
| Drum bun, , 

| dragi studenții |
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A sosit, parcă pe nepusă masă, parcă aș
teptat dintotdeauna, 1 octombrie, filă de

' calendar aurită de soarele toamnei timide, 
zi nostalgică, cu frunze galbene și cer 
curat, ceas al plimbărilor nesfîrșite și al 
mustului, al dragostei jurată eternă și al 

boemei studențești...
A venit și rîndul zilei acesteia care — dincolo de 

semnificații personale, dragi fiecăruia dintre noi — 
marchează înainte de toate, în cîntul discret al bătrî- 
nului „Gaudeamus igitur", startul unui nou an univer
sitar.

Tncepînd de astăzi, inima amfiteatrelor va bate mai 
repede, iar peste băncile care au cunoscut tainele 
afîtor generații, vor survola legi și formule, ecuații și 
sintagme, reacții și parafraze.

începînd de astăzi, laboratoarele vor fi mai pline, 
iar forfota lor — populată de halate imaculate, con- 
fundîndu-se cu zidurile — va poseda ceva din mirajul 
ultimelor revelații.

Tncepînd de astăzi, sălile de sport și stadioanele- 
universitare vor cunoaște — pentru mai bine de trei 
sferturi din an — o pulsație alertă și ritmică, căci — 
adevăr ostenit prin repetare — nu poate exista minte 
sănătoasă fără de trup sănătos, după cum nimeni nu 
poate viețui fără mișcare, după cum un biet pește nu 
poate trăi pe uscatul neprimitor...

La acest început de an academic nutrim speranța că 
sportul universitar — trecut cu repeziciune de starea 
de spirit a unei prezențe-simbol și pătruns, cu pași 
apăsați în perimetrul unei realități certe, ajutată de 
condiții materiale, de care nici o generație anterioară 
nu s-a bucurat — va jalona noi succese, prospectînd 
o arie tot mai întinsă, deopotrivă a activității de masă 
cît și a celei de performanță. Este indubitabil faptul 
că, prin eforturile împreunate ale forurilor în materie 
(Ministerul Invătămîntului, C.C. al U.T.C, U.A.S.R..), nu
mărul studenților atrași spre exercițiul fizic a crescut 
considerabil, lineretul nostru universitar participînd cu 
entuziasm la multiplele manifestări ale sportului de 
masă, în „Cupa anilor I", în „Crosul tineretului"...

La fel de evident este saltul pe care noile ramuri 
de sport ale studenților —- ne gîndim la canotaj, 
iahting, tir, rugby, judo — l-au realizat în ultimul timp 
în „cursa de urmărire" a celorlalte, mai revendicate de 
tradiție — atletism, gimnastică, scrimă, handbal — mai 
împătimite în izbînzi, purfînd pe meridianele globului 
nume românești devenite notorii și frunți încununate 
cu lauri.

Tntre coordonatele unor realizări aflate dincolo de 
putința tăgadei —- numai în ultimul an, studenții și-au 
apropriat 62 de titluri naționale cu 14 mai mult decît 
în 1968, numărînd 47 de echipe divizionare și 140 de 
secții cu activitate la nivel republican — sportul uni
versitar are înaintea lui un drum încă lung, în care 
greutățile nu sînt puține...

In această zi solemnă, care a fost zîmbetul de re
găsire al multor generații, și care va mai fi, atîta 
timp cît limba românească va îndulci aceste pămîn- 
turi ale noastre să intrăm — într-o clipă de uitare — 
în rîndul studenților și să salutăm începerea anului 
universitar.

Să salutăm și să ne bucurăm. Pentru izbînzile re
purtate — la masa de lucru sau pe stadion, pentru 
ceie viitoare... Ovidiu IOANIȚOAIA
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EXCEPȚIONALA PERFORMANȚĂ A FOTBALIȘTILOR DE LA U.T.A.

FEIJENOORD ELIMINATĂ LA ARAD!

L J

CMAMO Șl STEAUA
AU OBȚINUT Șl ELE 

CALIFICAREA
U. T. Arad — FEIJENOORD 0-0

Stadion U.T.A. ; teren excelent ; timp splendid ; spectatori — 
aproximativ 20 000.

Raportul șuturilor Ia poartă : 13—16 ; raport de comere : 4—10.
U.T.A. : Gornea 10 — Birău 8, Lereter 10, Pojoni 10, Broșovschi 9, 

Petescu 9, calinin 6 (mm. 63 Sima 7), Axente 3, Domlde 8, O. Dera- 
brovschi 7, Fl. Dumitrescu 9.

FEIJENOORD : Treytel — Romeljn (mln. 63 Boskamp), Israel, 
Laseroms, van Dulvenbode (min. 63 van Daele), Hasil, Janssen, 
Wery, Kindvall, van Hanegem, Mouleijn.

A condus foarte bine o brigadă de arbitri din R, F. a Germa
niei, avindu-1 la centru pe Ferdinand Biwersi.

STEAUA — KARPATÎ Lvov 3-3
DINAMO — P.A.O.K. Salonic 0-1 
„U/y Craiova — Pecs DOZSA 0-3 

e ■
------------ ’ Tn pagina 4

Minutul 91. In acest moment, cînd U.T.A. ți 'antrenorul ei N. Dumitrescu salută miile 
de spectatori fericiți din tribune, telexurile agențiilor străine de știri anunță senzația de la 

Arad: U.T.A. a eliminat Feijenoord.

Privirea optimistă a Craiovei universitare reportajele trimișilor noștri 

la SALONIC și PECS, Un meci emoționant.,.
Universitatea domină pei

sajul Craiovei printr-o 
arhitectură somptuoasă, 

de palat parizian din vre- 
iy4a celui de al III-lea Na
poleon, . păzindu-și intrarea 
cu stilpi dorici, nelipsiți ori

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TENIS ALE ROMÂNIEI

Debut spectaculos 
în probele de dublu

Ieri, în a treia zi a „inter
naționalelor" de tenis, au in
trat în luptă perechile compe
titoare în probele de dublu, 
la bărbați și femei. Cel mai 
disputat sfert de finală a o- 
pus primul cuplu maghiar, 
Baranyi—Machan, celui for
mat din tinerii noștri jucă
tori I. Sântei și S. Murețan. 
Decizia a fost obținută cu 
greu, pe parcursul a trei long- 
seturi, fiecare minge din pre
lungiri dînd emoții jucătorilor 
și spectatorilor. Oaspeții cîști- 
gă primul set cu 7—5, pierd 
pe al doilea la același scor, 
iar în ultimul conduc cu 5—4, 
după o luptă dîrză. Aci, cei 
doi români egalează împotriva 
a 2 meci-baluri, sînt. însă din 
nou conduși, după faze pa
sionante — în care excelează 
în special talentatul Robert 
Machan — mai salvează un 
mecibal și depun armele doar 
4a al patrulea. Rezultat : Ba
ranyi, Machan—Sântei, Mure- 
șan 7—5, 5—7, 7—5.

Un alt meci frumos a fost 
cîștigat de cei doi vechi co
legi de întreceri, Ion Țiriac și 
maghiarul Istvan Gulyas. A- 
ce.știa refac — prin absența 
lui Năstase — un cuplu cave 
culegea șcum trei ani succese 

cărei construcții monumenta
le de la sfîrșitul veacului 
XIX. Atunci, pe vremea clă
dirilor înscrise in geometrii 
riguroase, cînd oamenii aveau 
timp și răbdare să migăleas
că ștucaturi complicate dea
supra geamurilor și ușilor, a 
fost pusă piatra de temelie 
a acestui lăcaș, sortit inițial 
să fie unul al justiției. Peste 
ani și ani, Tribunalul craio- 
vean, pe sălile căruia s-au 
pierdut milioane de pași (și 
s-au cîștigat oneros nu mai 
puțini bani), a suferit o su
perbă metamorfoză de desti
nație, devenind într-adevăr 
un palat, nu numai prin a- 
șezarea măiastră a cărămizi
lor, dar și prin funcția spi
rituală care i-a fost încre

Atlete de renume mondial
in reuniunea

Sîmbătă și duminică, la 
Pitești, așa cum am anunțat, 
au loc două importante în- 
tîlniri atletice internaționale: 
ROMANIA — POLONIA 
(fete) și ROMANIA — U- 
CRAINA (fete și băieți, tine
ret). Sîmbătă, de la ora 15, timp 
de două ore și jumătate se 
dispută 17 probe, printre care 
100 mg, lungime fete și Înăl
țime băieți, iar duminică, de 

în Circuitul Caraibilor. în du- 
pă-amiaza de ieri, fără să ex
celeze prin coeziunea cu care 
ne-au obișnuit primele noas
tre rachete, cei doi rutinați 
parteneri s-au distanțat în li
mite normale de adversari 
ambițioși, I. Kerekes și I. Spă- 
taru : 6—4, 6—4.

Curioasă evoluția scorului 
în partida opunînd prima pe
reche cehoslovacă, formată 
din Frantisek Pala și Vladi
mir Zednik, unui cuplu alcă
tuit și el ad-hoc din tinerii 
Thomas Emmrich (R.D.G.). și 
Pietro Marzano (Italia). 6—0, 
4—6, 7—5 pentru oaspeții 
cehoslovaci, după ce în spe
cial jocul bun al lui Emmrich 
îi pusese în dificultate. în ul
timul sfert de finală, Mărmu- 
reanu—Dron trec fără proble
me deosebite de a doua pe
reche cehoslovacă Tejcnar— 
Slizek : 6—1, 6—3.

în dublurile feminine, re
zultate în general scontate. 
Un veritabil „derby al invita
telor", disputat între Koch — 
Borchert (R.D.G.) și Kozelu- 
liova — Kociskova (Ceho-

Radu VOIA

(Continuare în pag. a Ba) 

dințată. Un palat al culturii, 
al științei, al învățămîntului...

ISTORIE
Craiova datorează anului 

1947 startul universitar, cînd 
a luat ființă Institutul agro
nomic. Un deceniu mai tîr- 
ziu i-a fost adăugat unul 
pedagogic de trei ani. Iar 
în 1966 s-a înfăptuit osmoza 
celor două unități, cărora, a- 
dăugîndu-li-se alte patru (fa
cultățile de matematică, chi
mie, studii economice și fi
lologie, s-au creat premisele 
unui nou centru studențesc

Valeriu CHIOSE
(Continuare tn pag. a 2-a)

de la Pitești
la ora 14,30 (pînă la 17,30), 
restul de 16.

Din echipa Poloniei fac 
parte atlete de renume mon
dial, printre care Tereza Suk- 
niewicz (12,7 Ia 100 mg — 
record mondial egalat), Ker
ner (11,4 s la 100 m — a 
5-a performanță mondială a 
anului), Jozwik (23,4 s la 200 
m), Chewinska (17,44 la a- 
runcarea greutății), Danuta 
Jaworska (60,36 la suliță, a 
două performanță mondială 
a anului), Gryzieka (58,40 m 
la suliță) ș.a.

Reprezentativele României 
se pregătesc intens pentru a- 
ceste întilniri. Din echipa fe
minină a țării noastre nu 
vor lipsi performerele ultime
lor întreceri de amploare : 
Valeria Bufanu, Viorica Vis- 
copoleanu, Cornelia Popescu, 
Olimpia Cataramă, Lia Ma- 
noliu. Așadar, piteștenii vor 
asista la o reuniune atletică 
internațională frumoasă, care 
promite performanțe de î- 
naltă valoare.
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dată — 
campioana 

răspunsa
singură dată, 

caligrafiind 
cel mai fru- 

fotbalistic.

■» De atîtea ori hulită 
2 cu pana muiată în cer-
■ neală sepia, echipa a- 

■« rădeană nu putea 
S punde, nu pentru
■ ar fi analfabetă. 
«■ pentru că meseria 
” nu e scrisul. 
S O singură 
« eliminînd 
— lumii — 
S U.T.A. O 
™ Și atunci, 
™ pe gazon
S mos poem fotbalistic. ~
■ U.T.A. a răspuns prin-
«; ciar cu singurul mijloc •» 
»> care-i stătea la în- >■
■ demînă.

