
1 VALERIA =
PROLETARI DIN TOATE TARILE, VN1ȚI-VA 1 be vineri, ia „Floreasca":

BUFANU
î 13,3 secunde!
£ La Sassari, în Sardi- 2 
X nia, VALERIA BUFANU =
X a stabilit un nou record - 
X românesc pe 100 m.g. X
X cu 13,3 s. X
X Alte amănunte în zia- X
X rul nostru de mîine.
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Echipele românești in cupele europene de fotbal

ASTAZI ASALT DECISIV
PE PATRU FRONTURI
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A doua miercura de foe desen de AL. CLENCIU

i an-
Doar

STEAUA 
KARPATÎ LVOV

Sineturile zboară spre turul II, dar replica jucătorilor

□RLEMFNC.O

sovietici
Steaua — Karpatî Lvov. 

Meci de „ora prînzului1*. Mo
tivul acestei programări este 
lesne de bănuit. Pentru a 
feri partida de la București 
de concurența Aradului, și,

4—5 sportivi. Iată tema 
trenamentului de ieri.
Hălmăgeanu și Tătaru au a- 
vut un program diferit. Mo
tivul : ambii mai resimțeau 
urmările unor contuzii mai

Trimișii noștri AUREL C. NEAGU și ROMULUS BALABAN

SUCIU 
SATMAREANU HALMAGEANU 

DUMITRIU III (NAOM) 
PANTEA TATARU IOI

CIUGARIN VIGU 
STEFANESCU 

RDANESCU MANEA

transmit de la Arad Arbitri: MENNIG, ZUELOW și MOLLER (R.D.G.)

REiNTÎLNIRE CU MAEȘTRII GIMNASTICII
A

...în lupta pentru titlurile 
de campioni naționali pe 1970

De vineri și pînă duminică, sala Floreasca din Capitală 
se va afla la dispoziția gimnaștilor. Timp de trei zile, maeștrii 
și maestrele din întreaga țară își vor disputa titlurile de cam
pioni naționali pe 1970.

Apropierea campionatelor 
mondiale de Ia Ljubljana 
conferă însă întrecerilor de la 
finele acestei săptămîni o 
semnificație deosebită, ele 
fiind nu numai criteriu de 
selecție, ci și de ultimă veri
ficare a îndelungatei pregătiri 
efectuate în vederea între
cerii supreme din Iugoslavia.

In decembrie trecut, la Ti
mișoara, lupta sportivă pen
tru întiietate a fost extrem 
de interesantă și nu de puține 
ori încheiată cu rezultate sur
priză, mai ales în concursul 
fetelor. Tocmai acest lucru ne 
face să credem că de data 
aceasta, în perspectiva selec
ției, în echipele care ne vor 
reprezenta la mondiale, fi
nalele maeștrilor vor of ari pu
blicului bucureștean un spec
tacol de înaltă ținută, cu e- 
xecuții de ridicată valoare 
tehnică.

Concursul de vineri prevede 
executarea de către toți spor
tivii a exercițiilor impuse (fe
tele în cursul dimineții, iar 
băieții după amiază).

Sîmbătă sînt programate e- 
xercițiile liber alese (gimnaș- 
tii de la ora 16, iar gimnas-

tele de la ora 19), pentru ca 
duminică dimineață cei mai 
buni dintre finaliști să evo
lueze în întrecerea pe aparate.

Nu vor lipsi de Ia startul 
finalei campionii de anul tre
cut, Elena Ceampelea și Pe
tre Mihaiuc, precum și toți 
ceilalți component!, al loturi
lor naționale care se pregătesc 
p en tru camp i onatele mondiale.

ECHIPELE DE HOCHEI

PE GHEATĂ ALE POLONIEI

Șl SUEDIEI VOR EVOLUA

LA BUCUREȘTI
(&ITIȚI tN PAG. 
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ÎN „INTERNAȚIONALELE0 DE TENIS

SEVER DRON CÎSTIGĂ
MECIUL ZILEI

Cehoslovacul VL. ZEDNIK, eliminat la mare luptă

FEIJENOORD IN AMBIANTA» ARĂDEANĂ
LIHACIOV GABOVDA 

SAVKA 
DANIELCIUK SIROV

GRESCHAK KULCHIZKI 
BROVARSKI 

POTOCNIAK GEREG 
VAIDA

KARPATÎ LVOV

La Arad —■ cer senin, 
calm, sfîrșit reconfortant de 
septembrie. Primii pași prin 
oraș nu-ți dezvăluie eveni
mentul U.T.A.—Feijenoord. 
Trebuie să pătrunzi la „car
tierul general" al meciului, 
la hotelul Astoria, pregătit 
sărbătorește să primească 
oaspeți. Directorul Teodor 
Breteanu este tot atît de a- 
fectat ca ți antrenorul Du
mitrescu...

La aeroport, de asemenea, 
mare animație. Un nou tip 
de aeronavă va poposi în 
curînd pe pistă. Echipa Fei
jenoord va fi adusă de un 
avion tip DG 9, al compa
niei KLM. La ora 14 precis, 
avionul argintiu-albastru a- 
terizează. Peste cîteva minu
te 
bo 
în 
ti

Peste cîteva minute curiozi
tatea a dispărut și atmosfera 
de lucru domină orice miș
care.

Intr-o sală a aeroportului, 
conferință de presă improvi-
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A BROȘOVSCHI SI 

KINDVALL, INCERȚI 
Antrenorii vor defi

nitiva formațiile azi.
• Partida începe la 

ora 15,15.

că trebuie numai să cîștige, 
ar face mai bine să nu intre 
pe terenul de sport".

Conferința de presă se în
cheie. ’ Ne urcăm în autobuz. 
La intrarea în hotelul Asto
ria se află mulți curioși. Mai 
mulți decît la aeroport. Toți 
caută să deslușească
Kindvall, Van Hanegem sau 
Moulijn. Olandezii se simt 
flatați de primirea făcută. 
Instalarea în camere durea
ză puțin. Dejunul este amî- 
nat în favoarea antrenamen
tului. La ora 16, oaspeții fac 
cunoștință vor jastrau. -- 
nului U.T.A. Le place.

pe

Adevărata ridicare de cor
tină a campionatelor interna
ționale de tenis a avut loc 
ieri, cu aproape toți capii de 
serii intrați în luptă pe ta
bloul probelor de simplu. 
N-au lipsit nici rezultateie- 
surpriză și vom începe cu a- 
cestea, dînd întiietate fireas
că lui Sever Dron, performe
rul zilei. Volubilul nostru Da- 
vis-cupman a dovedit ieri 
după amiază că poate fi și un 
dîrz jucător, atunci cînd 
este vorba de o întîlnire de 
prestigiu, cum era cea cu 
Vladimir Zednik. Echipier de 
bază al reprezentativei ceho
slovace, cîștigătoare în iarna 
trecută, la Stockholm, a „Cu
pei Regelui Suediei", de fapt 
campionatul mondial de te
nis „indoor", Zednik figura 
ca favorit nr. 4 al turneului 
nostru. Prilej pentru Dron 
de a pune la punct lucrurile 
ne teren...

Un meci frumos, în care 
masivul tenisman cehoslovac 
și-a pus adesea în valoare 
forța serviciilor și a voleuri- 
lor puternice. Dar a juca 
deschis, în forță, nu se pu
tea ieri în fața lui Sever 
Dron, excelent în passing- 
shoturi de-a lungul liniei, 
care-1 lăsau pe Zednik me
reu spectator. Loviturile de 
apărare, dar și oportune ie
șiri Â” .atac, i-au reușit din ce

mân, pe parcursul setului 
doi, ca și în cel decisiv, ce 
avea să consfințească o pre
țioasă victorie: 3—6, 6—2,
6—4 pentru Dron.

Tot în rîndul partidelor- 
șoc am fi putut include cea 
dintre Miroslava Kozeluho- 
va (Cehoslovacia) și tînăra 
noastră jucătoare, Elena Ta
kacs. Aceasta a cîștigat primul 
set, a condus și în al doilea 
cu 4—1 și 40—15, dar s-a des
curajat la jocul din ce în ce 
mai bun al puternicei sale 
adversare, care nu s-a mai 
oprit decît la un finiș victo
rios : 6—8, 7—5, 6—1.

O altă partidă feminină, 
urmărită cu interes, a fost 
cea dintre Susan Alexander 
(sora cunoscutului jucător 
australian John Alexander) 
și fosta noastră campioană 
Eleonora Dumitrescu. Român
ca a condus de la început, 
oprind atacurile adversarei 
prin foarte bune lo- 
buri. A urmat o susținută re
venire a australiencei și — 
la o întrerupere care nu mai 
prezintă dubli — Susan A- 
lexander conduce cu 3—6, 
6—4, 5—1

Mai notăm un set cîștigat 
de tînăra jucătoare Mariana 
Simionescu în fața celeilal
te australience, Sandra Wals- 
ham : 5—7, 6—1, 6—2 pentru 
aceasta din urmă, 
uvtn, fi-oa n bună evoluție a 
eliminat pe maghiarul R. Ma- 
chan (3—6, 6—1, 6—2), opu- 
nînd apoi o dirză rezistență

vechi. De aceea, medicul echi
pei a indicat celor doi cîteva 
ședințe de raze. Dar, azi, după 
cum ne spunea TATARU, to
tul va fi în ordine. El și Hăl
măgeanu vor apare în rîn- 
durile formației.

Atmosfera în lot se carac
terizează prin bună dispozi
ție, încredere — dar nu exa
gerată — în succesul echipei. 
De altfel, a confirmat-o tînă- 
rul Ștefănescu, care ne-a de
clarat : „După primul joc, 
cunoaștem mai bine adversa
rul. Este destul de viguros, 
capabil de o replică dirză. 
Avem însă de partea noastră

mai ales pentru a da posibi
litate iubitorilor fotbalului de 
a urmări pe viu și, apoi, prin 
intermediul televiziunii, am
bele confruntări internațio
nale.

Ieri au avut loc ultimele 
antrenamente ale celor două 
combatante.

...Stadionul Ghencea. Ora 
11. Cu precizie de ceasornic, 
Steaua, sub îndrumarea lui 
Ștefan Covaci a apărut pe te
ren. întregul lot este prezent 
la pregătire — mai puțin 
portarul Haidu, accidentat. 
Timp de o oră, jucătorii mili- 

^u^gfecțuat un antrena- 
avut-o pregătirea fizică. Girrf1 
nastică, alergări ușoare, joc 
cu mingea în grupe de cite

zată. Președintei Kouwen- 
berg, antrenorul Happel și 
căpitanul echipei Feijenoord, 
Israel, acordă un interviu co

lectiv ziariștilor. Cel mai si
gur pe el, înțepat, cîteodată 
ironic, este Happel. Are mult 
din atitudinea seniorială a 
lui Herrera. Declară că NU
MAI PRINTR-O MINUNE 
U.T.A. AR PUTEA SA ELI
MINE PE FEIJENOORD. în 
schimb, Israel este mai cum
secade. El crede în trifoiul 
cu patru foi, pe care îl poar

tă la reverul hainei, ca amin
tire de la Celtic Glasgow. 
Mai rar un președinte mo
dest ca dl. Kouwenberg. El 
admite că echipa sa ar putea 
să piardă meciul cu U.T.A. 
„Cine-și închipuie, spune el,

(Continuare în pag. a 3-a)(Continuare în pag. a 3-a)

Radu VOIA

(Continuare în pag. a <-•)
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EXAMEN Foto : A. NEAGUPoză de grup a fotbaliștilor olandezi la cîteva minute după aterizare.I LA PATRU
CATEDRE

i
i Campionatele republicane de box

I (Continuare în pag. a 3-a)rr
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DUMINICĂ PE PATINOARUL „23 AUGUST"

— In comparație cu meciul 
de la Rotterdam, ce greșeli 
ați dori să nu mai repete ju
cătorii dv. la Arad ?

într-o mică sală a aeroportului din Arad, imediat după sosi
rea fotbaliștilor olandezi, s-a organizat o scurtă conferință de 
presă ,la care au participat ziariști români, antrenorul Happel 
și Israel, căpitanul echipei Feijenoord. Mai întîî a răspuns 
Happel.

DOAR 0 MINUNE NE-AR PUTEA ELIMINA!"

lappel și trupa lui co- 
Privesc mirați în (jur. 
'rinările lor intercon- 
, Aradul este un 

ju totul nou, un Ioc 
vin cu inimile strînse, 

Happel știe — cum a- 
. s-o dovedească în inter- 

j — să braveze situațiile 
*rele. Jucătorii sînt în costu
me uniforme de culoare gri, 
cu emblema și cravata clu
bului. Arată plăcut impre
sionați de aplauzele cîtorva 
sute de iubitori ai fotbalu
lui, acordă binevoitori auto
grafe. Managerul echipei 
olandeze a venit de trei zile 
la Arad și acum știe totul 
pe de rost. Ziariștii și foto
reporterii români și olandezi 
încep să-și facă meseria.

I 
I
I
I

I
I
I
I
I
I 
I
I
I

ecunoscutâ și pe plan internațional, evoluția 
fotbalului românesc se înscrie pe o spirală 
ascendentă, spre satisfacția numeroșilor iubi
tori ai sportului din țara noastră.

Neputînd depăși limitele unei crize care a 
stăruit în soccerul autohton destul de multă 

vreme, fotbalul nostru a deschis ușa marii performanțe cu 
ocazia „EL MUNDIALULUI" mexican. Trecînd peste barajul 
unor preliminarii foarte dificile, actuala echipă a României 
a reușit o performanță neatinsă timp de 30 de ani — cali
ficarea într-un turneu final —, continuîndu-și această reu
șită cu o evoluție frumoasă la turneul final, Guadalajara 
însemnînd pentru tricolorii noștri o afirmare demnă de con
siderația tuturor.

Și iată-ne în această zi de 30 septembrie, cînd fotbalul 
românesc dă un important examen la patru „catedre* — 
pe stadioanele din Arad, București, Salonic și Pecs.

Trecînd cu bine prima manșă a meciurilor din turul I al 
cupelor europene, U.T.A., Steaua, Dinamo București și Uni
versitatea Craiova vor lupta astăzi pentru a decide cali
ficarea în favoarea lor. Deși echipele românești n-au 

abordat nicicînd meciurile retur de pe poziții (scoruri) 
mai favorabile, cele 360 de minute oficiale ale partidelor 
de astăzi — nepunînd la socoteală și eventualele prelun
giri — vor fi, sîntem convinși, grele, adversarele echipelor 
noastre apărîndu-și cu ardoare șansele.

Pătrunși de sentimentul responsabilității față de un pu
blic imens, care aderă cu căldură și pasiune la evoluția 
lor, fotbaliștii noștri știu că joacă azi pentru prestigiul — 
mereu mai înalt — al României.

Astăzi, fotbalul românesc are prilejul să înscrie în. drep
tul numelui său noi succese, .făcînd din această „miercure 
de foc" o treaptă pe calea afirmării sale — pe care o 
dorim continuă.

Știm, examenul este foarte greu, dar poate fi trecut.
Avînd încredere în forțele voastre, susținîndu-vă cu căl

dura inimii și a gîndurilor lor, mii, sute de. mii c1. 
tori ai fotbalului românesc vă ui.sază azi — jucători de la 
U.T.A., Steaua, Dinamo București și Universitatea Craiova 
— succes.

Succes, băieți I

I
I
I
I 
I
I

cu cai- a 
de iubi- I 
-srî rlo In •

1
IMario POPESCU

£. HAPPEL: „

— Ați mai fost vreodată 
într-o situație atît de dificilă ?

