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Nil NOI, CI ADVERSARII NOȘTRI DECLARĂ:

„U. T. A. A JUCAT AZI FORMIDABIL!“
Reportaj de la Rotterdam, după 
si frumoasă

ROTTERDAM, 17 (prin tele
fon, de la trimisul nostru spe
cial).

.. .Este aproape miezul nop
ții aici, la Rotterdam, și a- 

fproape 1 acasă, in țară, iar 
autobuzul cu „egalii" Feijeno- 
ordultii (termenul aparține pu
blicului olandez) așteaptă pe 
malul Rinului coborîrca uria
șului pod. deschis pentru tre
cerea unui convoi de vapoare 
pe Marea Nordului. O să sur
prindă, poate, dar la mai pu
țin de două ore de la cei mai 
senzațional eveniment din 
viața lor sportivă, băieții de 
la U.T.A. sint neînchipuit de 
liniștiți. Poate că unora n-o 
să le pară, totuși, de neînțe
les scena de mai sus, gindind 
că „așa este U.T.A.". Aceștia 
din urmă au dreptate. AȘA 
ESTE U.T.A. Romantica 
U.T.A., zeflemisita U.T.A., e- 
rhipa căreia de obicei i se fac 
complimente pentru seriozitate, 
cumințenie și... mediocritate,

Faptele au fost și vor râ- 
mine mereu mai puternice ca 
vorbele. Să mai adaug că Rin 
mașinile stopate, in malul Ri
nului, lingă autobuzul arădeni- 1 
lor. olandezii le făceau fotba
liștilor români semne ușor de , 
înțeles, gesturi de simpatie șiînțeles, gesturi de simpatie 
admirație ?

într-o
unica de

noapte
septembrie

deAici, intr-o 
septembrie, în ... ___
in cea mai albă și frumoasă 
noapte a campionilor români, 
băieții noștri au primit o im
presionantă dovadă de pre
țuire.

Minutele trec, trec și ceasu
rile. Zorii noii zile se apropie 
parcă cu grabă, și nu putem 
alunga secvențele jocului care 
ne vor rămine neșterse mult 
timp. Le refacem cu gînilul, 
le privim din nou, așa cum 
in copilărie priveam cu can
doare — a doua oară — un 
film foarte frumos. Pe eroii aces

tui film, minunății băieți de

noapte unică 
„tara lalelelor",

cea mai c
noapte a echipei noastre campioane

pe Mureș, merită să-i... re
vezi. E greu — dacă nu chiar 
imposibil — de imaginat cu 
cită inimă, cu cită splendidă 
dăruire au luptat fotbaliștii 
arădeni. Spectacolul lupței lor 
a impresionat puternic gazdele 
— public și jucători — reac
ția acestora de la sfârșitul 
meciului exprimînd nu nervo
zitatea de a nu fi putut ciști- 
ga, cit stima pentru compor
tarea fotbaliștilor veniți 
din România.

„Mă bucur pentru...
bucuria arădenilorI"

Emoționantă în acest con
text, ni s-a părut atitudinea 
președintelui clubului Feije- 
nord, dl. A. A. Couwenberg 
— un om cu părul alb, cu 
vorba domoală și înțeleaptă : 
„U.T.A. a jucat azi formidabil. 
Mă bucur sincer pentru... 
bucuria ei. Oricine ar fi fost 
Impresionat de jocul acestor 
băieți admirabili”.

Ce splendidă demonstrație 
de sinceritate, sportivitate si 
obiectivitate !

Plecînd de Ia cea mal sim
plă paralelă cu putință, cea a 
titlurilor — campioana de 
cluburi a lumii și U.T.A. — 
și ajungând la un scor egal, 
înregistrat chiar la Rotterdam 
(! !), cea mai comodă concluzie 
(ine de prezumția că Feije- 
noord ar fi jucat slab. Fals.

„Am întilnit un zid de
netrecut" — spun olandezii
La mica recepție care a ur

mat meciului, toți 
olandezi au fost de 
echipa lor a făcut 
bună, construindu-și 
minare jocul. „Am 
insă un zid de netrecut_ 
firmă managerul echipei. Am

tehnicienii 
părere că 
o partidă 
cu indc- 

întilnit 
a-

Marius POPESCU
(Continuare in pag. a 3 a)
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PRIMIRE ENTUZIASTA, ASEARA,
LA SOSIREA ECHIPEI U.T.A.

ARAD, 17 (prin telefon de 
la corespondentul nostru). — 
Joi scară, la ora 22,30, pe aero
portul din localitate a aterizat 
avionul cu care se reîntorceau 
în țară jucătorii de la U.T.A. 
Cu toată ora tîrzie, sute de 
simpatizant! ai echipei arădene 
n-au ezitat să vină la aeroport, 
in intimpinarea fotbaliștilor 
care reprezentaseră cu atita 
cinste culorile noastre spor-

» VAV'S.l.'KY'S.* XVk-k

five. Niciodată, aeroportul din 
Arad, puternic luminat cu re
flectoare, n-a cunoscut atita 
animație, nu a adăpostit o 
manifestație de simpatie ffiai 
mare făcută unor sportivi.

Jitcătorii au luat masa* la 
restaurantul aeroportului, după 
care au plecat la locul contau 
de pregătire în vederea meciu
lui cu Petrolul.

Gh. NICOLAITA
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Tovarășul Anghel Alexe, președintele Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, con
feră titlul de maestru emerit al sportului schifistului Petre Ceapura.

Moment festiv... în aplau
zele numeroasei asistențe 
prezente ieri, în sala , clubu
lui sportiv . Dinamo Bucu
rești, schifiștii care au adus 
din Canada prima medalie 
de aur a canotajului româ
nesc, cucerită la un campio
nat mondial, primesc titlul 
de maestru emerit al sportu
lui. Este vorba de echipajul 
de 2 + 1 — campion al lumii 
—de sportivii care pe pistele 
nautice de la St. Catharines 
au ieșit învingători într-una 
din cele mai elogiate și dis
putate probe.

După o scurtă alocuțiune, 
tovarășul ANGHEL ALEXE, 
președintele Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport, înmînează diploma

și insigna de maestru emerit 
al sportului celor trei cano
tori — campioni mondiali : 
ȘTEFAN TUDOR, PETRE 
CEAPURA și GHEORGHE 
GHEORGHIU (Dinamo Bucu
rești). Sînt felicitate, în con
tinuare, canotoarele din echi
pajul de 4 4-1 vîsle — me
daliate cu aur la ultima edi
ție a „europenelor" : Ioana 
Tudoran, Mitana Botez, Ilea
na Nemeth, Elisabeta Lazăr 
și Ștefania Borisov. Aplauze, 
călduroase strîngeri de mină. 
Apoi, ELISABETEI LAZAR 
(U. T. Arad) i se acordă, 
titlul de maestră emerită a 
sportului, deținut deja de 
celelalte coechipiere. Așadar, 
întreaga barcă a fetelor este 
de acum „emerită" !

Fără îndoială, canotajul a 
avut un an de vîrf, un an 
plin de succese. Antrenorii, 
tehnicienii, întreg... Snagovul, 
prezent la această „oră" de 
răsplătire a muncii, aplaudă 
— de asemenea — grupul de 
fete care, la aceleași campio
nate europene din Ungaria au 
cucerit medalia de bronz în 
proba de schif 8 -F- 1 : Doina 
Bălașa, Maria Sîngiorzan, 
Doina Bărdaș, Viorica Crețu, 
Teodora Untaru, Elena Ne- 
cula, Ecaterina Trancioveanu, 
Viorica Lincaru -F Mariana 
Naidin. Și, bineînțeles, felici
tat întregul colectiv de spe
cialiști ai acestui frumos 
sport, antrenorul băieților — 
Dumitru Popa — și cel al 
fetelor, Ion Bulugioiu.

C. M. DE SCRIMA DE LA ANKARA
1 w

ROMÂNIA (floretă bărbați)
MEDALIE DE BRONZ

Start excelent al floretistelor noastre
ANKARAf 17 (prin telefon 

de la trimisul nostru special), 
au 

flo- 
ca- 

Ro-

IERCUREA DE FOC” a fotbalului nostru, pe 
care am așteptat-o cu atita interes și nerăb
dare, cu speranțe dar și cu temeri, va rămî- 
ne înscrisă, acum, după ce s-a consumat, ca 
o zi memorabilă. Fiindcă nu ne amintim să 
existe, în istoria soccerului românesc, un pre

cedent de o asemenea proporție. Am mai avut, desigur, 
situații în care mai multe echipe din țara noastră au 
susținut în aceeași zi întîlniri internaționale. Dar niciodată 
nu »-a intîmplat, așa cum a fost cazul în miercurea 
aceasta, ca fotbalul nostru de club să fie reprezentat 
concomitent pe patru fronturi diferite, în competiții ofi
ciale de nivel european și, cu atît mai pu|in, ca bilanțul 
general al confruntărilor respective să capete dimensiu
nile (și poate chiar semnificațiile) celui pe care l-am înre. 
gistrat acum cu deplină și justificată satisfacție.

Firește, nu vom comite greșeala să considerăm că s-a 
atins un apogeu în materie de reprezentare pe arena in
ternațională a fotbalului de club de la noi, să oprim 
exigențele noastre la acest stadiu și, în nici un caz, so 
ludecăm izolat bilanțul excelent de miercuri, să-l rupem 
de ceea ce ar putea surveni în săptămînile viitoare. Să 
nu uităm că a lost depășit — e adevărat, cu succes — 
doar un prag și că la cel de-al doilea (revanșele partide
lor disputate miercuri) se pot ivi surprize neplăcute, care 
să întunece bucuriile de azi.

Totuși, oricîtă prudență am manifesta vizavi de meciu
rile retur pe care urmează a le susține cele patru echipe 
de club românești, trebuie să recunoaștem că debutul lor 
a fost, în aproape toate cazurile, într-adevor remarcabil 
că ele și-au onorat obligațiile, că s-au străduit și au reușit 
— în bună măsură — să reprezinte cu demnitate fotbalul 
românesc.

Deși din punct de vedere formal rezultatul de egalitate 
obținut de campioana noastră la Rotterdam nu se poate 
asocia unei victorii, el ne apare, totuși, drept cel mai 
prețios. A ține în șah cîștigăfoarea Cupei intercontinentale 
la numai o săptămînă după marele ei triumf — și încă pe 
terenul acesteia — este cu adevărat o mare performanță, 

iți care a sfirnit — pe bună dreptate — senzație în lumea I fotbalului. Arădenii au oferit, astfel, cel mai convingător
exemplu că un dezavantaj valoric și de experiență poate 
fi anihilat prlntr-un angajament total și o dăruire depli- 

Ină în joc.
Acum, după ce au pășit cu dreptul în competițiile 

europene la care participă, aiit U.T.A., cît și Steaua, I Dinamo București și Universitatea Craiova au datoria să 
confirme, în partidele retur, că rezultatele obținute miercuri 
nu sînt întîmplătoare, că ele exprimă un potențial real ce 

g. trebuie valorificat și mai bine in continuare. Debutul, deci,
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Fază la poarta U.T.A.-ei. Deși încolțit de Jansen și Van Ha- 
negem, Gornea reușește să boxeze balonul, sub privirile lui 
Pojoni, Telefoto : A. P. — AGERPRES •

Miercuri seara tirziu 
luat sfîrșit întrecerile de 
retă bărbați echipe din 
drul ..sferturilor". „4“-ul 
mâniei care a condus la un 
moment dat cu scorul, de 
7—2, în meciul cu Franța, a 
terminat în avantaj net : 
9—5. Realizatori : Țiu și Mu- 
reșanu cite. 3 victorii, Hau- 
kler (2) și Falb. Francezii au 
punctat prin Revenu (2), 
Npel, Țalvard și Berolatti. In 
acest fel echipa țării noas
tre și-a asigurat prezența. :h 
semifinalele mondialelor.

In celelalte meciuri < 
sferturi : URSS—Japonia 9- 
(Stankovici 3, Romanov, 
kiancenko, Putiatin

din 
i—î 
Lu

cite 2,

respectiv Kawasu) ; Ungaria— 
R.F.G. 8—8 (54—62 ; J. Ka- 
muti 4. Szabo 3, Csakkel. 
resp. Wessel 3. St. Gorius și 
Hein cite 2, Reichert) ; Ita
lia—Polonia 8—8 (60—61. ! ;
Maffei 3, Granieri și Simon- 
■celli cite 2. Pinelli, resp. Pa- 
rulski 3, Wojda 2, Kaczma
rek 2, Dab rowski). Rezultatul 
constituie cea mai mare 
surpriză de pînă acum lâ a- 
ceastă probă. Italienii, cu 
Maffei în formație (care de 
fșpt este sabrer) cîștigă la o 
singură tușă !

în semifinale, 
întilnit echipa 
cea a Ungariei 
lit'i

în primul meci din. semifi
nale, echipa Uniunii Sovietice

a dispus de cea a României 
cu 9—6 (pe manșe: 3—1, 5—3, 
7—5) prin victoriile lu Kotî- 
șev (3), Stankovici (3), Putia- 
tin (2) și Romanov. Pentru 
echipa tării noastre au pune-

Sebastian BONIFACIU

(Continuare in pag. a 4-a)

Sportivi romani
România a 

U.R.S.S., tar 
formația Ita-

PE STADIONUL REPUBLICII, AZI ȘI MÎINE

PREMIERĂ ATLETICĂ
CU 9 MECIURI BILATERALE

Cel mai lung, mai complex 
și, indiscutabil, cel mai greu 
și mai pretențios dintre toate 
sezoanele noastre atletice pro
gramează astăzi și mîine un 
nou concurs, de fapt nu mai 
puțin de NOUĂ meciuri in
ternaționale, reunite în pa
trulaterul masculin Român ia- 
Elveția-Italia-Ungariâ și în 
triunghiularul feminin Româ- 
nia-Anglia-Ungaria.

Simpla enumerare a țări
lor angajate în această dis
pută (asemenea competiții de 
amploare figurează destul de 
rar în calendarul european 
sau chiar în cel mondial!) 
constituie garanția unui spec
tacol atletic de cea mai bună 
calitate, pentru că fiecare 
dintre aceste echipe prezintă 
pe pista stadionului Republi
cii din Capitală cite un mă
nunchi de indiscutabile ve
dete ale atletismului interna
țional, performeri de o recu
noscută valoare.

întrecerile, prin numărul 
mare de reprezentative anga
jate, se aseamănă foarte mult 
cu recentele Jocuri Balcanice, 
numai că potențialul tehnic 
și de performanță al competi
torilor este acum și mai ri
dicat, iar clasamentele se în
tocmesc pentru meciuri bila
terale și nu ca la J.B.A., unde 
punctele erau acordate pen
tru primele șase locuri ale 
fiecărei probe.