VICTOR BÂNCIULESCU “ 
'HiiHiiiiiimimiitiiiHir 

răs- ■ 
că >■
ci. Sei “

precum și cronica de la 

București a meciului 

STEAUA—KARPATÎ LVOV

Fotografiile de la Arad 
sînt realizate

de DRAGOȘ NEAGU

ZIUA FOTBALULUI!
Dacă ar fi sâ se sărbătorească vreodată o ZI A FOT

BALULUI, ziua aceasta ar trebui să fie 30 septembrie, ziua 
în care U.T.A. a intrat în cronica fotbalului mondial, elimi
nînd pe Feijenoord, campioana campioanelor de pe glob 
la acest sport care exaltă sau înmărmurește sute de mi
lioane de oameni.

Ieri a fost ziua în care voința de fier a U.T.A., pasiu
nea și spiritul de sacrificiu al minunaiilor ei fotbaliști a 
îngenunchiat o echipă socotită de aur, o echipă care 
poartă cununa de lauri a fotbalului pe glob. U.T.A. a în
vins o echipă mai puternică, mai valoroasă, cu jucători 
incomparabil mai bine cotați, DAR 180 DE MINUTE, LA 
ROTTERDAM Șl LA ARAD, U.T.A. A FOST INVINCIBILĂ, 
iar golul lui Florian Dumitrescu în deplasare a făcut să 
ne tresalte inimile de bucurie și mîndrie. Indiferent de ce 
va fi mîine, sau peste săptămîni, ziua de ieri trăită la 
Arad este unică, inegalabilă, de neuitat.

Dacă la această excepțională performanță a U.T.A. 
adăugăm calificările echipelor Dinamo București și 
Steaua în cel de al doilea tur al Cupelor europene, dacă 
nu uităm că acesta este bilanțul cel mai fructuos într-o 
etapă a Cupelor europene, atunci putem conchide că fot
baliștii noștri au înțeles în sfîrșit să ne dăruiască tot ceea 
ce au mai bun, la nivelul cel mai ridicat al posibilită
ților. Este exact ceea ce le pretindem și dacă ei vor să 
fie așa, iată că ne întrec așteptările !

Aurel C. NEAGU

(Continuare în pag. a <

Ocazii au fost și la o poartă și la cealaltă. Min. 84, DOMIDE a scăpat de toți apărătorii olandezi, dar va rata.,,!

ARAD, 30 (prin telefon, de 
la trimișii noștri). Nu mai 
există nici un dubiu, acul 
ceasului de pe stadionul 
U.T.A. a înțepenit la minutul 
90 și arbitrul vest-german 
Ferdinand Biwersi a fluierat 
sfîrșitul celei mai senzațio
nale... aventuri din fotbalul 
românesc.

Aruncînd pur și simplu în 
aer „bursa" pronosticurilor de 
pe toate meridianele, echipa 

de pe Mureș a reușit ceea ce 
antrenorul Happel considera a 
fi a... opta (și imposibila !) 
minune a lumii.

Ei bine, minunea s-a pro
dus, declanșarea ei în patru 
timpi — patru reprize egale, 
1—1 și de trei ori 0—0, la 
Rotterdam și Arad — spo
rind progresiv o tensiune ca
re în ultimele minute ale 
jocului de la Arad a ajuns 
la paroxism.

Egală în cele două man
șe cu Feijenoord, U.T.A. s-a 
calificat în turul II al „C.C.E." 
grație golului înscris de FI. 
Dumitrescu la Rotterdam, a- 
colo unde nimeni nu-și închi
puia că arădenii vor avea 
puterea să obțină mai mult 
decît Estudiantes La Plata. 
Ceea ce a urmat după acest 
gol — pînă în ultimul minut 
al confruntării de astăzi — 
n-a fost altceva decît un...

DE LA GORNEA LA MOULIJN
La numai citeva săptămîni 

după ce Feijenoord era înco
ronată drept cea mai puter
nică echipă de club din lume, 
U.T.A. a distrus mitul forma
ției olandeze, eliminînd-o în 
prima etapă a C.C.E. N-am 
văzut decît ultimele 90 de 
minute din istoria acestei mi
nuni, cum o consideră proba
bil în mod consolator orgo
liosul domn Happel, dar ele 
au fost suficient de edifica
toare. Feijenoord este o mare 
echipă, cu jucători de valoare 
excepțională, montați intr-un 
mecanism puternic și subtil. 
In meciul de la Arad, olan

dezii au jucat minunat, în 
prima repriză ei reușind să 
fie un etalon de organizare 
tactică. Israel, în postura de 
jucător liber, s-a comportat 
uneori fenomenal. Dulăul La
seroms, fundaș central mobil, 

vis, pe care l-am trăit cu 
ochii deschiși.

Da, ne-a fost teamă de 
împlinirea previziunilor an- 
trenorului-oracol Happel! 
Da, ne-a fost teamă că U.T.A. 
nu va rezista pînă la capăt 
în fața „mașinii de fotbal" 
care se cheamă Feijenoord I 
Da, ne-a fost teamă de pro
priile noastre speranțe, care 
o urcau pe U.T.A. pe soclul 
unei reușite de-a dreptul sen
zaționale !

Și totuși, iată, trăim —• 
martori copleșiți — împlinirea 
doritului vis al calificării 
campioanei noastre în dauna 
Feijenoordului, cea mai bună 
echipă de club din lume ! 1

Cum a fost acest ultim act 
de la Arad ? Pe scurt: am 
asistat la nouăzeci de minute

Marius POPESCU

(Continuare în pag. a 4 a)

l-a păzit atît de aspru pe 
Dembrovschi incit a făcut din 
el o fantomă. La mijlocul te

renului, Hasil, Jansen și van
Hanegem au cîntărit fiecare 
șansă, combinînd inteligent 
prin pase radiare, făcute de 
regulă — în prima instanță 
— cu un coechipier care urca 
din urmă, manevră continua
tă imediat cu deschiderea lui 
Kindvall, Wery, Moulijn, 

plasați in prima linie printre 
interstițiile apărării noastre. 
Tehnicieni de marcă, olande
zii făceau balonul să circule 
precis, aducindu-l numai du
pă o pasă sau două din fața 
porții lui Treijtel la poarta 
lui Gornea. Această simplita
te era o dovadă de rafina-

Romulus BALABAN
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VOR REUȘI CAMPIONII SĂ-ȘI APERE TITLURILE?

z După o îndelungată pauză 
competițională — perioadă în 
care s-a lucrat cu forțe înze
cite la finisarea exercițiilor, 
la înlăturarea celor mai mici 
imperfecțiuni ale execuțiilor 

‘— iată că publicul bucureș- 
tean are din nou prilejul de 
a se întîlni cu cei mal buni 
gimnaști ai țării. Timp de 
trei zile, sala Floreasca va cu
noaște animația atît de carac
teristică concursurilor de 
gimnastică, va fi martora — 
BÎntem siguri — unor spec
tacole sportiv» de Înaltă ți- 
saută. Participarea tuturor 
maeștrilor și maestrelor, a ce
lor mai bune echipe de club 
pe care le putem alinia la 
ora actuală, este o garanție 
a valorii ridicate a întrecerii 
pe care o vom urmări vineri, 
sîmbătă și duminică diminea
ță.

Va fi interesant să urmărim 
după opinia noastră, disputa 
în care so vor angaja gimnas
tele, pentru desemnarea noii 
campioane republicane. Fără 
îndoială, Elena Ceampelea 
speră — îndreptățit, de altfel 
— să repete performanța de 
Ia Timișoara, dar și alte spor
tive aspiră la laurii victoriei. 
Rodica Apăteanu, de pildă, ne 
spunea zilele trecute că se 
află într-o formă deosebită, 
care îi va permite, cu sigu
ranță, să obțină un loc bun 
atît la campionatele naționa
le cît ș) la cele mondiale de 
Ia Ljubljana. Nu pot fî o- 
mise de pe lista pretendente
lor la titlu nici tinerele Faula 
■Ioan și Elisabeta Turcu, eleve 
ale Liceului cu program de 
educație fizică din Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, gim
naste care în ultima perioadă 
jau marcat un evident pro
gres. Constanța, siguranța șl 
stăpînfrea de sine — lată e- 
•lementele care vor decide în 
‘ultimă Instanță numele învin
gătoarei.

La băieți, lucrurile par a 
fi mai clare, avînd în vedere, 
mai ales, buna dispoziție de 
concurs pe care o manifestă 
Petre Mihaiuc (învingător au
toritar în 1969) cu fiecare 
nouă întrecere Ia care parti
cipă. Dar, să nu uităm nici 
ambiția... de oltean a Iul Pău- 
nescu, forma lui mal bună din 
ultimul timp.

Programul campionatului masculln> divizia A
TURUL i

Etapa I, 11 octombrie
Steaua—I.E.F.S. Buc. 
Politehnica Buc.—Unlv. Tim. 
I.C.H.F. Buc.—Dinamo Buc. 
Farul—Universitatea Cluj 
Politehnica Cluj—Polit. Brașov 
Politehnica Galați—Rapid Buc.

Etapa a U-a. 18 octombrie
I.E.F.S.—Rapid
Dinamo—Politehnica Galați
Steaua—Farul Constanța 
Universitatea Tlm.—I.C.H.F, 
Politehnica Brașov—Polit. Buc. 
„U“ Cluj—Politehnica Cluj

Etapa a IU-a. 28 octombrie
Politehnica Buc.—„U“ CUuj
I.C.H.F.—Politehnica Brașov 
Rapid—Dinamo
Farul—I.E.F.S.
Politehnica Cluj—Steaua 
Politehnica Galati—Univ. Tim.

Rapid—Steaua
Dinamo—„U” Cluj
Polttehnioa Galați—Farul 
Universlt Tim.—Polit. Brașov
Etapa a VHI-a, 29 noiembrie
I.E.F.S.—Politehnica Brașov 
Steaua—Dinamo
Politehnica Buc—I.C.H.F. 
„U“ Cluj—Universitatea Tim. 
Polit Cluj—Polit “ ' " 
Farul—Rapid
Etapa a IX-a, 6

Galati

decembrie
I.C.H.F.—I.E.F.S.
Rapid—Politehnica 
Dinamo—Farul
Politehnica Galați—Polit. Buc. 
Universitatea Tim.—Steaua 
PoMtehnvca—,.U’’ Cluj

Cluj

JUCĂTOARELE NOASTRE AU ÎNCEPUT CAMPANIA „C.M.7T
• Nume noi in lot ® Experiența tactică a echipei masculine

folosită creator

Etapa a IV-a, 1 noiembrie
I.E.F.S.—Dinamo
Steaua—Politehnica Buc. 
Universitatea Tim.—Rapid 
Polit Brașov—Polit. Galati 
„U" Cluj—I.C.H.F.
Farul—Politehnica

Etapa a X-a, 13 decembrie
I.E.F.S.—„UM Cluj
Steaua—Politehnica Brașov
Politehnica Buc.—Rapid
I.C.H.F—Politehnica Galați 
Farul—Universitatea Tlm.
Politehnica Cluj—Dinamo Buc.
Etapa a Xl-a, 20 decembrie

Cluj
noiembrie
Constanța

Etapa a V-a, 8
Polit. Buc.—Farul
I.C.H.F.—Steaua
Rapid—Politehnica
Dinamo—Universitatea Tun.
Politehnica Cluj—I.E.F.S
Politehnica Galați—„U" Cluj
Etapa a Vi-a, 15 noiembrie

I.E.F.S.—Universitatea Tim.
Steaua—Politehnica Galati 
Politehnica Brașov—Dinamo 
,.U“ Cluj—Rapid
Politehnica Cluj—Polit. Buc.
Farul—I.C.H.F.