— Desigur. Viața însăși este 
un șir de situații dificile.

ZONELE" ANULUI 1970, 
0 EXPERIENȚĂ NEREUȘITĂ

ceastă decizie a F.R. Box, gîn- 
dind că afluxul sportivilor va 
crea o emulație deosebită în 
sălile respective, iar meciurile 
se vor caracteriza prlntr-o ma
re dirzenle. Deși se avea în 
vedere faptul că în unele cen
tre, sportul cu mănuși nu e 
dezvoltat, se sconta, totuși, pe 
entuziasmul antrenorilor și al 
boxerilor, pe dorința lor de 
afirmare într-o importantă com
petiție.

Duminică seara însă aveam 
să ne înșelăm. Una după alta, 
relatările corespondenților noș
tri privind disputele zonale ne 
informau despre slaba evoluție 
a unor pugiliști sau DESPRE 
AVALANȘA ABSENȚELOR. E 
drept, nu ne așteptam si a- 
flărn cine știe ce lucruri sen
zaționale de la „zone", cunos- 
cînd că boxerii de categoria 1,

— Greșelile nu vor putea 
fi evitate. Dar nu o eroare 
sau alta i-a privat pe băieții 
mei de victorie, ci pur 
simplu ei au fost lipsiți 
șansă.

— Aici veți fi obligați 
jucați ofensiv. Imperativul 
se pare un risc sau un avan
taj ?

— Sîntfem o echipă atît de 
mare încît știm să jucăm în 
orice manieră. Nici o alterna
tivă tactică nu ne este străină.

— Apreciați că în prezent 
Feijenoord este în formă sau, 
după meciul culminant cil Es-

tudiantes, traversează o peri
oadă de ușoară criză ?

— Echipa noastră se află în 
cea mai bună formă.

— Mai sînteți încă uluit de 
performanța U.T.A.-ei ?

— Da I
— Ați fost supărat pe jucă

torii dv. după semieșecul de la 
Rotterdam ?

— Nu mă supăr niciodată 
pe elevii me*.

— Dacă miercuri Feijenoord 
va fi eliminată, evenimentul

De curînd, ziarul spor- 2 
tiv parizian „l’EQUIPE-a 5 
publicat, la rubrica de ; 
nostimade a lui Robert • 
Colombia!, opera lirică a a 
unui grup de suporteri 5 
ai echipei de fotbal “ 
Nîmes OlympiQue, în — 
care se spune printre al- ■■ 
tele: „Net re iqulpe 5
s’essoufle, a besoin d’oxy- “ 

„ geneEt d’une forma- • 
« lion solide et homogkne.' >■ 
X N’attendez pas, Bou- S 
5 mains, que nous soyons “ 
“ noyes. / Vers nous volez —

■ bien vite. Ies ailes de- <■ 
X plojees" (adică, în tradu- X 
£ cere brută: echipa noas- “ 
■“ tră se Înăbușe, de oxigen • 
“ are nevoie șl de-o forma- 
X ție solidă și omogenă; X 
Z veniți, români, pînă nu jg 
5 ne-necăm, zburați spre ■■
• noi degrabă, cu arlpile-n- •> 

X tinse).
Z Creația populară a fost z 
S Intitulată „BALADA “ 
- PENTRU DOI RO- ■ 
X MANI..vizînd, evl- X 
X dent, pe Pîrcălab și Voi- ■; 
“ nea. “
“ Pe vremuri, în Franța, “ 
m Villon scria balade pen- “ 
" tru frumoasa Margot. As- “ 
Z tăzi, se scriu balade pen- X 
X tru fotbaliști. Ce vre- X 
Ș muri !
Z VICTOR BANCIULESCU X
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii*

întrecerile zonale de box 
— etapă decisivă înaintea 
turneului final al campio
natelor republicane de se
niori — s-au încheiat în... 
liniște. De fapt, în multe 
din cele 13 localități care 
au găzduit această fază, 
meciurile n-au animat săli
le, n-au creat o atmosferă 
antrenantă, specifică con
fruntărilor pugilistice. Dis
putele au fost mediocre, ex
periența fiind nereușită. A- 
cum, învingătorii își fac pro
iecte pentru ultimul act al 
competiției, antrenorii bat 
la poarta cluburilor spre a 
obține pentru elevii lor con
diții mai bune de pregătire 
in vederea unei prezentări 
onorabile la București.

Se știe că forul de specia
litate, în dorința lăudabilă de 
a răscoli masa boxerilor în cit 
mai multe centre din țară, _ a 
hotărît să fixeze 13 localități 
pentru disputarea „zonelor". 
Mulți tehnicieni, arbitri-jude- 
cători, au fost de acord cu a-

Romeo CALĂRAȘANU

(Continuare în pag.,« t-a)

UN MECI DE VERIFICARE ATRACTIV:

DINAMO
STEAUA ÎN CEHOSLOVACIA

Așa după cum am anun
țat, echipa STEAUA a plecat 
pentru o scurtă perioadă de 
pregătire la Jihlava. In a- 
ceastă localitate din Cehoslo
vacia, jucătorii bucureșteni 
vor face antrenamente comu
ne cu hocbeiștii echipei 
DUKLA, campioana Cehoslo
vaciei. In jurul datei de 10 
octombrie Steaua va disputa 
ia Krefeld primul meci din 
cadrul unui turneu de 4 sau 
5 partide în R. F, a Germa
niei.

AVÎNTUL MIERCUREA CIUC
AU ÎNCEPUT MECIURILE DE 

VERIFICARE

Pe patinoarul artificial din • 
Capitală (singurul accesibil 
în această perioadă) formațiile 
noastre fruntașe de hochei 
pe gheață, se antrenează

,nie cu asiduitate. Paralel 
cu această activitate de pre
gătire au loc si jocuri de 
verificare. ASTAZI, de pildă, 
DINAMO VA ÎNTILNI PE 
I.P.G.G. iar duminică, de la 
ora 18,30 pe Avîntul Miercu
rea Ciuc. Astfel avem prile
jul să urmărim o partidă in
teresantă, echilibrată.

TURNEU INTERNAȚIONAL IN 
CAPITALA

In scopul desăvîrșirii pre
gătirilor, echipa DINAMO BU
CUREȘTI intenționează să or
ganizeze în zilele de 9 și 10 
octombrie un , turneu amical 
eu participarea unei echipe 
de club din Bulgaria sau, •- 
ventual, chiar cu selecționata 
Sofiei. Discuțiile pentru defi
nitivarea acestei competiții 
sînt în curs, urmînd ca forul 
de specialitate să-și dea a- 
probarea.
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RANKO ZERAVICA este realist:

„Titlul balcanic putea reveni, la fel de bine, Bulgariei

pentru startul noului an
Au trecut trei ltlni de 

cînd această „Alma Ma
ter" a sportului, înfiptă 
Sus, în Dealul Spirii — 
Ihstitutul pentru Educa
ție Fizică și Sport — și-a 
deschis larg porțile, dind 
drumul încă unei promoții 
de titieri profesori de 
cație fizică.

In aceste zile și le 
chide iar, primind 
aripi „bobocii", cei

*.......“cu
ădtriite-

aii reușit să treacă 
asprul examen al 
rii,

începe — altfel 
un nou an de 
seminarii, colocvii 
mene...

edu-

des- 
sub 

care 
bine

spus — 
cursuri, 
și exa-

★
...Un scurt popas în ve

chiul lăcaș al institutului 
fie procură o imagine grăi
toare despre ceea ce îi va 
întâmpina pe noii „reu
șiți** sau pe cei plecați doar 
pentru o vară.

Pășind în curtea institu
tului, acum, cînd frunzele 
teilor au prins rugină, ta
bloul oferit ochilor este cu 
totul diferit față de cel din 
vremea cînd floarea lor 
își răspîndea parfumul 
peste „dealul pompierilor".

Parcurgem curtea stră
bătută de fîșia pietruită 
care înlocuiește terasamen- 
tul căii ferate de odini
oară, plecată din Filaret și 
oprită cine știe unde. 
Haina iederii a ruginit și

s-a rărit pe ziduri, trădînd 
arhitectura și vechimea 
clădirilor care au fost, 
rîhd pe rînd, cazarmă, se
diul ANEF, ICF și, îh 
sfîrșit, I.E.F.S....

Acum, acest conglomerat 
de clădiți reprezintă O ve
ritabilă „cetate" a sportu
lui modern, în care mișca
rea, exercițiul, anatomia, 
fiziologia, psihologia, jocul 
și Științele sociale fac casă 
blind.

...Pe o primă porțiune se 
întinde o pistă de atletism, 
alături de care există o 
Sală, Care servește tot aler
gării, săriturii și aruncă
rii. Privim în ea i scările 
fixe, halterele, gariterele, 
plasa de oprire a sulițelor 
și a discurilor, băncile de 
gimnastică, biock-staitu- 
rile își așteaptă solieitan- 
ții...

în altă clădire, vizavi de 
biblioteca căreia eîțiva lu
crători îi aplică o nouă 
haină de ciment și culoare, 
se află și una dintre cele 
mai noi catedre ale insti
tutului ! „Cine-foto". O 
gamă variată de aparate, 
destinate instruirii studen
ților în culegerea, alcătui
rea și popularizarea rtiate- 
rialului intuitiv ne trans
portă parcă în altă lurtie, 
de data aceasta mult mai 
modernă. NU este vorba, 
însă, decît de ochiul nostru 
profan în ale peliculei, 
căci lectorului universitar

universitar
Teodor Roibu aparatele, 
de toate mărimile și felu
rile, îi sînt prieteni nedes- 
părțlți. La o masă, Corne
lia Ghibu, șef de lucrări la 
catedra de volei, exersează 
încărcarea și folosirea unui 
aparat de filmat. După 
cîte aveam să aflăm, se 
pregătea pentru culegerea 
unui material didactic do
cumentar de la campiona
tele mondiale de volei, la 
care ufma să asiste.

Pe terenul de atletism — 
cate hi s-ă părut amenajat 
pînă în cele mai iniei amă
nunte — maestrul „școlii" 
aruncării, lecterul Andrei 
Nagy, dă ultimele consul
tații cîtorva tineri strtnși 
în jurul cercului betohat.

O întâlnire inopinată cu 
Gheorghe Dima — directo
rul administrativ al insti
tutului — este edificatoare 
pentru scopul vizitei noa
stre : toate sălile au fost 
puse la punct; instalațiile 
igienico-sanitare — repa
rate și extinse, căminul și 
cantina — care va satis
face cerințele celor 800 de 
studenți — de asemenea, 
sălile de curs și de sattiD 
nar au fost pregătite cu 
minuțiozitate.

Așadar, noul an univer
sitar va începe sub eele 
mai bune auspicii în „ce
tatea" sportului de pe Dea
lul Spirii.

Gheorghe ILIUȚA

în urmă cu 5 ani, cînd 
prelua ffînele conducerii echi
pei iugoslave din mîihiie ce
lui mai reputat antrenor pe 
care l-a avut baschetul din 
țară vecină (ALEXANDER 
NIKOLICI), RANKO ZERA
VICA era un cvasi-necuno- 
scut în lumea acestui sport, 
în scurt timp, datorită prin
cipiilor sale și mai ales in
transigenței față de orice a- 
batere a jucătorilor țka făcut 
destul de repede uri renume 
în arena baschetului. Meritul 
său incontestabil a constat în 
priceperea cu care și-a ales 
cei mai buni jucători, din 
adevărata masă ce i-o ©fetea

Pe locul secund, 
dar ciștigători 

ai trofeului...

In cadrul turneului între
prins la LOdz, echipa mascu
lină de baschet I.C.H.F. Bucu
rești a obținut următoarele 
rezultate s 77—64 cu G.K.S. 
Pietbcovia, ' 60—48 cu Start 
Lodz, 71—72 cu S.K.S. Spolem 
Și 77—53 Cu R.T.S. Widzev. 
Deși s-a clasat Pe locul se
cund, formația română a pri
mit trofeul pus în joc, orga
nizatorii cohsidetfînd că arbi
trii au viciat rezultatul meciu
lui I.C.H.F. — S.K.S. Spolem. 
Gh. îlarău a primit diploma 
de cel mai bun jucător al tur- 
ridului.

EFORTURI SUSȚINUTE PENTRU ORGANIZAREA OPTIMĂ A C.E. DE BOX (TINERET)
— Interviu cu vicepreședintele A.E.B.A., tov. Gh. Guriev

Miskolc, importantul centru 
industrial și studențesc din 
Ungaria, va găzdui, între 8 
și 15 noiembrie, prima ediție 
a campionatelor europene de 
tineret la box. Cu aproape 
âouă luni înaintea acestui 
important eveniment, vice
președintele A.E.B.A. și preșe-

MECIUL FEMININ 
ROMÂNIA - POLONIA

Stadionul din Pitești găz
duiește la sfîrșitul acestei 
săptămîni o importantă reu
niune atletică internațională 
prilejuită de întrecerea echi
pelor feminine ale ROMÂ- 
NIEI și POLONIEI și de 
meciurile formațiilor de tine
ret. (bărbați și femei) ale 
ROMÂNIEI și R.S.S. UCRAI
NENE. Este pentru prima 
oară cînd orașul Pitești adă
postește o competiție inter
națională de o asemenea am
ploare și sîntem convinși că 
forurile sportive locale se vor 
strădui să se achite în cele 
mai bune condițiuhi de obli
gațiile pe cară le, JnenmKă ia startul căreia 
vor fi prezente cîteva atlete 
de rliarcă.

Meciul dintre reprezentati
vele României și Poloniei 
poate fi considerat ca o re
vanșă a întîlnirii din cadrul 
semifinalei Cupei Europei, de 
lă Ru'cuieș'ti, cînd oaspetele 
au învins lâ o diferență mi
nimă. Atunci echipele aveau 
însă cîte o reprezentantă de 
probă, dar la Pitești ele vor 
evdltia în formațiile obișnuite 
pentru asemenea meciuri.

• Atleții dinamoviști bu- 
cureșteni au luat parte re
cent la un concurs desfășu
rat în localitate Plzeh în 
Cehoslovacia. CiteVa rezulta
te : 200 nț: 1 Diilgheru 21,4!, 
400 țh : 2. Sălcudeanu 49,0 ; 
110 mg; 2. Hidioșanu 14,3; 
4x100 m : 1. Dinamo 42,2.

• Crosul ziarului praghez
RUdb Pravd (7 200 rii) s-a 
încheiat cu victoria alergăto
rului finlandez Seppo Tdumi- 
nen 20:32,2. Pș locurile ur
mătoare s-au clasat : 2. Ma- 
tiila (Finlanda) 20:39,6, 3
Krebs (R.D.G.) 20:46,2, 4.
GoriȘ (Belgia) 20:52,0, 5. Lte- 
pilarrlpi (Fihlanda) 20:52,4, 6. 
Blihdsten (Anglia) 
Concurenții români 
Hatoș (22:03,2) și 
Mattes (23:28,6) ău 
locurile 40 și, respectiv, 66 
din 73 de participanți.

