe 
după proba nr. 1, 
un obstacol, fiind

Înaintea startului la Forest Hills
Astăzi încep pe terenurile 

Forest Hills din New York 
tradiționalele campionate in
ternaționale de tenis ale 
S.U.A., una din probele cla
sice ale sportului alb. Se pre
vede că actuala ediție va fi 
dominată de tenismanii pro
fesioniști, în absența mai 
multor rachete fruntașe eu
ropene. Tabela probei de sim
plu masculin are numai au
stralieni în primii patru capi 
de serii: 1. Rod Laver, 2. John 
Newcombe, 3. Ken Rosewall,

4. Tony Roche. La fete, prima 
favorită , este australianca 
Margaret Court, urmată de 
americanca Rosemari Casals. 
Absentează Billie Jean King 
(S.U.A.) accidentată.

Este interesant de mențio
nat că se va juca după sis
temul „tie-break“, în caz de 
egalitate la nivel de 6 ghe
me, decizia urmînd să fie ob
ținută într-un singur ghem în 
care jucătorii vor servi de . 9 
ori alternatiy. 500 de competitori

Emanuel FANTANEANU

Echipa Feijenoord Rotter
dam a obținut, în cadrul eta
pei a doua a campionatului 
olandez, o nouă victorie. Ju- 
cînd la Alkmaar, în compania 
echipei locale A. Z. 67, fotba
liștii din Rotterdam au ter
minat învingători cu scorul 
de 4—0, prin punctele mar
cate de Kindvall, Wery și 
Moulijn (2).

Alte rezultate din aceeași 
etapă: Ajax Amsterdam-
Maastricht 2—0 ; Sparta Rot
terdam-Excelsior 5—1; F. C. 
Tvvente-Telstar Ymuiden 1—1; 
Utrecht-Go Ahead Deventer 
4—1.

în 
pele 
8-1) 
(9-2)

clasament conduc echl- 
Feijenoord (golaveraj 

și Sparta Rotterdam 
cu cite 4 puncte.

NOI DISCUȚII IN jurul „CUPEI DAVIS"

Gimondi pe
Competiția clclistă de seml- 

fond cu antrenament mecanic 
dotată cu trofeul „Ruta de 
aur", desfășurată pe velodro
mul din Paris, a revenit cu
noscutului alergător italian 
Felice Gimondi. El a parcurs

primul loc la C.M. de canotaj
50 km în 52:30 (medie orară 
57,142 km). Pe locurile urmă
toare s-au clasat francezii 
Guimard și Delisle. Poulidor 
(Franța) a ocupat locul 6 la 
două ture.

întrecerilor celeiLa startul 
de a III-a ediții a campiona
telor mondiale de canotaj a- 
cademic (masculin), care în
cep mîine la St. Catharines 
(Canada), vor fi prezenți 500 
de sportivi reprezentînd 32 
de țări.

La Cleveland, finala „Cu
pei Davis" a programat ul
timele două partide de simplu, 
Cliff Richey (S.U.A.) l-a în
vins cu 6—4, 6—4, 7—5 pe 
W. Bungert (R.F.G.) ridicînd 
astfel scorul la 4—0, în fa
voarea echipei americane, 
(n.r. din cauza diferenței de 
fus orar, rezultatul partidei 
Ashe—Kiihnke nu ne-a 
venit pînă la închiderea 
ției.

Totodată, a fost dată 
blicității o interesantă
clarație a lui ALASTAIR 
MARTIN, președintele fede
rației americane de te-

par-
edi-

pu- 
de-

nl». Acesta a afirmat că 
în cazul cînd „Cupa Davis" 
nu va fi declarată o competi
ție open, federația c# o con
duce are intenția să instituie 
un nou trofeu, în care echipa 
deținătoare a Salatierei să 
întîlnească cea mai puternică 
selecționată profesionistă aus
traliană. „VREM SA INSTI
TUIM UN NOU CHALLEN
GE-ROUND — a spus A. Mar
tin — CARE SA DESEMNEZE 
O ECHIPĂ CAMPIOANĂ 
ABSOLUTĂ. Acest meci ar 
putea fi organizat la Forest 
Hills, sub auspicii cu totul 
noi și realiste".

FEDERAȚIA atletică 
sud-africana suspendată

DE I.A.A.F.
Congresul federației interna

ționale de atletism (IAAF), 
întrunit la Stockholm, a hotărit 
Bă suspende federația de at
letism. din Republica Sud-Afri- 
cană pînă în anul 1972. Viito
rul congres al IAAF, care vn 
avea loc în anul olimpic, la 
Miinchen, urmează 6ă hotărască 
excluderea definitivă sau ră- 
mînerea în acest organism in
ternațional a federației atletice 
Bud-afrlcane.

Hotărfrea IAAF urmează la 
scurt, Interval măsurilor simi
lare luate de alte foruri spor
tive internaționale.
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