Galați

Rapid—I.C.H.F.
Dinamo—Politehnica Buc
Pol it. Galați—I.E.F.S. 
Universitatea Tlm.—Polit. 
Polit. Brașov—Farul 
„U“ Cluj—Steaua

Cluj

ARBITRUL
IOACHIM NICULESCU
SUSPENDAT PE 6 LUNI
Colegiul municipal al arbi

trilor din Capitală a decis 
suspendarea lui loachlm Nl- 
culescu pe timp de 6 luni 
pentru grava greșeală comisă 
cu prilejul meciului Bulgaria 
— Iugoslavia din ultima zl a 
Balcaniadei.

Etapa a VII-a, 22 noiembrl»
Politehnica Buc.—I.E.F.S.
I.C.H.F.—Politehnica Cluj

Gheorghe Păunescu, gim
nastul cel mai bun al clubu
lui Dinamo, intr-un exercițiu 
la inele

Reflecții după Campionatele Mondiale

UN „ACCIDENT" Șl ÎNVĂȚĂMINTELE LUI

CONCURENT» ROMANI PE LOCURI FRUNTAȘE
I

IN Al t-lEA RALIU BALCANIC
După 6 ediții, se poate apu

ne ci Raliul balcanic a devenit 
o tradiție a sportului automo
bilistic din această parte a 
continentului nostru. Si tot o 
tradiție începe să devină și 
comportarea bună a echipajelor 
românești. Este drept că față 
de locul 1 In clasamentul ge
neral individual din 1968 și lo
cul 1 pe echipe din 1969, locu
rile doi ocupate anul acesta 
(și Individual și pe echipe) par 
mai modeste. Trebuie să ținem, 
însă, seama în 
de dificultatea 
de organizatorii 
numărul mare 
de capacitate _____ _
care automobiliștil noștri au 
trebuit să le Înfrunte. într-a
devăr, ediția de anul acesta 
a-a remarcat prin duritatea tra
seului. Din ce! 2100 km (aco- 

fperiți în 40 de ore, care au 
inclus două nopți), cele 8 pro
be speciale n-au măsurat de- 
dt 90 km. In schimb, au mai 
existat 10 etape cu medii ri
dicate, etape desfășurate în 
cea mal mare parte pe drumuri

> de pămint sau pietruite, cu 
• multe viraje, care au supus 
Jla grea încercare pe eoncu- 
'renți. Confirmă această afir
mație faptul că nici un cchi-

> paj nu a reușit să parcurgă 
toate aceste etape în timpul 
fixat, cîștigătorul Raliului, bul
garul I. Ciubricov, acumulînd 6 
min. penalizare (360 puncte), 
iar al doilea clasat. Eugen Io-

min. (660

egală măsură 
traseului ales 
bulgari șl de 
al mașinilor 

superioară pe

nescu-Cristea, 11 
puncte).

Aceste sectoare 
multe defecțiuni wwauiw, 
Kare — alăturate ieșirilor din» 
ăraseu, destul de numeroase — 
au făcut ca doar 31 ds mașini 
din cele 66 pornite în cursă 
Bă treacă linia de sosire. Tot 
la dificultățile traseului trebuie 
Bă adăugăm greutatea orientă
rii. simțită mai ales de automo- 
biliștii oaspeți, puși adesea în 
fața unor adevărate șarade.

Tn privința mașinilor parti
cipante trebuie să remarcăm 
numărul sporit al celor din 
categoria mare-turism și al ce
lor din clasele 6 șl 7, respec
tiv intre 1300—1600 cmc și 
1600—2000 cmc. Astfel, au fost 
prezente la start, 3 berlinele 
Alpine-Renault, dintre care una 
de fabrică (1600 cmc, condusă 
de iugoslavul Palicovici), 6 
BMW 2002 (cîteva TI) și alte 
mașini puternice ca Lancia, 
Alfa Romeo și Opel.

Față de această participare, 
comportarea echipajelor româ
nești apare ca foarte bună și 
nu regretăm decît accidentul 
suferit de echipajul Rotaru- 
Mureșan (ieșire din traseu în 
penultima etapă cu medie ma
re), fără de care prima echipă

au cauzat și 
mecanice,

a A.CJl. ar fi cucerit din nou 
și meritat locul I.

Sperăm, insă, că acest acci
dent va constitui o lecție șl 
in viitor nu ne vom mai pre
zenta doar cu echipe minime 
(trei echipaje).

Dar iată cum arată clasamen
tul general individual al celui 
de al 6-lea Raliu balcanic :

1. I. Ciubricov—A. Taskov 
(Bulg.) Bulgar—Alpine 1300— 
3116,9 p ; 2. E. Ionescu-Cris- 
tea—P. Vezeanu (Rom.) R 8 
Gordini — 3661 p ; 3. M. Glou- 
hak—M. Krastnossicl (Iug.) 
Lancia—Fulvia 1600—3695 p ; 4. 
D. Nove Kovici—B. Grigoricl 
(lug.) B.M.W. 1600—3935,6 p ; 
5. A. Supai) i—S. Sipahi (Turc.) 
B.M.W. 2002—4069 p ; 6. Y.
Takov—V. Takov (Bulg.) BMW 
2002 Ti — 4058 p ; 7. Fl. Po
pescu—C. Pcscaru (Rom.) R 8 
Gordini — 4140 p ; 8. M. Yek- 
cici—B. Săravcovici (Iug.) BMW 
2002 Ti — 4236,1 p ; 9. I. Pa- 
chov—R. Pachova (Bulg.) ~ 
Gordini — 4482 p ; 10.
Kolov—R. Mintcev (Bulg.) 
geot 404—4434 p ; 11. G.
rassi—S. Lință (Rom. II) Dacia 
1100 S — 4655 p ; 15. L. Co
vaci—D. Gologan (Rom, II) Da
cia 1100 S; 25. St. Iancovici—M. 
Stănescu (Rom. II) Dacia 1100 S.

Menționăm că procentul a- 
bandonurilor a fost minim la 
echipajele Turciei (1 din 4) și 
României (2 din 7, al doilea 
fiind echipajul condus de Ma
rin Dumitrescu). Din cele 42 
echipaje bulgare prezente la 
start au abandonat 23, iar din 
cele 13 iugoslave 9.

în clasamentul pe echipe, 
'primul loc a fost ocupat de 
reprezentanții țării gazdă, Bul
garia, urmați de a doua echi
pă a României și formația 
Turciei. •>

lesne, la 
lame pe 
In proba 
cei cinci

ZECE ECHIPE

R 8 
Ch.

Peu- 
Mo-

ÎN FINALA
întrecerile zonale ale cam

pionatului național de oină 
pe anul 1970 s-au încheiat. în 
urma rezultatelor înregistrate 

‘ în cele 5 centre, au rămas 
în cursa pentru titlu urmă
toarele echipe : Recolta Avră- 
meni (jud. Botoșani), Con
structorul Galați, Celuloza Că
lărași, Viață nouă Olteni (Te
leorman), C. P. București, 
Drum Nou Boureni (Dolj), 
Biruința Gherăiești (Neamț), 
Torpedo Zărnești (Brașov),

Privirea optimistă a
(Urmare din pag. t) vedere — s-ar putea confun

da cu infatuarea. Așadar...
național. Ca sediu 1 s-a a- 
tribuit localul fostului Palat 
al Justiției, Craiova devenind 
prin străduinți, ambiții și 
încurajare una dintre puteri
le universitare ale țării.

Tovarășul ION OANCĂ, se
cretarul șef al instituției, 
răsfoiește dosare îngălbenite, 
aruncă pe masă cifre spec
taculoase, subliniind — cu 
un orgoliu oltenesc get-be- 
get — fiecare treaptă pe sca
ra urcușului anevoios străbă- 

a

STATISTICA

tut de această unitate 
Instrucțiunii publice.

ASTĂZI..
...29 septembrie 1970, Uni

versitatea din Craiova apare 
ca un imens șantier de în- 
vățămînt superior, gata să 
arunce mănușa pentru un 
duel de calitate, Clujului, la
șului, Timișoarei. Cu Bucu- 
reștiul nu se poate măsura 
nimeni, deocamdată. Secreta
rul Oancă subliniază acest 
DEOCAMDATĂ, cu siguranța 
omului stăpîn pe situație. 
Paragraful următor al repor
tajului nostru va justifica o 
atitudine car» prima

Oricît am fi de romantici, 
nu putem evita statistica. 
Dar, dacă sîntem romantici 
într-adevăr, este absolut im
posibil să nu găsim căldură 
în exprimarea 
în labirintul ei 
și procente.

Universitatea 
pornește în noul an 
țămînt cu ZECE FACULTĂȚI 
asumîndu-și responsabilități
le unei configurații academi
ce, ample și multilaterale. La 
cursurile de zl, serale și fă
ră frecvență vor învăța PES
TE 5 600 DE TINERI, popu
lația unui orășel în toată re
gula. Cea mal tînără este 
Facultatea de medicină (a 
6-a din țară), care îșl des
chide porțile la 1 octombrie. 
Pentru 100 de locuri s-a dat 
o grea dispută profesională 
între 2500 de candidați. Fe- 
riclțll învingători și-au pre
gătit halatele albe și trusele 
de disecție.

Universitatea din Craiova 
oferă emulilor săi 2100 DE 
BURSE, dintre care 1 500 IN
TEGRALE . (casă și masă) cu

ei 
rece

din

lapidară, 
de cifre

Craiova 
de învă-

Cu un an în urmă, în pre
cedenta ediție a campionate
lor mondiale, echipa de sabie 
a României obținea o prețioa
să confirmare a valorii atinse, 
clasîndu-ee pe locul 5. De a- 
tunci, sabrerll noștri e-au men
ținut, în general, pe linia a- 
ceatul rezultat de prestigiu, de- 
termlnîndu-ne, astfel, să spe
răm lntr-o reeditare a lspra- 
vel de la Havana.

Și, totuși, la Ankara, pie
destalul săbiei noastre s-a pră
bușit neînchipuit de 
primele atingeri de 
planșele de concurs, 
individuală, trei din
reprezentanți al țării noastre 
au fost eliminați din primul 
tur. în întrecerea pe echipe, 
cvartetul nostru n-a putut trece 
de faza preliminariilor, cedînd 
nu numai In fața selecționatei 
Ungariei (ceea ce era explica
bil) dar și In întîlnirea cu e- 
chipa Angliei (ceea ce era îm
potriva oricărui calcul al hîr- 
tlei).

Singura satisfacție (aproxima
tivă !) ne-a oferit-o campionul 
țării, Dan Irimiciuc. El a atins 
penultima treaptă a întrecerii 
individuale și s-a dovedit im
batabil în întîlnirea cu echipa 
Ungariei, învingînd de o ma
nieră categorică pe Kovacs, 
Marot, Kalmar și chiar pe 
noul campion al lumii, Pezsa,

De ce nu a fost deplină sa
tisfacția pe care ne-a prilejuit-o 
studentul ieșean ? Pentru că 
în semifinalele probei indivi
duale. el a perorat exage
rat pe planșă, contestind deci
ziile juriului, în loc să se 
concentreze asupra asaltului in 
curs de desfășurare, în loc 
să-și construiască o nouă ac
țiune de luptă, mai eficientă, 
mal clară, ce i-ar fi permis 
să pășească în rîndul celor 
șase finaliști.

CAMPIONATULUI NAȚIONAL
Dinamo Băneasa (Ilfov) și 
Tricolorul B. Mare.

Finala pe țară este progra
mată între 8—11 octombrie, 
pe stadionul din orașul Cîm- 
pulung Muscel. Cele 10 for
mații calificate în ultimul act 
al competiției își vor disputa 
întîietatea după sistemul tur
neu simplu. Reamintim că 
deținătoarea titlului de cam
pioană a țării este echipa 
bucureșteană C.P.B.

A mal dezamăgit Irimlcluo 
șl în întîlnirea cu echipa An
gliei, în care aportul lui s-a 
limitat Ia un singur punct, 
deși el avea posibilități să-șl 
Învingă toți adversarii (așa 
cum a făcut, ulterior, în me
ciul cu •abreril maghiari) si, 
deci, să răstoarne rezultatul In 
favoarea echipei noastre.