• Școala sportivă experi
mentală Viitorul a organizat, 
zilele trecute, o reușită com
petiție atletică la care 
au luat parte numeroși spor
tivi ai cluburilor din Capi
tală. SENIOARE : 300 rti : 
Sahda Angelfescu, 39,1 ; 200 
mg : Anatnaria Vitalios 28,6; 
disc: Ștefania Lesenciuc
50,44 ; SENIORI : 300 m : 
Gh. Petronius 34,8 ; 10 ktti 
mieș ; M. Perșinaru 45:45,4 ;

, — Natâ-
m : 

40,7 ; 
7,8 ; 

5,85 ;
Mihaela Loghin

dintele F. R. Box, tov. 
GHEORGHE GURIEV, a fă
cut o vizită în acest PfaȘ 
pentru a vedăa cum decurg 
pregătirile organizatorice în 
vederea desfășurării competi
ției. La înapoierea îh Capitală 
1-arri rugat pe președintele 
federației noastre să ne spună 
cil ce impresii s-a întors de 
la Miskolc.

— Conform celor stabilite 
la Congresul de constituire a 
A.R.B.A., ce a avut Ibc în 
luna mai la Moscovă, am fost 
ia Miskolc ca reprezentant al 
Biroului Exefcutiv. încă de la 
primul contact cu președin
tele federației maghiare, Ist
van Karacsonyi, și cu secre
tarul general, Sfindor Pa- 
răczky, mi-am putut da sehina 
că gazdele „europenelor** de
pun eforturi susțintit'e păhtru 
reușita deplină â întrecerilor.

— Știm că la Miskolc 
să construiește o sală de 
sport unde, dă altfel, _să 
vor disputa și meciurile, 
în că stadiu ați găsit lu
crările ?

— împreună cu președin
tele Sfatului popular județean 
am făcut o vizită pfe acest 
șantier. Noua sală, cu o ca
pacitate de 3 500 de locuri 
este în curs de finisare și va 
fi inaugurată m msn
ra zo octombrie. Sala se află 
într-un parc splendid și e 
înconjurată de arbori secu
lari. Ca anexe, există șase 
cabinete medicale (unde se

va face și cîntarul boxerilor). 
Sala e dreptunghiulară, iar 
vingul va fi montat în mijloc. 
Echipele participante vor 
avea la dispoziție șase Săli 
de antrenament, dotate cu 
aparatura necesară. Un tablou 
electronic va informa perma
nent spectatorii despre punc
tajul acordat de arbitri și 
numele învingătorilor. Se vor 
folosi mănuși produse în Un
garia, verificate de factori 
competenți la Congresul da 
Ia Moscova.

— Ce ne puteți spune 
despre condițiile de lucru 
pe care le vor avea re
prezentanții presei ?

— Sectorul presei era, deja, 
finisat. De âsămănea, cabinele 
de transmisii radio, T.V. și 
telefonice. Aș vrea să adaug 
că in zilele de 4 Și 5 noiem
brie, la Miskolc vor avea loc 
examene pentru arbitrii can
didați la cucerirea ecusonului 
Â.I.B.A. Ele vor fi conduse 
de vicepreședintele A.E.B.A., 
Roman Lisovski (Polonia), 
în ceea ce privește numărul 
tarilot înscrise, cifra era 
(săplămîna trecută) 21, cu 
120 de sportivi. în încheiere 
aș vrea să remarc efortutile 
depuse de toți activiștii boxu
lui mâghiâr pentru organiza
rea optimă a întrecerilbr și, 
personal, sînt convins că gaz- 
dalfu •■lîruinpiele și dificilele 
probleme ce se pun pentru ca 
prima ediție a „ăurobehelor'* 
de tineret să constituie o reu
șită deplină.

PAVEL NEDELCEA, 
cel mai tun pugilist 

In turneul de la Ostrava

R. C.

Luni, la miezul nopții s-au 
înapoiat de la Ostrava boxerii 
români Nedelcea, Simion, Tu
dor, Stumpf, Cojocarii, Clm- 
pedhu și Sănătescu, care fiise- 
seră invitați la turneul memo
rial „Prochazka". Antrenorul 
Gheorghe Fiat, cară i-a înso
țit îh calitate de conducător 
he-a furnizat cîteva amănunte 
privind această competiție.

Turneul, ajuns la cea de a 
6-a ediție, a avut, în acest an, 
Ca invitați, echipe complete 
din Bulgaria, Cehoslovacii, 
R.D. Germană, Italia, Iugo
slavia Polonia și U.R.S.S.

CEL MAI BUN PUGILIST 
AL TURNEULUI A FOST 
DECLARAT PAVEL NF0EL- 
CE..< în finala categoriei 
pană el l-a învins la puncte 
pe ilăliăhlil Carrino. după o 
patlidă de ihare spectacol. 
Aurel Simion a cîștigat la 
ptiftete îli fața Iții VorobioV 
(U.R.S.S.), fiorst stumpf 1-ă 
învins la puncte pe Korneev 
(U.R.S.S.), iar Petre Cimpea- 
hu l-a Oblicat pe Ki-aus (Ce
hoslovacia) să abandoneze îh 
repriza a treia. în finala ca
tegoriei fnijlocie ftiieă, Nico- 
lae Tudbr a pierdut la puncte 
în față lui Beli'ci (Iugoslavia). 
Ceilalți ciștigători: Kraihpa 
(Poldnia — cdt. miist!ăj( Go.y- 
WtOlJ.R.S.S. —’ușoară), 
Krzywosz (Polonia — semi- 
mijlocie), Motyl (Cehoslova
cia — ferea). Cli patru me
dalii de aur și una de argint, 
boxerii români au ocupat pri
mul loc P® națiuni.

,rZONELE“ ANULUI 1970, O EXPERIENȚĂ NEREUȘITĂ

(Urmare din pag. 1)

sau României"

„mondi-

urmă cu
mea nu

campionatul național, reu- 
nindu-i într-un colectiv de o 
perfectă omogenitate, capabil 
să materializeze talentul spor
tivilor și concepțiile sale tac
tice într-un splendid succes 
că acela din luna mâi, de la 
Ljubljana.

Astăzi, din echipa de aur 
a lui Ranko Zeravica au mai 
rămas doar șase tineri jucă
tori, care — ne declara an
trenorul iugoslav — „VOR 
constitui nucleul de 
BAZĂ PENTRU ECHIPA 
CE o VOI ALINIA LA J.O 
DE LA MUNCHEN".

Dar, să dăm curs dialogului
— Sperați într-o repe

tare la J.O. a succesului 
de la ultimele 
ale“ ?

— De ce nu ? în 
eîțiva ani, situația
era mai roză. Știu, am simțit 
bine la București că specta
torii așteptau mai mult de la 
echipa noastră. Chior și mo
dul în care am cucerit acest 
al 10-lea titlu balcanic nu 
mă mulțumește, mai ales că 
tot atît de bine, la această 
ediție, puteau învinge bulga
rii sau românii. Și, credeți-niă, 
aș fi fost primul care i-ar .fi 
felicitat pentru succes. în 
sfîrșit, mi-ain dat seama că 
va trebui să lucrez foarte 
mult, în special cu cadeții. 
Nil ignorați faptul că âm la 
dispoziție jucători din nu 
mai puțin de 7 echipe, fiecare 
eu deosebite Veleități în te- 
am-til său. Vom participa la 
cît mai multe turnee, înfruh- 
tîhd îndeosebi puternice e- 
chipe de cîmp, pentru că nu
mai învățînd din „accidente'* 
ca acela de duminică seara 
(n.r. înfrîngerea din partea 
Bulgariei) ne vom putea căli 
pentru marile competiții.

— Ați afirmat că titlul 
balcanic putea reveni la 
fel de hirte fortnației 1 
gâre sau române. Ce 
tem înțelege din acest 
ferii •?

— De cînd am venit 
București fini știut că nti

avea nopți liniștite. La fața 
locului am fost impresionat 
de vigoarea jucătorilor bul
gari, de contraatacul lor ex
trem de eficace, ca și de 
faptul că Alexandru Popescu 
a readus în cvintetul Româ
niei vedetele baschetului din 
țara dv., Albu și Diaconescu, 
de care, evident, nu se putea 
dispensa. Aceștia au jucat 
cum nu i-am văzut niciodată, 
dar nu au fost suficient aju
tați de coechipieri. In orice 
caz, LA ORA ACTUALA, 
NU EXISTA DIFERENȚE 
SESIZABILE ÎNTRE CELE 
TREI FORMAȚII, ORICARE 
DIN ELE PUTÎND FIGURA 
PE LOCUL I SAU PE III. 
i,5“-uî de bază al Iugoslaviei 
are poate ceva mai multă 
experiență competitională, 
dar aceasta poate fi ușor con
tracarată, Din fericire pentru 
mine, adversarii (mai ales 
românii) nu au găsit un anti
dot solid. Regret nespus gre
șeala oficialului cronometror 
la meciul nostru cu Bulgaria, 
care a lăsat să planeze incer
titudinea asupra clasamentu
lui final.

— Cum caracterizați jo
cul formației

— în general 
să mă arhestec 
altora, să dau 
dacă totuși insistați... 
limpede că reprezentativa 
română nu dispune de un lot 
omogen, tinerii fiind încă de
parte de valoarea vechilor ti
tulari. în asemenea situații, 
tactica de joc trebuie aleasă 
cu multă grijă, mai întotdea
una în fuheție de adversar, 

t .........

de talia sa sau de atuutile 
tehnico-tactiCe. I>acă Albu și 
coechipierii sâi NU S-AR FI 
APARAT ÎMPOTRIVA IU
GOSLAVIEI MAI BINE DE 
«0 DE MINUTE „om la om" 
AR FI AVUT MAI MULTE 
ȘANSE DE CÎȘTIG. Oricum, 
Cvintetul României răiiiîne o 
echipă care poate face partide 
mari, după cum poate să 
piardă în fața unui adversa» 
mai slab.

Ad. VASILIU

Etapa a lll-a la „V*
Rezultatele etapei a IlI-a 
divizei B : Masculin, seria I:

Mureș-Steagul

bul- 
pu- 

: lu-

la 
voi

29:54,O*
Moise 

Herman 
ocupat

maeștri și maeștri emeriți, pre
cum și componența lotului de 
tineret nu participau. Eram 
însă convinși că echilibrul din
tre participariți va fi vizibil și, 
deci, și calitatea meciurilor sa
tisfăcătoare. Dar lucrurile n-au 
stat astfel.

La ,,zonă“ de la Cimpulung 
Muscel, de pildă, județul Dîm
bovița a fost complet absent, 
iar Ilfovul a avut un singur 
reprezentant, la categoria mij
locie mică, învins și el la punc
te de cîmpulurigeanul A. Piți- 
goi. Toți ceilalți s-au calificat 
în finalele de la București ÎN 
LIPSA DE ADVERSARI. Etapa 
zonală de la Brăila s-a rezu
mat, de fapt, la trei partide 
(!), datorită rleprezentării bo
xerilor din jud. Tulcea. Și "aci, 
deci, învingătorii s-au calificat 
pentru finale fără să... miște o 
mină. La „zona" de la Fetești 
prezența sportivilor a fost mai 
bună (10 din Constanța și 10 din 
Prahova), dar meciurile nu s-au

ridicat la nivelul dorit, majo
ritatea pugiliștilor căutând să 
obțină victoria cu orice preț, 
punînd în prim plan bătaia, în 
dauna scrimei pugilistice. Aci, 
cazurile s-au datorat și arbitri
lor Teodor Ciobotaru și Cornel 
Tucă (ambii din Galați), care 
au absentat.

Am discutat luni cu secreta
rul general al F. R. Box, Cris- 
tea Petroșeneanu, situația crea
tă, căutând să aflăm dacă de
ficiențele prilejuite de disputa
rea etapei zonale puteau fi e- 
vitate printr-un alt sistem de 
organizare.

— Vă așteptați la atîtea ab
sențe într-o competiție de am
ploare ?

— Nu, desigur, și sînt foarte 
surprins. Pe de altă parte, noi 
n-avem prea mari pretenții de 
la unele secții, cum sînt cele 
din județele Vrancea, Botoșani 
ș.ă., fiind foarte tinere. Dorința 
federației, concretizată intr-o 
hotărîre a Biroului federal, a 
fost să dea posibilitate cît mai 

. multor pugiliști să participe la 
o asemenea întrecere, spre a

căpăta tnai multă experiență. 
Pe unii ain reușit să-i captăm, 
pe alții nu. Ne-am Opus trimi
terii la „zone" a boxerilor de 
categoria I pentru că, îh mod 
normal, ei s-ar fi întors acasă 
victorioși, ar fi barat drumul 
alior tineri spre afirmare. Dacă 
Ion Alexe, de pildă, ar fi parti
cipat la „zone", n-ar fi cîști
gat oare turneul în lipsă de 
adversari ?

— Preconizați ca sistemul de 
desfășurare a campionatelor^ în 
1971, să fie identic celui pre
zent ?

— Nu. 1970 a constituit 
o experiență... (n.n. după 
s-a văzut, nereușită).

doar 
cum

Juniorii in întrecere!

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NU SE DEZMINTE!

române ?
nu-mi place 
în treburile 
staturi. Dar, 

Este

a
Comerțul Tg. 
roșu Brașov 71—57 (37—24) ; 
Voința Tg. Mureș-Crișul Ora
dea 46—64 (21—31) ; „U" Cra- 
iova-Constructorul Arad 71-38 
(36—11) ; Voința Zalău-Știința 
Mediaș 54—67 (23—32) ; seria 
a 11-a: Constructorul Iași-Rapid 
C.F.R. Galați 84—67 (33—2.8), 
ASA Bacău-Oomerțul Tîrgo- 
viște 83—53 (25—24) ; Progre
sul București—Știința Sf.
Gheorghe 91—54 (39—23) ; Vo
ința București—Academia Mi
litară 64—78 (39—32) ; FEMI
NIN, seria I: Voința Tg. Mu
reș—Foresta Arad 32—21
(12—10 !) ; Știința Sf. Gheor
ghe—„U" Craiova 77—55
(32—30) ; „U“ Timișoara—Me
dicina Timișoara 52—33
(27—18) ; „U“ Cluj—Metalul
Salonta 43—52 (17—23) ; seria 
a II-a ; Pedagogic Galați—Me
dicina București 40—44
(25—25) ; Politehnica Brașov— 
„U“Iași 49—59 (24—28) ; Vo
ința Constanța—IEFS II 49— 
65 ; „U“ București—Arhitec
tura București 53—69 (16-^30); 
Rapid II București—Progresul 
București 31—52 (13—18).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de corespondenții M. 
Bonțoiu, C. Popa, I. Leizeriuc, 
R. Mircea, I. Hie, Gh. Arsene, 
Gh. Briotă, C. Diaconescu, C. 
Albu, P. Arcan și F. Simion.

baschetbaliștii
EVOLUEAZĂ ÎN

Echipa de baschet a clubu
lui Steaua a plecat în Ceho
slovacia. Jucătorii bucureșteni 
vor evolua la ‘Olomouc în- 
tr-un turneu alături de Dukla 
Olomouc și Lokomotiv Bra-

L K D B A L Ș)

DE I*A STEAUA
CEHOSLOVACIA
tislava. Din lotul care s-a 
plasat fac parte printre . 
A. SAVU, T. TARĂU, 
DIMANCEA, V. GHEORGHE, 
V. IRIMIE, MOLIN și OC.ZE- 
LAK.