• La start, formațiile masculine ale Elveției, Italiei, Ungariei, României și cele femi-

nine ale Angliei, Ungariei și României • Campioni olimpici și europeni, record-
meni și performeri de înalta clasă într-o confruntare sui-generis

peste hotare
trăgătorilor ro-Aseară, lotul ...... 

mâni care va participa la Bal
caniada de tir (arme cu glonț) 
de la Manisa (Turcia) a părăsit 
Capitala. Au făcut deplasarea 17 
sportivi, printre care Petre Șan- 
dor, Marin Ferecata, ștefan Ta
mas, Ștefan Caban. Gheorghe Va- 
silescu, Virgil Atanasiu,
Tripșa, Gavrilă Maghiar,
rina Vasiliu, Ana Goreti. 
ronica Stroe etc. Reprezenta
tivele României sint însoțite de 
antrenorii Mihal 7)0 ader si 
ștefan Petrescu, conducătorul 
delegației fiind antrenorul 
ral Petre Cișmigiu.

Tot Joi a plecat șl lotul 
ționatei secunde de rugby .. 
mâniei care întreprinde un turneu 
în Franța. Lotul este însoțit de 
prof. Al. Teofilovici, antrenor fe
deral, și de antrenorii P. Cosmă- 
neseu Șt Al. Paloșanti.

Primul meci din cadrul turneu
lui va avea loc duminică după- 
amlază, in localitatea Bourg en 
Bresse cu o selecționată regio
nală. Apoi, rugbyștii români vor 
evolua la Aurillac (24 septem
brie) și Toulon (27 septembrie).

glonț)

Ion 
Na
ve-

fede-

selec- 
a Ro-

C. FIRĂNESCU

Nicolae Perța, recordmanul țării în cursa de 110 mg, va avea de înfruntat cîțiva advert 
** -țgdwîgbili creditați, cit ggrfgmaata excelenta x

La startul disputelor se pre
zintă cîțiva atleți cu frumoase 
reușite sportive: campionii 
olimpici Lia Manoliu, Viori
ca Viscopoleanu și Gyula 
Zsivotzki, recenții laureați 
ai Universiadei de la Torino: 
Francesco Arese. Miklos Ne
meth (fiul campionului olim
pic de la aruncarea cioca
nului — 1948, Imre Nemeth). 
Șerban loan, Elena Vintilă, 
Valeria Bufanu, Del Buono, 
Liani, Azzaro etc., precum și 
unii care s-au impus în dife
rite întreceri de mare cali
bru : Csaba Dosa (la europe
nele de juniori de la Paris), 
Vilmos Varju (fost campion 
european) etc.

Avînd în vedere doar aces
te cîteva amănunte, sîntem 
convinși că vom asista la 
dispute deosebit de atractive 
și că la multe probe vor fi 
înregistrate performanțe de 
răsunet. Tocmai de aceea: 
vă invităm astăzi și mîine pe 
stadionul Republicii 1 Vă a- 
sîgurăm că nu veți regreta !

• în programul de concurs 
figurează și decatlonul. EI nu 
programează însă decît atleți 
din România și Ungaria.

• Deși competiția mascu
lină reunește patru reprezen
tative naționale, iar cea fe
minină — trei, vor fi alcă
tuite clasamente bilaterale 
pentru fiecare meci în parte. 
Clasamentul se va face pe 
baza punctajului considerat 
„clasic" : locul I — 5 punc
te, locul II — 3 p, locui III 
— 2 p și locul IV — 1 p. 
La ștafete se acordă 5 punc
te pentru primul loc și 2 P 
pentru locul secund.

• La meciul România—Un
garia, în afara clasamentelor 
la bărbați și la femei, va fi 
alcătuit și un al treilea — 
general.

<1
Iun-

A XXI-A EDIȚIE A CAM
PIONATELOR REPUBLICA
NE DE CĂLĂRIE —DRESAJ 
Șl OBSTACOLE — A ÎN
CEPUT, IERI, PE BAZA HI
PICA DIN CALEA PLEV- 
NEI.

Săritoarea în 
gime atleta engleză 
Wilson, deținătoarea 
unei performanțe de 
6,57 m în acest se
zon. s-a clasat a doua 
în finala Cupei Eu
ropei la Budapesta.

• ADOLF FROLICH 
(C.S.M. Sibiu). cu Jucu, 
campion național la 
dresaj, categoria u- 
șoară.

• Frumoasă compor
tare a călăreților 
ieșteni în proL_._ 
obstacole.

itilor plo- 
ibele de

a
(Citiți amănunte în 
2-a la rubrică).
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Corbu—Gentile, Viscopoleanu—Wilson, Silai—Carey, 
Varju—Hubacher, Popescu—Komka — 

iată cîteva din pasionantele dueluri de azi și mîine
Reuniunea de astăzi a pa

trulaterului masculin și tri
unghiularului feminin de pe 
Republicii va oferi iubitorilor 
atletismului cite va excelente 
„capete de afiș". Chiar de la 
ora 16 vom putea urmări 
duelul Corbu 16,69 m — Gen
tile 16,72 m la triplușalt și 
un cvintet de săritori în 
înălțime (Ș. loan, Dosa, 
Azzaro, Kelemen și Major) 
care vor urca ștacheta spre 
2,16 m — 2,18 m. In ace
lași timp — aruncarea suliței, 
cu 
și 
în

două aruncătoare (Vidoș 
Rudas) avînd performanțe 
jurul a 60 m.

PROGRAMUL DE AZI
ora 9.30 Decatlon — 100 m ora 16.25 200 m F
ora 10.00 Decatlon — lungime ora 16.35 1500 m
ora 10.45 Decatlon — greu Greutate F

tate ora 16,45 800 m F
ora 15.30 Festivitatea de des ora 17.00 110 mg

chidere ora 17.15 Lungime F
ora 16,00 100 mg F Suliță

Suliță F ora 17.25 Decatlon — 400 m
înălțime ora 17.30 10 000 mTriplu
Decatlon-înălțime ora 18.10 3000 m obstacole

ora 16.15 200 m ora 18.25 4x400 m

Trei sferturi de oră mai 
tirziu — o pasionantă cursă 
de 800 m (sub 2:03,0) avînd 
ca protagoniste pe Silai și 
Carey (Anglia). Nu mai puțin 
interesant se anunță și due
lul (la 6,40—6,50 in) Visco
poleanu—Wilson la lungime, 
sau întrecerea de la 110 m 
garduri în care Liani 13,8. 
Perța 13 8 și Riedo 14,0 au 
șanse egale de cîștig.

In programul de mîine, a- 
tenția ne va fi reținută de 
aruncarea ciocanului, unde 
evoluează și campionul olim
pic Gyula Zsivotzski, întrece
rea pe distanța de 400 m gar
duri cu Balatti 50,2, Frinolli, 
51,0, Hofer 50,8 și Rățoi 50,8, 
sau probele feminine de să
ritură în înălțime (Popescu— 
Komka) și aruncarea discului 
(Manoliu — Cataramă — Klei- 
berne). Alte întreceri deci
sive pentru soarta întîlniri- 
lor: cursa de 800 m, în care-l 
vom putea urmări pe cele
brul Franco Arese, cea de 

<400 m unde Puiu 46,6 și Tra- 
chelio 46,9 pornesc cu prima

PALMARESUL iNTlLNIRILOR
Femei
ROMANIA — ANGLIA

Londra — 1969 62—71
ROMANIA — UNGARIA “

Brașov — 1932
Budapesta — 1933 
Timișoara — 1947 
Budapesta — 1948 
Cluj — 1949
Neapole — 1960 
Timișoara — 1961 
Diosgyor — 1962

30—50
42-43
46—67
35—74
37—65 
'10—53
52—52
40—62

Bărbați
ROMANIA — ELVEȚIA

București — 1954 134—97
ROMANIA — ITALIA

București — 1966 
Roma — 1963 
Stockholm — 1969

103—108 
81—130 
90—122

ROMANIA — UNGARIA
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șansă, săritura în 
rezervată atleților în 
competitorii la primele locuri 
dețin performanțe asemănă
toare în jurul a 7,70—7 80 m 
(Kalocsay, Sarucan, Margi- 
tics, Zaharia).

95—128

lungime 
care
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entru sportul româ
nesc, ultima ediție a 
Universiadei, cea de 
la Torino, a consti
tuit ocazia unui bi
lanț al activității,

sportului studențesc autoh
ton, cu verificarea potenția
lului său in confruntare di
rectă cu capacități similare 
din alte 57 de țări ale lumii. 
Ar trebui să subliniem ca
racterul parțial al acestei ve
rificări pentru că, la data în
trecerilor studențești din ca
pitala Piemontului, interese 
sportive superioare ca însem
nătate reclamau prezența în 
altă parte a unora dintre cei 
mai buni sportivi universi
tari. De .pildă, scrimerii, vo
leibaliștii și poloiștii fruntași 
ai țării (majoritatea studenți) 
se aflau în plină campanie 
de pregătire a campionate
lor mondiale sau europene de 
la Ankara, Sofia și Barce
lona.

Explicația aceasta nu vrea 
să scuze valoarea și compor
tarea reprezentativei de la 
Torino, ci să-i marcheze exact 
limitele. Printre sportivii ro
mâni aliniați Ia startul Uni
versiadei se aflau destui pro
tagoniști ai palmareselor na
ționale. Chestiunea ce rămîne 
deschisă privește doar modul 
în care ei și-au făcut datoria.

Lotul sportivilor trimiși la 
Torino a fost destul de volu- 

’ minos, ceea ce în principiu 
se justifică. Accesul tot mai 
masiv al tineretului la in
strucțiunea academică, dise
minarea tot mai largă a în- 
vățămîntului superior în țara 
noastră conduc inevitabil spre 
o prezență majoră a sportu
lui studențesc în marea arie 
a sportului național. Cu toate 
acestea, raportîndu-ne la va
loarea ridicată a competiției, 
considerăm că sînt tndreptă-

țite observațiile că participa
rea a 85 de sportivi a fost 
prea largă, față de veleități
le (adesea minore) în raport 
cu alți performeri, adversari 
redutabili.

Aprecierea rezultatelor fi
nale realizate pe arenei? și 
stadioanele Universiadei ’70, 
ca de altfel în orice altă îm
prejurare, nu poate fi efec
tuată decit în raport direct 
cu valoarea intrinsecă a con- 
curenților sau a echipelor.

țite, dar ele nu ne-ar fi fo
lositoare acum.

Mult mai semnificativă ni’ 
se pare, în acest moment, 
constatarea comportării cu 
totul nesatisfăcătoare a trei 
echipe reprezentative studen
țești care, în accepție largă, 
se confundă cu reprezentati
vele naționale. Baschetbalis
tele care au jucat la Torino 
fără o concepție tactică lim
pede, au confirmat această 
deficiență cu recentul loc pa

diții, au plecat la Torino 
dinainte învinse.

în discuțiile iscate în jurul 
participării românești la Uni
versiada de la Torino — 
cuții care ar trebui să 
bazeze pe date precise și 
evazive — s-au evocat 
bună dreptate o seamă 
acte de indisciplină care 
vedesc un proces de educație 
ncsatisfăcător, tocmai în do
meniul universitar, acolo unde 
presupunem că tinerii pri-

dis-
se 

nu 
pe
de 

do

DISCUȚII PE MARGINEA EVOLUȚIEI
J

SPORTIVILOR ROMÂNI
LA UNIVERSIADA 70

Prin urmare, nu este nici 
oportun, nici util să facem 
imputări sportivului, dacă el 

a concurat bine și a stabili* 
o performanță, conformă cu 
nivelul său de posibilități. 
Nu-i putem reproșa nimic 
demifondistei Ileana Silai, 
independent de locul ocupat 
în clasament, atîta vreme cit 
ea a acoperit la Torino dis
tanța de 800 m în 2:02,6 ■— 
deci mai bine față de 2:02,8 
în evoluția ei anterioară ! 
Ce-i putem reproșa lui Carol 
Corbu, care sare la Torino, 
Ia triplusalt, doar cu 7 cm 
mai puțin decît cea mai bună 
performanță a sa ? Exemple
le de acest fel pot fi înmul-

tru în seria campionatelor 
europene de Ia Leeuwerden. 
Nădăjduim ca măcar volei
balistele, Ia Sofia, să se dez
mintă. Cit despre formația 
masculină de baschet, antre
norul federal ne cere trei ani 
de răbdare pentru a-i dez
vălui adevăratele valențe, dar 
nu ne spune de ce rodajul 
unei asemenea echipe abia în 
formare trebuie făcut la mari 
competiții de prestigiu !

După cum nu trebuie omis 
faptul că în lotul pentru Uni
versiadă au fost incluse două 
echipe — volei băieți și polo 
— care dovediseră în compe- 
tiții-test un nivel subme
diocru si care, în aceste eon

mese ultima șlefuire înainte 
de a intra cu fruntea sus în 
viața matură. Acest aspect, 
care are contingențe cu edu
cația civică 
patriotică, ar trebui 
cu mai multă stăruință 
autoritățile de resort.

Este de neînțeles cum toc
mai în mediul sportivilor 
universitari s-au putut petre
ce acte sancționate de mora
la societății noastre. Cu atît 
mai surprinzător — dar' și 
edificator în privința surse
lor care generează abaterile 
grave — ni s-a părut faptul 
că printre vinovați se află 
chiar și un pedagog, antreno
rul Vladimir Agarici. în ge-

și cu educația 
disecat 

de

neral, eludarea legilor de 
conduită a sportivilor, oricît 
de aspre și ascetice ar fi a- 
cestea, se reflectă direct în 
scăderea nivelului performan
țelor, ceea ce a fost absolut 
evident și la Torino. De aici, 
reiese clar necesitatea ca în 
sportul studențesc să se stă
ruie asupra educației, să se 
cultive un climat etic propriu 
orînduirii socialiste și, în a- 
celași timp, să se sancționeze 
prompt și sever fiecare act 
de indisciplină.

Revenind la aspectul spor
tiv al prezenței românești la 
competiția studențească de la 
Torino, se cuvine, ca o con
secință firească, revederea 
temeinică, analitică, a situa
ții sportului universitar din 
țara noastră. Slăbiciunile sale
— care nu mai sînt de con
junctură, ci se perpetuează
— ar trebui cercetate.

Se impune o analiză apro
fundată a structurii actuale 
a sportului universitar, a 
principalelor sale probleme : 
programa de educație fizică, 
baza materială, mijloacele de 
asigurare a continuității prac
ticii sportive în perioada cea 
mai delicată, aceea a trecerii 
de la stadiul de școlar la cel 
de student. Este, desigur, im
portant să se găsească posi
bilitatea de a se oferi promo
țiilor de absolvenți de liceu 
condiții satisfăcătoare de con
tinuare a pregătirii și evolu
ției sportive, de perfecționare 
a măiestriei. Fiind o chestiu
ne care are repercusiuni po
zitive nu numai asupra perT 
formanței stricte, ci, în pri
mul rînd, asupra sănătății 
generațiilor tinere, preocupa
rea pentru ameliorarea con
dițiilor de practicare a spor
turilor, in proporție de masă 
și la nivel de performanță 
in rîndurile studenților, tre
buie intensificată și perma
nentizată.

I. MITROFAN

Campionatul divizionar pe echipe
O FORMULĂ-PALIATIV

Actualul campionat repu
blican de tenis pe echipe a 
intrat în a doua jumătate a 
desfășurării sale. S-a înche
iat turul, iar din retur au 
mai rămas de disputat trei 
etape. Aceasta impune o pri
vire retrospectivă asupra în
trecerii în sine, pe de o par
te, și asupra situației fiecă
rei echipe angajate în lupta 
pentru titlul de campioană, 
pe de altă parte.