La rigurozitatea atitudinii 
sale pe planșă, Irimlcluo va 
trebui să adauge (încă !) o se
rie de cunoștințe tehnico-tac- 
tice pentru a ajunge in rin- 
durile elitei mondiale a săbiei, 
acolo unde talentul său (dar 
nu numai el !) îl îndreptățește 
șă figureze.

Desigur, problemele echipei 
de sabie nu se limitează la 
acest element de bază și de 
perspectivă care este Irimiciuc. 
Rezultatele neooreșpunzătoare 
ale sabrerilor noștri, conside
rate de diriguitorii 
sport un „accident", 
la anumite concluzii: discipli
narea elementelor talentate și 
de perspectivă (Irimiciuc și 
Popescu) ; întinerirea lotului 
cu elemente capabile să ajun
gă la nivelul exigențelor unor 
mari competiții internaționale.

Să sperăm că antrenorii pri- 
cepuțl șl harnici de care dis
punem șl la această armă ne 
vor da prilejul ca, peste un 
an, să putem spune că, într-a
devăr, eșecul sabrerilor 
la Ankara a fost un 
dent”.

Statistic, comportarea 
rilor se prezintă astfel: 
Irimiciuc 27 asalturi — 17 vic
torii ; C. Nicolae 23 asalturi — 
14 victorii ; O. Vinlilă 12 a- 
salturi — 4 victorii ; II. Bă- 
descu 9 asalturi — 3 victorii; 
D. Popescu 9 asalturi — zero 
victorii (I).

La spadă, participarea noas
tră a stat sub semnul expe
rimentului. Forul de speciali
tate a depus toate eforturile 
pentru a trimite la această 
mare competiție un lot tînăr. 
de perspectivă, care — este de 
presupus — a putut acumula 
la Ankara o experiență deose
bit de Utilă.

Se știe că, la spadă, trăgă
torii noștri se află, încă, la 
un nivel mai depărtat decît la 
celelalte arme de nivel mon
dial. Ei au putut 6ă-și dea 
scama. în mod direct, de di
ferența ce există între stilul 
de luptă al marilor spadasini 
și stilul lor, aflat, totuși, in
tr-un oarecare progres. Este 
de așteptat ca, pe baza expe
rienței acumulate la acest cam
pionat mondial și sub exigenta 
îndrumare a antrenorului C. 
Stelian, spadasinii noștri să 
se apropie mal mult de clasa 
trăgătorilor consacrați.

acestui 
au dus

noștri 
„acci-

sabre-
D.

Craiovei universitare
condiții admirabile de con
fort.

Ca bază materială de stu
diu notăm 33 SĂLI DE CURS 
ȘI 17 DE SEMINAR, 109 
LABORATOARE DIDACTI
CE ȘI 19 DE CERCETĂRI, 
150 CABINETE DE LECTU
RA, DAR NUMAI TREI 
SĂLI DE SPORT. ÎN TOTAL, 
„UNIVERSITATEA" DISPU
NE DE PESTE 32 000 METRI 
PĂTRAȚI destinați pregătirii 
teoretice și practice, două 
stațiuni experimentale, la 
Banu Mărăcine și Tîmburești, 
415 cadre didactice cu 
naltă calificare.

SPORT

o î-

Despre sport a venit 
ba nu numai pentru că 
dintre interlocutori era 
misul gazetei de specialitate. 
Secretarul șef Oancă ne aver
tizează că nu este contaminat 
de virusul stadionului și toc
mai de aceea considerațiile 
Bale (altminteri foarte califi
cate) ni se par a fi de preț.

Tovarășul Ion Oancă igno
ra faptul că echipa de fot
bal Universitatea Craiova ur
ma să susțină a doua zi un 
joc decisiv la Pecs, dar se 
firătă — în schimb — ingri-

vor- 
unul 
tri-

jorat de spațiul redus des
tinat (încă) exercițiului fizic 
în universitatea cra'oveană 5 
NUMAI 618 METRI PĂ- 
TRAȚI !

Am înțeles, din aprecierea 
lui, foarte francă, faptul că, 
în ciuda unei profesiuni se
dentare (sau, poate, tocmai 
de aceea), domnia sa plasea
ză activitățile de mișcare pe 
un plan major de însemnăta
te în șlefuirea unui om mo
dern, adaptat rigorilor cres- 
rînde ale vieții contempora
ne. Ni s-a confirmat, după 
ce am descoamat învelișurile 
de modestie ale unei păreri 
foarte autorizate și de un 
desăvîrșit bun simț, faptul 
că sportul universitar cralo- 
rean (ca 
de altfel) 
mul rînd, 
lă.

și acela național, 
are nevoie, în pri
de bază materia-

★
ajunul deschiderii 

universitar, Craiova 
întîmpinat veselă, ln-

a-In 
nulul 
ne-a 
vadată de tinerețe, plină de
elanuri. Ne-a trezit bineînțe
les bucurii, dar ne-a răscolit 
deopotrivă nostalgiile anilor 
care nu se pot întoarce nici
odată.

Figura proeminentă a lotu
lui nostru de spadă • fost cra- 
loveanul C. Duțu, singurul 
care s-a calificat pînă In sfertu
rile de finală ale probei in
dividuale. In total, el a sus
ținut 23 de asalturi, clștlgind 9.

Longilinul N. Iorgu a trecut 
pe lingă multe victorii pe care 
n-a reușit să Ie finalizeze _ (17 
asalturi din care 5 dștigate). 
A. Pongraț a evoluat sub po
sibilități în proba individuală, 
dar a fost cel mai eficace în 
turneul pe echipe. In 12 a- 
salturi, el a obținut 4 victorii. 
La același număr de asalturi, 
AI. Istrate a reușit doar 3 vic
torii, în timp ce campionul ță
rii, C. Kiss, a părăsit planșa 
de concurs după cele patru a- 
salturi. pierdute în totalitate.

Sebastian BONIFACIU

Alternanța marilor compe
tiții în handbal a devenit o 
chestiune de tradiție. în ca
lendarul pe care, cu grijă, îl 
întocmește periodic Comisia 
Tehnică a F.I.H., după o în
trecere de amploare a echi
pelor masculine, urmează în
totdeauna una rezervată for
mațiilor feminine. Și după 
cum în 1970 am trăit cu toții 
marea aventură pariziană a 
handbaliștilor noștri, înche
iată atît de fericit, In 1971 pe 
agenda competițiilor interna
ționale figurînd campionatul 
mondial feminin, ne pregătim 
să participăm, sufletește, la 
campania fetelor noastre. 
Despre pregătirile pentru a- 
ceastă mare confruntare în 
mod deosebit, dar și despre 
alte aspecte legate de activi
tatea lotului nostru feminin, 
am discutat zilele trecute cu 
antrenorul federal, prof. GA
BRIEL ZUGRĂVESCU.

Prima chestiune abordată a 
fost firește, aceea a compo
nenței actuale a lotului. Măi 
precis, dacă el s-a conturat 
după pregătirea comună din 
timpul verii, dacă sînt nume 
noi printre jucătoarele soco
tite a fi aptă să îmbrace tri
coul echipei reprezentative, 
în acest sens, interlocutorul 
nostru ne-a spus că maestra 
emerită a sportului Irina Na- 
ghi-Climovschi și-a exprimat 
dorința să joace numai la 
echipa sa de club (n.n.I.E.F.S.), 
socotind că a venit timpul să 
lase cale liberă elementelor 
mai tinere. Interesantă ni se 
pară precizarea antrenorului 
federal : „Să știți că noi ne-am 
lăsat greu convinși. Cunos- 
cîndu-i capacitatea de muncă, 
dragostea cu care se antre
nează, i-am spus că tn clipa 
în care dorește să revină în 
mijlocul nostru o vom primi 
cu aceeași încredere fără re
zerve.» “

Tot tn legătură cu compo
nența lotului, vom semnala 
cititorilor și un alt fapt sem
nificativ. Pe lista celor 16 ju
cătoare figurează și două 
handbaliste din echipe de di
vizia B. Prima dintre ele, 
Maria Buzaș (Rapid București) 
este un nume mai cunoscut, 
dar cea de a doua — Hllde 
Maurer (Sparta Mediaș) este 
o tînără handbalistă cu cali
tăți fizice deosebite, tn spe
cial cu o remarcabilă forță de 
șut. Dar, lată pe cele 16 din 
lot : Anca, Buzaș (portari), 
Franz, Metzenrath, Dobîrcea- 
nu, Arghir, Băicoianu, Soos, 
Sramco, Ilie, Neghină, Ma
ghiari, Miklos, Secheli — 
Popa, Oancea, Maurer.

Din cele discutate cu prof. 
G. Zugrăvescu a reieșit că 
echipa va căpăta contururi

mal certe după „Trofeul Car- 
păți", care va avea loo anul 
acesta între 25 șl 29 noiembrl» 
la Timișoara.

Dintre proiectele referitoa
re la pregătirea și evoluția e- 
chlpei, cel mai interesant nl 
,se par» acela legat de orga
nizarea jocului tn apărare, 
unde atît antrenorul federal, 
cît ș! secundul său, prof. 
Pompiliu Simlon — care a 
desfășurat o laborioasă acti
vitate tn perioada de pregă
tire In comun din timpul verii 
— s-au decis să folosească 
creator experiența acumulată 
tn pregătirea lotului masculin, 
adoptînd tn acest sens ideea 
tactică de a plasa tn centrul 
apărării jucătoare înalte, al 
căror gabarit să asigure o 
mai bună acoperire a spațiu
lui porții. în această privin
ță s-au și făcut unele expe
rimentări, cu rezultate pozi
tive, fiind folosite în centrul 
apărării Băicoianu, Arghir, 
•Franz sau Soos. O altă pro
blemă, legată de viitoarea 
concepție tactică a echipei 
noastre reprezentative, este și 
cea referitoare la conducăto
rul de joc. în prezent, lotul 
dispune de două jucătoare ca
pabile să facă față sarcinilor 
dificile ale acestui post: Emi
lia Neghină și Constanța Ilie. 
Prima excelează pe plan teh
nic, iar cea de a doua este 
mai eficientă în șuturile la 
poartă. Deci, dificultăți în 
ceea ce privește alegerea, di
ficultăți care — în bele din 
urmă — au determinat adop
tarea unei soluții mai puțin 
obișnuită în handbal. Este 
vorba despre un mod original 
de a utiliza aceste două exce
lente handbaliste, care vor fi 
prezente în teren în același 
timp, mărind .evident, randa
mentul ofensiv al selecționa
tei noastre naționale. Această 
soluție va fi utilizată cu pri
lejul evoluției reprezentativei 
noastre în cadrul „Trofeului 
Carpați”.

în sfîrșit în încheierea a- 
cestor succinte consemnări o- 
cazlonate de discuția cu an
trenorul federal Gabriel Zu- 
grăvescu, să facem loc și 
unei aprecieri a acestui teh
nician în ceea ce privește 
perspectivele echipei în vii
torul apropiat (a se înțelege! 
campionatul mondial...): „Am 
lucrat cu spor în timpul verii. 
Vom continua să aplicăm a- 
celeași principii, lăsînd mai 
multă libertate tactică jucă
toarelor noastre. Toate, fără 
excepție, sînt dornice să se 
afirme pe plan internațional. 
Nu văd ce le-ar putea împie
dica..." Sincer vorbind, nici 
noi nu vedem !

Colin ANTONESCU

EVOLUȚIA „TINERETULUI" RECLAMA ACCELERAREA PREGĂTIRILOR
Cu aproape o lună șl jumătate Înaintea 

țlonata de tineret a României a susținut clteva 
compania reprezentativelor Iranului șl R.D. Germane, 
simțind nevoia să-ți cunoască puțin mal devreme pe

VICTOR TOCARIU :

campionatelor europene de box de la Miskolc, seleo- 
Importante confruntări cu caracter de verificare In 

Intllnlrlle erau absolut necesare, antrenorii noștri 
unii dintre viitorii

„O BUNA PROPAGANDA A BOXULUI
adversari.