CLASAMENTELE 
DUPĂ ETAPA A V-A

TUR DE ORIZONT ÎN DIVIZIA SECUNDĂ
Duminică s^a desfășurat cea 

de-a V-a etapă a campiona
tului republican de handbal, 
divizia B, în cadrul căreia 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate :

MASCULIN, seria I : Tro- 
tușiil Oraș Gh. Gheorghiu-Dej 
— ChimiaFăgărăș21—9(9—2). 
Gazdele âu prestat cel mai 
frumos joc de pînă acum, o- 
ferind publicului numeroase 
faze spectaculoase. Arbitrajul 
foatte btiri, prestat de cuplul 
gălățean Gh; IVănoiu $1 I. 
Tomoșanu, a contribuit și el 
la reușita partidei. (Gh. Urun- 
Zu — coresp.). Trabtorul Bra
șov — Stiihța Baăău 8—7 
(4—6), Medicina Tg. Mureș — 
Relon Săvinești 13—16 (4—7), 
Industria șirnlei Buzău — a- 

lași 16—ig (11—10) 
Râfinortll Ploiești — A.S.A. 
Tg. Mureș 24—20 (12—11)’; 
seria a II-a : Universitatea 
Crdiova — TVhhdmettil Timi
șoara 24—14 (10—5). Jocul,
deosebit de disputat în pri
ma repriză a consemnat, în 
cele dlri urmă o victorie co
modă a gazdelor din rîndul 
cărora s-au evidențiat Rădu- 
țoiu (6) și Flejchert (6). (V. 
Popovici — coresp) ; A.S.A. 
Sibiu — C.S.M. Reșița 14—15 
(7—5), Minaur Baia Mare — 
Tittlișul Ltigoj 15—7 (8—3),
Gloria Arad — Metalul Copșa 
Mică 14—9 (8—4), Textila Cis- 
nădie — Independența 
14—19 (6—6).

FEMININ, seria 1: 
structorul București —
tac Ploiești 9—9 (6—6). în pri
ma repriză am asistat la un 
joc cursiv, în care perioadele 
de dominare au alternat. în 
partea a doua, jocul a devenit 
mai nervos, s-a ratat exaspe-

rant de mult (4 lovituri de la 
7 m — 
ti mele
Cîrjaliu 
privind 
victorie 
realizatoare : Cîrjaliu (5) —
ConstrUCtoirhl, rfespectiv Luca 
(4). (P. Peana). Comerțul Con
stanța — Știința Bacău 6—5 
(1—2). Universitatea Iași — 
Chimia Buzău 15—6 (10—3), 
Voința Rădăuți — Rapid 8—22 
(5—11), Voinfa București — 
Progresul 11—14 (5—6). Se
ria a II-a : Chimia Făgăraș — 
Universitatea II timișoara 
5—15 (4—7). Evoluînd șters, 
fără nici un pic de inițiativă, 
gazdele au fost dominate co
pios de studentele timișorence 
care au obținut o victorie pe 
deplin meritată. (V. Lazăr — 
coresp.). Dermagant Tg. Mu
reș — Oltul Sf. Gheorghe 
12—9 (e—1), Jiul Petroșani — 
Constructorul Baia Mare 
17—11 (12—6), Utlivetsitâtea 
Cluj — Sparta Mediaș 14—9 
(6-^4), Voința Sighișoara — 
Chimia Victoria 12—9 (6—5).

Constructorul). în ul- 
secunde jucătoărea 
a șutat în bară, 

echipa gazdă de o 
meritată. Principalele

JOCURI
INTERNAȚIONALE

LA BRAȘOV

Sibiu

Con- 
Spar-

Echipa austriacă de hand
bal CSV Union Moden Graz, 
care s-a aflat în turneu In 
țara noastră, a făcut ultimul 
popas la Brașov unde a în- 
tîlnit joi și vineri, divizionara 
A Dinamo și divizionara B 
Tractorul din localitate. Atît 
în primul joc, deosebit de dis
putat, cu b palpitantă evolu
ție a scorului, cit și în cel 
de-al doilea-dominat clar de 
brașoveni-victoria a
gazdelor cu 25—20 (13—10),
respectiv 19—9 (9—4).

4.

MASCULIN, SERIA I

1. Trotușul Gh. Gh. Dej
5 4 0 1 69—49 8

2. Rflon Săvinești
85 4 0 1 87—78

3. A.S.A. Tg. M. 5 3 0 2 103—83 6
4. Rafinorul PI. 5 3 0 2 84—71 6
5. Tractorul Bv. 5 3 0 2 80—78 6
6. Agronomia Iași

89—895 3 0 2 6
7. Chim. Făgăraș 5 3 0 2 67—69 6
8. Indus, sîrmel Buzău

5 10 4 71—91 2
9. știința Bacău 5 10 4 55 -77 2

10. Medicina Tg. Mureș.
5 0 0 5. 55—75 0

SERIA A H-A

1. independența Sibiu
5 4 0 1 85—60 8

2. C.S.M. Reșița 5 4 0 1 90—73 8
3. Minaur Bala Mare

5 3 11 83—49 7
4. Univ. Craiova 5 3 0 2 84—80 6
5. Timișul Lugoj 5 3 0 2 69—72 6
6. Gloria Arad 5 2 12 68—98 5
7. Textila Cisnădie

5 2 0 3 80—78 4
8. Metalul Copșa Mică

5 113 62—77 3
9. A.S.A. Sibiu 5 10 4 78—89 2

10. Tehnometâl Timișoara
5 0 14 62-85 1

FEMININ, SERIA

1. ftăpld 5 F f’6 io
2. Progresul 5 . ’pl 8
3. Univ. Iași 5 u- 8
4. Chiui. Buzău 5 3 u 6
5. Voința Buc. 5 1b ?
6. Comerțul C-ța 5 2 0.
7. Constr. Buc, 5 12 2

4.8. Spartac PI. 5 113
9. Știința Bacău 5 0 2 3 29‘

10. Voința Rădăuți 5 0 14

SERIA A n-A

1. Univ. Cluj 5 5 0 0 75—46 10
2—3. Voința Sighișoara

5 3 0 2 65—57 6
2—3. Univ. II Tlm. 5 3 0 2 58-50 6

2 62—57
5.

4

revenit

Jiul Petroșani
5 3 0

Sparta Mediaș
5 3 0 2 52—48

5. liertnagahi Tg. Mureș
5 3 0 2 44—44

7. Constructorul Bala Mare
5 2 0 3 51—54

8. Chim, FăgăraȘ
5 2 0 3 41—54 

B. Oltul Sf. Gheorghe
5 1 0 4 47—61

10. Chimia Victoria
6 0 0 5 37—61

4
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Reflecții după C.M. de scrimă
CE CE NU IȘI VALORIFICĂ FLORETISTELE ATU-URILE ?

JUNIOARE I : 600 m : 
lia Andrei 1:35,8 ; 300 
Sofia Cîmpulungeanu 
60 m: Carmen Ene 
lungime : Florica Roca 
greutate :
14,22 ; JUNIORI I : 300 “m : 
I. Costache 36,7; 200 mg : 
A. MâriheStU Și C. Vasilfe
26.5 ; 1000 m : C. Dima 2:28,8; 
JUNIOARE II : 60 m : V. Si- 
lași și D. Popescu 8,2 ; 300 
m : El. Căpățînă 42,9 ; JU
NIORI II : 1000 m ; E. Nacu 
2:44,6 ; 60 m ; M. Caricataș
7.5 ; 500 ril : V. Sterea 1:09,5; 
înălțime ; C. Cîrstea 1,84 ; 
200 mg : V. Popescu 29,1 ; 
ciocan : C. Nedelea 53,64 ; 
JUNIOARE III : 60 mg î I. 
Șiclovan și M. Stoica 10,2'; 
lungime : E. Personi 4,86 ; 
300 m : M. Drăghici 45,2 ; 
JUNIORI III : 60 mg : G. 
Costache 9,6 ; 200 mg : E Po
pescu 35,8 ; 300 m : C. Be- 
șoiu 40,6. (Z. 1GNIȘCA — an
trenor).

O ciudățenie în actuala edi
ție a carhpidhatiilui de rugby 
pentru juniori : primul meci a 
opus finalistele, de anul tre
cut, echipele Clubului sportiv 
școlar și Școlii sportive nr. 2. 
De data aceasta replica ele
vilor prof. Mariana Lucesscu 
— Șc. sp. 2 — a fost ceva 
mai palidă, ei pierzînd par
tida la un scor categoric: 2i_ 9.

XV-le C.S.S., pregătit da 
antrenorul Cornel Munteanu, 
și-a repetat succesul și în e- 
tapa de duminica trecută, 
cînd a întrecut cu 52—3 for
mația Dinamo. Este scorul 'cel 
mai ridicat înregistrat pînă 
acum. Semn că tinerii rugbyștâ 
ai Clubului sportiv școlar 
pregătesc terenul pentru noi 
izbînzi în campionat, cîștigat 
pentru a 8-a oară de ei. Ori
cum, au pornit-o Cu dreptul...

Steaua a debutat și ea cu 
două victorii, în fața speran
țelor Griviței Roșii (14—5) și 
a Școlii sportive hr. 2, eu 
8—5. Un XV cu o evoluție 
radical îmbunătățită față de 
anul precedent.

Tot cu două vețorii se pre
zintă și Rapid : 52—9 cu Di
namo și. 16—6 cu Progresul. 
O promisiune pentru o com
portare mai aproape de va
loarea lotului și, în perspec
tivă, o urmărire strînsă a li
derului.

în afara dublului eșec al 
rugbyștilor de la Școala spor
tivă nr. 2 surprinde startul 
slab al celor de la Grivița 
Roșie. Iată, duminică, o nouă 
înfrîngere, de data aceasta în 
fața Constructorului, cu 6—3. 
In aceste condiții este greu 
de presupus că tinerii grivi- 
țehi vor mai putea păstra 
contactul cu plutonul fruntaș. 
Mai ales că în etapa viitoare 
vor juca cu XV-le 7 
sportive nr. 2, hotărît sg sto
peze șirul eșecurilor, îhtr-un 
fel, un derby al codașelbr.

încă neconcludentă apariți
ile formațiilor Constructorul 
(deși a cîștigat la Gi-iVi'ța 
Roșie) și Prfjgresui (întrecută 
gtbu dă Rapid). Să ie urmă
rim în continuate...

Școlii

Campionatele mondiale de 
scrimă care au avut, anul 
acesta, în capitala Turciei, o 
gazdă plină de bunăvoință, 
au fost — după cum afirmă 
specialiștii prezenți jh toate 
edițiile din ultitha vreme — 
mai agitate ca hiciodată pînă 
acum. întâlniri extrem de 
echilibrate în cele mai multe 
din confruntările între echipe, 
surprize de mari proporții 
(absență echipei U.R.S.S. diri 
primele patru reprezehtative 
ale lumii la spadă sau chiar 
victoria florStistului Wessel) 
au dat îhtrecerilbr uh carac
ter pasionant, oferind specta
torilor momente de autentic 
suspense.

Ca stil de luptă s-au ma
nifestat, aptoâpe în egală 
măsură, și cel clasies eu fraze 
elegante și clare, dar și stilul 
nou, i-am spune non-confor- 
mist; care urmărește eficien
ța trecînd till mithai peste 
frumusețea spectacolului dar 
ciiiat și peste preVedăriie re
gulamentului. S-a obsei'vat 
acesta tendință la eîțiva 
din floretiștii și îloretistele 
din R. F: a Gerriiâhffei cate 
au tecUrs la adevărate pioh- 
joarib (nti flbșe) și lâ căderi 
pe spate (asemenea celor de 
la Volei).

îndreptîndu-ne atenția 
sprh pi-obele de floretă Viim 
aminti că, așa cum se sconta, 
ele au fost cele ce au

adus din noii medalii 
scrimei noastre: una de ar
gint (echipe-femei) și două 
dfe bronz (echipe-bărbați și 
îndividual-femej). O recoltă • 
mai slabă ea în anii prece
dent cînd trăgătorii noștri 
s-âti înapoiat acasă și cu titlu
rile supreme de campioni 
sau Campioane ale lumii.

îh proba individuală, flore
tiștii hoștri au reușit să a- 
jungă într-o proporție mai 
mare ca pînă acum, în sfer
turile de fihală (Țiu, Mure
șanu și Falb), dar din Cei doi 
semiîinalișli (^iu și Mure
șanu) nici unul nu a putut 
păși pe ultima treaptă, cea a 
finalei. Primul n-a avut stă- 
pînirea de sine necesară, a 
acționat pHpit și dezordonat 
(așa cum nu face de obicei) 
devenind o țihtă ușoară pen
tru floretele adversarilor, 
redutabili fără îndoială dar 
nu de neînvins. Mai grea a 
fost, în semifinale, misiunea 
lui Mureșanu care a evoluat 
în cbtnpaniâ llhor mari ce
lebrități ale floretei ea Wes- 
feel, Wojda, Nbel, Stankovici. 
Handicapat de o întindere 
musculară, Mureșanu a pier
dut asalt după asalt dar ne-a 
Oferit, apoi, în proba pe 
echipe, satisfacția de a vedea 
îh ei uh excCleht realizțitor. 
Pe drumul parcurs de echipa 
hoastrâ spre medalia de 
brbliz, el a ebhlribuit cu 12

victorii, printre care una de
osebit de prețioasă, obținută 
în fața lui Noel, în meciul 
cu Franța, fapt ce ne-a per
mis calificarea în întâlnirea 
pentru Iodurile 3—4.

Este interesant de reținut 
bă, în ceea ce privește efi
ciența generală în acest cam
pionat, Mureșanu și Tiu se 
află la egalitate, ambii re
ușind să realizeze în cele 33 
de asalturi susținute cîte 21 
de victorii. îi urmează Falb 
(18 victorii în 30 de asalturi) 
și Hăukler (16 succese în 28 
de asalturi), ambii buni teh
nicieni dar cu posibilități 
fizice diminuate. Ardeleanu 
a avut o comportare ștearsă 
în turneul individual, pe care 
l-a părăsit îh turul ÎI, par
țial atenuată în întâlnirea cu 
formația Israelului. în total, 
el a susținut 18 asalturi din 
care a cîștigat 11.

în ceea ce-1 privește pe 
campionul mondial al probei, 
vest-germanul Friederich 
Wessel, victoria lui nu ni s-a 
părut concludentă. El are, 
fără îndoială calități, dar suc
cesul său a venit mal mult 
ea un efect al unui joc de 
«conjuncturi favorabile decît 
ca încununarea unei superio
rități certe.

în sectorul feminin al flo
retei — cu toate că am cu
cerit două medalii — am în
cercat totuși gustul amar al

decepției. Prin vîrstă, prin 
calități tehnice și fizice, prin 
capacitatea lor de gîndire, 
reprezentantele noastre pu
teau să ne aducă satisfacții 
mai mari. Ca să nu mai spu
nem că puteau să evite situ
ațiile defavorabile în care 
s-au aflat în meciurile cu e- 
chipele Ungariei și Franței.

Există, indiscutabil, o su
părătoare discrepanță între 
posibilitățile floretistelor noa
stre și realizările lor de la 
Ankara. Iar acestea provin 
dintr-d atitudine ’ de suficien
ță care putea să ne 
ducă la uri eșec pe
nibil. Cei ce s-au ocupat de 
pregătirea lor ne-au mărturi
sit că sportivele nu au lucrat 
cu destulă sîrguință în vede
rea campionatelor mondiale. 
La acest deficit de pregătire 
se adaugă efectul nociv al 
fumatului. Nu pretindem flo
retistelor noastre să renunțe 
complet la fumat, dar măcar 
la antrenamente și în con
cursuri acest lucru sg impune.