Modalitatea — ca fiind 
considerată cea mai bună de 
către F.R.T. — a disputării 
pe echipe mixte a campiona
tului, și-a dovedit încă o dată 
inconsistența și caracterul de 
improvizație. Să argumentăm. 
Echipele care formează cele 
două serii au intrat în com
petiție în primăvară și, deși 
au de susținut în total 10 e- 
tape (seria I) și numai 7 e- 
tape (seria a II-a), încheie
rea bilanțului nu se întreză
rește, încă, 
echipă mai 
tante din 
faptului că nu și le-au dis
putat de loc (Dinamo—Steaua, 
Steaua—Politehnica Cluj), fie 
ca urmare a întreruperii înain
te de a se fi consumat cele 

unui 
C.S.U.

Aproape fiecare 
are întâlniri res- 
tur, fie datorită

24 de partide ale 
meci (de exemplu : 
Construcții—Progresul între
rupt la 14—9 în etapa a treia; 
Steaua—Steagul roșu 17—6 în 
aceeași etapă; Progresul —

Steagul roșu 12—10 etapa a 
patra ; Progresul —• Dinamo 
10—9 etapa a cincea etc.). 
Iată, deci, că practic nici tu
rul nu poate fi considerat 
încheiat. Și datorită acestei 
stări de lucruri nu se poate 
întocmi un clasament la zi.

Așa cum s-a mai scris în 
ziarul nostru (ultima oară în 
noiembrie trecut), în actua
la formulă toate aceste defi
ciențe sînt de neînlăturat. în 
fiecare echipă (mai ales în 
cele din prima serie) acti
vează jucători angrenați si în 
întreceri internaționale. Or, 
tocmai acești tenismani sînt 
aceia în care căpitanii echi
pelor respective investesc cele 
mai mari speranțe în obține
rea unui punctaj care să 
ducă formația la victorie. 
Dacă unul sau mai mulți 
dintre ei lipsesc, meciul se 
întrerupe sau se amină...

Deci, revizuirea actualei 
formule de disputare a cam
pionatului — formulă care 
este de fapt un ’ paliativ — 
se impune fără întîrziere. 
Este necesară, printre altele, 
instituirea unui campionat al 
seniorilor și, separat, un altul 
al juniorilor. Dar problema 
cea mai importantă rămîne 
concentrarea pe o durată mai 
scurtă, și 
calitate, a

într-o singură lo- 
campionatului.
Ion GAVRILESCU

«Mi

PRIMUL CAMPION LA

M. Aluneanu, intr-o frumoasă 
săritură peste obstacol 

Foto : THEO MACARSCHI

DRESAJ: ADOLF FROLICH (C. S. M. SIBIU)
Baza hipică din Calea Plev- 

nei a găzduit, ieri, primele 
întreceri din cadrul etapei 
finale a celui de a] 21-lea 
campionat republican de că
lărie — dresaj și obstacole.

Deschiderea programului 
au făcut-o cei 14 concurenți 
înscriși în proba de dresaj, 
categorie ușoară. în lipsa 
campionului de anul trecut, 
Alexandru Bozan, pe ca
re-] vom putea, însă, urmări 
în probele de obstacole — a- 
tenția tuturor s-a îndreptat 
spre Adolf Frdlich (C.S.M. 
Sibiu), aspirantul cel mai în
dreptățit la titlul de campion. 
El a’ apărut, mal întîi, în fața 
juriului, pe calul Artist, cu 
care a avut o evoluție bine

NAȚIONALELE, 
ÎNAINTEA

ULTIMEI
REGATE

națio- 
conti- 
rega- 
clase,

apreciată de arbitri. A. Fro- 
lich a executat cu deosebită 
precizie pornirea în trap mij
lociu, schimbarea mîinii în 
trap alungit, galopul îngră
mădit pe piciorul sting și ga
lopul alungit, dovedind, însă, 
o oarecare nesiguranță Ia se- 
mivolta de 13 m diametru, 
la contragalop și la pornirea 
la pas mijlociu fără oprire, 
primind, în final, 323 p. A- 
vînd în vedere că ceilalți 
concurenți au avut o prezen
ță ceva mai ștearsă, ei nu 
au reușit să acumuleze un 
punctaj superior, prin care 
să pericliteze locul I, ocupat 
la jumătatea disputei de A. 
Frdlich. De aceea, poate — 
lipsit de emoții — Ia a doua 
sa apariție, de data aceasta 
cu Jucu, el s-a prezentat mai 
bine, impresionând, îndeosebi, 
la pornirea în trap mijlociu, 
la semivolta de 10 m și 13 m 
diametru, la contragalop și 
Ia galopul îngrămădit pe 
stîngul. Punctaj : 351 p.

O bună evoluție a avut si 
Horst Hirscli (C.S.M. Sibiu) 
cu calul Rădăuți. El a primit 
note mari la trapul mijlociu 
așezat și oprire — 6 pași — 
înapoi, dar a greșit Ia ga
lopul îngrămădit pe stîngul 
și la pasul mijlociu, fiind 
cotat în cele din urmă cu 
numai 316 p.

Deci, Adolf Frdlich cu Jucu 
a cucerit tillul de campion 
național la dresaj, categoria 
ușoară, ocupînd în același 
timp și locul al doilea cu 
Artist. Pe locul III s-a clasat

Ilorst Hirsch cu calul Rădă
uți. Este demnă de mențio
nat performanța călăreților 
sibieni, ocupanți ai primelor 
trei locuri.

In continuare s-au prezentat 
la start călăreții însoriși la 
probele de obstacole. Conform 
regulamentului. în prima zi 
s-a desfășurat proba nr. 1. La 
categoria semiușoară cea mai 
bună comportare a avut-o 
ANDREI KADAR (C.S. Pe
trolul) 
urmat 
(Centr.
--Op 
(Steaua) cu Sondor 
51,8 s. La

cu Bicaz — Op 50,4 s 
de Mihai Aluneanu 
căi. Buc.) cu Arogant 
50,7 s și Vasile Tudor 

0 P 
„ „ușoară" conduce 

în clasament DAN MlIlAl- 
I.ESCU (C.S. Petrolul) cu 
Aprod — 0 p 66 8 s. Pe locu
rile următoare se află Ion 
Popa (Steaua) cu Pipăruș — 0 
p 80,4 s și Nicolae Burghelea 
(C.S. Petrolul) cu Jiul 
94.9 s. La 
3 locuri :
(Dinamo)
73.7 s și
76.8 și 
(C.S.M. Sibiu) cu 
— 4 n 79,6 s.

Emanuel FANTANEANU

0 P 
mijlocie pe primele 
EUGEN IONESCU 
cu Gama — 4 p 
cu Greer — 5 p 
Alexandru Bozan 

Electric

MAMAIA, 17 (prin telefon, 
de. la corespondentul nostru). 
Finalele campionatelor 

nule de iahting au 
nuat cu desfășurarea 
telor V și VI. La trei
aceste noi întreceri (disputate 
pe un vînt destul de slab, de 
forța 2) au dat cîștig de cau
ză liderilor din clasamentele 
generale, doar clasa finn pre- 
zentind ineditul altor nume 
de ciștigători ai regatelor și 
anume : Gh. Nicolcioiu, res
pectiv C. Ivanovici. Dar, iată 
cum arată clasamentele gene
rale, în zona lor superioară, 
înaintea ultimei regate : F. D. 
(„Olandezul zburător") 1. C. 
Bărbulescu 4- FI. Panaitescu 
(C.N.U.) 0 p, 2. I Apostol + 
D. Nicolescu (Electrica Cons
tanța)'33.8 p. 3. M. Caro + 
I. Boldișor (C.N.U.) 37.7 p : 
STAR: 1. M. Dumitriu 4 " 
Iliescu (C.N.U.) 0 p, 2.
Onofrei 4- N. Nisior (Electri
ca Buc.) 33,8 p. 3. P. Mânu -j- 
Gh. Mitran (Electrica Buc.) 
3l>,i p: SNIPE : 1. I). Popovici

H. Mărăcine (Electrica Buc.) 
Op, 2. M. Năvodaru + I. An- 
cuța (Electrica Buc.) 28 p, 3. 
M. Anaslasescu 4- T. Doctor 
(C.N.U.) 54,1 p : FINN : 1. N. 
Opreanu (C.N.U.) 8,7 p, 2. C. 
Ivanovici (C.N.U.) 29,7 p, 3. 
Gh. Nicolcioiu (Electrica 
Constanța) 44,1 p. De remar
cat că, deși urmează să se 
dispute încă o regată, toate 
ocupantele locului I sint vir
tuale campioane naționale pe 
anul 1970.

il
11

Campionatul republican de vi
teză pe circuit se află în plină desfășurare. Astfel, motocicllștii 
angrenați în cursa pentru Invidiatele titluri vor lua startul In 
cea .de. a II-a etapă a competiției, programată a se desfășura duminică, pe un traseu ales în cen
trul orașului Ploiești.

Moto -

O DECADA PLINA DE EVENIMENTE

N.
D.

Âlpiniștii continuă să acti
veze, înfruntând cei mai mari 
pereți din Bucegi, Cheile Bi- 
cazului etc. O decadă care a 
cuprins ultimele zile ale lunii 
august și prima săptămină a 
lui septembrie, în care au fost 
escaladate zeci de trasee difi
cile din Bucegi (peretele Văii 
Albe șl peretele Gălbenelelor), 
a readus alpinismul nostru în 
actualitate.

S-au desfășurat în acest 
timp : a 3-a ediție a întilnirii 
internaționale de alpinism, 
care se dorește tradițională : a 
doua etapă dc vară a campio
natului republican pentru se
niori și primele etape de vară 
ale campionatelor republicane 
pentru echipe de tineret șl 
feminine. O decadă care a re
unit alpiniști din Cehoslova
cia, Polonia și Italia, alături de 
cei mai buni alpiniști români, 
precum și tineretul aoestui 
sport într-o manifestație care 
poate fi numită fără rezerve 
o sărbătoare a alpinismului. 
Punctul ei culminant l-a con
stituit ziua în care echipele a 
B cluburi .și asociații au efec
tuat escalade în cadrul cam
pionatului republican pentru

seniori. Au fost alese traseele 
de mare dificultate din pere
tele Văii Albe, începind cu 
..Pintenul Văii Albe" și cul- 
minînd cu Fisura albastră, 
traseul direct.

în același timp, 4 echipe de 
fete și 12 echipe de tineret au 
efectuat escalade în cadrul 
campionatelor lor. De remar
cat că două' echipe de tineret 
(I.P.G.G. și A.S. Grivița Ro
șie). ambele din București, au 
escaladat 
traseu de 
cch ipe de 
institutul 
Geologie)

Fisura suspendată, 
gradul 5 A. iar două 

fete (ambele de la 
dc Petrol, Gaze Si 
au urcat creasta 

Coștila-Gălbenele (gr. 3 A).
Âlpiniștii cehoslovaci^ au es

caladat Fisura Albastră. tra
seul direct, care le-a făcut o 
impresie deosebită, conside- 
rîndu-1 un traseu de o difi
cultate egală cu a celor' mal 
renumite trasee de cățărare 
din Alpi.

Și-au încheiat activitatea 
practică și âlpiniștii polonezi, 
care au preferat peretele 
Gălbenelelor, in care au esca
ladat traseul Marii surplombe.

Gh. E.

TABELA ELECTRONICĂ ÎNREGISTREAZĂ... NEGLIJENȚA
naționale. Conducerea clubului 
din str. dr. Staicovicl s-a anga
jat, In consecință, să întreprindă 
țoale măsurile pentru instatalrea 
aparaturii. Adică ar fi urmat să 
se ocupe de turnarea fundației st 
de confecționarea unui postament 
metalic. Nefăclnd nimic din toate 
acestea, tabela nu poate fi utili- 
zată, ea fiind șl astăzi depozitata 
_ nedespachetată — într-una din 
magaziile T.E.A.B.S,

Peste cîteva zile se vor desfă
șura campionatele naționale de 
tenis iar după alte citeva, cam
pionatele internaționale ale Ro- 
mAniel. Nu ar fi fost utilă. — 
pentru competiții de asemenea 
anvergură — existența unui sco
rer electronic ? Răspunsul nu 
poate fi decît afirmativ. Dar, deo
camdată, Electroimpexul înregis
trează numai... neglijența benefi
ciarului. La ce „scor^ se va ri
dica aceasta ? Iat.ă întrebarea la 
care se așteaptă răspuns. Și încă 
ceva : nominal, cine se face, re
novat de o asemenea neglijență ?

!. G.

Sînt mal mult de două tuni de 
Cina C.N.E.F.S.-ul — la solicita
rea FH.T. — a procurat o tabelă 
electronică necesară înregistrării 
scorurilor in inttlnirite ele tenis. 
Conform unei înțelegeri, tabela 
fabricată de firma maghiară Elec- 
trolmpex urma să fie montată la 
terenul central din parcul Pro
gresul, locul desfășurării tntllnl- 
rllor din cadrul „Cupei Davis" 
«1 a majorității meciurilor Inter-

C S. M. CLUJ EVIDENȚIAT 

IN CEHOSLOVACIA
l.a Invitația clubului sportiv 

Jednota, din Trencln (Cehoslo
vacia), cicliștii Clubului sportiv 
muncitoresc Cluj au participat 

■de curtnd. Ia o serie de Între
ceri organizate In această lo
calitate, eomporttndu-se meri
toriu. Prima ei de concura a 
prevăzut o cursă cu adițiune de 
puncte pe un circuit de 2 km. 
care a trebuit să fie parcurs de 
20 de ori (cu sprint la 
întrecerea a fost foarte 
tă, majoritatea celor 100 
curențl fiind de forțe 
te. Cicliștii clujeni «-au
printre animatori, termtnind pe 
locuri fruntașb. Astfel, Eugen 
imbuzan s-a clasat pe locul 
III, iar Ioslf Blro pe V. Ceilalți 
trei s-au situat astfel In clasa
ment: I. Nagy — 
— Xin șl Andrei 
XVH. Au urmat o 
km cu plecare in 
contratimp, de 10
fășurate pe un traseu 
din cauza numărului 
virajelor și unul urcuș 
cepe <fhîar din start, 
clujeni s-au evidențiat
Imbuzan (loc. IV, respectiv III) 
șl Biro (V, VI). In urma aces
tor rezultate, EUGEN IMBUZAN 
s-a situat pe locul ni in clasa
mentul general, lăsînd In ur
mă aproape 60 de concurenți.

ij ture), 
dlsputa- 
de con- 
apropia- 
numSrat

X, Șt. Nagy 
Kertesz 
curat de 
bloc șl

km, i

I 100 
un 

das- 
dificil; 

mare al 
care tn- 

Dintre 
din nou

RUTIERII DINAMOVIȘTI
LA PLSEN

O reprezentativă de ciclism 
a clubului Dinamo Bucu
rești, din care fac parte ru
tierii C. Ciocan, N. Ciumetî, 
V. Selejan, Al. Sofronie, St. 
Szekely, Ion Cosma și antre
norul St. Ldmîndroiu, s-a 
deplasat la Plsen. Cei șase 
cicliști vor lua startul într-o 
cursă pe etape, de trei zile, 
care se încadrează în progra
mul de pregătire pentru Tu
rul Bulgariei.
a

Urmărire pe echipe
DINAMO-CAMPIOANĂ A CAPITALEI

Campionatul municipiului 
București destinat pistarzilor 
a continuat ieri, pe velodro
mul Dinamo, cu proba de 
4000 m urmărire pe echipe 
— seniori, la care au partici
pat cvartetele cluburilor 
Dinamo, Steaua, Voința și — 
ca invitat — Metalul Plo
peni. Seriile preliminare au 
dat cîștig de cauză (prin 
timpii cei mai buni realizați) 
cicliștilor de la Dinamo și 
Steaua. în finală, locul I a 
fost ocupat de formația dina- 
movistă (V. Teodor, M. Ic
nită, M. Hrlsoveri, j. Con
stantin) care a fost cronome
trată cu 4:49,1. Pe locul se
cund: Steaua (C. Gonțea, M. 
Virgil, P. Dolofan, Th. Fu

3.terity). Urmează : 
(C. Popescu, P. și T. 
V. Rățoi), Metalul 
(T. Ardeleanu, M. Rîndașu, 
Fr. Gera, Gh. Tomescu) — 
care va participa și îa finala 
pe țară.