ROMANESC IN IRAN"

înainte de a ne Opri asupra 
evoluției recente a puglllștilor 
noștri în compania celor din 
R.D. Germană, să privim înapoi 
și să ne referim, pe scurt, la 
turneul pe care reprezentativa de 
tineret a României l-a efectuat, 
nu de mult, în Iran. Socotim 
important acest lucru, deoarece 
și dubla Intîlnlre do la Teheran 
face parte din programul gene
ral de pregătire al boxerilor noș
tri In vederea C.E. de la Miskolc.

Evident, meciurile din Iran au 
fost mai ușoare decît cele cu 
echipa R.D. Germane. Nu atît 
scorul, favorabil reprezentanților 
noștri, atestă această afirmație, 
cît faptul că boxul practicat în 
Iran are, în general, o clasă mo
destă. Dar. cum ne spunea tov. 
victor Tocarlu, care a condus 
delegația puglllștilor români, 
„turneul a folosit băieților noș
tri, ei Intllnind adversari dife
riți ea stil do luptă și extrem de 
combativi. Oficialitățile sportului 
din Iran. în frunte cu general 
Kosrawanl, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și preșe
dinte al Organizației de mișcare 
fizică și sport, sint foarte inte
resate în a permanentiza contac
tele cu pugiliștii români. Expli
cația constă în faptul că echipa 
condusă de Fiiresz și Șerbii cu
prinde elemente de real talent 
(cum sînt Mlhaleea, Moraru, Cio
chină, Toni, Cordoș), care prin 
stilul lor de luptă, curat și per
manent ofensiv, au impresionat,

făcind o bună propagandă boxu
lui românesc. Mulțumind con
ducerii C.N.E.F.S. șl federației 
noastre pentru sprijinul acordat

DUBLA CONFRUNTARE CU

boxului Iranian, prin trimiterea 
unul antrenor român 1» Teheran, 
generalul Kosrawanl, ca și pre
ședintele federației, Amlr Alay, 
au ținut să sublinieze că In spor
tul cu mănuși din această țară 
au apărut vizibile clemente alo 
școlii românești, Îndeosebi viteza 
de execuție șl mobilitatea In 
ring".

ECHIPA R. D. GERMANE —

UN EXAMEN MAI GREU

Frumoasa comportare a tineri
lor boxeri români In Iran ne-a 
determinat să așteptăm cu ne
răbdare noua lor apariție Intre 
corzi. De data aceasta Insă, mi
siunea lor a fost mult mat grea, 
echipa R.D. Germane avlnd In 
componența el cîțiva pugillștl 
(Haring, Warnke, Flscher, Volgt) 
care cu siguranță nu vor absenta 
de la apropiatele C.E. Oaspeții 
au fost Învinși, atlt la Craiova 
cit și la Băileștl, foarte greu, cu 
prețul unor mari eforturi. Pauza 
tn antrenamente, după turneul

din Iran, le-a scăzut boxerilor 
noștri din aplomb. Dacă totuși 
au ctștigat, aceasta s-a datorat 
boxului în forță, pregătirii fizice 
superioare. Corectarea, pe cit e 
posibil, a procedeelor tehnice ale 
unora dintre boxeri, se impune 
cu tărie. Echipa are goluri la 
categoriile serniușoară, mijlocie 
și semigrea, actualii titulari ne- 
convlngind. Evoluția, In general 
neconcludentă, a „tineretului" in 
meciurile cu selecționata R. D. 
Germane, impune accelerarea 
pregătirilor.

DOAR 9 DIN 14!

„CUPA FEDERAȚIEI"
La Iași se vor desfășura în 

zilele de 2, 3 și 4 octombrie 
întrecerile „Cupei Federației" 
la călărie. Programul prevede 
probe de dresaj și obstacole 
pentru seniori, juniori și fete.

A Început disputa boxerilor 
bucureșteni pentru calificarea in 
turneul final al campionatelor. 
Gala Inaugurală, programată la 
clubul „Grlvița Roșie", s-a 
bucurat de prezența unei asis
tențe entuziaste, care a aplaudat 
la scenă deschisă îndeosebi evo
luția elevilor antrenorului Clo- 
nolu (Dosan, Mogoș și Costea), 
învingători în primul tur. Pe de 
altă parte, spectatorii au fost pe 
bună dreptate nemulțumiți, cu- 
noscînd că inițial programul cu
prindea 14 meciuri. In timp ce 
între corzi au evoluat doar 9 
perechi. Patru boxeri (V. Măli
na? — Metalul, N. Păun — Se
mănătoarea, M. Bețlvu — Rapid, 
I. Ghlban — I.T.B.) au absentat 
de la dntarul oficial, dînd — 
cum se spune — „peste cap" 
programul galei. II obligase, oare, 
cineva să participe în campio
nat T Nu, desigur. Cu acordul 
antrenorilor, acești sportivi s-au

înscris tn competiție, au luat cu
noștință, apoi, de tragerea 
sorți, după care s-au făcut ne
văzut!. O evidentă lipsă de dis
ciplină, care se cerea sancțio
nată exemplar. La încheierea 
reuniunii am fost informați tie 
tov. Gheorghe Stănescu, preșe
dintele comisiei municipale de 
box, că cel în cauză au fost sus
pendați imediat de la 
vltate sportivă pînă la 
brie.

Iată cîștigătorii : V. ........
(Rapid) b.p. șt. Gangal (Prog.)* 
D. Dosan (Gr. Roșie) b.p. Gh. 
Popa (Metalul), M. Mogoș (Gr. 
Roșie) b.p. I. Mltu (I.C.M.), A. 
lacob (Voința) b. ab. 2 Gh. Bă- 
dllă (C.P.M.B.), N. Enache (Voin
ța) b. ab. 1 M. Toma (Rapid), G. 
Vizitiu (Prog.) b. ab. 3 Bă
lan (Rapid), I. Costea (Gr.TRoșie) 
b.k.o. 1 Gh. Doclu (Olimpia). 
I. Paraschtv (Olimpia) b.p. V. 
Llcu (Olimpia), N. Niculae (Me
talul) b.p. N. Simlon (Voința).

R. C.

la

orice acti-
31 decern-

Muntean u

LOTO
S-au pus In vtnzare biletele 

pentru concursul special Pro- 
noexpres din 7 octombrie a.c., 
concurs la care se aplică O 
NOUA FORMULA, ce sporeș
te considerabil șansele de cîș- 
tig.

La acest concurs special pu
teți ctștiga în număr NELIMI
TAT autoturisme de diferite 
mărci ?i capacități ; premii 
fixe in numerar de 5.000 lei, 
2.500 lei, 1.000 lei, 500 lei etc. 
precum și premii în numerar 
■de valoare variabilă.

Așa după cum s-a mai a- 
nunțat, începînd cu acest con
curs special la extragerile I-a 
și a Il-a obișnuite se aplică o 
nouă formulă tehnică. Iar în 
continuare toate concursurile 
obișnuite var beneficia de noua 
formulă.

Amănunte la agențiile LOTO- 
PRONOSPORT.

Ultima zi pentru procurarea 
biletelor este marți 8 octom
brie 1970.

• Tragerea LOTO de mîtne 
va avea loc la București în 
sala Clubului Flnanțe-Bănci, 
din strada Doamnei nr. 2. cu 
Începere de la ora 19. Trage
rea va fl radiodifuzată.

Va urma un film artistic. In
trarea liberă.

Astăzi, ULTIMA ZI pentru 
<wzwzu.rarea biletelor* utuj.-i

PRONOSPORT
PRONOEXPRES

NUMERELE EXTRASE
LA CONCURSUL NR. 40 

DIN 30 SEPTEMBRIE 1970
36 6 2 
lei din

EXTRAGEREA I : 37 16
Fond de premii : 473 861 

care 118 646 lei report categoria I.
EXTRAGEREA a H-a : 32 8 17 

S 34 3 24 28
Fond de premii : 373 008 lei din 

care 55 995 lei report categoria A.
Plata premiilor pentru acest 

concurs se va face astfel :
In Capitală tncepînd de joi 8 

octombrie pînă la 14 noiembrie 
1970, inclusiv ;

In țară de la 12 octombrie ptnă 
la 14 noiembrie 1970, inclusiv.

PREMULE TRAGERn LOTO 
DIN 25 SEPTEMBRIE 1970

EXTRAGEREA I : Categoria a 
n-a : 2 variante 25% a 36 368 lei; 
a in-a : 8,15 a 8 925 lei; a IV-a: 
18,75 a 3 879 lei; a V-a: 39,50 a 
813 lei; a Vl-a : 161,50 a 450 lei.

REPORT CATEGORIA I î
187 842 lei

EXTRAGEREA a n-a 7 Cate
goria A : 1 variantă a M 394 lei; 
B: 2,10 a 26 810 lei; C: ‘ “ 
10 426 lei; D: 14,45 a 3 896 
20,85 a 2 700 lei; F: 35,35 
lei.

A MBELE EXTRAGERI c 
goria Z: 777,46 variante 
lei.

Premiul de categoria A a fost 
obținut de participantul ASAN- 
DEi.iOAN„din Bacău,

Velodromul
antrenament 

cadrul cam- 
munlciplului

STADIONUL

6,40 a 
lei; E: 
a 1591

Cate- 
a 100

CICLISM :
Dlnamo, ora 16, proba de 
semlfond cu 
mecanic, In 
plonatulul 
București.

FOTBAL : 
POLITEHNICA, ora 15.30 : 
Sportul studențesc — Be- 
roe Stara Zagora (Bul
garia); STADIONUL FLA
CĂRA ROȘIE (Dudești), 
ora 14: Progresul (tine
ret) — C.P.B.; ora 15.45: 
Flacăra roșie — Progre
sul București.

TENIS ! Terenul Pro
gresul, ora 9 șl 14, cam
pionatele internaționale 
ale României.



Șk 1033 Î647â5 *■ sportuj * Pop. a 3-a

i»« i r WMBb—fc—o* a

NI CHIH-CHIN, un valoros reprezentant
al mișcării sportive din R. P. Chineză

CAMPIONATELE MONDIALE DE VOLEI

Dublă înfrîngere in partidele disputate ieri
ECHIPA MASCULINA

A JUCAT BINE, DAR...
SOFIA, 30 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). 
După ziua de pauză, au con
tinuat întrecerile din cadrul 
turneelor finale pentru locu
rile 1—8. Dimineața, echipele 
Belgiei și Poloniei s-au întîl
nit într-un meci decisiv pen
tru evitarea ultimului loc al 
turneului. Au cîștigat volei
baliștii polonezi cu 3—1 (—12, 
2, 6, 11). De remarcat că bel
gienii au fost conduși în pri
mul set cu 8—0 și 9—1, dar 
s-au mobilizat in continuare, 
profitînd și de numeroasele 
greșeli comise de adversari, 
adjudeeîndu-și surprinzător 
setul la 12. Celelalte trei se
turi au fost la discreția în
vingătorilor, replica elevilor 
lui Horațiu Nțcolau neavînd 
consistență decît spre sfîrșit.

După ce echipa Japoniei â 
depășit ușor, in trei seturi, pe 
Cea a Cehoslovaciei — la 9,5,5 
— ?i Bulgaria a întrecut cu a- 
celași scor formația U.R.S.S., 
dar la 14.13.14, la capătul u- 
nul Joc deosebit de disputat șl 
echilibrat, în med vedetă s-au 
Întîlnit echipele României ți 
R.D.G. Voleibaliștii români au 
făcut, din nou, o partidă bună, 
însă n-au reușit să se impună 
în nid unul din seturi Ad
versarii s-au dovedit a fl deo
sebit de bine pregătiți, știind 
să se adapteze oricărui stil de 
joc și să găsească cele mal

bune mijloace de contracarare 
a atacurilor. Scorul final al 
intiStairll: 3—0 (12,10,7) pentru 
R.D.G. Din echipa română g-au 
remarcat prin Jocul bun prestat 
Udișteanu, Dr&gan, și Suunate.