Revenind la latura statistică 
a cbmportării 
noastre 
frunte 
Drîmbă 
victorii) 
asalturi ... _____
terina Stahl a susținut 33 de 
asalturi cîștigînd 19. Maria 
Vicol o urmează cu 23 asal
turi și 13 victorii iar Ana 
Pascu încheie plutonul avînd 
22 asalturi și 12 victorii.

întrecerile feminine s-au 
încheiat cu un dublu succes 
al sportivelor sovietice. Sur
prinzător cel al Măriei Go
rohova (un exemplu de lon
gevitate sportivă) și scontat 
cel al echipei care deține o 
omogenitate remarcabilă.

Sebastian BONIFACiU ,

floretistelor 
se constată că în 

s-au situat Ileana 
(37 asalturi — 26 
și Olga Szabo (38 

— 21 victorii). Eca-



să ne apărăm
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Presa greacă acordă

Antrenament cu public ; Feijenoord jace cunoștință cu stadionul U.T.A,

P.A.O.K.-Dinamo București
o mare atenție partidei

ASALT DECISIV PE PATRU FRONTURI

„N-am venit la Pecs
® Doru Popescu — indisponibil ® Nu este sigură utilizarea lui 

Lucescu și Sălceanu
SALONIC, 29 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special).
Cele 30 000 de locuri de care 

dispune stadionul P.A.O.K. vor 
fi, credem, ocupate miercuri 
seara, la ora 20,30 (Saloni
cul are aceeași oră ca și Bucu- 
reștiul), cînd arbitrul italian 
Gonela va fluiera începutul me
ciului dintre P.A.O.K. șl Dina
mo București, din cadrul „Cu
pei europene a tîrgurilor".

Dacă pasionațil fotbalului din 
Salonic nu-șl mai fac prea 
multe iluzii asupra șanselor pe 
care le-ar mai avea echipa lor 
favorită pentru a se califica 
— deși fotbalul este singurul 
domeniu in care se mai pot 
întîmpla ,,minuni’! — el vor 
veni, totuși, în număr mare la 
stadion, în speranța unei re
vanșe, și în dorința de a-1 
vedea pe autorii acelui 5—0 de 
la București și, mal ales, pe 
cei 4 internaționali, Dinu, Du
mitrache, Radu Nunweiller și 
Lucescu, care au participat la 
turneul final al C.M. din Me
xic, contribuind la frumoasa e- 
voluție pe care a avut-o acolo 
echipa națională a României.

Desigur că Cererile de bilete 
ar fi fost Și mal mari, in ciu
da prețurilor destul de pipe
rate (100 de drahme un bilet 
la tribună), dar vremea este 
neobișnuit de răcoroasă. în ul
timele seri, termometrul n-a 
arătat mai mult de 12 grade — 
ceea ce îi va determina, poate, 
pe unii spectatori Șă rămînă a- 
teâsă, mai ales că, In aceeași 
seară, televiziunea greacă'le o- 
feră prilejul de a urmări par
tida din cadrul „Cupei cupelor" 
dintre Chelsea și cealaltă for
mație, cu mulți simpatizanți, 
din Salonic, Aris.

Ziarele din Salonic și Atena 
rezervă spații mari meciului 
de miercuri seara, publicând 
reportaje și fotografii de la 
sosirea echipei Dinamo Bucu
rești. Ele menționează faptul 
că, la Salonic, ă venit și an
trenorul echipei reprezentative 
a României, Angelo Niculescu, 
care urmărește să culeagă di
feri datele necesare, asupra for
mei și posibilităților actuale 
ale internaționalilor de la Di
namo, în preajma meciului Ro
mânia—Finlanda.

_ Ifî atnbele tabere există in
disponibilități, care ridică pro
bleme antrenorilor respectivi în 
alcătuirea formațiilor. Este si
gur, astfel, că Dinamo nu-1 
ya putea utiliza nici un mo
ment pe Doru Popescu, vîrful 
de atac atît de eficace în ul
timul timp, • care se resimte de 
pe urma unei lovituri primite 
în timpul meciului cu C.F.R. 
Timișoara, De asemenea, Lu
cescu și Sălceanu nu oferă Su
ficiente garanții că ar putea 
aborda meciul cu potențialul 
lor fizic cel mal ridicat, după

accidentele suferite. Antreno
rul D. NicușoT hu are, în Ori
ce caz, curajul de a-i trimite 
în teren pe amîndoi, deși la 
antrenamentul de marți ei n-au 
lăsat să se întrevadă nici o 
slăbiciune.

P.A.O.K. se plînge cel 
mult de neparticiparea la

mai 
joc

DINU
Iul Bellis care, fiihd elimi-a lui Bellis care, fiihd elimi

nat de pe teren în întîlnirea 
de la București, va fi simplu 
spectator la acest al doilea 
meci.

Iată cele două formații pro
babile :

P.A.O.K. : Crlstodoulou—Goy- 
naris, Foundoukidis, Kontogior- 
gos, Dramalis, Sarafis, VergoS, 
Aslanidis, Mazurachis, Koudas, 
Paridis.

DINAMO BUCUREȘTI : 
Constantlneseu—Cheran, Stoe- 
nescu, Dinu, Deleanu, Musiățea 
(Sălceanu), R. Nunweiller, Lu- 
cescu (Duju), Dumitrache. Both. 
Haida.

Meciul va fi Condus de o 
brigadă 
vindu-1 
Gonela, 
Antonio

de arbitri italieni, fi
la centru pe Sergio 
iar. la linie pe Țrono 
șl Vacate Salvfidore.

★
In cursul zilei de marți, di- 

namoviștii au efectuat — cu 
autocarul — ițn tur al orașu
lui, oprindu-șe . în mai multe 
locuri, admirind portul, cu 
furnicarul lui de oameni și de 
vapoare, castelul venețian, în 
interiorul căruia se află ruinele 
unul Arc de triumf al lui Marc 
Aureliu și alte vestigii care 
vorbesc despre trecutul înde
părtat al acestui mare și fru
mos oraș din nordul Greciei.

Jack BERARIU

Se așteaptă verdictul in „cazul Oblemenco 
® Trei j'ucâtori pentru tricoul cu nr. 8 
® Spectatori la televizor ai meciului Fetencvaros — Liverpool

PECS, 29 (prin telefon, de la trimisul nostru special).
A trecut o noapte de cînd ne aflăm în această localitate, 

vechi centru industrial al Ungariei. O noapte de binemeri
tată odihnă pentru fotbaliștii Universității Craiova, după 
ofadâitorul drum de la Budapesta la Pecs : aproape 5 ore, 
cu un autobuz, pentru o distanță de... nici 200 de km.

Chiar și antrenorul Șt.
Coldum, inabordabil 
Seară are aeum parcă 
hă thai bună. Ce Vreți 
ieștiul cu năcazurile 
trecut, urmează 
„l’efs", care trebuie pregătit 
cu calm și atenție. Așadar, 
ce va fi miercuri ? încercăm 
să întrezărim cîte ceva, de- 
clanșînd, în holul Hotelului 
Nador, gazda ctaiovehilor, un 
dialog la temă cu Ștefan 
Cbidum,
_ — Aveți, mai ales după Plo
dești, Cîteva serioase proble
me de rezolvat în privința 
formației...

— Antrenamentul de du- 
pă-âmiază îmi va spune da- 
că-1 voi putea folosi pe O- 
blemcnco, care și-a dat ghip
sul jos abia sîmbătă

— Vreun alt Semn de în
trebare ?

— Tricoul cu nr. 8, la care 
candidează Bălan, Niță și 
Dașcu.

— Toți trei valizi. Pentru 
care veți opta în cele din 
urmă ?

— Pentru Bălan. S-a miș
cat mai bine la Ploiești și, 
în plus, vreau să-1 pun ală
turi de Oblemenco, pentru a 
juca cu două vîrfuri de atac 
bătăioase și cu poftă de gol. 
N-am venit aici să ne apă
răm. Jucind pentru un 8—o, 
putem primi gol cînd ne e 
■lumea mai dragă. Trebuie în
să să înscriem și noi,

— Ați văzut echipa din 
Pecs, evoluînd la ea acasă, 
pare-mi-se, cu Csepel. 
impresie v-ă lăsat ?

— Joacă totul pe cartea
victoriei. Este o formație ro
bustă, cu două excepții, ari
pile, ceilalți fotbaliști avînd 
un gabarit și calități fizice 
remarcabile. Echipa se des
fășoară bine în faza de con
strucție a atacului, manlfes- 
tînd predilecție pentru cen
trările înalte, în careu. La 
aceste angajamente „aeriene" 
participa du. _

astă 
o ml- 
: Plo- 
lui a 
acest

Ce

tac. care — prin șocul cu 
mărese să pregătească mingi 
de finalizat pentru coechi
pierii din lihia a doua, pre- 
zenți pe fază pentru orice e- 
Ventualitate.

— Cum v-ați gîndit să con
tracarați o asemenea tactică ?

— Cu Superioritate numeri
că la mijlocul terenului» zo
nă pe care o vom ocupa cu 
4 jucători : Strîmbeanu, Ivan, 
plus cele două aripi Martino- 
vici și Țarălungă. Patru „pis 
toane" care, în funcție de 
fază, vor pendula neobosite 
din 16 în 16. Firește, sarcini
le defensive vor reveni mai 
accentuat mijlocașilor, cele o- 
fensive Iui Martinovici și 
'Țarălungă. Toți patru vor 
trebui insă să-i alimenteze cu 
baloane Utilizabile pe Oble- 
menco și Bălan, avanpostu
rile noastre de șoc. Iată „11“ 
lo nostru probabil: PÎLcA 
— NICULteSCU, MINCA, 
DESELNICU, BITLAN.
STiltMBteANU, LV AN, MAR- 
TINbVlCI, BALAN, OBLE- 
MENCO, ȚARALUNGA.

Trecînd la formația gazdă, 
puține elemente noi față de 
cele cunoscute. Ahtrenorul 
Mlhaly Czibulka nu și-a de
finitivat încă „ll“-le. Este în
să foarte probabil să recurgă 
la aceiași jucători utilizați în 
ultima partidă de campionat, 
cu Salgotarjan, adică la : 
RAPP — HERNADI, MAU
RER, KONRAb I, KINCSES 
II, KOCSIS, DAKA, BER- 
CSBI, MATHE, TOTH, DU
NA!

Alte elemente notate tele
grafic • marți seară fotbaliș
tii ctaioveni vor urmări pe 
micul ecran partidă Fcrenis 
varos — Liverpool, progra
mată în „Cupa europeană a 
tîrgurilor". Meciul Pecs Dozsa 
—■ Universitatea Craiova va 
fi condus de o brigadă de 
arbitri austrieci, avîndU-1 la 
centru pe Fercher. Cele 20 000 
de bilete, care au fost puse 
îh vîhzare, s-au și epiiizat.

(Urmare din pag. 1)

Happel studiază poziția față 
de soare la acea oră, direc
ția vîntului, lățimea barelor 
porților, grosimea gazonului. 
Dispune schimbarea cram- 
poanelor. Și apoi, în trening, 
cot la cot eu jucătorii, se 
supune durității antreha-

meniului. Un absent — 
Kindvali. Iată că apare și 
el, alături de masor, cu care 
execută un program aparte. 
Va juca Kindvali ? La aceas
tă oră nici Happel nu știe. 
Fotoreporterii, ziariștii (a- 
proape 30 numai olandezi) 
saU Curioșii strînși în tribu
ne urmăresc cavalcada miș

cărilor acestor campioni 
mondiali veniți la Arad.

Dintr-un colț de tribună, 
nevăzut, antrenorul N. Du
mitrescu mai privește o dată 
la acești 
care vor 
nu strica 
obținută 
tinentală...

temuți adversari 
face totul pentru a 
strălucitoarea firmă 
în finala întercon-

U.T.A ÎN ANTICAMERA CELEBRITĂȚII
Jucătorii U.T.A.-ei și-au pe

trecut ultimele zile și ore 
dinaintea partidei cu Feije
noord într-un loc știut de 
foarte puțină lutne, rămas 
pîhă la urmă necunoscut zia
riștilor olandezi, care l-au 
căutat cu asiduitatea unor de
tectivi particulari.

Jucătorii U.T.A.-ei au vrut 
liniște. Liniștea aceea necesa- 
să înaintea rharilor încercări. 
Fiecare a urmărit să se izo
leze, să rămîhă cu sine, să-și 
fortifice hotărîrea și să ajun
gă la acel grad de concentra
re interioară născător de 
energii, altfel ihdtilizabile.

Jucătorii U.T.A.-ei sînt în 
preajma unui moment dintr- 
acelea pe care nu mulți oa
meni au șansa să le trăias
că. Dificil pînă la paroxism, 
dar superb prin unicitate, 
prin grandoare sportivă și 
gloria pe care o promit.

Jucătorii U.T.A.-ei au ari 
un strat de calm exterior care 
place nespus tocmai pentru că 
sub el neliniștea1 și ambițiile 
curg furtunos, ca două fluvii 
fără sfîrșit.

Jucătorii U.T.A.-ei par să 
fi uitât că miercuri vor avea 
prilejul să smulgă laurii de 
pe fruntea Cavalerilor de 
Feijenoord. Sperăm să-și 
amintească despre acest lu
cru abia după ce-1 'tor fi să- 
vîrșit.

Jucătorii U.T.A.-ei au dor
mit astă-noapte pe saltele de 
vis, țesute din gîndurile bune 
ale multor milioane de oameni 
de dincoace și de dincolo de 
Cahpați, din toate adîncimile 
țării.

Nimeni nu poate ști cum se 
va termina. Happel a făcut 
declarații puțin arogante, dar 
noi ne gîhdim Că el a ur
mărit să alunge astfel pasă
rea fricii care-i ținea în ghea
re sufletul, și tocinai de aceea 
îi acordăm circumstanțe ate
nuante. Nimeni nu poate ști 
cum se va termina, dar sîn- 
tem în stare să pariefri pe 
orice că jucătorii U.T.A.-ei

vor lupta pînă la uîtima mo
leculă de putere.

Pînă acum, jucătorii U.T.A.- 
ei au realizat deja o perfor
manță stupefiantă. Încă un 
ceas și jumătate de ridicare 
peste sine și fiecare dintre 
ei, și toți laolaltă, 
corona ți miercuri 
șuvițe din parul 
toamnei.

■Și fiindcă n.c-au

vor fi în- 
seară cu 
auriu al

adus sub 
boita unui astfel de moment,' 
jucătorii U.T.AAei trebuie să 
știe că stima noastră nu le 
va lipsi chiar dacă, cu toată 
dăruirea lor, nu vor ajunge 
pînă la Urmă în 'brațele vic
toriei.

ARADU.T.
Gornea (1)

Bifau (2) Lerefer (3) Pojoni 4)

Domitlc (6) PefescU (7)

Agente (9) Dembrovschi (10) 
(Sima)

Brtfșovsdii (5) 
(Calinin) 

Cdlinin (8) 
(Axente) 

Dumitrescu fii)
1,

Arbitri : FERDINAND BIVERSI — la tfeitfro — PETER 
KLAUSE Și WALTER ENGEL (R.F. a Germaniei).

Mouliin (11) v. Hanegem (10) Kindvali (9) Wery (8)
(v. Daele)

Jansen (7) Hasil (6)
v. Duivenbode (5) Laseroms (4) Isrtiel (31 fîomein (21 

TreijTel (î)
FEIJENOORD

Gheorghe NICOLAESCU
IIDoar o minime ne-ar putea elimina!''
(Urmare din pag. 1)

ADEVĂRURI SUBLIME
PRACTICI INEXISTENTE...