în completare s-a desfășu
rat o cursă cu adițiune de 
puncte, la seniori 4 junori 
mari (51 de ture, cu sprint 
la trei ture). A învins N. 
Gavrilă (Steaua).

Sîmbătă, tot pe velodro
mul Dinamo, este programată 
cursa cu adițiune de puncte 
seniori din cadrul campio
natului Capitalei și prima 
probă a finalelor campiona
tului 
viteză, juniori mari.

Voința 
Drăgan, 
Plopeni

national ediția 1970:

SPECIALIȘTI ROMÂNI
VIZITEAZĂ U.R.S.S.

U.R.S.S. 
expc-

Azi pleacă în 
pentru schimb de 
ricnță in probleme de diri
jare și rezolvare 
a •asistenței 
pregătirea 
performanță, precum și 
valorificarea 
zultatelor științifice din 
meniul sportului, o delega
ție de specialiști români, 
formată din : doctor in ști
ințe pedagogice NICU 
ALEXE, cercetător DEDU 
MATEI, metodist DRAGOS 
HADIRCA și ing. OVIDIU 
C1OBOTARU.

concretă 
științifice 

sportivilor
concretă a

ts 
de 
in 

re
do

VIRTUOZII PE ROTILE

ii atentatul alergător 
Ghibu — in plin efort

Timp de două zile, platfor
ma de beton din fața comple
xului sportiv din Cluj a cu
noscut o neobișnuită anima
ție. 150 de băieți și fete, din 9 
centre ale țării, s-au reunit 
aici pentru a-și disputa fina
lele concursului republican, de 
patinaj pe rotile, aflat la a 
doua ediție.

Distribuiți în șase grupe de 
vîrste și pe cele două catego
rii de patine — de tip „că
ruță" și pe roți cu un sin
gur rînd — concurenții au 
oferit, pe lingă dovezile unei 
bune pregătiri (s-au stabilit 
14 recorduri), adevărate pro
be de virtuozitate. în mod 
deosebit s-au remarcat Car
men Dragoman (A.S.M. Si
biu), Petre Ghibu (Construc
torul București), Magit Nagy 
(Olimpia Cluj), Ladislau Ke- 
res (Mureșul Tg. Mureș), Ro- 
dica Pașcan (Mureșul Tg. 
Mureș), Gabriel Gheorghiu

(Dunărea Galați), Zoltan 
Sandor (Dinamo Brașov), Ion 
Mihaicea (Dunărea Galați), 
Atila Varga (Dinamo Brașov), 
Niculae Terzeanoviciu (Con
structorul București) ți alți 
sportivi, realmente de pers
pectivă. Concursul republican 
și-a dovedit din nou viabili
tatea.

Și încă ceva : la Cluj au 
fost prezenți și reprezentanții 
unor centre noi ca Timișoara, 
Galați, Cîmpia Turzii etc. în 
schimb, de la start au lipsit 
concurenți din cunoscutele 
secții Dinamo București, Șc. 
sp. București și Agronomia 
Cluj (seniori). Păcat!

în încheiere, menționăm 
numele activistului) volun
tar Vasile Boldiș (Olimpia 
Cluj), care și-a adus un de
osebit aport la reușita între
cerilor, atît în calitate de 
antrenor, cit și ca membru în 
comisia de organizare.

Sapporo și Miinchen — obiective de mare actualitate

Se știe că Bacăul n-a par
ticipat la campania de pre
gătire a J. O. din Mexic. Nu 
există aci o tradiție în activi
tatea sportivă de performanță 
și — de ce să n-o spunem — 
acum vreo 10 ani acest oraș 
nu reprezenta mai nimic pe 
harta sportivă a țârii. Trei 
echipe divizionare (fotbal în 
categoria B, handbal și vo
lei) se zbateau în mediocri
tate, cu teama de retrogra
dare. Iată de ce era prema
tur, după Tokio, să se forțeze 
deschiderea porților loturilor 
olimpice. Azi, însă, situația 
este alta. Dezvoltîndu-și ne
încetat baza materială, bene
ficiind de aportul unor cadre 
județene de tehnicieni tot 
mai calificate, Bacăul a în
ceput să bată la ușa consa
crării. Dând fot ba’ului ceea 
ce 1 se cuvine, iubitorii spor
tului din acest județ urmă
resc cu tot mai mare aten
ție și evoluția gimnasticii, 
sport relativ nou pe aici, dar 
care și-a făcut prieteni sta
tornici. Explicația ? Rezulta
tele excelente obținute de ti
nerele gimnaste din Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej în con
cursuri interne și internațio
nale.

„Ne străduim, ne-a spus 
Iov. Mihai Grigoraș, preșe
dintele C.J.E.F.S., să fim rea
liști. Știm că, deocamdată, 
în alte ramuri sportive nu 
putem să luptăm cu sorți de 
izbîndă pentru a ne trimite 
tinerii în loturile olimpice. 
Dar cu gimnastica, situația 
este alta..."

„în toamna trecută. Biroul 
Comitetului județean de par
tid a analizat activitatea 
sportivă, prilej cu care — 
ne spunea tovarășul VICTOR 
ENÂȘOAIE, secretar al Co
mitetului județean al P.C.R. 
— am căutat să găsim căile 
cele mai bune de dezvoltare 
a sportului de performanță. 
Dorim să ne afirmăm în con
fruntarea cu sportivii din alte 
județe, unde sportul are o 
tradiție mai veche. Să ne fa
cem mai bine simțită prezen
ța în competițiile internațio
nale. Cred că gimnastica fe
minină din județul nostru 
ne va aduce .reale satisfacții, 
deoarece baza materială de 
care dispunem în Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej, talentul spor
tivelor și competența antre
norilor sint realități la care 
abia visam în anii trecuți".

Bacăului i s-a rezervat 
pentru 'prima oară un loc în 
angrenajul pregătirilor ce se 
fac în vederea J. O. din 1972.

Iar acum, toate eforturi
le antrenorilor și tehnicieni
lor sportivi din județ sînt 
canalizate în direcția pregă
tirii optime a gimnastelor din 
orașul Gh. Gheorghiu-Dej 
care (susțin ei, și nu 
ei) au mari șanse de 
ticipa la Olimpiadă.

★
Ne-am dus, așadar, 

tatea chimiei românești", în 
căutarea sportivelor vizate să 
reprezinte gimnastica noastră 
la J. O. Nu ne-a fost greu 
să le găsim, întrucît noua și 
moderna sală de antrenament 
est» cunoscută chiar și de co-

tt urna i 
a par-

în „ce-

pii. La ora 8, nu credeam 
că vom găsi deschisă ușa să
lii, dar aveam să constatăm 
că ne înșelam. La început 
cam zgîrcit la vorbă, antre
norul Mircea Bibire ne-a vor
bit apoi cu căldură despre 
ceea ce reprezintă Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej pentru gim
nastica românească. în pri
mul rînd, despre „liceul de 
gimnastică", înființat acum 
un an, unde pe lingă gimnas
tica propriu-zisă, elevele în
vață ca la oricare alt liceu. 
Apoi, despre sală, explicațiile 
nu mai sînt necesare, deoa- 
rece ceea ce am văzut la 
fața locului întrece orice aș
teptări, sala putînd fi com
parată — din punct de vedere 
al construcției și al dotării
— cu realizările similare din 
Europa.

Urmărim la lucru o parte 
din cele 180 de gimnaste care 
se pregătesc, zilnic, pe imen
sul covor din pluș verde. 
Anca Grigoraș — 13 ani, Pe- 
truțu Paciurcă —13, Ileana 
Coman — 13, Gabriela Trușcă
— 13, Ofelia Porumb — 14, 
Doina Bălăceanu — 15, Fe
licia Dornea — 15, Mariana 
Mocanu — 16, Georgeta Do- 
siacovschi — 17 sînt numai 
cîteva dintre gimnastele care 
au devenit cunoscute .în. con
fruntările interne și interna
ționale. Privirile competente 
ale antrenoarei federale Ma
ria Simionesctrt și . ale celor
lalți 11 antrenori ^'urmăresc 
ceas de ceas evoluția micu
țelor sportive de performan
ță, Felicia Bejan. (12 ani) nu 
face^oarteldinSJrimul -’’eșalon?'

dar este campioană absolută 
la copii, iar Silvia Cobzac 
(13 ani) — locul secund la 
categoria a doua a campio
natelor republicane școlare, 
iată alte talente (și ca ele 
sînt multe altele) ' pe care 
antrenorii se străduiesc să le 
șlefuiască.

Se apreciază că 80 de gim
naste (din cele 180) au mare 
valoare. Cifra, extrem de 
mare, impietează însă pro
cesul de antrenament, sala 
fiind supraîncărcată uneori. 
Pe de altă parte, deși la pri
ma . vedere numărul antreno
rilor pare suficient, totuși va
loarea gimnastelor și numă
rul lor depășesc posibilități
le de pregătire actuale, 
sește, deocamdată, din 
un maestru de balet, se 
te și lipsa unui pianist 
cializat în gimnastică, a u- 
nui laborator cine-foto, care 
să ajute, prin filme de stu
diu, la depistarea unor gre
șeli de execuție. Antrenorii 
susțin — și se pare că a1..' 
dreptate — că față de forțele 
existente în sală, numărul 
concursurilor internaționale 
este mic, mai cu seamă pen
tru garniturile a doua, a tre
ia și a patra. Dar, ambiția de
> merge la J. O. este nealte
rată, fapt care l-a făcut pe 
antrenorul Bibire să aprecie
ze i ,12—14 gimnaste din lo
tul olimpic vor proveni din 
Orașul nostru, îar dintre a- 
cestea, cel puțin trei — Feli
cia Dornea, Mariana Moca 
nu și Anca Grigoraș — vor 

reSncura la Miinchen" !
Rom«Fi CA LA RAȘ A N U

Lip- 
sală 
sim- 
spe-



Nr. 1026(6460) Pag. a 3-a

ÎNSEMNĂRI DUPĂ EXAMENELE DE Ml ERCURI
Superioritatea tehnico-tactică CINCI MINUTE DUPĂ MECIUL

Și acum din nou... campionatul DINAMO BUC.-P. A. 0. K. SALONICcuvîntulși-a spus
RAPIDIȘTII PRIND FORJE NOI

LA PREDEAL
Firul se reînnoadă

începînd de ieri. Rapid și-a 
mutat „cartierul general" la 
Predeal, în vederea pregăti
rilor finale pentru meciul cu 
Steaua. înainte de a pleca, fe
roviarii au susținut un meci 
cu echipa Automatica, din 
campionatul orașului Bucu
rești. pe care au întrecut-o cu 
8—1. în formă de șut: Neagu 

•și Petreanu. care au înscris 
cîte 3 goluri.

Rapidiștii au trăit săptăml- 
na aceasta și emoțiile plăcute 
ale, unui eveniment fericit: 
portarul 
nu, s-a 
călduros 
chipierii, 
clubului.

lor. Necula Răduca- 
căsătorit. El a fost 
felicitat de toți coe- 
ca și de conducerea

LA PROGRESUL:
SÂPTĂMÎNA... CONSACRĂRII
Echipa Progresul a început 

marți pregătirile în vederea 
partidei pe care o va sus
ține duminică cu 
București. La ședința 
liză a întîlnirli cu 
roșu, antrenorul V. 
lescu a caracterizat 
fiecărui component al forma
ției. precum și jocul în an
samblu al echipei, 
iere, conducătorul 
a spus : „Aceasta 
lamina consacrării 
noastre".
Ia cele trei 

susținute pînă 
s-a pus accent 
țirea tehnicii 
păstrarea formei. Singura in
disponibilitate pare să fie 
mijlocașul Filipescu, ușor ac- ■ 
cidentat.

Dinamo 
de ana- 
Steagul 
Stăncu- 
evoluția

în înche- 
formațiel 
este săp- 

echipei

antrenamente 
în prezent, 

pe îmbunătă- 
îndividuale și

DIN AVION, LA ANTRENAMENT
Fotbaliștii de Ia Steaua eu 

sosit ieri dimineață la ora 4 
în București. După amiază ei 
s-au antrenat în familie, pe 
terenul Ghencea, susținîndun 
Joc școală cu echipa de fu-

După doi ani de întrerupere — datorată „rătăcirii" Progre
sului în divizia secundă, duminică, pe „23 August" se reînnoadă 
șirul mult gustatelor cuplaje interbucureștene, acea dublă con
fruntare a fotbaliștilor Capitalei, pasionantă și plină de sus- 
pens, care a polarizat întotdeauna atenția iubitorilor jocului 
cu balonul rotund.

Programul de la sfîrșitul acestei săptămîni începe cu 
„duelul" eternelor rivale, STEAUA și RAPID, interesate fie
care în acest debut de campionat de orice punct pus tn joc, 
aureolate, prima de izbînda cucerită miercuri la Lvov, cea de 
a doua, de draw-ul de la Ploiești, gazon pe care petroliștii 
se ambiționează să-și îngenuncheze toți adversarii...

Va fi — dacă dăm crezare tradiției — un meci pe muche 
de cuțit, în care balanța victoriei se va înclina tîrzia, și — 
greșim oare ? — de puțin...

In „vedetă", DINAMO—PROGRESUL, o partidă mereu 
echilibrată, dincolo de valoarea jucătorilor sau de locurile ocu
pate în clasament. Mai întotdeauna, aflată în zona puțin calmă 
a ierarhiei, Progresul a aruncat tn lupta cu colega ei din șos. 
Stefan cel Mare argumentele dăruirii și energiei ce s-au do
vedit, nu o dată, hotărîtoare. Pentru promisiunea unui reușit 
spectacol sportiv pledează ascendența de formă a ambelor 
echipe, aliate pe de o parte cu dorința de afirmare a „mînji- 
lor" lui Victor Stănculescu și pe de alta cu „trufia" celor .5 
„mexicani" din formația lui Dinamo, dornici de a-și păstra 
tricourile pentru partida cu Finlanda.