VOLEIBALISTELE N-AU REZISTAT
CAMPIOANELOR OLIMPICE

VARNA, 30 (prin telefon). 
Echipa feminină de volei a 
României a întîlnit, miercuri 
dimineață, în Palatul sportu
rilor din localitate, pe cam
pioana olimpică, formația 
U.R.S.S. După cum era de aș
teptat, voleibalistele sovietice 
s-au impus cu ușurință, la ca
pătul unui meci fără istoric. 
Jucătoarele noastre s-au do
vedit încă o dată deficitare în 
acțiunile de atac, care au fost 
lipsite de forță și claritate, 
precum și în apărare, unde 
«iu lăsat de multe ori, în linia 
a doua, terenul descoperit. în 
acest fel, puternicei garnituri 
sovietice nu i-a fost greu să 
depășească o formație, a cărei 
evoluție în turneul final in
firmă bunele aprecieri ante
rioare. Traumatizate moral, 
voleibalistele noastre nu reu
șesc să-și găsească cadența, 
replica pe care o oferă adver
sarelor fiind departe de cea 
așteptată. Scorul de 3—0 (4, 5, 
9,) cu care s-a încheiat partida 
reflectă just raportul de forțe 
de pe teren. Este greu de 
presupus ca în penultima eta
pă, cînd vor întîlnl echipa Ja
poniei, ele să se prezinte la 
un nivel superior șl să obțină 
un rezultat favorabil.

Ieri
SOFIA (masculin)

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

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

R.D.G. 
Bulgari* 
Japonl* 
U.R.S.S. 
România 
Cehoslovacia 
Polonia
Belgia

5
5
5
5
5
5
5
5 O

Ieri

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TENIS
(Urmare din pag. I)

slovacia), a revenit primelor 
cu 6—2, 6—2, deși aspectul 
jocului era mult mai echili
brat decît arată scorul. Aus- 
traliencele Alexander și Wal- 
sham au trecut și ele, nu chiar 
atît de ușor, de perechea ro
mâncelor Roșianu — Takacs : 
6—4, 6—3.

De dimineață, s-au Jucat și 
cîteva partide de simplu, com- 
pletînd rezultatele pînă în faza 
sferturilor de finală. Din nou 
mureșeanul Toma Ovici se

Delegația de sportivi ma
ghiari, partlclpanțl la campio
natele Internaționale ale Ro
mâniei, este condusă de dr. 
Pali Antal, președintele fe
derației de tenis din Unga- 

\ria.

o bună rachetă, 
de cehoslovacul M. 

Tejcnar cu 7—5, 6—3, după 
ce plecase din start cu 0—3... 
Mărmureanu a cedat un set 
'valorosului Emmrich : 4—6,
*6—2, 6—1. în două continuări: 
«Gulyas — Kerekes 6—4, 6—4 
jși Baranyi—Slizek 6—4, 3—6, 
6—4.

i Interesantă a fost desfășura
rea întrecerii în optimea de 
tablou condusă de italianul 
Pietro Marzano. Acesta iese 
surprinzător din primul tur, 
învins de Codin Dumitrescu 
cu 6—1, 8—6. Urmează un 
meci foarte dîrz între româ-

dovedește 
dispunînd

nil Dumitrescu șl Sântei. Cîș- 
tigă Sântei (deși condus în 
setul decisiv) cu 7—5, 5—7, 
8—6.

Iată șl alte rezultate : SIM
PLU FEMEI (turul II): Szabo 
(Ung.) — Kociskova 6—2, 3—6, 
6—1 ; Alexander — Dumitres
cu 3—6, 6—4, 6—3 ; Dibar — 
Ioszay (Ung.) 6—2, 6—2. DU
BLU BĂRBAȚI (turul I) Ke
rekes, Spătaru — Velev, Ghe- 
nov (Bulg.) 4—6, 6—1, 9—7 ; 
Tejcnar, Slizek — Dumitrescu, 
Ovici 6—2, 6—2 ; Mărmurea
nu, Dron — Rusu, Boldor 
6—1, 6—4 ; Baranyi, Machan— 
Hărădău, Sotiriu 6—2, 6—4 ; 
Sântei, Mureșan — Siito, Ne
meș 6—2, 6—2 ; Marzano, Em
mrich — V. Marcu, T. Marcu 
6—3, 7—5. DUBLU FEMEI 
(turul I) Butoi, Simionescu — 
Ruzici, Mihai 6—2, 6—3 ; 
Koch, Borchert — Dumitres
cu, Ciogolea 1—6, 6—2, 6—1 
Roșianu, Takacs — Floreștea- 
nu, Călina 7—5, 6—1 ; Berbe- 
rian (Bulg.), Rado — Balâj, 
Trifu 6—3, 7—.7 , iui ui 77 . 
Dibar, Kun — Butoi, Simio
nescu 6—2, (F—2 ; Szabo, Io
szay (Ung.) — Berberian, Rado 
6—2, 6—2.

Astăzi, la Progresul, progra
mul începe dimineața (ora 9) 
cu partide de dublu mixt, iar 
după-amiază (de la ora 14,15) 
au loc sferturile de finală în 
probele de simplu. Cei mai 
buni și cele mai bune 8 tre
buie să desemneze pe semifi- 
naliștii întrecerilor.

7—5 ; turul II :

CALE
FISCUL ITALIAN ÎN ALERTA
Pentru a constata eventualele eva

ziuni fiscale ale cluburilor de fot
bal, Ministerul de finanțe din Ita

lia a ordonat unele cercetări spe
ciale. tn acest scop, cel mal mari 
specialiști fiscali din întreaga 
peninsulă s-au deplasat la se
diul federației de specialitate 
pentru a verifica contractele de 
transfer șl contractele de anga
jament ale jucătorilor din divi
ziile A Șl B.

BOB HEWITT K.O.
Cunoscutul tenîsman sud-afri- 

can de origine australiană. Bob 
Hewitt, a fost făcut K.O. de un 
spectator, prezent la recentul 
turneu de la Los Angeles. După 
disputarea medului cu mexica
nul Loyo Mayo, supărat că a 
pierdut, Hewitt, care este recu
noscut pentru comportările sale 
nesportive, a avut o discuție în 
contradictoriu cu un spectator tn 
vîrstă de... 70 de ani. Acesta, 
fiind insultat, a ripostat folosind 
o figură de judo. Ca urmare, 
Hewitt a trebuit să fie internat 
tn spital, unde a rămas să pri
mească îngrijiri timp de 48 
ore...

CEA MAI RAPIDA 
MARATONISTA

La Copenhaga a avut Ioc zilele 
trecute o cursă de maraton re
zervată femeilor. La startul în
trecerii s-au prezentat 23 de con
curente. Primul loc a revenit 
danezei Kirsten Carlsen, care a 
acoperit traseul de 42.195 km în 
3 h 13:25.0, timp cu care a co
rectat cea mai bună performanță 
mondială feminină 
minute.

UN NOU

9
In cei 21 de ani care au 

trecut de la proclamarea Re
publicii Populare Chineze, 
educația fizică și sportul din 
această țară au urcat treaptă 
după treaptă, atingînd, în 
unele discipline, culmile mă
iestriei. Remarcabile sînt suc
cesele halterofililor, ale jucă
torilor de tenis de masă, ale 
atleților din R. P. Chineză. 

Numele sportivilor Cen Tzin- 
kai (haltere). Ian Kuo-tan 
(tenis de masă) sau Ni Chih- 
chin (atletism) au făcut în
conjurul globului. Dar spor
tivii Chinei populare nu se 
mulțumesc numai cu atît. O 
nouă generație de performeri 
crește pe stadioanele înălțate 
în preajma fabricilor, uzine
lor, școlilor, la orașe și sate.

în atletism, la proba de 
săritură în înălțime — una 
din cele mai pretențioase — 
a apărut, în urmă cu cîțiva 
ani, o nouă stea. Evenimen-

tul s-a produs în 1966, cu 
ocazia Jocurilor de la Pnom 
Perih, unde sportivul chinez 
Ni Chih-chin a trecut înălți
mea „cosmică" de 2,27 m. 
Lumea sportivă s-a putut de
clara uimită, dar performan
ța nu era singulară, potenția
lul sportiv al poporului chi
nez fiind considerabil.

Biografia lui Ni Chih-chin 
este foarte simplă, asemănă
toare celor al» multor spor
tivi din R. P. Chineză. S-a 
născut în mediul rural, a ab
solvit școala și a intrat la 
universitate. Din punct de 
vedere sportiv, biografia sa 
începe la vîrstă de 12 ani, 
cînd a fost inclus în cercul 
de atletism al șcdlii. Dove
dind reale calități pentru să
ritura în înălțime, Ni Chih- 
chin a fost selecționat în 
secția de performanță a Uni
versității din Pekin și a înce
put să se pregătească

mare ambiție. în decurs de 
cîțiva ani, el a reușit să-și 
îmbunătățească recordul per
sonal de la 1,98 m pînă la 
performanța de 2,23 m, căreia 
i-a mai adăugat 4 cm, în 
competiția amintită mai sus, 
devenind al doilea săritor în 
înălțime al tuturor timpuri
lor.

Anul acesta, la 30 iunie, a- 
gențiile de presă au trans
mis de la Pekin știrea că 
Ni Chih-chin a trecut înălți
mea de 2,26 m, cel mai bun 
rezultat al anului. Recordul 
mondial s-a clătinat din nou. 
Este clar că mai aproape de 
această performanță (poate 
recordul recordurilor în at
letism) este acest excelent 
atlet chinez, ridicat din ma
rea masă a sportivilor Chinei 
populare.

5 0 15:
5 O 15:

2 12:
3 9:1
3 8:J
3 7:1
4 6:1
5 2:1
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VARNA (feminin)
CLASAMENT

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

Pină la închiderea ediției 
ne-a sosit rezultatul partidei 
ponla — Ungaria (f).

Azi
Cuba — R.P.D. Coreeană
Bulgaria — U.R.S.3.
Cehoslovacia — \Ungaria 
România — Japonia

0—3
3—2
0—3 
nu 
Ja-

Marți, în ziua de pauză, 
evenimentul cel mâi impor
tant i-a constituit reluarea lu
crărilor Congresului Federa
ției Internaționale și a co
misiilor sale. în cadrul lucră
rilor, conduse de Paul Libaud 
(Franța), președintele F.I.V.B., 
s-au dezbătut diverse proble
me organizatorice și de re
gulament. Cu acest prilej au 
fost afiliate la forul interna
țional noi federații naționale î 
cele din Scoția, Zambia, Ior
dania, Noua Zeelandă etc. De 
asemenea, s-a făcut alegerea 
vicepreședinților F.I.V.B., re
prezentantul țării noastre, 
Petre Dumitrescu, președintele 
F.R.V., fiind reales în această 
funcție.

Secretarul general al F.R.V., 
prof. Aurel Doblncă, a fost, 
la rîndul său, reales în co
misia de cenzori a F.I.V.B.

Comisia internațională de 
arbitraj, în care a fost reales 
ca membru Constantin Armă- 
șescu (România), a confirmat 
candidați! la ecusonul de ar
bitru internațional, între care 
și pe românii Ion Covaci, 
Gheorghe lonescu, Dumitru 
Rădulescu și Nae lonescu.

O chestiune 
portantă în cadrul discuțiilor 
a fost și cea legată de utili
zarea tijelor metalice (antene) 
în părțile laterale ale fileu- 
lui, Ia o circumferință de 
minge de benzile verticale, 
pentru a se elimina aproxi
mația în aprecierea de către 
arbitri a locului pe unde a 
trecut mingea : prin afara ben
zilor sau printre ele. Utiliza
rea acestor antene urmează 
să intre în vigoare cu data de 
1 ianuarie 1971, la toate întîl- 
nirile internaționale oficiale.

în cadrul forului suprem al 
voleiului s-a stabilit, totoda
tă, locul de desfășurare a ce
lor mai importante competiții 
internaționale. Astfel, urmă
torul campionat mondial 
(1974) se va desfășura în 
MEXIC, țară care a întrunit 
36 de voturi față de contra
candidata sa, Uruguay, care a 
primit numai 25 de adeziuni; 
„Cupa mondială", la care vor 
‘lua parte de acum și echipele 
feminine, va avea loc în 
Cehoslovacia (masculin) și 
Uruguay (feminin) în 1973.