I ară.
I i pereg. 
' nentale 
nume <■ • 
rnnde 
deși 
ves, 
vjy
’’'WT orbim mereu despre ne- 

V cesitatea unei concepții
’ moderne în fotbal. Ea

a fost pusă chiar într-o 
ecuație devenită, de cîtva timp, 
axiomatică i „joc colectiv, 
constructiv, dinamic, elastic, 
echilibrat, purtat în spirit 
ofensiv". Tot atîtea adevăruri 
— de-a dreptul sublime, cum 
ar spune Cafavencu — dar 
care nu-și găsesc de loc cores
pondențe directe tn realitatea 
de pe terenul gazonat al sta
dioanelor noastre.

Putem vedea, astfel; cum 
condiția esențială a jocului 
colectiv este transformată în 
acțiuni haotice sau atît de 
alambicate, îneît ajung să ani
hileze total legătura dintre 
compartimente, să fraefioneze 
pînă la fărîmifare colaborarea 
jucătorilor, iar pasele — pri
ma carte de vizită a jocului 
combinativ — să nimerească 
cu precizie numai la adver
sar... Exemplificările de ri
goare sînt mult prea numeroa
se chiar pentru cea de a V-a 
etapă a diviziei A...

Cît despre jocul constructiv, 
putem spune că el a ajuns a 

• fi echivalent cu pasele pe „me
tru pătrat", cu temporizarea 
nedorită Ia mijlocul terenului, 
tocmai unde e nevoie de o 
fulgerătoare distribuire a ba- 
loanelcr în adîncime și spre 
aripi. Iar apărarea obișnuiește 
să respingă mingile la întîm- 
plare, deși jocul constructiv

cere să li se imprime o adre
să precisă, la coechipierul de- 
marcat și cel mai bine plasat.

Tn continuare, să vedem 
cum este înțeles, de echipele 
noastre, jocul dinarhic? In lo
cul mișcării permanente, gîn- 
dife, pe toi timpul celor 90 de 
minute ale unei partide, întîl- 
nim o goană oarbă a jucăto
rilor, frînări frecvente ale jocu
lui de către „cărăușii" ihve- 
terați, sau de amatorii dri
blingului prelungit pînă la

exasperare șl pînă la... pier
derea mingii. Este ignorat ast
fel un adevăr aparent para
doxal: „cu cît un jucător ține 
mai puțin mingea, cu atît echi
pa sa stăpînește mai mult 
jocul".

Cealaltă cerință a fotbalu
lui modern — iocul dinamic — 
impune, de pildă, accelerarea 
ritmului pe măsură ce atacul 
se apropie de poarta adver
să. Dar, nu știm cum se face 
că tocmai asemenea faze deci
sive se împotmolesc în ra- 
lenti-uri neoportune, exprimate 
prin întoarceri inutile, prin 
pase laterale sau chiar îna
poi, care, în loc să ducă min
gea spre suprafața de

deapsă a fechipăi adverse, o 
întorc adeseori pînă la por
tarul proptiu...

A pune sub lupă și felul 
cum se exprimă pe teren ce
lelalte caracteristici ale fotba
lului modern — jocul elastic, 
echilibrat, dus în spirit ofen
siv — ar însemna să reedităm 
aceeași celebră tiradă carage- 
lească, amintită la începutul 
analizei noastre... Totuși, nu 
putem încheia fără a vorbi 
despre o mai veche tară a 
echipelor din toate eșaloanele: 
așa-zistul joc bărbătesc, luat 
acum drept argument pentru 
„intrările" neiertătoare la om, 
pentru atacurile care înseamnă 
tot atîtea atentate directe la 
integritatea corporală a jucă
torilor.

Tn final, nu putem uita că 
s-au înregistrat și unele excep
ții fericite : de pildă, jocul re
velator al Politehnicii ieșene. 
Aceiași interpreți, amenințați 
anul trecut să plece în divizia 
B, au reușit, acum, prin ino
cularea unei idei clare de joc, 
să ajungă în fruntea clasamen
tului primei divizii a fotbalului 
nostru. Tendințe meritorii au 
mai vădit în ultima etapă și 
Dinamo București, U.T.A., F. C. 
Argeș, Farul și Jiul.

Antrenorii noștri ar trebui să 
facă totul pehtru ca echipele 
noăstre să traducă în viață 
adevărurile fotbalului modern.

CONCURS SPECIAL PRONOEXPRES

STEAUA-KARPATÎ
(Urmare din pag. I)

va constitui cel mai mare tyw 
din cariera dv. ?

— Atn avut atîtea eșecuri 
și atîtea succese în viața mea 
Incit e greu să mă decid care

atu-ul victoriei de la Lvov, 
terenul propriu și spectatorii. 
Promitem să ne calificăm, dar 
să desfășurăm și un fotbal de 
calitate".

După antrenament, Steaua 
s-a înapoiat la Săftica, locul 
unde și-a stabilit sediul pînă 
la jocul de azi. Aseară; opt 
dintre jucătorii ei au venit 
din nou în Capitală și au luat 
parte la cursurile de la Li
ceul seral pe care-1 
ceilalți au

AZI, LA RADIO...
De la ORA 14,25 : Re

priza a Il-a a meciului 
Steaua—Karpatî Lvov ; în- 
tîlnirea de fotbal U.T.A.— 
Feijenoord Rotterdam.

vizionat
★

au făcut 
tur al

urmează, 
un film.

cu auto- 
orașului 
jucătorii

Administrația de Stat LOTO- 
PRONOSPORT organizează 
pentru 7 octombrie a.c. un 
concurs special PRONOEXPRES 
concurs care se va desfășura 
după o nouă formulă tehnică 
extrem de avantajoasă pentru 
participSnți și CU o bogată lis
tă de premii.

Incepînd cu concursul special 
Pronoexpres din *7 octombrie 
Și în continuare la toate con- 

. cursurile obișnuite se vor efec
tua două extrageri astfel :

EXTRAGEREA I de 6 nu
mere diferite din 45 și EX- 

’ TRAGEREA a Il-a (In conti
nuarea primei) de 5 numere 
diferite din cele 39 rămase în 
urnă după efectuarea extrage
rii I, putîndu-se obține premii

cu numere câștigătoare din am
bele extrageri.

Se atribuie premii cu nu
mere câștigătoare la extragerea
I, la extragerea a Il-a și la 
ambele extrageri. în total se 
atribuie premii de valoare fi
xă și variabilă pe 12 categorii.

Concursul special Pronoex
pres din 7 octombrie atribuie 
în afara premiilor amintite mai 
sus : autoturisme DACIA 1300, 
MOSKVICI 408 cu 4 faruri și 
radio, MOSKVICI 408 Cu 
sferie 412, DACIA 1100 
2700 lei), ------- ---------
(plus 8400 lei), FI AT 850
II. 900 lei).

Se mai pot eîȘtiga prfiinil 
fixe în numerar îh valoare de 
5.000 lei, 2.500 lei, 1.000 lei, 500

După ce 
carul un .
Bucbrești, la ora 12 
de Ia Karpatî au apărut pe 
gazonul stadionului Republi
cii unde va avea loc meciul 
de azi. 60 de minute de an

trenament : alergare ușoară, 
conduceri de balon și șuturi 
la poartă. Unii dintre cei 17 
membri ai lotului au demon
strat o forță deosebită în 
șuturi, cărora portarul Vaida 
le făcea față cu dificultate.

★
.. .Pregătirile s-au încheiat. 

In cele două tabere s-au pus 
Ia punct ultimele amănunte 
tehnico-tactice. Formațiile 
care vor începe meciul sînt 
cunoscute de ieri și ele aș
teaptă primul fluier al arbi
trului Mennig.

★
Reamintim că partida retur 

din cadrul „Cupei cupelor" 
dintre Steaua și Karpatî Lvov 
are loc azi pe stadionul Re
publicii, de la ora 13,30.

...Șl PE MICUL ECRAN
ORA 15,10 : transmisiu

ne directă de la Arad a 
meciului U.T.A. 
noord 
„Cupa 
peni".

ORA 
Karpatî Lvov partidă din 
„Cupa cupelor" (repriza a 
ii-a). înregistrare.

ERNST HAPPEL răspunde zia
riștilor.

Feije-
Rotterdam din 

campionilor euro-

23,00 : Steaua—

a fost cel ihaî strălucit sau cel 
ma’ trist dintre ele. Echipa 
mea e atît de puternică. în- 
cît numai dacă se va întîmpla 
o minune vom fi eliminați.

— Nu credeți în minuni, 
domnule Happel ?

— Ba da. Știu că există cele 
opt minuni ale lumii.

— Miercuri e posibil s-o cu
noașteți și pe a noua.

— Nu, sînt mulțumit cu 
cele opt.

— Aveți jucători •iiccuben-
— Kindvali este' rănit:

ști ti dă că va putea să j oace. 
Deocamdată nuftiai opt jucă
tori sînt siguri pentru partida 
de la Arad. Dar, pînă la înce
perea meciului, mă voi edifica 
în întregime,

— De cînd U.T.A. și Feije
noord au un destin comun, ați 
avut opinii foarte contradicto
rii despre echipa română. Ce 
credeți despre ea acum ?

— impresia mea definitivă 
despre U.T.A. rămîne cea de 
la Rotterdam. Acolo, formația 
dv. a știut să se apere formi
dabil. Orice echipă care evo
luează în deplasare, mai ales 
în față unui advershr atît de 
puternic ca Feijenoord, este 
obligată să joace defensiv. 
U.T.A. a înțeles acest lucru șî 
l-a făcut foarte bine. Pentru 
multe considerente, o socot o 
echipă modernă, la curent cu 
principiile fotbalului actual.

ISRAEL: „Meciul de la Arad va fi la fel 
de dificil ca cel de la Buenos Aires“

— Ce ați constatat din con
fruntarea directă cu jucătorii 
și echipa din Arad ?

— E o formație foarte omo
genă, bine sudată, tenace. 
Dembrovscln mi s-a părut a 
fi înaintașul cel mâi primej
dios. Noi am ratai foarte mul
te ocazii, poate pentru faptul 
că Feijenoord a utilizat o echi
pă cu mulți jucători schimbați.

— Cind e mai 
mația dv„ cînd 
contraatacă, sau 
să fie mereu in

puternică for- 
se apără și 
cînd preferă 

ofensivă ?

— Linia noastră de atac e 
mai valoroasă decît apărarea. 
Vom opta, deci, pentru ofen
sivă. Nu vom încerca să ne a- 
părăm cuib â făcut tj.T.A. Vom 
ține puțini jucători în liniile 
dinapoi. Cei mai mulți vor mer
ge spre poarta lui Gornea.

— CUM vi se pare meciul 
de miercuri în comparație cu 
cel de la ’Buenos Aires. cU 
Estudiantes, din cadrul „Cupei 
intercontinentale" ?

— Cred că va fi Ia fel de 
dificil.

SOLIDARI
ÎN FAȚA
MARELUI
EXAMEN

LA 7 OCTOMBRIE

SKODA 1000

FORMULĂ TEHNICĂ

VIRGIL ECONOMU

DUPĂ 0 NOUA

poate 
lei, 8

caro- 
(plus 
M.B. 
(plus

DIN 27 SEP- 
1970

(13 rezultate)
38.957 lei, 3

lei vă dau posibilitatea de a 
participa la toate extragerile. 
Mai multe bilete, mai multe 
șanse de cîștig.
PREMIILE CONCUftSULUÎ PRO
NOSPORT NR. 39 ~ *-----

TEMBRIE
CATEGORIA ț':

1 variantă (25%) a ao.aor iei, 
variante (10%) a cite 15.583 lei.

CAtEGORIA a it-a : (12, rezul
tate) 58,65 variante a 1.772 141.

CATEGORIA a iri-a : (11 re
zultate) 690,75 variante a 223 lei.

Stadionul Ghencea. lata o secvenjă de la antrenamentul efectuat ieri de fotbaliștii
Steaua, fQțp ; Y, BAGEAQ

lei etc., precum și premii iii 
numerar de valoare variabilă.

La acest concurs se 
participa pe bilete de 3 
lei șl 15 lei.

Reamintim că biletele de 15 
lei vă dau posibilitatea

Survolînd Aradul fotba
liștii de la Universitatea 
Craiova au trimis jucători
lor de la U.T.A. următoarea 
telegramă: „In drum spre ora
șul Pecs, unde vom susține 
meciul retur în C.E.T., zbu- 
rînd deasupra Aradului, gîn
durile noastre se îndreaptă 
spre voi, jucători de la 
U.T.A., dragi colegi de în
trecere și prieteni. înaintea 
marelui joc cu campioana 
lumii, vă dorim succes de
plin pentru prestigiul fot
balului românesc !“

Semnează: jucătorii, an
trenorii și conducătorii echi
pei Universitatea Craidvă.

0 nouă verificare 
olimpicilor

După cum ne înștiințează 
antrenorul prim al reprezen
tativei olimpice de fotbal, 
Valentin Stănescu, lotul pe 
care îl are în pregătire se Va 
reuni din nOu la București
— pentru o perioadă de 3 zile
— lâ datâ de 19 octombrie.

La 21 octombrie, „olimpicii" 
vor susține o partidă de ve
rificare la T rgoviște, îh com
pania divizionarei B din lo
calitate, Metalul,



Convorbire cu prof. ION GUDJU, vicepreședinte al F. R. Șah

ÎNTRECERI ȘAHISTE
RETROSPECTIVELE SUPREMEI

VOR JUCA LA
i

SI POLONEZI

BUCUREȘTI

HOCHEIȘTII SUEDEZI

in lume
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CAMPIONATELE MONDIALE DE VOLEI

bucurie și amărăciune
ÎN TABĂRA ROMÂNĂ

Moment solemn la închiderea celei de-a XlX-a Olimpiade Președintele R.I.G.,
GUSTAV HEINEMANN, prezintă medaliile de argint echipierilor Ungariei. Același loc doi il

................ maghiari și în preliminarii, in urma României...ocupaseră șahiștii

Luni seara, s-a înapoiat 
de la Siegen (R.F. a Ger
maniei) delegația României, 
participantă la cea de a 
XlX-a ediție a Olimpiadei 
de șah. Echipa română a 
ocupat, după cum se știe, 
locul zece în primul turneu 
final al marii întreceri Șa
histe, menținîndu-se deci în

eșalonul fruntaș al acestei 
discipline. De asemenea, 
prin cei doi delegați ai săi, 
Cornel Pacoste, președintele 
F.R.Ș. și prof. Ion Gudju, 
membru fondator al F.I.D.E. 
țara noastră' a fost repre
zentată și la cel de-al 41-lea 
Congres al Federației In
ternaționale de Șah.

La sosirea în Capitală a 
solilor șahului românesc, am 
avut prilejul să stăm de vor
bă cu profesorul Gudju, care 
ne-a împărtășit o serie de im
presii de la importantele re
uniuni la care a luat parte. 
Prima întrebare pusă interlo
cutorului nostru :— Cum a decurs întrece

rea pentru titlul suprem pe 
echipe al șahului?