Ce ne-ar împiedica, oare, să sperăm că acest mult așteptat 
cuplaj interbucureștean va oferi asistenței un fotbal modern 
și spectaculos, rămas între canoanele fair-play-ului.

Cărțile de vizită ale protagonistelor onorează, dar și obligă...

Miercuri seara, pe stadio- 
11 central „Drujba" din 

Lvov, reprezentații clubului 
din Calea Plevnei au reali
zat o frumoasă victorie în 
fața ambițioasei și dîrzei for
mații locale, Karpatî. Dețină
toarea „Cupei U.R.S5.", 
după cum au declarat con
ducătorii clubului din Lvov, 
a ținut ca prima ei evo
luție într-o competiție ofici
ală europeană să coincidă cu 
o victorie. Pentru realizarea 
acestui țel, partidele ce le-a 
susținut în ' cadrul campiona
tului ligii scunde au consti-

nlori, care a fost întărită cu 
Negrea, Mirăuță și Grigorie. 
După joc, s-a lucrat pe com
partimente executîndu-se cî- 
teva teme specifice 
compartiment. Toți 
au evoluat la Lvov 
de joc.

MUSTĂJEA VA LUA

fiecărui 
cei care 
sînt apți

LOCUL
(accidentat)
de miercuri,

LUI SĂLCEANU
După succesul 

din partida cu P.A.O.K., di- 
namoviștii bucureșteni au a- 
vut, ieri, o binemeritată zi 
de odihnă. Dar. de astăzi, ei 
au intrat în febra jocului cu 
Progresul. După amiază, așa 
cum ne-a declarat antreno
rul Nicușor, va avea loc un 
antrenament «tare*, la Săf- 
tica.

Mîine este programat alt 
antrenament, însă cu o in
tensitate mai redusă. Deși 
partida cu Progresul pare, la

prima vedere, ușoară, dina- 
moviștii o privesc cu toată 
seriozitatea. „Cine s-a fript 
cu ciorba... — ne spunea an
trenorul Nicușor. Nu vrem să 
se mai repete figura cu Po
litehnica. De altfel, alb-a^aș- 
trii au fost întotdeauna pen
tru noi adversari dificili. Sti
lul lor de joc — bazat pe 
luptă — nu ne prea convine. 
In plus, am probleme și cu' 
alcătuirea formației. Sălcea- 
nu a fost accidentat destul 
de grav în partida cu P.A.O.K. 
și se pare că nu va putea 
juca duminică. Locul lui va 
fi luat de Mustățea".

Sub semnul întrebării este 
și prezența la joc a lui Lu- 
cescu, care a suferit o entor
să la piciorul stîng.

Cit de sus va răsări Steaua 
după acest 1—0... ?

AGENDĂ
BUCUREȘTEANA

tuit etape de pregătire în ve
derea dublei întîlniri cu 
Steaua București. De aceea, 
Karpatî a încercat să se im
pună din primele minute, 
acționînd în viteză, cu cen
trări înalte de pe extreme 
în careul lui Suciu, sau încer- 
cîndu-i vigilența portarului 
bucureștean cu șuturi de la 
distanță. în primul sfert de 
oră, așa cum am relatat în 
transmisia telefonică, localni
cii și-au etalat din plin cali
tățile, dar în același timp, au 
ieșit la iveală și slăbiciunile 
lor. Pe plan tactic, înaintașii

au folosit cu predilecție pasa 
înapoi pentru ca astfel să 
pună în valoare calitățile de 
„tunari" 
Savka.
acționat în majoritatea tim
pului ca „libero". Dar. supe
rioritatea tehnico-tactică a 
jucătorilor Stelei și-a spus 
cuvîntul. Bucureștenii, prin 
pase succesive, „un-doi“-uri 
și driblinguri au rupt ritmul 
de joc al partenerilor de în
trecere. Apoi, Naom, Ștefă- 
nescu și Dumitriu III și-au 
servit mai bine extremele. 
Aproape fiecare cursă a șep- 
tarului echipei Steaua, Pan- 
tea, s-a soldat cu cîte o cen
trare ce a produs panică în 
careul advers. în plus, așa 
cum ne obișnuiseră în parti
dele din campionatul divizio
nar cei doi fundași laterali, 

Sătmăreanu și Vigu, au parti
cipat deseori Ia acțiuni ofen
sive. Desigur că am greși 
dacă nu am aminti un fapt, 
după părerea noastră, deter
minant în realizarea victori
ei : jocul colectiv. Fiecare ju
cător a venit în ajutorul co
legului de linie sau al celor
lalți componenți, tn funcție 
de desfășurarea fazelor. Așa 
se explică că Suciu nu a scos 
niciodată balonul din poartă, 
în special în primele 15 mi
nute, cînd înaintașii formației 
Karpatî au supus poarta Ste
lei ia un adevărat asediu.

Pe stadionul central 
„Drujba" din Lvov, bucu
reștenii s-au comportat la 
înălțime și au mari șanse de 
a se califica în turul II al 
„Cupei cupelor".

ale lui Grovarski și 
Tn apărare, Sirov a

Pompiliu VINTILA

8IMBATA

Teren Sportul Muncitoresc, ora 
16 : Sp. Muncitoresc — Mașini 
Unelte Buc. (Divizia C).

Teren Ghencea, ora 16 : Steaua 
— Rapid (tineret).

DUMINICA

DECLARAȚII, DECLARAȚII...

CONSTANTIN NOVAC (Va
tra Domei) 11 acreditează pe 
tinărul său concetățean Ilie 
Hrănea, jn vîrstă de 17 ani, 
r ,.Un talent deosebit" pentru 

intra în „supravegherea unui 
antrenor cu ochi sever, din cel 
mulți pe care îl aveți în Ca
pitală, indiferent din care club".

IULIAN TOADER (elev al 
Școlii profesionale Semănătoa
rea din București, 18 ani), in 
schimb, se recomandă singur 
ca jucător universal (portar, 
fundaș central, mijlocaș, extre
mă dreaptă, atacant central I) 
și are, în plus, și o preferință : 
Dinamo București. Ne solicită 
ajutorul pentru ca „visul de 
a juca alături de Dumitrache, 
Lucescu, Cheran, Dinu” să nu 
se transforme în coșmar. Tînă- 
rul, chinuit de nobila chemare, 
ne mărturisește: „Am în sufletul 
meu dorința de a practica a» 
cest sport atît de frumos ; cu 
nu mai pot răbda fără să prac
tic fotbalul".

Dar cine vă împiedică, sti
mați cititori ? Nu cumva gin- 
dul amăgitor că fotbalul, spor
tul, înseamnă numai marile 
cluburi bucureștene, că este su
ficient ca cineva de aci să-și 
arunce ochii pe tine și gata, ai 
și ajuns jucător consacrat ? Nu 
vrem să dăm sfaturi nimănui, 
dar pentru că tinerii noștri in
terlocutori le solicită, ne per
mitem să le spunem că drumul . 
adevăratei performanțe cere 
ani mulți de trudă, cu recom
pense puține și că talentul se 
întrevede chiar dacă începi 
sportul preferat la Minobrad 
V. Domei. sau la echipa uzi
nei Semănătoarea. Chiar și Du- 
milrache a început fotbalul 
competițional la T.U.G....

ION TOMESCU (Fălticeni) : 
„Pentru ca (ara noastră să poa
tă prezenta în orice competiție 
internațională o echipă de fot
bal solidă, capabilă să răstoar
ne cele mai ferme pronosticuri, 
propun ca jucătorii care au fă
cut parte din Iotul național —

Mexic ’70, să fie constituițl în
tr-o echipă de club (cu rezer
vele și noile elemente de per
spectivă) 
pionatul

Ce ar 
ceasta ? 
restrins de jucători să mono
polizeze participarea la princi
palele competiții internaționale, 
ca de pildă C.M., Cupa Euro
pei, J.O. Nemaivorbind de 
cazul cîștigării campionatului 
și Cupei României... Cu alto 
cuvinte, am da certificat de 
garanție unei experiențe de la
borator — un club de fotbal 
care n-are o bază proprie de 
selecție și promovare, cu o în
treagă filigră, începînd cu co
piii și juniorii, este, după pă
rerea noastră, o întreprindere 
deficitară — al cărei singur 
rol ar fi de a aduna ceea ce 
alții produc. Dar cu jucătorii 
care își ies din formă ce fa
cem ? îi trimitem înapoi la 
cluburile lor și-i înlocuim <3in 
mers, cu alții ? Sint doar cîte- 
va semne de întrebare pentru 
a sublinia că propunerea n-are 
o bază reală. Drumul adevăra
tei reprezentări a fotbalului 
nostru în elita fotbalului mon
dial nu poate trece decît prin 
consolidarea cluburilor, ca sin
gure pepiniere ale valorilor in
dividuale și colective.

în încheierea rubricii de 
față, răspuns unui necunoscut 
din Craiova care, la adăpostul 
unei false identități (M. Ma- 
hla) 
și-a 
bul
re,
Poate că nu am fi destinat 
spațiu tipografic acestui caz 
dacă n-am primi destule sem
nale critice anonime. în ase
menea cazuri, buna 
și răspunderea civică, 
buie să impulsioneze 
lipsesc. Regretabil!

Paul SLĂVESCU

și să joace în cam- 
național”.
însemna, practic, a- 

Ca un număr foarte

ș! a unei adrese fictive, 
permis să calomnieze du- 
Universitatea și, in corpo- 

pe cavalerii fluierului.

credință 
care tre- 
scrisorile,

LOTO PRONOSPORT
ÎI VEȚI VEDEA 

PE STADION ȘI LA 
TELEVIZOR

Duminică 20 septembrie, în 
pauza primului meci al cu
plajului inter-bucureștean, 
A. S. Loto-Pronosport va 
tribui premiile cîștigate 
cîțiva dintre participant, 
ultimul timp. Premierea 
fi televizată. Dăm mai _ 
cîștigătorii care vor primi 
premiile duminică pe sta
dionul „23 August" i

Popovici Vasile Petroșani — 
100 000 lei la Loto.

Linte Gheorghe Berislă- 
vești-Vîlcea — 100 000 Iei la 
Loto.

Radu Toma București — 
67 022 lei la Pronoexpres.

Vișan Petre București — 
67 022 lei la Pronoexpres.

Predescu Manole Cluj — 
67 022 . lei la Pronoexpres.

Hofman Emeric București — 
Dacia 1300 Pronoexpres.

Manole Tudor București — 
Dacia 1100 Loz în Plic.

Iliescu Petre Sălătrucu-C. 
Argeș — Skoda 1000 M. B. 
Loz în Plic.

Oprea Ion Călărași — Tra
bant, 601 Loz în Plic.

Tănăsescu Gabriela Bucu
rești

a- 
de 
în 
va 
jos

Bogos Boris București — 
Moskvici 412 Pronoexpres.

Tîrlea Ion Mureș — Dacia 
1100 Loz în Plic.

Pîslaru Maria C. Lung 
Muscel — Trabant 601 Loz 
în Plic.

Ionaș Petru Hunedoara — 
Trabant 601 Loz în Plic ș. a.

Tragerea numerelor cîști- 
gătoare de la Loto-ul special 
de azi va avea loc la orele 
18,45 în sala Clubului Finan
țe Bănci. Tragerea va fi 
diodifuzată.

Premii pentru... 
spectatori

La cuplajul interbucureș
tean de pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală, din ziua 
de duminică 20 septembrie 
a. c., A. S. Loto-Pronosport 
va atribui, prin tragere la 
sorți, premii pentru specta
torii care își păstrează locu
rile.

Premiile sînt următoarele: 
1 aparat radio „Zefir" 
1 ceas de mină
5 aparate foto 
5 mingi fotbal
20 bibelouri mari „Ilie 

Fiat 850 Pronoexpres — Prono\

Stadionul „23 August", ora 1< : 
Steaua — Rapid (Divizia A) : ora 
16 : Progresul — Dinamo Bucu
rești (Divizia A).

Stadionul Progresul, ora 11 : 
Progresul — Dinamo București 
(tineret), ora 13 : Progresul — 
Lotrul Brezo! (juniori). '

Teren Ghencea, ora 13 : Steaua 
— Comerțul Brăila (Juniori).

Stadionul Metalul, ora 11 : Me
talul București — Știința Bacău 
(Divizia B), ora 13 : Metalul
București — Metalul Plopenl (Ju
niori).

Teren Laromet, ora 11 : Tehno- 
metal București — Fl. roșie Bucu
rești (Divizia C).

Teren Electronica, ora 
tronlca București — 
București (Divizia C).

Teren Autobuzul, ora 
tobuzul București — Sirena Bucu
rești (Divizia C), ora 13 : Auto
buzul București — Dacia Pitești 
(Juniori).

Teren Sportul Muncitoresc, ora 
9 : Sp. Muncitoresc — Dinamo 
București (Juniori).

Teren Gloria, ora 9 : Mașini 
Unelte București — Steaua cen
trul „23 August" (Juniori).

11 : Elec
ta romet

11 : Au-

MARIAN A PLECAT
DE LA F. C. ARGEȘ

De la clubul F. 
am fost informați 
meciul de duminică, cu C.F.R. 
Cluj, antrenorul Bazil Ma
rian nu s-a mai prezentat la 
post. Așa încît, piteștenii sînt 

în căutarea unui nou antrenor 
care să facă pereche cu Titus 
Ozon.

C. Argeș 
că, după

ȘTEFAN COVACI, antreno
rul principal al echipei Stea
ua : t,Slnt mulțumit de rezul
tatul obținut, ceea ce ne per
mite să privim cu multă în
credere meclul-retur, de la 
București. Am întilnlt un ad
versar foarte dificil, cu carac
teristicile cunoscute ale fot
balului sovietic : joc tn viteză 
șl cu angajament fizic. De a- 
ceea, împreună cu colegul 
meu Ștefan Onisie, am dat 
indicații jucătorilor noștri să 
contracareze acest joc prin 
pase succesive șt fără tntîr- 
ziere. tn centrul atenției ne-a 
fost jocul tn apărare, țlnind 
seama de faptul că ambele 
extreme ale formației din 
Lvov slnt foarte rapide. In tot 
timpul partidei flecare compo
nent al liniei de fundași s-a 
comportat la înălțime, for- 
mlnd un adevărat zld-vlu, 
greu de trecut, fapt, de altfel, 
reflectat pe tabela de marcaj".

BUJOR HALMAGEANU. că
pitanul echipei : Meciul a 
fost viu disputat și rezultatul 
cu care s-a încheiat mă bucu
ră. Dacă Pantea șt Manea ar 
fl finalizat cele două ocazii 
din prima repriză, scorul pu
tea lua proporții. Dar șt așa, 
cu avantajul de un gol, eu 
cred că ne vom califica în tu
rul următor. Sper că la Bucu
rești, tn partlda-retur, nivelul 
jocului va ft mult mai bun".

nU. T. A. A
(Urmare din pag. 1)

avut și neșansă, dar puternica 
replică a adversarului a fost 
peste așteptările noastre”.