1. U.R.S.S.
2. R.P.D.

Coreeană
3. Bulgaria
4. Japonia
5. Cehoslovacia
6. Ungaria
7. România
3. Cuba

deosebit de im-

Ni Chih-chin sare 2,26 m, stabilind cea mai bună performanță a anului.

at,.i

6 LOCURI I
LA CONCURSUL

Aurelian BRE3EANU

ATLETIC 
DE LA SASSARI

Noi declarații 
ale lui Avery Brundage

ILIE NĂSTASE PRINTRE CEI 32 PENTRU
PROIECTATUL CAMPIONAT MONDIAL

DE TENIS
NEW YORK 30 (Agerpres).— 

A fost dată publicității lista ce
lor 32 de jucători de tenis se
lecționați să participe anul vi
itor la campionatul mondial 
care va reuni pe așii sportului 
alb și va cuprinde 20 de turnee. 
Seria acestora va fl deschisă 
cu turneul de la Philadelphia, 
programat între 9 și 14 februa
rie 1971. Printre cei 32 de se
lecționați se numără Și jucăto
rul român Ilio Năstase.

In fruntea listei se află aus
tralienii Rod Laver, Ken Eose- 
wall, John Newcombe și Tony 
Roche. Au mai fost selecționați 
«spaniolul Manuel Santana, ce
hoslovacul Jan Kodes, egiptea
nul Ismail El Shafei, iugoslavii 
Nikola Pilici și Zeliko Franu-

lovicî, negrul american Arthur 
Ashe, francezul Pierre Barthes, 
olandezul Tom Okker, englezul 
Roger Taylor și alții.

In același concurs, desfășu
rat la Sassari, în Sardinia, 
în care Valeria Bufanu a ob
ținut o excelentă performan
ță la 100 m g (13,3 s — nou 
record al României, a 10-a 
performanță mondială a anu
lui), alte reprezentante ale 
țării noastre au mai reușit să 
cîștige probe : Viorica Visco- 
poleanu — 6,22 m la lungime. 
Cornelia Popescu — 1,75 m 
la înălțime, Olimpia Cata
ramă — 56,96 m la disc și 
Lia Manoliu — 15,40 m la 
aruncarea greutății (Lia a 
ocupat locul II la disc cu 
56,60 m). Do asemenea, Vale
ria Bufanu a cîștigat și locul 
I la 100 m cu 11,6 s, recon- 
firm.înd astfel rezultatul de 
la București.

BUDAPESTA 30 (Agerpres). 
— Președintele Comitetului in
ternațional olimpic, Avery 
Brundage, aflat la Budapesta 
cu prilejul împlinirii a 75 de 
ani de la întemeierea Comisiei 
naționale olimpice ungare, a 
făcut corespondentului agenției 
M.T.I. declarații privind unele 
probleme ale mișcării olimpice.

Intre altele, A. Brundage a 
precizat că orice discriminare 
do ordin rasial, politic sau re
ligios este contrară ideii olim
pice și trebuie eombătntă, în- 
trucît în activitatea sportivă in
ternațională asemenea practici 
sînt dăunătoare.

Referitor la Olimpiadele de 
jarnă, președintele C.I.O. a re
amintit că fondatorul olimpia
delor moderne. Pierre de Cou
bertin, nu a fost de acord cu

desfășurarea acestor întreceri, 
deoarece el susținea că trebuie 
să existe o singură olimpiadă 
Ia fiecare 4 ani. A. Brundage a 
arătat, in continuare, că. din 
cele 130 de țări menibre aife 
C.I.O., mai mult de jumătate nu 
au posibilitatea să pregătească 
sportivi pentru Olimpiada de 
iarnă, care devine monopolul 
unui număr restrîns de țări.

ieri, la Mayen în apropiere 
de Kttln, săritorul in înălți
me Thomas Zacharias a tre
cut înălțimea de 2.2» m. sta
bilind un nou record al Re
publicii Federale a Germa
niei. Vechiul record ii apar
ținea tot lui, cu performan
ța de 2,1» m stabilită săp- 
tămina trecută.

I D O S C O P

■ <

cu aproape 3

Lovitura de începere în actualul campionat al Elveției la fotbal 
a dat-o cunoscuta actriță de film Gina Lollobrigida. Evenimen
tul s-a produs la primul 
F. C. Basel, l-a susținut

meci pe 
recent. în 
Odermatt.

care campioana Elveției, 
stingă, căpitanul echipei,

GIGANT PE TERENURILE DE BASCHET

Varese, prezenți la cel de al 5-lea turneu de baschetSpectatorll din
pentru „Cupa Intercontinentală", au asistat la debutul Internațional al 
unut nou gigant. în formația Corinthians Sao Paulo, campioana Bra
ziliei.
cîntărește 145 kg

a evoluat șl Emil Assap Rached, un pivot 
și poartă la pantofi nr. 54 I

care măsoară 2,20 m,

WINSTON ÎN EXIL
Mascota echipei 

fotbal a Angliei 
ultima ediție a 
plonatului mondial de 
fotbal, celebrul bul- 

Wlnston, nu se 
poate înapoia In 
O serie de mă- 
recente luate de 

britanice 
cîl- 

străinătate.

de 
la 

cam-
nil Ia Cludad de 
xlco, Charles 
Hope.

Exilul lui ' 
nu este chiar 
tragic. El are 
poziție o curte

Me- 
Peter

dog 
mai 
țară, 
suri
autoritățile 
Interzic aducerea 
nllor din
In consecință, Winston
a fost adoptat de am
basadorul Marii Brlta-

Winston 
atît do 
la dls- 

_ ___j unde
se joacă toată ziua. Și 
pentru ca să fie în 
temă, ambasadorul l-a 
adus mai multe mingi 
de fotbal. „Fotbalul a 
devenit acum o ade
vărată pasiune pentru 
Winston — a declarat

că 
CU 

picioarele, 
.faultează" 

alțl 
lui

Hope. Nu numai 
lovește mingile 
botul sau 
dar îșl 
chiar șl adversarii, 
doi cîlnl, cu dinții 
enormi".

MAI

CU SINGE RECE...
Eddy Merckx se întorcea 

într-un avion de turism de 
la o cursă clcllstă, desfășu
rată la Châteaulln. Prins de 
o furtună, fragilul aparat s-a 
dezechilibrat șl a început o 
cădere vertiginoasă. La cîțiva 
zeci de metri de sol, unde 
s-ar fi produs un deznodă- 
mînt tragic, pilotul avionului 
a reușit o redresare miracu
loasă, aterizînd apoi pe cel 
mal apropiat aeroport. Cei
lalți pasageri au preferat con
tinuarea călătoriei cu mașina, 
dar Merckx, după ce l-a fe
licitat pe ' conducătorul apa
ratului, a continuat deplasa
rea cu avionul.

TNTTI HALTERELE...
Serge Reding, cunoscutul colos belgian, cel mal redu

tabil adversar al iul Alexeev, este candidat tn alegerile 
comunale la Elterbeck, o mică localitate la periferia 
Bruxelles-ulul. Cum campania electorală coincidea cu 
Perioada in care se desfășurau campionatele mondiale, 
halterofilul belgian și-a desemnat agenți care să-i con
ducă campania, plecînd liniștit la Columbus I

CEI MAI RAPIZI SPRINTERI 
LA ÎNOT DE PE CONTINENT 

100 m liber
Michel Rousseau 
(Franța)
Vladimir Bure (U.R.S.S.) 
Roland Matthes (R.D.G.) 
Leonid Illcev (U.R.S.S.) 
Gheorghi Kulikov 
(U.R.S.S.)
Viktor Mazanov 
(U.R.S.S.)

53.7 Gerhard Schiller (R.F.G.)
53.8 Gilles Vigne (Franța)
53.9 Goran Jansson (Suedia) 
54,0 Rainer Jacob (R.F.G.) 
55,2 MARIAN SLAVIC

(România) — locul 28

R.E. 52,8 Ecouri Olimpiadei de
53.1
53.2
53,4
53,7

53,7

MUNCHEN 30 (Agerpres). — 
Comentatorul de șah al agen
ției TASS, Iakov Rohlin, pre
zent la Olimpiada masculină 
de șah de la Siegen, scoate 
în evidență succesul acestei 
tradiționale competiții. Sub
liniind dezvoltarea șahului în 
lume, fapt evidențiat de par
ticiparea la actuala ediție a 
60 de țări față de numai 12 
la prima ediție a competiției, 
Rohlin remarcă progresul

Evoluție remarcabilă a sportivilor romani 
la concursurile de dirt-track 
din Iugoslavia și Bulgaria

Un grup de tineri alergători 
de dirt-track, condus de cu-' 
noscutul antrenor Gheorghe 
Volculescu, a efectuat utn tur
neu tn Iugoslavia și Bulgaria. 
Evoduînd alături de valoroși 
motocicllști din Uniunea So
vietică, Ungaria, Austria* Iu
goslavia, Italia și Bulgaria, re
prezentanții țării noastre au 
lăsat o frumoasă impresie, în- 
•arlindu-se printre animatorii 
întrecerilor. Iată rezultatele 
obținute :

ZAGREB — 1. Ion Bobîl
neanu (Voința Sibiu) 14 p, 
2. I. Molnar (Iugoslavia) 14 p 
(sportivul român a învins în 
manșa directă), 3. D. Regbard 
(Iugoslavia) 13 p, ... 8. I. Io- 
nlță (Steaua) 7 p... 12. C. Voi- 
culescu 5 p.

LOVECI (Bulgaria) — 1. V. 
Konovici (U.R.S.S.) 15 p, ...8. 
I. Bobîlneanu 9 p, ...12. C. Voi- 
culescu 5 p.

ȘUMEN (Bulgaria) - 1. 
Konovici 15 p, 2. I. “ ' 
(U.R.S.S.' -
neanu II 
2 p.

Forurile de specialitate din 
Austria și Italia au adresat

federației 
a trimite 
cursurile 
Viena (4 
dine (11 
aceste
Ion Bobîlneanu și Cornel Vol- 
culescu.

române invitația de 
reprezentanți la con- 
intemaționale de la 

oct.) și, respectiv, U- 
oct.). Deplasarea la 

reuniuni o vor face

tehnic înregistrat de majori
tatea echipelor. Datorită nu
mărului mare de formații 
participante, la Olimpiada de 
la Siegen a fost înregistrat 
un număr record de meciuri 
(570) și de partide (2 280!).

Trecînd la analiza compor
tării primelor echipe clasate, 
și a jucătorilor, comentato
rul relevă ținuta remarcabilă 
a campionului mondial Boris 
Spasski, care a avut o mare 
contribuție la victoria finală 
a echipei U.R.S.S. De aseme
nea, este remarcată forma 
excelentă a marelui maestru 
iugoslav Zvetozar Gligorici, 
care în turneul final nu a cu
noscut înfrîngerea, realizînd 
7 victorii si 3 remize.

Rohlin apreciază ca o sur
priză clasarea echipei Unga
riei pe locul secund, înaintea 
puternicelor echipe ale Iugo
slaviei și S.U.A., fiind de pă
rere că succesul nescontat al 
șahiștilor maghiari se dato
rează în primul rînd coeziu
nii formației Ungariei.

Campionatul mondial de salvare 
nautică, desfășurat la Varna, a 
fost cîștigat de reprezentantul 
Bulgariei, Iulian Rușev, cu 703 
puncte, urmat de Vasil Atanasov 
(Bulgaria) 702 puncte, Gheorghl 
Konstantinov (Bulgaria) 671 
puncte. Iordan Pendev (Bulga
ria) 667 puncte, Manuel Perez 
(Spania) 663 puncte, Alois Ernst 
(Austria) 656 puncte. La feminin, 
pe primul loc s-a clasat Violeta 
Petkova (Bulgaria) 688 puncte.