— A fost o manifestare, 
cred, fără precedent în analele 
competițiilor șahiste — ne-a 
răspuns d-sa. 360 de jucători, 
in rîndul celor 60 de echipe 
•participante — cu antrenori și 
secundanți aproape 600 de per
sonalități ale șahului — au fost 
reuniți la acest turneu-gigant, 
desfășurat în condiții optime. 
A cîștigat din nou echipa U- 
niunii Sovietice, victorie scon
tată dar mai puțin netă ca în 
edițiile precedente. Să preci
zăm că mal bine de jumătate 
din desfășurarea turneului fi
nal a stat sub semnul incerti
tudinilor pentru primul 
care se situase echipa 
riel,' adevărată revelație 
Umpiadei. într-un finiș 
strîns, echipa sovietică 
nă cu numai un punct 
față de maghiari, ceea ce este, 
desigur, o surpriză.

— Ce ne puteți spune 
despre echipa noastră ?

— Jucătorii noștri rămîn în 
rîndul Analiștilor, deci al ce
lor mal buni. Aceasta — pen
tru condițiile deosebite în care 
a decurs întrecerea — consti
tuie în sine o performanță, Tre- 

privințe, întrecerea de la 
Siegen a fost excelent orga
nizată, consider totuși că pro
gramul de joc s-a dovedit mult 
prea încărcat, 
unele formații. Anume, pe a- 
celea care nu beneficiau de 
șase sau cel puțin cinci echi
pieri de forță egală. Echipa 
română, care a fost repartizată 
în cea mai dificilă grupă pre
liminară — cinci echipe can
didau cu șanse apropiate la ca
lificare : UNGARIA, ROMA
NIA, DANEMARCA, SUEDIA, 
FILIP1NE — a trebuit să de
pună eforturi considerabile 
pentru a-.și cîștigă locul în fi
nală. Ea A REUȘIT ACEASTA, 
mai mult chiar, a obținut pri
mul Ioe în grupă, ÎNAINTEA 
UNGARIEI, dar este adevărat 
că jucătorii noștri intrau în 
turneul final aproape epuizați, 
ceea ce s-a adeverit atunci 
cînd a fost nevoie, totuși, să 
se apeleze și la echipierii de 
rezervă.

loc, pe
Unga-

i a O- 
foarte 
termi-

: avans

dezavantaj înd

— Cine s-a remarcat?
— Cele mai bune rezultate, 

din echipa noastră, le-au ob
ținut cei de la primele două 
mese și anume : Florin Gheor
ghiu 11 puncte din 19 partide, 
iar Victor Ciocîltea ceva mai 
mult — ll‘A. Rezultatul lui 
Gheorghiu este în special re
marcabil, în fața tuturor pri
milor echipieri. Șase victorii, 
față de numai trei partide pier
dute, iar restul remize, este 
un scor excelent. A remizat 
cu Fischer, Iar la Larsen a 
pierdut o poziție net superi
oară (o figură în plus) doar în 
criză de timp. In ansamblul 
competiției, la prima masă, 
campionul mondial Boris Spas
ski întrece cu jumătate de 
punct — și o victorie directă 
— pe principalul său rival 
Bobby Fischer.

— Știu că Ia Siegen • fost 
și sediu] lucrărilor Congre
sului F.I.D.E., care a adop
tat o serie de hotărîrl de
osebit de importante. Ce 
ne-ați putea spune la acest 
subiect ?

— In primul rînd, să pre
cizez rezultatele alegerilor în 
sinul conducerii acestui for — 
continuă interlocutorul nostru. 
Noul președinte’ este dr. Max 
Euwe (Olanda), 
pion 
mită cu satisfacție unanimă. 
De asemenea, cu aclamații a 
fost acceptată numirea ca.pre
ședinte de onoare a lui Folke 
Rogard (Suedia), fostul preșe- 
AinL»„-a‘inuiu nostru să pre
cizăm că România este și ea 
reprezentată în acest for in
ternațional prin prof. I. Gudju, 
membru al comisiilor de cla
sificări și reguli de joc, ca și 
prin antrenorul S. Samarian, 
delegat în comisia de șah fe
minin. Deci, 
ponderii pe 
noastră în 
mondială.

pinnate mondiale care se adre
sează tineretului sînt astfel 
programate: CEL DE JUNI
ORI IN CUBA, iar UNIVER
SITARELE IN PORTO RICO. 
O altă decizie interesantă, pri
vește participarea lui Bobby 
Fischer la turneul interzonal. 
S-a admis în principiu aceas
ta, cu condiția ca federația 
de șah din S.U.A. să-l inte
greze lotului de 3 partieipanți 
americani. Deci, o soluție de 
compromis.

Pentru Ia urmă, prof. I. Gud
ju păstrase o veste care va 
avea darul să bucure pe iu
bitorii noștri de șah :

— TREI ROMANCE
PRIMIT TITLUL DE MAES- 
TRA INTERNAȚIONALA ȘI 
ANUME GERTRUDE BAUM- 
STARCK, RODICA REICHER, 
SUZANA MAKKAI. De ase
menea, în rîndul arbitrilor in
ternaționali au fost primiți ar
bitrii noștri ANGHEL MATEI 
și TEODOR NICOARA.

Să le urăm tuturor succese 
și pe mai departe !

Sezonul international de 
hochei pe gheața din țara 
noastră se va inaugura la 
21 noiembrie cu desfășura
rea meciului dintre echipele 
României și Poloniei. Jocul 
se va desfășura pe pati
noarul artificial din parcul 
„23 August". Cele două e- 
chipe se vor întîlni ji doua 
zi în partidă revanșă. La 17 
și 19 decembrie, în Capi
tală va avea loc dubla în- 
tîlnire România — Suedia. 
Echipa cehoslovacă SKL 
Brno va evolua în zilele de 
26 și 27 decembrie la Bucu
rești. Cele două meciuri a- 
micale Iugoslavia — Româ
nia sînt programate fa 12 
și 13 ianuarie la Ljubljana 
Tradifionala competiție 
„Cupa orașului București" 
se va disputa între 28 și 31 
decembrie.

CONCURSUL ATLETIC
DE LA BARCELONA

AU

Vlad UDRIȘTE

în ziua a doua a concursului in
ternațional de atletism de la 
Barcelona, sportivul spaniol An
tonio Sarria a cîștigat proba de 
400 m cu timidul de 46,9. In pro
ba de 400 m garduri, pe primul 
loc s-a clâsat americanul Wayne 
Collet, cronometrat în 51,7, iar 
compatriotul său Michel Bowers 
a ocupat primul loc în proba de 
săritură în înălțime cu 2,11 m. 
Atleta austriacă Maria Sikora a 
terminat învingătoare în cursa de 
400 m cu 53,3. Alte rezultate : 
masculin : 1500 m : Thumk (R. F. 
a Germaniei) 3:48,8; triplusal-,: 
Perez (Cuba) 15,90 m ; feminin : 
săritura In lungime : T. White 
(S.U.A.) — 5.82 m.

fostul cam-
mondial, alegere pri-

o recunoaștere a 
care o are (ara 
mișcarea

— Ce alte decizii 
adoptate 1

șahiști

au fost

intere-

interzonal fe- 
eîntem direct 
două șahiste 

va mai fi or

— Cred că cele mai 
sânte sînt acelea privind ca
lendarul viitoarelor mari com
petiții. Turneul 
minim în care 
interesați avînd 
in întrecere, nu
ganizat de Iugoslavia, ci ur
mează să fie preluat de fede
rația de specialitate din Po
lonia. Datele de desfășurare nu 
sînt încă fixate., Interzonalul 
masculin are Ioc anul viitor 
în Spania, iar cele două cam-

VEDETA SĂPTĂMÎNII

TIBOR PEZSA

FIȘA PERSONALA

Născut tn anul 
1935.

Greutate: 90 kg; 
înălțime: 1,90 m.

Profesor de ' edu
cație fizică.

Campion olimpic 
la sabie în 1964 
(Tokio); Medalia de 
argint la C.M. din 
1966 (Moscova) ; 
medalii de bronz la 
C.M. din 1967 (Mont
real) și la J.O. din 
1968 (Mexico).
A participat tn 

ultimii ani la dife
rite concursuri in
ternaționale de am
ploare : C.C.E.,
Trofeul Martini ‘ș.a.

O victorie a voinței
SOFIA, 29 (prin telex, de la 

corespondentul nostru).
Ora tîrzie la care a luat sfiijlt 

meciul, disputat luni seara între 
formațiile nOMANIEI și U.R.S.S., 
nu ne-a dat posibilitatea Șă tă 
oferim amănunte asupra desfă
șurării partidei încheiată cu 
Inimoasa șl meritata victorie a 
voleibaliștilor români. Revenind, 
reamintim mal întli scorul : 3—2 
(8, 16, -11, —4, 7), care reflectă 
fidel aspectul celor 113 minute 
de joc efectiv. Am văzut în pri
mele două seturi și in cel decisiv 
echipa României evoluînd la ni
velul anilor ei de glorie. Joo 
variat la fileu, blocaj eficace, a- 
părare bine organizată pe ambele 
linii, — iată factorii ce au deter
minat succesul echipei române, 
aplaudat Îndelung nu numai de 
grupul de turiști veniți prin 
O.N.T., ci și de cei 3 000 de spec
tatori prezenți la prima surpriză 
a finalelor.

Iată un scurt „film" al nieclu- 
lui. Primul punct îl marchează 
voleibaliștii români, dar pîna M 
5—5 tabela de marcaj indică de 4 
ori egalitate. De aici echipa ro
mână pune stăpînire pe Joc, con
duce tot timpul detașat și ciștiga 
cu 15—8. Mal disputat a fost se
tul secund. Scorul evoluează 
strîns, dar după 9-9, sînt folosite 
variate procedee tehnice, și vo
leibaliștii români reușesc să se 
distanțeze : 13—9, 14—10. Șovi®"
ticii au o puternică revenire și 
egalează, după care are loc un 
prelungit schimb de servicii. Ro 
mânii preiau conducerea, dar 
Stamate trage pripit afară. Ad
versarii egalează la 15 și la io. 
după care blocajul format <le 
Drăgan și Schreiber aduce un 
nou punct, iar lovitura de atac 
a lui Udiștcanu decide soarta 
setului : 18-16. In cel următor 
echipa română nu mai acționea
ză la nivelul de pînă acum. Vo
leibaliștii sovietici tși găsesc ca
dența, profită de greșelile adver
sarilor și cîștigă la 11. El Își 
adjudecă și setul 4, datorită blo
cajului care funcționează aproape 
ireproșabil. In ultima parte a 
meciului românii deschid scorul, 
dar sovieticii realizează o serie

de 4 puncte. In continuare tabela 
de marcaj indică de trei ori ega
litate : 4—4, 5—5, 6—6. Încurajați 
frenetic de public, românii joacă 
ca la începutul meciului, înscriu 
punct după punct și cîștigă de
tașat (la 7). îmbrățișările nu mal

contenesc. Iată autorii victoriei 1 
DRAGAN (Oros), UDIȘTfiANU 
(Duducluc), BARTA (Tirllci), 
Schreiber (Iorga), Stamate (Ca- 
dol), CBEȚU (Rauch).

Toma HRISTOV

DEGRINGOLADA ÎN JOCUL 
ECHIPEI FEMININE 
SE ACCENTUEAZĂ

VARNA, 29 (prin telefon de
Ia trimisul nostru special).

Din tot ceea ce se spera Ia
acest campionat mondial fe
minin nu a mai rămas nimic.

antrenorilor, care au creat mai 
degrabă derută decît 
brare în momentele 
prin schimbări de-a 
neinspirate. De pildă,

reechtti- 
diflcîle, 
dreptul 

în setul

FOTBAL O FOTBAL • FOTBAL

FIȘIER

CUPEIE EUROPENE
Astăzi, se desfășoară meciurile retur din prima manșă a Cupelor. europene la 

După ce âm publicat programul Cupei europene a tîrgunlor, iată situația Ia zi 
campionilor europeni șl Cupa cupelor. In pa ranteze scorurile din prima manșă.

CUPA CUPELOR
campionilor europeni și Cupa cupelor. In

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

F.C. Basel — Spartak Moscova (2—3)
F.C. Carl Zeiss Jena — Fenerbahce (4-0)
Rosenborg (Norvegia) — Standard Liego (0-2) 
Florlana (Malta) — Sporting Lisabona (»—.») 
Boidklub (Danemarca) — Slovan Bratislava^

U.T.A. — Fcijenoord Rotterdam 
Keflavik (Islanda) — Everton 
Ajax Amsterdam — Nandorl Tirana 
Legia Varșovia — LF.K. Găteborg 
F.C. Austria — Atletico Madrid 
Steaua roșie Belgrad — Ujpestl Dozsa 
St. Etienne — U.S.. Cagliari __
KPV Kokkolo .—„vase Luxemburg — Panathinaikos 
Glentoran Belfast — Wattertord (Irlanda)

(1-2) 
<i-i) 
(2-6) 
(2-2) 
(4-0) 
(0-2) 
(0-2) 
(« 
(1-2) 

_________________ __________  ________ (1-3) 
Borussia Mfinchengladbach — EPA (Cipru) 6—0,

10—0 (prima s-a calificat în turul ai doilea).

PENTRU AGENDA DV.:

în
fotbal. 

Cupa

SOFIA (masculin)
CLASAMENT

Belgia — Polonia 
Cehoslovacia — Japonia 
Bulgaria — U.R.S.S. 
România — R.D.G.

1. R.D.G.
2. Bulgaria
3. Japonia
4. U.R.S.S.
5. România
6. Cehoslovacia
7. Polonia
8. Belgia

o 12: 4
2
2
2
2
4
4

JAMBOL : iugoslavia — R.P. Mongolă 8—0, Ungaria —JAMBOL : iugoslavia — R.P. Mongolă 3—0, Ungaria — Cuba 
3—2, R.P.D. Coreeană — Italia 3—2, Brazilia — Olanda 3—2 (locu
rile 9—16) ; Finlanda — Guineea 3—0, Franța — Tunisia 3—1, Iran 
Venezuela 3—0, S.U.A. — Israel 3—0 (locurile 17—24).

VARNA (feminin)
AZI CLASAMENT

România — U.R.S.S. 
Cehoslovacia — Cuba
Bulgaria — R.P.D. Coreeană 
Ungaria — Japonia

1. U.R.S.S.
2.
3.
4.

Japonia 
Bulgaria 
R.P.D. 
Coreeană 
Ungaria

6. România
7. Cehoslovacia
8. Cuba

4 4 0 12: 1 8
4 3 1 10: 4 7 '
4 3 1 10: I 7

5.
4
4
4
4
4

2
2
1
1
0

2 
a
3
3
4

6
6
5
5
4

BURGAS •: S.U.A. — Olanda 3-2, Brazilia — R.P.
Polonia — R.D.G. 3—o Cocurile 9—16).