Nu este, cum s-ar putea 
crede, o diplomație de circum
stanță. Feijenoord n-a fost în
tr-o zi slabă, a dominat — 
de altfel, raportul șuturilor la 
poartă (25—5) și cel al 
nelor (21—3) 
sine —, a 
(Moulijn — 
U.T.A. s-a

Dacă și mai departe ar fi 
la fel !

Miercuri, la sfîrșitul parti
dei Dinamo — P.A.O.K., am 
căutat să stăm de vorbă cu 
timonierii celor două echipe. 
Lucrul a fost Ia fel oe greu 
în ambele tabere. în cea în
vingătoare, euforia nu mai 
cunoștea margini, antrenorul 
NICUȘOR fiind pur și sim
plu sufocat de îmbrățișările 
și felicitările jucătorilor, pri
etenilor și suporterilor. La 
cabinele oaspeților, singurul 
om care-și păstrase calmul 
era antrenorul, IVAN HOR
VATH. El s-a arătat foarte 
sportiv în ținută și declarații. 
Iată ce ne-a declarat fostul 
stoper al naționalei Iugosla
viei : „Sint foarte afectat de 
această înfrîngere. Nu m-am 
așteptat la un asemenea scor. 
Arbitrajul, însă, m-a nemul-

țumit. Dinamoviștii ar fi cîș- 
tigat oricum partida. Dar. cu 
alt arbitru nu realizau acest 
scor. Tensiunea nervoasă din 
teren a fost declanșată de 
golul doi, realizat din poziție 
de ofsaid, după părerea inca. 
în meciul de la Salonic nu 
ne rămîne decît să obținem 
revanșa. Va fi însă o revanșă 
platonică, fiindcă echipa care 
va merge în turul doi a fost 
stabilită Ia București. O vic
torie, chiar și la un gol di
ferență, asupra lui Di
namo București ne-ar onora, 
fiind vorba de o echipă 
cu un bogat palmares inter
național. Vreau să-i asigur 
pe dinamoviști că partida de 
la Salonic se va desfășura 
într-o atmosferă de deplină 
sportivitate".

Antrenorul Nicușor, aflat 
la primul său mare succes 
de cînd a preluat conducerea 
echipei Dinamo, a dat încă o 
dată dovada modestiei și re
alismului său t „Sînt fericit, 
trebuie să recunosc. Nu mă 
așteptam să obținem o victo
rie atît de categorică. Totuși, 
jocul echipei nu m-a satisfă
cut pe deplin. Deși replica 
adversarului a fost destul de 
modestă, am comis nume
roase greșeli, care dovedesc 
că mai avem mult de lucru. 
Dar, dacă și în viitor toți 
jucătorii vor munci cum au 
muncit în această partidă, 
Dinamo București nu va mai 
cunoaște accidente ca acela 
de sîmbăta trecută. Cel mai 
mult mi-au plăcut DUMI- 
TRACHE, DINU, R. NUN- 
WEILLER și SALCEANU de 
Ia echipa mea, iar de
oaspeți KUDAS, PARID1S și 
MAZURACHIS, care este in 
mare progres".

la
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In preajma porții lui Kollar, duel aerian Oblemenco 
maghiar. Fază din meciul Univ. Craiova — Pecs Dozsa

Kocsis, cîștigat de jucătorul 
Foto : V. I’pPOVICI Craiova

EXEMPLUL U.T.A.-ei, GRĂITOR
Șl PENTRU

„Meci dîrz, ritm alert, mul
te faze palpitante la cele două 
porți. Românii puteau să mai 
înscrie un gol. dacă nu două. 
Ar fi meritat". Aceasta este, 
pe scurt, declarația arbitrului 
grec Efstasius Papavasiliu, 
care a condus partida Uni
versitatea Craiova — Pecs 
Dozsa, și ea sintetizează situ
ația de pe teren. Craiovenii 
au încheiat partida cu un 
infim avantaj (2—1) iar go
lul primit, ce se va dubla 
la nevoie, le-a sporit grijile 
pentru partida retur.

De ce ? Pentru că au mani
festat o evidentă indisciplină 
tactică, au acționat haotic a- 
proape 70 de minute, au fost 
neatențî în apărare, s-au lă
sat surprinși de rarele con
traatacuri adverse.

JUCAT AZI FORMIDABIL!"
cu el am s-o reiau în ziarul 
de miine) mi s-a părut antre
norul Fcijenoordului, 
HAPPEL. * - -
altele, ce 
remarcat, 
austriac a 
CARE ? !

UNIVERSITATEA CRAIOVA
Si aceasta, printr-o dăruire 
totală (cum au făcut-o 
miercuri jucătorii Dcselnicu, 
Strimbeanu, Țarălungă și 
Martinovici), printr-o luptă 
fără menajamente, printr-un 
joc lucid, organizat, așa cum

A trebuit să vină golul 
oaspeților, pentru ca Univer
sitatea să evolueze apoi a- 
proape de . posibilitățile sale, 
să acționeze lucid în atac, să 
construiască cu mai multă 
chibzuință acțiunile Ia mijlo
cul terenului și să folosească 
mai eficient extremele — Ța- 
rălungă și Martinovici — a- 
flate în zi bună.

Dar ce a fost, a fost. Re
gretele nu-și mai au rostul. 
După o analiză lucidă, tre
buie pregătit cu mai multă 
atenție jocul retur. Forma 
necorespunzătoare a lui Mincă 
ridică probleme deosebite în 
apărare, compartiment care 
Ia Pecs va avea o misiune 
mult mai grea. Acolo, se în
țelege de la sine, Dozsa va 
ieși la atac, avînd la înain
tare doi jucători foarte peri
culoși, subtili, dribleri rafi
nați și buni șuteri (Mathe și 
Radi). Rutinatul Konrad va 
veni și el la construirea atacu
rilor, cum a făcut-o chiar 
și la Craiova, cînd a consta
tat că Oblemenco e în formă 
slabă. Apoi, dublajul în apă
rare trebuie să se facă mai 
prompt, mai eficient. La Pecs 
e de așteptat ca Oblemenco și 
Neagu să nu mai fie indife
renți, să nu mai evite efor
tul, așteptînd mingile la pi
cior.

La Pecs, Universitatea 
Craiova are datoria să-și a- 
pere golul in plus pe care 
l-a obținut la Craiova.

Numai oltenii nu și 
pune incă floarea lu căciulă !

Putem, ăsta-i adevă- 
mai mult decît cre- 
înșine". PETESCU. 
este foarte analitic:

mânului ! 
rul, mult 
dem noi 
căpitanul, 
„Am închis matematic spațiile

ERNST 
Intrebîndu-1, printre 
jucători români a 

fostul internațional 
răspuns pe loc : „PE 
PE TOȚI! TOȚI 

AU FOST EXCEPȚIONALI !“. 
Mai ales acum, cînd de la 

sfîrșitul meciului s-au scurs 
destule ore. Irebuie să-î dăm 
dreptate Iui Happel. Pină șl 
cei doi arădeni care ni s-au 
părut mai puțin inspirați — 
Birău, depășit uneori de Mou- 
lijn — și Gornea, vinovat da 
primirea golului — au avut 
foarte multe momente bune, 
primul rezolvînd destule situa
ții grele, cel dc-al doilea sal- 
vîndu-și echipa de la trei go
luri ea și făcute..

Un personaj cu totul aparte 
(discuția pe care am avut-o

corne- 
de la 
„bară" 

dar

Happel are dreptate

— Avem ți noi lalele!

fotbalist 
toate pe 
virf, și 
nu —

Arad, va fi mult 
Atacîndu-i oricum, 

victime 
judecăm 

exact

vorbesc 
avut o 
min. 68), 

întrecut pe sine. 
Acesta este adevărul pe care-1 
recunosc ei. campionii...

Reticențele noastre obișnui
te parcă ne-ar îndemna să 
căutăm pete în soare. Dar 
dacă ei, olandezii, o spun 
simplu și deschis, atunci a- 
cesta { ebuie să fie adevărul.

„Mare-i inima românului I
NICOLAE DUMITRESCU • 

— ca întotdeauna — „nespec- 
taculos" : „Mare-1 inima

ECOURI
DE LA

D. A. Couwemberg, președintele clubului Feijenoord, îl feli
cită pe antrenorul U.T.A.-ei, N. Dumitrescu, după frumosul 

rezultat realizat de elevii acestuia.
Telefoto A. P. AGERPRES

de joc. La 
mai greu.
fără rațiune, sîntem 
sigure. Trebuie să 
bine partida dinainte, 
ca la... șah".

DOM1DE — acest 
model care a fost de 
teren, și mijlocaș, și 
fundaș, numai portar
a exprimat starea sufletească 
poate cea mai fidelă : „Ce să 
ic ? Nu-mi vine să cred că

1-1
DE NECREZUT...! DAR 

1ȘA A FOST...! La Rotter
dam. U.T.A. a făcut 1—1 ! ! ! 
Campioana noastră a jucat, 
datorilă sorților, tocmai cu 
Feijenoord. cea mai bună e- 
chipă de club din lume. PE
DEAPSA. SAU CINSTE? 
CINSTE oricum. ONOARE du
pă acest senzațional rezultat.

a făcut U.T.A. in fața unui 
adversar mult, mai valoros, 
Feijenoord.

Constantin ALEXE
Desene de
NEAGU RADULESCU

DUPĂ MECIUL
ROTTERDAM

fotbalComentînd meciul de
U.T. Arad — Feijenoord, din ca
drul Cupei campionilor euro
peni, redactorul de specialitate 
al agenției France Presse, 
scrie printre altele ; „Fei
jenoord, deținătoarea trofeului 
„CCE" pe 1970, a fost ținută in 
șah (1—1) de fotbaliștii echi
pei românești U.T. Arad. For
mația română a creat astfel 
prima mare surpriză a noii 
ediții. Olandezii au atacat sus
ținut însă n-au reușit să treacă 
de careul de 16 m“. în comen
tariu se mai remarcă golul 
superb înscris de Dumitrescu, 
precum și faptul că olandezii 
au obținut egalarea în urma 
unui șut slab al lui Jansen. In 
încheierea corespondenței de 
la Rotterdam, ziaristul francez 
subliniază că gazdele au domi
nat însă nu a știut să concre
tizeze, balonul lovindu-se în
totdeauna de... un picior al 
apărătorilor echipei românești, 
de capul „stoperului” sau, în 
ultimă instanță, a fost blocat 
de „paradele” spectaculoase ale 
portarului Gornea.

în cronica sa. comentatorul 
agenției U.P.I. arată că deți
nătoarea „Cupei intercontinen
tale” nu a putut ciștiga pe te
ren propriu in fața echipei

U.T. Arad. Fotbaliștii olandezi, 
se subliniază, în continuare, au 
1'ost incapabili să „spargă' 
pararea aglomerată, 
uneori din 8 jucători ai 
din Arad.

" a- 
formată 
echipei

★
„HET 

apare la 
ediția sa 

ar fi gîndit 
U.T.A. va juca chiar așa de 
bine și că va reuși ceea ce 
n-au reușit Milan, Celtic și 
Estudiantes ? Nimeni. Tot me
ciul, Feijenoord a fost sur
prinsă de replica echipei ro
mâne. După rezultatul cu Estu
diantes, am crezut că partida 
cu U.T.A. va fi o simplă for
malitate. N-a lost așa...”

Cunoscutul comentator al te
leviziunii olandeze, JAN VER- 
STEEGH — care înaintea me
ciului de miercuri a poposit 
zece zile la Arad, realizind un 
„seurt-metraj“ despre echipa 
U.T.A. — ne-a declarat : ..Ro
mânii au jucat formidabil ! 
Arbitru! Pintado a condus bine. 
Toți cei 11 arădeni au jucat 
bine, impresionindu-mă in mod 
deosebit Lereter, Petescu, Bro- 
șovschi și Dembrovschi. Ce va 
fi ? Văd un -îl treilea meci, pe 
teren neutru".

Cotidianul 
VOLK“, care 
dam, scrie în 
ră : „Cine

VRIJE 
Rotter- 
de. sea

că
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LA VESTERAS (SUEDIA)

Preliminariile campionatelor mondiale de volei

ECHIPA ROMÂNIEI DIN NOU ÎNVINGĂTOARE
SOFIA, 17 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special).
„Micul campionat mondi

al", cum sînt numite aici ca
lificările, predă ștafeta marii 
competiții a voleiului. Cele 
6 ăchipe masculine au înche
iat, joi, bătălia pentru pro
movare. Pretendentele princi
pale la cele două locuri va
cante, formațiile Olandei și 
Albaniei, au oferit în etapa 
a treia un joc spectaculos și, 
în același timp cu o drama
tică evoluție a scorului. Re
prezentanții „țării lalelelor" 
au cucerit surprinzător vic
toria în primele două seturi, 
după ce fuseseră inițial con
duși la diferențe apreciabile. 
Următoarele două au revenit, 
în aceleași condiții, voleiba
liștilor albanezi, ce păreau că 
vor termina victorioși par
tida. Dar, olandezii s-au im
pus într-un final electrizant, 
adjudecîndu-și. setul decisiv 
— foarte echilibrat — după 
ce fuseseră conduși cu 13—12.

în ultima etapă, a patra, 
s-au înregistrat numai victo
rii clare : Finlanda—Turcia

ECHIPA ROMÂNIEI
A CUCERIT

3—0 (14, 6. 6), Olanda—R.F.G. 
3—0 (12, 13, 7), Albania— 
Grecia 3—0 (6, 11, 6). Așa
dar, echipa Olandei și-a asi
gurat calificarea cu o zi mai 
devreme, pentru celălalt loc 
în veritabilul campionat 
mondial urmînd să decidă 
lupta dintre formațiile Alba
niei și Finlandei; învingătoa- 
rea indiferent de scor, va 
avea dreptul să participe și 
ea într-una 
ale C. M.

Așa cum 
tida dintre 
și Finlandei a fost deosebit 
de disputată, ea încheindu-se 
cu victoria, surprinzătoare 
totuși, a formației finlande
ze. Albanezii, obosiți în urma 
eforturilor depuse în partide
le anterioare și dispunînd 
totodată de un lot mai redus, 
nu au reușit să facă față 
ritmului impus de către ad
versari, cedînd cu 3—2 (—13, 
7, 11, —5, 8), în cealaltă par
tidă s-a înregistrat următo
rul rezultat: R.F.G.—Grecia 
3—6 (8, 4, 6). Clasamentul
preliminariilor masculine: 1.
OLANDA, 2. FINLANDA, 3. 
Albania, 4. R.F.G., 5. Grecia, 
6. Turcia. Pentru campiona
tul mondial s-au calificat O- 
landa și Finlanda.

din seriile finale

s-a prevăzut, par- 
echipele Albaniei

• Intr-o 
ferință de 
antrenorul 
U.R.S.S., 
CESNOKOV, 
răspuns la cîteva 
întrebări, 
toare la 
voleiului 
și a echipei 
care o

— A evoluat vo
leiul ?

— Da ! Se joa
că foarte rapid. 
Au devenit mal 
numeroase combi
națiile fixe șl 
bere, precum 
improvizațiile 
moment.

— Considerați 
șoară seria preli
minară în 
veți juca?

con- 
presă, 

echipei 
1URI 

a
referl- 

situația 
actual 

pe 
conduce :

Zi
și 

de

u-

care

««
Cu meciurile disputate aseară. 

In sala Floreasca, s-a ’"che*^ 
competiția internaționala de bas 
chel masculin dotata cu „Cupa 
Federației". Trofeul a reveru* 
reprezentativei Romd'lici.ca^nc’ 
totalizat același număr de pune 
te cu selecționatele Budapestei și 
cu cea a Varșoviei, dar are un 
coșaveraj superior. Deci, 
Ciasaiuciiiciî *i***»*s t'~ -
ROMANIA cu 5 p, urmată 
Budapesta 5 p, Varșovia 5 p 
Cuba (tineret) 3 p.

Cîștigătoarea a fost deLt.a. 
de fapt, de prima partidă de iert, 
desfășurată între echipele Varșo
viei și Budapestei, în care spor
tivii polonezi au “bl>nl't succe
sul cu scorul de 86—79 (43 4-). 
întrecerea a fost spectaculoasă, 
cu o evoluție a scorului intere
santă. Primii au avut conducerea 
sportivii polonezi (10—5 în min. 
t») dar baschetbaliștii maghiari 
au revenit și a fost riadul lor 
sâ aibă avantaj (16—14, 20—18, 
23—21). în continuare, formațiile 
au mers „cap la cap“ pînă ime
diat după începutul reprizei se
cunde. Cu binecunoscuții Trams. 
Dolczewski si Olejniaczak în ver
vă deosebită, reprezentativa Var
șoviei s-a distanțat (51—41), dar 
a fost imediat ajunsă și întrecută 
de echipierii Budapestei (56—53, 
58—54). A fost, însă, ultima zvic- 
nire a formației antrenată de 
Eszeki Rezso, pentru că, în con
tinuare, Varșovia reface handica
pul și cîștigă, pînă la urmă, fara 
emoții. Au arbitrat P. Marin 
și C. Negulescu (ambii România).

In întîlnirea de închidere a tur
neului, selecționata României a 
trecut cu ușurință do tînăra for
mație a Cubei ai cărei jucători 
au demonstrat excelente calități 
fizice, dar atît. Sportivii noștri 
au cîștigat cu 81—50 (41—16). Au 
arbitrat A. Kaialî (Turcia) și J. 
•Tarzebinski (Polonia). Deși au 
cucerit trofeul șl au realizat două 
victorii, comportarea baschetba- 
liștilor români nu a fost străluci
tă și, trebuie să mărturisim, nu 
ne-a dat prea mari speranțe pen
tru campionatul balcanic care se 
va disputa săptămîna viitoare Ia 
București și la care iau parte 
puternice reprezentative cum 
sint. cele ale Iugoslaviei (dețină
toarea titlului mondial), Bulga
riei și Greciei.

D. STANCULESCU

asșaLnssr> “
ș*

— Nu 1 Intr-un 
campionat mon
dial apar întot
deauna surprize. 
Fiecare meci tre
buie privit cu ma
ximum de serio
zitate.

— Aveți proble
me în echipă ?
- Totul este in 

ordine. Echipa nu 
este in formă ma
ximă. dar va fi 
in curînd.

— Care sînt ca
litățile unui exce
lent voleibalist ?

— Forță, voință, 
demnitate.

slovaciei, I. Sne- 
berger, apreciază 
șansele participan
telor la C.M. du 
fete. In afara ce
lor trei mari fa
vorite, R.P.D. Co
reeană, U.R.S.S. șl 
Japonia, 
zează că 
mina 
rezultate 
ționale - 
important îl 
juca 
care 
prin 
zat, 
Și '

• Intr-o cores
pondentă din Pra- 
ga, pentru 
„Naroden Sport", 
antrenorul echipei 
feminine a Ceho-

ziarul

el prec.i-
— în lu- 
ultimelor 
interna- 

• un rol 
vor 

româncele, 
se remarcă 

. jocul organi- 
forța atacului 

o excelentă 
pregătire fizică. 
Apoi acordă șanse, 
în funcție de for
ma momentană. 
Bulgariei, R. D. 
Germane, Ceho
slovaciei, Ungariei 
și Poloniei.

Ion Țiriac a cîștigat un
După o pauză de activitate 

de aproape o lună, primii doi 
reprezentanți ai tenisului nos
tru — Ion Țiriac și Ilie Năs
tase — au reintrat în competi
ții, participînd la un interesant 
turneu demonstrativ Ia Veste- 
riis. localitate din nordul Sue
diei. Aci, cei doi români au 
intilnit pe primii tenismani 
suedezi, Haken Zahr și Ove 
Johansson, în cadrul unui tur
neu „de 4”.

Confirmînd forma deosebită 
in care se află de la începutul 
acestui sezon, ION ȚIRIAC a 
reușit să termine neînvins în
trecerea. In cel mai dificil 
meci, el a dispus de Ilie 
Năstase, după o dispută acerbă: 
6—4, 4—6, 1—6, 9—7, 6—4. Prin 
acest rezultat, Țiriac dovedeș
te că rivalitatea cu mai tinărul 
său coechipier este departe de 
a fi tranșată în favoarea aces
tuia. Țiriac a obținut victoria 
și in fața lui Zahr, campionul 
Suediei, de care a dispus cu 
scorul de 3—6, 6—3, 6—3, 6—1. 
Iată și celelalte rezultate ale 
turneului : 
9—7, G—4. 6—3 
6—3, 6—3, 6—’ 
hansson 3—7, 8—4, 6—2 ; Zahr— 
Johansson 6—4, 6—2, 6—1.

In clasamentul turneului, cei 
doi tenismani români ocupă 
primele locuri : 1. Țiriac 3 vic
torii, 2. Năstase 2 v ; 3. Zahr 
1 v ; 4. Johansson 0 v.

Țiriac—Johansson 
"I ; Năstase—Zahr 

3 ; Năstase—Jo-

puternic turneu

In semifinalele „C.C.E.“ 
la hochei

în meci tur pentru semi
finala „Cupei campionilor 
europeni" la hochei pe ghea
ță, Spartak Moscova a între
cut cu scorul de 4—3 (0—0, 

1—1) formația ceho- 
Go-

3—2, 
slovacă DuHa Jihlava. 
lurile învingătorilor au fost 
marcate de Șadrin, Martiniuk, 
Kuzmin și Iakușev, iar pen
tru gazde au înscris Klapac, 
Hrbaty și Janak. Returul — 
20 septembrie la Moscova.

TRIUNGHIULARUL4
DE LA LEIPZIG

LEIPZIG, 17. — întîlnirea
triunghiulară de atletism Bul
garia — Finlanda — R. D. 
Germană s-a încheiat cu ur
mătoarele scoruri : 
Finlanda — R.D.G. 
R.D.G. — Bulgaria 
Finlanda — Bulgaria 
feminin : R.D.G. — 
91—9} ; Bulgaria — 
69—65 j R.D.G. — 
90—45. La săritura in 
femei, Margrit Herbst a ob
ținut 6,63 m (nou record ."4 
R.D.G.), iar la săritura in înăl
țime Ritta Schmidt a cîștigat 
cu 1,80 m. Finlandezul Jorma 
Kinnunen s-a clasat primul la 
aruncarea suliței — 82,22 m.

Alte rezultate : ciocan —
Sachse (R.D.GȚ 69,48 m ; 200 
m — Vilep (F) 21,2 ; 800 m — 
Aalto (F) 1:50,3 ; lungime :
Palmen (F) 7,74 m ; 4 x 400 m 
— Finlanda 3:10,0 ; 800 m fe
mei, Hoffmeister (R.D.G.) 
2:06,2 i 4x400 m femei: R.D.G. 
3:44,3.

masculin : 
119—93 i 
132—73 ; 
140—70:

Finlanda 
Finlanda 
Bulgaria 
lungime

După cum era de așteptat, 
echipa feminină a ROMÂ
NIEI a dispus, fără dificul
tate, de tînăra formație a 
BELGIEI în trei seturi la 
6, 5, 3, în urma unui joc de 
o bună calitate 
ti că, iar Cuba 
R. F. G. cu 3—2 
6, 8).

Aurelian

tehnico-tac- 
a învins pe 
(—10, —12, 9,

BREBEANU

„ MONDIALELE DE SCRIMA
(Urman din vag. D

tat Mureșanu și Haukler (de 
cite două ori). Țiu și Falb. 
în cea de a doua semifinală. 
Ungaria a întrecut Italia cu 
9—5 (Szabo 4, L. Kamuti și 
J. Kamuti cîte 2 v. și Gyar- 
mati, respectiv Granieri 2, 
Simoncelli, Maffei și Del 
Francia).

în acest fel echipa de flore
tă bărbați a României avea să 
lupte — ca și anul trecut, 
la Havana — pentru medalia 
de bronz. Adversară, echipa 
Italiei. Pentru trăgătorii noș
tri meciul a însemnat o sim
plă formalitate, victoria reve- 
nindu-le cu scorul de 9—3 
(3—1, 6—2). Foarte bine s-au 
prezentat Tiu și Mureșanu, 
care au obținut cîte 3 vic
torii. Haukler a cîștigat două 
asalturi iar Falb unul. Ita
lienilor le-au revenit două a- 
salturi prin Granieri și Del 
Francia. Si astfel România 
se clasează — pentru a doua 
oară consecutiv — pe locul ll! 
la campionatele mondiale de 
scrimă, rezultat care confir
mă constanța valorică a flo- 
retiștilor noștri. Prima meda
lie obținută — pînă 
de scrimerii români 
de la Ankara.

Finala probei a pus față 
în față echipele Uniunii So
vietice și Ungariei. La ora 
efectuării transmisiei meciul 
încă nu începuse.

Tot joi a început întrecerea 
de floretă femei, individual. 
Reprezentantele țării noastre 
au luat un start bun reușind 
să treacă destul de ușor de 
asalturile din turul I în. care, 
la nivel de mare surpriză, a

acum — 
la C.M.

rămas Zabelina, multiplă 
campioană a lumii ! Compor
tare bună și în turul II, unde 
este eliminată o altă floretistă 
sovietică de mare reputație, 
Chirkova.

în sferturi, însă, lucrurile 
încep să se complice. în gru
pa I Ileana Drâmbă merge 
excelent reușind să termine 
pe locul I (4 v) înaintea lui 

Lorenzoni și Rejto. In grapa 
a H-a se evidențiază cam
pioana mondială a probei, No- 
vikova-Belova (4 v). Ea
este urmată de Olga Szabo și 
de Brigitte Gapais, ambele cu 
cîe 3 v. Din păcate rămîne 
Maria Vicol. care n-a pub.it 
obține decît o victorie. Gru
pa a III-a este dominată de 
Urbanska (5 v), neînvinsă, ta- 
lonată de Borotkina și Ecate- 
rina Iencic-Stahl,, ultimele cu 
cite 3 victorii. în fine în gru
pa a IV-a se impune Goroho
va (5 v) secondată de Ceretti 
(4 v) și Masciotta (3 v). Din 
această grupă va fi elimina
tă Ana Pascu (2 v).

Așadar, în semifinale Ro
mânia va avea trei reprezen
tante. pe Ileana Drâmbă, Ol
ga Szabo și Ecateria Iencic- 
Stahl. întrecerile vor avea loc 
vineri de la ora 17. Tot vi
neri, dimineața însă, vor in
tra în concurs și echipele de 
sabie. România face parte din 
grupa B împreună cu Anglia 
și Italia. Participă 14 echipa. 
In sferturi se califică primele 
două echipe din fiecare grupă.

Vedeta săptăminii

MARGARET COURT

Prima manșă a Cupelor europene a programat unele 
confruntări importante între echipe bine cotate în fotbalul 
european și a furnizat cîteva surprize de proporții.

Iată cîteva scurte relatări asupra >cestor meciuri.

FENERBAHCE ÎNVINSĂ ACASĂ CU 4—0 I I

Irmscher, impetuosul fun
daș al echipei F. C. Carl Zeiss 
Jena.

F.C. Carl Zeiss Jena a jucat ex
celent la Istanbul și a învins fără 
drept de apel pe Fenerbahce. 
Scorul de 4—0 are o explicație : 
din min. 70, gazdele au jucat în 
10 oameni, Ahmed fiind eliminat. 
Apoi, gazdele au primit trei go
luri. Punctele au fost marcate de 
W. Kraus (min. 25), Peter Ducke 
(min. 71 și 85) și Vogel (min. 87).

In formația din Jena joacă nu
meroși internaționali : portarul
Blochwitz, fundașii Rock, Irms
cher, înaintașii Stein, Peter Due- 
ke și Vogel.

EXAMEN SLAB PENTRU
PRAGA, 17 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). Echipele 
cehoslovace s-au comportat ne
concludent, obținînd victorii la 
limită, care pun sub semnul în
trebării calificarea lor în turul 
următor al competițiilor. Atacan- 
ții — dintre care numeroși Inter
naționali — au arătat o formă 
slabă. Cum s-au comportat jucă
torii din lotul național ? Cel din 
echipa campioană (Slovan Bratis
lava) au jucat în general bine. 
Vencel in poartă șl Hrivniak, Zlo- 
cha în apărare. înaintașii însă în 
frunte cu J. Capkovîc au rămas 
„corigenți". Zlocha a marcat pri
mul gol din penalti, iar Capkovio 
l-a realizat pe cel de al doilea 
(scor : 2—1 pentru Slovan în me
ciul cu A.B. Copenhaga).

Sparta Praga, cu Migas, B. Ve-

CAGLIARI A CÎȘTIGAT FĂRĂ DREPT DE APEL

Italienii, pentru prima oară 
prezentați de U.S. Cagliari 
C.C.E., au pășit cu dreptul, 
vingînd fără drept de apel pe 
Etienne (3—0).

Riva a deschis scorul, Nenâ 
majorat, înainte de pauză, 
apoi, în final, tot Nene a marcat 
cel de al treilea gol. Brigada de 
arbitri din România, avînd la cen
tru pe Gh. Limona, a coridus bine,

LEGIA NU SE DEZMINTE

re
in 

în- 
St.

l-a 
Și

neavînd, de altfel, o misiune di
ficilă.

Au jucat formațiile :
U.S. Cagliari ; Albertosl — Mar- 

tiradonna, Mancini, Cera, Nicolai, 
Tommazini, Domenghlnl, Nene, 
Gori, Great!, Riva.

ST. ETIENNE : Carnus — Djur- 
kovici. Polity, Herbin, Bosquier, 
Camilini, Keita. Broissard (Sine- 
ger), Gavelli, Barque, Bereta.