Mongolă B—lj

Manchester City — Lienfild Belfast 
Benfica Lisabona — Olimpia Ljubljana 
Chelsea — Aris Salonic
Peroposikos (Cipru) — Cardiff City 
Real Madrid — Hibernians (Malta) 
F.C. Brugo — Kickers Offenbach 
A.C. Bologna — Vorwărts Berlin 
Steaua București — Karpatî Lvov 
Hakka (Finlanda) — Ț.S.K.A. Sofia 
Honved Bp. — F.C. Aberdeen 
F.C. Nantes — Stromgoset (Norv.) 
Gornik Zabrze — Aalborg (Danemarca) 
l,ariizatK;r'““'Gottwaldow

(1—0) 
(i-i) 
(i-i) 
(0-8) 
(0-0) 
(1-2) 
(0—0) 
(1-0) 
(O-9) 
(1-3) 
<5—0) 
<1—J» 
<’—3) 
(1-2)

ECHIPE CALIFICATE ÎN TURUL II

F.C. Ztlrich
GOzlepe

— Akureyirl (Islanda) 7—1, 7—o 
Izmir — Union Luxemburg 5—0, 0—1

LUIGI RIVA

MECIURI INTER-ȚĂRI CEL MAI BUN

Joi și vineri, tn jurul orei 23.00, 
vor putea fi urmărite pe micul 
ecran aspecte de la partidele 
România — Bulgaria, România —

Fiindcă, daci echipa română 
nu a realizat victorii împotri
va unor formații de valoare 
nu prea ridicată (Ungaria, Bul
garia), este mult prea riscant 
să presupunem că le vor ob
ține în fața team-urilor 
U.R.S.S., Japoniei și, chiar, 
Cehoslovaciei, pe care urmează 
să le întîlnească în ultimele 
trei etape. Nimic nu a mai 
rămas din echipa care a ob
ținut în acest an succese de 
prestigiu în întîlnirile interna
ționale, susținute pînă la C.M, 

Totul merge acum pe dos. 
Antrenorii au ținut parcă, 

cu tot dinadinsul, să prezinte 
Ia C.M. echipa în formă des
cendentă. Și, de aceea, în con
tinuare „corabia" se va scu
funda încet, încet. Este un 
naufragiu inevitabil, cauzat de 
nepricepere s* de acea stin- 
că numită... Torino !

Luni, reprezentantele voleiu
lui nostru au pierdut ultima 
speranță de a se califica pen
tru turneul olimpic, după în- 
frîngerea suferită cu 2—3 în 
fața formației bulgare. Au 
pierdut datorită lor, fiindcă 
au evoluat fără convingere și 
fără ambiție, dar și datorită

Polonia (masculin) șl România 
— Cehoslovacia (feminin), din 
cadrul campionatelor mondial» 
de volei.

al doilea a fost menținută în 
teren Mariana Baga (deși do
vedise că. nu este în stare 
coordoneze jocul), căreia i s 
datorat în cea mai mare par 
pierderea acestui set. Apoi. în 
setul al treilea au introdus-o 
în teren pe Gabriela Popa) 
mai mult „ajutor” pentru ad
versare decît pentru echipă 
noastră. Și așa mai departe;

Infrîngerea cu 2—3 în fața 
unor jucătoare de valoare mo* 
destă, cum sînt jucătoarele 
bulgare, a fost sprijinită și da 
arbitrajul inconstant al soviet 
ticului Gorbaciov, dar consi
derăm că vina principală d 
poartă voleibalistele românce) 
care n-au știut să depășească 
— așa cum valoarea le-ar fi 
permis-o suita de dificultăți-

Echipa U.R.S.S., cea mal 
bună la această ediție a C.M; 
știe să se conformeze diverse-, 
ior maniere și pretenții ale ara 
bitrtior, cîștigînd împotriva 'tu^ 
turor formațiilor, datorită su
periorității în pregătire și fori 
mei ideale la care a fost adu
să în acest moment, al camA 
pionatului lumii.

Aurelian BREBEANU

LUNA OCTOMBRIE
FOTBALIST

AL ITALIEI Telex • Telex • Telex

In această epocă a cam
pionilor precoci, sabrerul 
maghiar Tibor Pezsa a 

' fost o excepție încă de la 
‘primul’lui mare necaz. A- 
vea 27 de ani cînd a ur- 

i cat. la Tokio, pe treapta 
cea mai înaltă a podiumu
lui olimpic, iar recent, la 
Ankara, a reușit să adauge 
în palmaresul său sportiv 
și titlul de campion al 
lumii. Aceasta la 33 
ani, vîrstă la care unii au 
și spus „adio" sportului.

înalt, cu o figură pre
lungă pe care stăruie un

de

blajin, chiar și după 
mai aprige ‘ asalturi, 

Tibor Pezsa a mărșăluit 
impetuos spre acest titlu. 
Cu excepția turului secund 
al probei el a fost consec
vent în fruntea efemerelor 
clasamente pentru a se si
tua pe aceeași rîvnită po
ziție și în episodul final.

După pauza fortuită din 
anul trecut — cînd a și 
absentat de la Havana — 
Pezsa a revenit pe planșă 
cu un extraordinar apetit 
de victorii. Rezultatul s-a 
văzut, (s. b.)

Octombrie este luna în care 
încep jocurile preliminarii pen
tru ediția a IV-a a campionatu
lui Europei. Sînt programate nu 
mai puțin de 19 tntîlniri (intre 
reprezentative A șl de tineret, 
pentru că din acest an compe
tiția se desfășoară șl pentru 
^formațiile sub 23 ani") In 7 din 
cele 8 grupe preliminare. Și după 
cum veți vedea mal jos, se vor 
disputa cîteva întîlnirl extrem de 
Interesante. Printre ele, una este 
susținută de o viitoare adversară 
a selecționatei noastre olimpice, 
tn . cadrul preliminariilor turneu
lui olimpic : Albania.

în plus» vor avea loc șl cîteva 
meciuri amicale, nu lipsite de 
Interes. Dar, iată ce anunță acest 
octombrie (In dreptul fiecărui 
joc este indicat caracterul său : 
C. e. ~ campionatul Europei, A 
sau T și grupa; A» amical.

6. X. Norvegia — Ungaria (C.E.
— gr. n — T)

7. X. Cehoslovacia — Finlanda
(C.E. — gr. I — A)
Finlanda — Cehoslovacia 
(C.E. — gr. I — T) 
Norvegia — Ungaria (C.E.
— gr. II — A)
Austria — Franța (amiral) 
RiD. Germană — Bulgaria 
(amical)

10. X. Olanda — Iugoslavia (C.E.
— gr. Vn — T)

11. X. ROMANIA — Finlanda
(C.E. — gr. I - A)
Finlanda — ROMANIA 
(C.E. — gr. I - T)
Malta — Grecia (C.E. - 
gr. IU — A)

(C.E. —

(C.E.
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Olanda — Iugoslavia
- gr. VII - A)
Belgia — Franța (amical)

14.X. Danemarca — Portugalia 
(C.E. — gr. V — A și T) 
Irlanda — Suedia (C.E. — 
gr. VI - A)
Luxemburg '*
(C.E. — gr. VII — 
Polonia — Albania 
gr. VIII — A)
Albania — Polonia 
gr. Vili — T)

16. X. R.F. a Germaniei — Turcia
(C.E. — gr. VIII — T)

17. X. R.F. a Germaniei — Turcia
(C.E. — gr. VIII — A) 
Elveția — Italia (amical)

28.X. Suedia — Irlanda
gr VI — A)
Cehoslovacia —
(amical)

31.X. Austria — Italia

In turneul de fotbal pentru 
trofeul „Robertao", Cruzeiro a 
terminat la egalitate, 1—1, cu F. C. 
Santos, care a jucat fără cele
brul Pele. Santos a deschis sco
rul prin Nene, iar egaiarea a fost 
adusă de Evaldo. Alte rezultate: 
Fiamengo — Sao Paulo 2—0; 
Atletico Minierlo — Santa Cruz 
1—1 ; Botafogo — Vasco da Gama 
1—0; Parana — America 2—1.

Iatăl- pe celebrul Luigi Riva 
primind la sediul federației 
italiene de fotbal titlul de cel 
mai bun fotbalist peninsular 
al anului.

Comisia de box a statului New York, Întrunită Intr-o ședință specială» 
A DECIS SĂ-I ELIBEREZE O NOUA LICENȚĂ FOSTULUI CAMPION 
AL LUMII LA CAT. GREA, CASSIUS CLAY, CARE ACUM 2 ANI 
FUSESE SUSPENDAT. Cassius Clay își va face in mod oficial rein
trarea Ia 22 octombrie, cînd îl va ’

Campionul mondial de box, Ita
lianul Bruno Arcari, și-a făcut 
reintrarea la Roma. El l-a în
vins prin KO în repriza a doua 
pe portughezul Carlos Almeida.■
In concursul de motociclism des
fășurat Ia Barcelona, italianul 
A. Bergamontl a terminat în
vingător la clasa 350 cmc. Con- 
curînd pe o motocicletă „M. V. 
Agusta", Bergamonti a parcurs 
151,600 fan în 1 h 15:07,0, reali- 
zînd o medie orară de 121,950 km. 
Iată învingătorii Ia celelalte ca
tegorii : clasa 125 cmc: Nieto 
(Spania) pe „Derby" — medie 
orară 113,241 km ; clasa 250 cmc : 
Andersson (Suedia) pe „Yamaha" 
— medie orară 116,498 km.■
La Budapesta, In turneul de lupte 
libere au fost desemnați următo
ri! învingători : cat. 48 kg : Mc- 
todlev — ■
Marton
Abrolat 
62 kg : 
68 kg : 
cat. 74 
cat. 82 
cat. 9o kg . __________ _____ ____
nană) ; cat. 100 kg : Csatari (Un
garia).

(Bulgaria) ; cat. 52 kg : 
(Ungaria) ; cat. 57 kg : 
(R. D. Germană) ; cat. 

Mamcilov (Bulgaria); cat. 
Lutzak (R. D. Germană): 
kg : Kofaivi (Ungaria) ; 
kg : Kovacs (Ungaria) ; 

Handrop (R. D. Ger-

In prima zi a turneului Interna
țional de tenis de la Berkeley 
(California), jucătorul cehoelovac 
Jan Kodes l-a învins cu 6—3, 7—6 
pe americanul Steve Turner. Li- 
tr-o altă partidă, australianul Ro-

întiini

bert
6—3

ia Atlanta pe Jerry Quarry.

Carmichael a dispus cu 7—6» 
da John Levin (S.U.A.).

Selecționata masculină de handbal 
a Franței va participa între 27 și 
30 decembrie la un turneu care 
va avea loc In Olanda. La acest 
turneu și-au mal anunțat parti
ciparea echipele Olandei, Austri
ei și Finlandei. Anul viitor, 
handbaliștii francezi vor întiini 
echipele Elveției 
Spaniei (27 ' ' 
(21 martie) șl

(31 Ianuarie), 
februarie), Austriei 
Bulgariei (27 martie).

După cum 
australiană ___ ____  _____ __
accidentat la un picior in timpul 
meciului pe care l-a pierdut în 
fața americancei Chris Evert la 
Charlotte (Carolina de Nord). în 
urma unul examen medical, doc
torii l-au prescris renumite! cam
pioane odihnă completă timp d- 
6 - ---------- ■ ■ ■ •

se știe, tenismana 
Margaret Court s-a

sau chiar 8 săptămînl. 
Campionatul mondla’ 

golf rezervat echipelor 
matort s-a încheiat ir 
cu victoria for" 
(Marvin Cites, L. 
kins, Allen M*' 
totalizat 857 pr 
rile următoare 
chipele Noi- 
puncte, Ret 
ne 870 pun, 
871 puncte, , 
puncte, Canaa 
Cel mal bun i 
dual a fost obțin 
tivul mexican Viu. 
do cu 280 puncte.

SEVER DRON CÎȘTIGĂ 
MECIUL ZILEI

(Urmare din pag. 1)

campionului cehoslovac Fr. 
Pala (7—9, 6—8), în optimi 
de finală.. In aceeași fază, 
Ion Țiriac l-a învins pe bul
garul Velev cu 6—1, 7—5.

Surprinzător de bun se a- 
rată tînărul Thomas Em- 
mrich (R.D.G.), învingător 
cu 6—1, 6—2 asupra lui Gh. 
Boaghe.

Alta rezultate s SIMPLU BĂR
BAȚI (turul l> : Baranyi (Unga
ria) — D. Hârfldău 6-3, 6—1 ; 
SUzek (Cehosl.) — Mureșan 7—9, 
6—3, 6—4 ; Zednik — Nemeș 
6—0, 6—2; Sântei — Ghenov
(Bulgaria) 6—4, 6—2 ; Kerelces — 
Spătaru 6—2, 6—2; SIMPLU FE-

MEI : M. Koeiskova (Cehosl.) — 
V. Balaj 7—5, 6—2 ; S. Walsham
— M. Ciogolea 6—1, 6—2 ;
Koch----------
6—3 ;
6-2 ;
Mihai
— A. ____ , .
Alexander — E. Trifu 7—5, 6—1 ;
B. Borkert (R.D.G.) — V. Ruzici • 
6—3, 5—7, 7—5 ; C. Ioszay (Ung.)
— F. Butoi 6-4, 6—4 ; V. Koch
— V. Rado 6—3, 6—4 ; A. Kun — 
I. Berberian 6—2, 6—2 ; E. Ro- 
șianu — B. Borkert 7—5, 8—6. 
întrerupte sînt partidele Baranyi
— Slizek 6—4, 3—6, 2—1 ; Gulyas
— Kerekes 6—4, 3—4 ; Dibar — 
Ioszay 6—2, 2—0.

Azi, pe terenurile Progre
sul, se dispută partide de sim
plu și cele de dublu, de Ja 
orele 9 și 14.

V.
(R.D.G,) — A.’ Călina 6—1,
V. Rado — I. Bădin 6—1. 
I. Berberian (Bulg.) — FI.
7—5, 6—2 ; M. Kozeluhova 
Floreșteanu 6—2, 6—2 ; S.

IN „CUPA EUROPEANĂ A TÎRGURILORU
Aseară, s-au desfășurat mai 

multe meciuri din manșa a doua 
» „Cupei europene a tîrgurllor". 
(ată rezultatele. In paranteze, re
zultatele din tur.

Sliema 
penhaga

Wanderers — A. B. Co- 
2—3 (0—7)

Victorie definitivă
Americii" la yachting„Cupa Americii" la yachting 

i revenit echipajului american 
.Intrepid”, care a obținut cea

a
,,L. . ..._______ ___
de-a patra victorie în întîlni- 
rea cu vasul australian „Gre- 
tel 11”. Yachtmenii americani 
au terminat învingători în cea 
de a 4-a regată cu un avans

RUGBYȘjy IRLANDEZI
AIRES! /

Ferencvaros — F. C. Liverpool 
1—1 (0-1)

Leeds United — Sarpsburg 
(Norvegia» 4—0 (1—0)

Astăzi se încheie primul tur. 
Tragerea la sorți a meciuri
lor din turul H are loc joi.

a yachtului „Intrepid"

de 1:44, la capătul unei lupte 
spectaculoase.

Cu aceasta, „Intrepid" și-a 
asigurat victoria în întrecere, 
ultimele două regate nemai- 
avînd toc. Este pentru a 21-a 
oară că yachtmenii ameri.-ani 
păstrează trofeul.

ÎNVINȘI LA BUENOS

s.

ALTE DOUĂ
VICTIME

ALE VOLANULUI

Selecționata de 
landei a susținut ____ _______
re la Buenos Aires in compania 
echipei Argentinei. Gazdele au

rugby a tr- 
a doua intîlni-

obținut victoria cu scorul de 
6—3. In primul joc, rugbyștil ar
gentinieni clștigaseră cu 16—9.

MUNCHEN 29 (Agerpres). — 
Raliul automobilistic al Bava- 
riei a fost cîștigat de echipajul 
italian Barbasio-Manucci, care 
a pilotat o mașină „Landa". 
Bein-Mehmel (R.F.G.) s-au cla
sat pe locul doi pe un „BMW 
Alpin”. Această cursă, care a 
durat 24 de ore. a fost marcată 
de moartea 
vest-germani 
Truebsach, a 
lovit de un 
nantă.

automobiliștilor 
Wineberger ți 

căror mașină s-a 
«tîlp la o tur-