CEA MAI MARE ÎNFRÎNGERE PE TEREN PROPRIU
învinsă cu 4—1 pe teren pro

priu, Trakla Plovdiv se poate 
considera eliminată din Cupa eu
ropeană a tîrgurilor. Formația 
engleză Coventry City, din prima 
ligă a campionatului insular, a

jucat excelent și a profitat de 
greșelile elementare ale gazdelor, 
marcînd trei goluri prin O’Rourke 
și Martin. Golul de onoare al gaz
delor a fost înscris abia în re
priza a doua prin Radkov.

realistă în sprint
6 septembrie, oră- 
Gretesch din Sa- 
a intrat în istoria 
Gert Metz (28 de 
nu este considerat

Marea performeră a trecutei 
ediții a C.C.E.. Legia Varșovia, 
(eliminată de Feijenoord in semi
finale) a repurtat o victorie sen
zațională la GOteborg (4—0), prin 
golurile marcate de Stachurskl 
(2), Gadocha și Piesko. Astfel, fot
baliștii polonezi se pot considera 
calificați în turul următor. Au

evoluat formațiile. LEGIA : Gro- 
tvnski — Stachurski, Nledzlolka, 
Trazaskowski, Zygmund, Blaut, 
Dejna, Knikewlcz, Malkewlcz, Ga
docha, Piesko. G0TEBORG : Ber- 
tilsson — Felt, Endstrom, T. Nic- 
kalsson, Svensson, Eriksson, G. 
Nickalsson, Karlsson, Ecklund, 
Almquist, Oskarsson.

GOLUL LUI BECKENBAUER NU AJUNGE...

Cel mat Important meci al Cu
pei europene a tîrgurilor a opus 
două formații de mare calibru : 
Bayern Mfinchen — Glasgow 
Rangers. A învins echipa vest- 
germană, la limită (1—0), prln- 
tr-un gol imparabll marcat de 
Beckenbauer, în min. 22. „Mătu
rătorul" Pumm a plecat pe cont

ECHIPELE CEHOSLOVACE
sely șl Jurkanln în formație, a 
jucat bine, dar n-a putut învinge 
decît cu 2—0 pe Bilbao, la care 
a excelat portarul Irlbar. Va fi 
suficient acest scor în meciul re
vanșă 7

In fine, Gottwaldow, care nu 
are jucători Internaționali, a dis
pus greu (2—1) de P.S.V. Eindho
ven.

Cu mici excepții, jucătorii in
ternaționali nu au corespuns. E- 
chlpele cehoslovace vor avea o 
misiune foarte dificilă pentru a 
obține calificarea în turul urmă
tor.

propriu în atac, a pasat pe linia 
de 16 m lui Beckenbauer, care 
a reluat puternic printr-o „pădure 
de picioare" In poarta Iul McCloy 
— mascat de propriii săi jucători 1

Scoțienii au atacat puternic, 
Greig a reluat cu capul balonul 
în bară, apoi Johnstone a ratat 
o mare ocazie, șl egalarea nu a 
survenit.

CELELALTE REZULTATE
CUPA CAMPIONILOR 

EUROPENI
Standard Llege — Roseborg 

(Norvegia) 2—0
Sporting Lisabona — Floria- 

na (Malta) 5—0.
CUPA CUPELOR

Arls Salonic — Chelsea 1—1
CUPA EUROPEANA 

A TÎRGURILOR
Lazlo — Arsenal 2—2.
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S-a născut la 16 
iulie 1942, la Albury 
(Australia). înălți
me — 1,78 m; greu
tate — 70 kg.

La 15 ani. se afir
ma în campionatele 
școlare ale Noii 
Gali) de Sud. Un an 
mal ttrzlu, campi
oană de juniori pe 
întreaga Australie. 
In 1960 — cînd a- 
vea 18 ani — începe 
o neîntreruptă suită 
de victorii în cam
pionatele feminine 
de senioare ale țării 
sale, care durează 
pînă azi.

Primul mare suc
ces Internațional — 
locul întîi la Roland 
Garros, 1962. Apoi 
de trei ori campi
oană la Wimbledon 
(1963, 1965 șl 1970)
și de patru ori la 
Forest Hills (1962, 
1965, 1969 șl 19701.
Anul acesta : toate 
marile (.clasice" cîș- 
tiga:e — campiona
tele Australiei, Ro
land Garros, Wim
bledon șl Forest 
Hills.

Duminică, 
șelul Burg 
voia de Jos 
atletismului, 
ani) — care
cel mai bun sprinter vest-ger- 
rr.an — încheie „suta" în 10,0, 
devenind al cincilea recordman 
continental, iar următorii trei 
clasați — Hoffmeister (19 ani), 
Knickenberg (34 ani) și Letzel
ter (31 ani) — primesc cadou 
cite un 10,1 pe care nici unul 
din ei nu-1 spera. Desigur, re
zultatele alergătorilor din R.F.G. 
au fost privite chiorîș de ga
zetarii francezii care nu pot uita 
că sprinteri de talia lui P'que- 
mal. Delecour etc. au alergat
— la propriu! — ani mulți 
după un 10.2 fără a reuși să-1 
obțină. îndoiala care emană 
din rîndurile cotidianului 
L’EQUIPE pare întrutotul jus
tificată dacă privim mai de 
aproape pe autorii celor mai 
bune timpuri mondiale ale se
zonului : „Metz, clasat pe lo
cul trei la campionatele R.F.G.
— scrie ziarul francez — deți
nea anul acesta un 10,3. dar cu 
o săptămână înainte de Burg 
Gretesch, alergase la Vittel 
(n.r. în Franța) .10,6. Hoffmeis
ter avea cel mai bun rezultat 
in acest an — 10,4 — ca și vete
ranul Knickenberg, pe care 
campionii francezi pomeniți 
mai sus îl învingeau adesea, 
acum cițiva ani, cînd acesta 
reușea totuși 10,2 în mod obiș-

nuit. In sfîrșit, Letzelter nu 
este nici pe departe un aler
gător de clasă: la 31 ani el a 
fost cronometrat recent în 10,4, 
dar, in același concurs, la 
Vittel, reușea un penibil 10,9 1“ 

Corespondentul pentru atle
tism din R.F.G. al ziarului pa
rizian afirmă : „.. .nu există
specialist in sprint din R.F. a 
Germaniei care să creadă în 
capacitatea lui Metz de a aler
ga 10,0 — la o singură zecime 
de recordul lumii", iar Robert 
Pariente, cunoscutul tehnician, 
nu-1 vede pe Metz între primii 
20 (!) alergători de viteză ai 
anului !

„Din experiență 
ce s-a întîmplat 
ziarul. Un start 
nesancționat, care 
1—2 zecimi rezultatul, un juriu 
reacționînd nu la fumul pisto
lului, ci la zgomot — încă o 
zecime — un vînt din spate, 
înregistrat cu mai multă sau 
mai puțină precizie, situat Ia 
limita celor 2 mls regulamen
tari — deci încă o zecime — 
și veți avea o idee aproape 

a valorii sprinterilor 
și-au îmbunătățit in cor- 
recordurile personale la 
Gretesch, valoare estima- 
noi la 10.3 — 10.4" 
știm dacă Federația de

bănuim cam
— continuă 
„în mișcare" 
modifică cu

exactă 
care 
pore 
Burg 
tâ la

Nu .
atletism din R.F.G. va omologa 
rezultatul lui Metz. Aparent, 
lucrurile sînt regulamentare și 
e foarte probabil ca perfor-

manța aceasta să se alăture 
celor ale lui Hary, Bambuck, 
Sapeja și Borzov. Dar, afirmă 
Pariente, „aceasta nu va ț' 
decît o peripeție în plus în 
istoria sprintului european și 
mondial, care nu va avea insă 
influență asupra veritabilei ie
rarhii a valorilor la 100 m. 
Pentru a împiedica progresul 
artificial al sprintului mondial, 
I.A.A.F. va trebui să ia o mă
sură ce se impune: un record 
în alergările de viteză să fie 
omologat doar dacă este con
trolat de un sistem electronic 
de cronometraj. Altfel, în felul 
în care decurg evenimentele, 
ne putem aștepta la un 9,8 din 
partea unui alergător necunos
cut, care să fie apoi eliminat 
în serii la Campionatele Euro
pei sau la Jocurile Olimpice".

„Marele șlem“, termen familiar .jocului de bridge, rar 
folosit și în tenis. Rarisim în tenisul feminin... Un „mare 
șlem", suită neîntreruptă de victorii pe distanța unui sin
gur-sezon, în cele mai mari competiții ale sportului alb, 
reușise plnă acum o singură jucătoare — neuitata Maureen 
Connoly, „micuța Mo", care în ciuda poreclei sale se do
vedea cea mai mare tenismană. Cununa ei de lauri era 
datată 1953. Au trebuit Să treacă 17 ani, aproape două 
decenii, pentru ca această performanță să fie egalată. Și 
n-o putea obține — acum ne dăm mai bine seama — 
decît Margaret Smith-Court, singura sportivă care 
zintă pe planul tenisului feminin, ceea ce au fost, 
marii campioni ai rachetei, toți australieni, un 
Rosewall, Laver sau Newcombe

Părea că va reuși să cîștige toate cele 4 mari 
încă de anul trecut. A avut neșansa să rateze doar 
Wimbledon-ul, acolo unde întilnea pe Ann Haydon-Jones 
într-una din rarele sale zile de invincibilitate. Acum, lâ 
o vîrstă cînd orice sportiv începe să-și ia precauții în 
efort, mereu proaspăta Margaret n-a mai lăsat nimic ad
versarelor. Decît scuza de a fi fost învinse de o adevă
rată super campioană...

repre- 
printre

Hoad,

titluri,

VIKTOR KURENȚOV DIN
COLUMBUS, 17 — La

C. M. de haltere, titlul de 
campion al lumii la categoria 
semimijlocie a revenit lui 
Viktor Kurențov (U.R.S.S.) 
cu 462,5 kg. El a fost urmat 
de Gabor Szatvas (Ungaria)

CĂLĂREȚII ENGLEZI
IN FRUNTE

ca-Proba completă din 
drul campionatului mondial 
de călărie de la Punchestown 
(Anglia) a fost cîștigată de 
echipa Angliei cu 132,40 
puncte penalizare. Pe locul 
secund — Franța 568,40 p.p. 
La individual, primul Ioc a 
fost icupat de Gordon Wat
son (Anglia) pe calul „Cor- 
nishman".

NOU CAMPION MONDIAL

pe 
cat.

cu 450 kg și de Werner Die
trich (R.D.G.) cu 442,5 kg.

Comisia medicală a cam
pionatelor a descalificat 
primii trei clasați la
pană pentru folosirea de sub
stanțe dopante. Astfel, pri
mele trei locuri la această 
categorie revin lui Janos Be- 
nedek (Ungaria), iVI laden Ku- 
cev (Bulgaria) și Pepino 
Tanti (Italia).

PROBLEMA C. M.

’ întrunit la Tunis, biroul 
executiv al Federației inter
naționale de natație a stabilit 
ca în anul 1971 să nu aibă 
loc primul campionat mon
dial de natație, săritori de 
la trambulină și polo 
apă.

pe

România a învins
Aseară, în sala Floreasca, 

echipa masculină de volei a 
României a susținut ultimul 
meci de verificare înaintea

în

Fază din meciul Gottwaldow — P.S.V. Eindhoven. Atacan
tul Nehoda urmărit de un fundaș olandez

Telefoto A. P. AGERPRES

AGENDĂ ÎNCĂRCATĂ LA CONGRESUL F. 1.0. E.
La Siegen 

niei) începe 
41-lea Congres al Federației 
Internaționale de Șah 
(F.I.D.E.).

Pe ordinea de zi figurează 
puncte numeroase și impor
tante. Astfel, prin retragerea 
lui Folke Rogard, rămîne va
cantă funcția de președinte al 
F.I.D.E. Se apreciază că cele 
mai mari șanse de a fi ales 
președinte, le are dr. Max 
Euwe (Olanda), fost campion 
de șah al lumii între anii 1935 
— 1937.

Congresul va dezbate noul 
regulament de desfășurare a 
competițiilor mondiale (mas
culină, feminină și de juniori)

(R. F. a Germa- 
astăzi cel de-al

Brazilia la volei
plecării la „mondiale", întil- 
nind reprezentativa Braziliei, 
pe care a învins-o cu 3—0 
(6, 11, 2).

Challenge-roundul yachturilor

„INTREPID" SE DISTANȚEAZĂ DE „GRETEL If'
In prima manșă, a întrecerii 

finale pentru „Cupa Americii", 
proba supremă a yachturilor de 
12 m, care se desfășoară pe apele 
Oceanului Atlantic, în apropiere 
de Newport (Rhode Island, 
S.U.A.), deținătorii trofeului au 
reușit să se distanțeze de challen
ged. „Intrepid**, yachtul america
nilor, a luat avans de 1 min. 
din prima milă a parcursului, 
față de adversarii săi australieni,

echipajul lui „Gretel II". Prețul 
victoriei a fost un om aruncat 
peste bord de o puternică rafală 
și care a putut fi cu greutate re
cuperat de ambarcațiunile de sal
vare. Ca epilog, succesul lui „In
trepid" este însă contestat de 
australieni, care acuză neregulari- 
tăți în manevrele dinaintea star
tului.
de In

Challenge-roundul cuprin- 
total 7 manșe.

I

al cărui proiect a fost alcătuit 
de o comisie de mari maeștri 
internaționali.

De asemenea, se vor stabili 
locul și datele de desfășurare 
a celor două turnee internați
onale (feminin și masculin) și 
se va lua în discuție cererea 
federației de șah din S.U.A. 
privind admiterea în turneul 
internațional 
Fischer în
Benkd, retras 
sănătate.

Din partea 
participa la
univ. ION GUDJU, vicepreșe
dintele F. R. Șah, care a 
plecat ieri la Siegen.

a lui Bobby 
locul lui 
din motive

P. 
de

țării noastre
Congres prof.

va

-ultimele știri-ultimele rezultate-ultime.
HERRERA VREA SA RE 

VINĂ IN FRANȚA
Celebrul Helenio Herrera, care 

în prezent antrenează echipa A.S. 
Roma și-a manifestat dorința de 
a reveni în Franța. El a declarat 
ziariștilor că este gata orlcînd 
să semneze un contract cu Pa
ris F.C., în cazul că 
chipă va promova în 
vizie.

această e- 
prima dl-

„ALL STARS" TȘ!
TURNEUL ÎN EUROPA

ÎNCEPE

Cel mai buni jucători profesio
niști din baschetul american tra
versează Oceanul. Selecționata 
„AU Stars", alcătuită la ’ linele 
fiecărui campionat, își începe tur
neul european în Franța, evoluînd 
la sfirșitul acestei săptăminl în 
orașele Nice și Vichy.

GHEORGHIU
SIEGEN, 17. — La jucarea 

partidelor întrerupte din cea de 
a 2-a rundă a turneului Final 
al Olimpiadei de șah, pe fișa 
intilnirii dintre FLORIN 
GHEORGHIU (România) și

A REMIZAT CU FISCHER
ROBERT FISCHER (S.U.A.) a 
fost consemnat rezultatul de 
remiză. Astfel, echipa ameri
cană termină învingătoare cu 
2'/»—11/2 în fața formației ro
mâne. Iată și celelalte rezultate

ale rundei : U.R.S.S.—R.F.G. 2 
V2—I V», Spania—R.D.G. 2 */»— 
1 ’/î, Cehoslovacia—Canada 2 
—3 Va» Iugoslavia—Bulgaria 2 '/» 
—1 V», Ungaria—Argentina 2—1 
(o partidă este între.uptă pen
tru a doua oară).
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