După etapa a doua Brindisi — 
Palermo (1 SOo km) în turul 
automobilistic al Europei con
duce echipajul Gunther Irmșchșr 
— Harald Anderssen (R.F.G. — 
Danemarca) pe o mașină Opel.

In prima zi a turneului de tenis 
de la San Francisco, Cliff Richey 
l-a învins cu 7—6, 6—3 pe Mike 
Machette. Tomas Koch l-a eli
minat cu 6—3, 6—7. 6—3 pe Larry 
Parker, iar Ray 
gat cu 6—3, 6—2 
Fischer.

Ruffels a 
fața luiîn

de

ciști- 
Riclc

dinpatinaj
a anunțat că

Federația 
R. P. Chineză 
va înscrie 4 sportivi pentru 
viitoarea ediție a campiona
telor mondialo de patinaj vi
teză, care sînt programate în
tre 12 și 14 februarie la “ 
teborg (Suedia).

Go-

re
ale

Santana a cîștigat o rundă...

V. 
Kadirw

I.) 13 p, 3. I. Bobîl-
13 p... 15. C. Voiculescu

MADRID 30 (Agerpres). — 
Președintele federației spa
niole de tenis, Jose Garriga 
Nogues (marchis de Cabanes) 
și-a dat demisia care a fost 
acceptată de delegatul fede
rațiilor sportive din Spania, 
în cercurile sportive spaniole 
se crede că demisia lui J. G. 
Nogues se datorează declara
țiilor jignitoare făcute de 
acesta referitor la cunoscutul 
jucător Manuel Santana. 
Opinia sportivă spaniolă a 
dezavuat atitudinea fostului 
președinte al federației da

tenis. In urma interviului pu
blicat în ziarul „Pueblo" (zia
rul care a publicat declara
țiile lui J. G. Nogues) Santana 
și-a anunțat retragerea din 
„Cupa 
natele 
Acum 
reveni 
rîri.

Davis" și din campio- 
spaniole de tenis, 

se speră însă că el va 
asupra acestei hotă-

La Bologna, s-au desfășurat 
cent campionatele de tenis 
Italiei. In proba de simplu băr
bați, titlul a revenit lui Adriano 
Panatta (în vîrstă de 20 de ani) 
învingător In finală cu 6—1. 3—6. 
10—8, 6—4 în fața „veteranului"
Nicola Pletrangeli (37 de ani). In 
celelalte finale s-au înregistrat 
rezultatele: simplu femei : Lea 
Pericoll — Maria Nasuelll 
6—3, 6—2; dublu bărbați : 
trangai, Maloli — Panatta, Mar
zano 6—1, 4—6, 1—6, 6—3, 11—9: 
dublu femei : Pericoli, Bassl — 
Nasuelll, Giorgi 3—6, 6—3, 6—1.■
In cadrul campionatului unional 
de hochei pe gheață, lidera cla
samentului, echipa Dlnamo Mos
cova, a învins în deplasare cu 
scorul de 4—1 (3—0, 1—1, 0—0)
formația Hlmik Voskresensk. 
Intr-un alt Joo, Traktor Cella- 
blnsk a dispus eu 2—1 (1—0, 
1—0, 0—1) de Torpedo Gorki. In 
clasament, pe primul Ioc se află 
echipa Dlnamo Moscova cu 10 p.

0—6, 
Pie-

DINAMO BUCUREȘTI IN CEA MAI DIFICILĂ

IGNIS VARESE MERITA TITLUL DE CAMPIOANĂ A LUMII
„Ignis este cea mai mare 

echipă de baschet de pe con
tinent din ultimul deceniu". 
Cu aceste cuvinte și-a început 
Bora Stankovici, secretarul 
(general adjunct al F.I.B.A. de
clarațiile făcute unui ziarist 
!de la „Sportske Novosti" din 
Zagreb, la finele turneului de 
la Varese, care a desemnat pe 
campioana Italiei pentru a 
doua oară cîștigătoare a „Cu
pei mondiale".

„Echipa excelent pregătită și 
condusă cu multă pricepere 
de Alexander Nikolici m-a 
entuziasmat pur și simplu și,

fără să exagerez, pot afir
ma că jocul ei atinge perfec
țiunea. Marile vedete ale 
team-uluj sînt mexicanul 
RAGA, a cărui tehnică este 
desăvîrșită, precum și noul 
recrut din baschetul de 
peste Ocean, nord-americanul 
FULTZ cu calitățile sale fi
zice și precizia în aruncări 
la coș demne de toată lauda. 
Alături de ei, MENEGHIN. 
VITTORI, OSSOLA și 
FLABOREA, care au îmbră
cat de nenumărate ori tricoul 
„Squadrei azzurra", alcătuiesc 
un colectiv perfect omogen".

GRUPĂ A C.C.E. LA POLO

grupe.

Pireu,
KAS

La Belgrad a avut loc tra
gerea la sorți pentru cea de 
a 8-a ediție a „CUPEI CAM
PIONILOR EUROPENI" la 
polo,. la care participă 19 
formații împărțite în 4 
Iată componența lor:

ATENA : Ethnikos 
Ruda Hvezda Kosice,
Barcelona, SV Graz (Austria) 
și Arkonja Sczeczin , SOFIA : 
Akademik Sofia, campioana 
Finlandei, S. C. Lugano (El
veția), Mladost Zagreb și 
Polytechnic London; MAR
SILIA : N. C. Marseille, OSC 
Budapesta, campioana Tur
ciei, Dinamo Moscova și DI-

NAMO BUCUREȘTI; BEL
GRAD : Pro Recco, SKS Sto
ckholm, campioana 
și Partizan Belgrad.

Jocurile din cele 
vor avea Ioc între 6 
iembrie. Din fiecare grupă se 
vor califica primele două cla
sate în turneele semifinale 
programate pentru zilele de 27 
și 28 noiembrie. În sfîrșit, 
primele două clasate din fie
care turneu semifinal se vor 
întrece într-un turneu final 
(18—20 decembrie), care va 
desemna pe cîștigătoarea 
competiției.

Olandei

4 grupe 
și 8 no-



FOTBALIȘTII ROMÂNI ÎN CUPELE EUROPENE
DUPĂ 0 EVOLUȚIE MODESTĂ,

STEAUA S-A CALIFICAT
I

GRAȚIE ACELUI 1-0
DE LA LVOV!

STEAUA—KARPATÎ LVOV 3—3 (2—2) I!
Stadionul Republicii ; timp frumos ; teren bun ; spectatori 

aproximativ 12 000. Au marcat (în ordine): Kulclski (min. 13), Du
mitriu III (min. 16), Gabovda (min. 24), Tătaru (min. 27, din llm), 
ștefănescu (min. 69, cu concursul lui Potohneak), Greschak (min. 90).

Raportul loviturilor la poartă : 17—15; cornere : 3—11 “ " ““ 
repriza a Il-a î).

STEAUA : Suciu 4 — Sătmăreanu 6, Hălmăgeanu 6. . ... _ _ ... ------ . . - — .. -. - 65. Vigu 7, Dumitriu III 5 (min. 69 Naom 5), Ștefănescu 
Negrea 6), Pantea 4. Tătaru 5, Iordănescu. 5, Manea 5.

KARPATÎ : Lupol — GEREG. Potochneak, SIROV, 
CIUK, BRAVORSKI (min. 81 Bulgakov), KULCISKI, 
Savka, GABOVDA, LIHACIOV (min. 83 Daniliuk).

A arbitrat foarte bine G. Maennig, ajutat cu 
Mtlller șl D. Zulov (toți din R.D.G.).
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DANIEL- 
Greschak, 

scăpări de E.
Ștefănescu a fost faultat in careu. Deci, 11 m, pe care Tătaru (in imaginea de față j îl 
transformă cu precizie. Foto t V. BAGEAC

SCOR DE FORFAIT (0-3)
UNIVERSITATEA CRAIOVA

PREZENTAT EA JOC
PECS DOZSA — UNIVERSITATEA CRAIOVA 3—0 (3—0)

Stadion P.V.S.K. ț timp frumos ; teren bun ț spectatori — 18 000. 
Au marcat : Koesis (min. 16 și 25) și Mathe (min. 22). Raport de 
șuturi la poartă : 15—11 (numai 3 pe spațiul porții) 5 raport de cor
nere : 8—8.

DOZSA i Rapp — Hernadl, Maurer. KonraM I, Kineses II, 
Koesis, Toth, Bercsei, Tuske, Mathe, Dunal.

UNIVERSITATEA : Plică 6 — Niculescu 5, Mincă 4, Deselnicu. 
4, Bîtlan 5, Strimbeanu 4, Ivan 4, Martinovlci 5, Bălan 7» Oblemen
co 4 (în min. 70 Niță 5), Țarălungă 5.

A arbitrat corect șl autoritar Walter Fercher, ajutat la linie d» 
Georg Hock și Iohan Artner.............................(toți

la

din Austria).

1 Da, numai fotbalul (și, 
completăm noi, fotbaliștii) 
poate oferi asemenea surprize 
ca aceea la care am fost 
martori miercuri, pe stadio-

■ nul Republicii. Cine s-ar fi
■ gîndit, după acel 1—0 de la 
Lvov, că această echipă de

i divizia B îi va face atîtea 
i clipe grele formației bucureș- 
tene ? Sau, cine bănuia că 
oaspeții, care la ei acasă 
n-au marcat nici un goi, a- 

'■veau să-l 
: scoată de
propria-i 
mulți își 
blema scorului cu 
cîștiga fotbaliștii bucureșteni. 
Și primele minute din joc 
confirmau previziunile. Fot

baliștii militari aveau iniția-
tiva. în min. 4 portarul Lu
pol „scotea" cu greu șutul 
Iui Tătaru, iar oaspeții nu 

: reușiseră să treacă măcar de 
centru. Dar, iată, din minu
tul 10, jucătorii sovietici Ies 
la atac. în min. 13 reușesc, 
chiar, să deschidă scorul. Un 
pas greșit ai lui Ștefănescu, 
o intercepție defectuoasă a lui 
Dumitriu, Kulciski intercep
tează și, de la 25—30 de
metri, șutează puternic. Su
ciu e neatent, plonjonul său 
e tardiv, și... lovitură de tea
tru : 1—0 pentru Karpatî.
Avantajul de la Lvov e a- 
nulat. Steaua arată slăbiciuni 
în joc, dar egalează în min. 
16, cînd mingea centrată de 
Sătmăreanu este reluată cu 
capul de Iordănescu la Du
mitriu, care, de la 6 m, 
înscrie. Partida se echilibrea
ză oarecum, însă înaltul 
Gabovda e pe punotul de 
a marca cu capul. O minge 
periculoasă, pe care Suciu o 
reține lîngă bară, aproape de 
linia porții. Bucureșteanul 
demonstrează o formă slabă 
iar nesiguranța lui se trans
mite colegilor, mai ales fun
dașilor centrali. Și aceste gre
șeli aveau să se plătească 
scump. în min. 24, Ciugarin 
se bîlbîie la o minge simplă. 
Gabovda, atent, profită și 
înscrie printr-un șut cu bol
tă. Deci, iar surpriză. Dar. 
surpriza cea mai mare o 
constituie jocul foarte bun al 
oaspeților. Ei sînt egalați în 
urma loviturii de la 11 m 
acordată de arbitru pentru 
că Ștefănescu a fost evident 
faultat de către Gereg și 
Bravorski, lovitură de pe
deapsă transformată precis 
de Tătaru. Dar jucătorii so
vietici sînt cei ce evoluează 
de parcă ar fi pe teren pro

priu : siguri, ofensivi, cu re
plieri și dublări excelente, 
cu presing pe tot terenul, cu 
atacuri periculoase. La pa
uză, scorul 
repriza, în 
aparținut 
Karpatî.

La reluare, presiunea echi
pei sovietice a fost și mai ac

centuată. Pînă în min. 65,
Karpatî și-â masat adversa
rul în jumătatea de teren. 
Steaua a trecut prin mo
mente grele. înaintașii săi 
pierdeau aproape toate due
lurile cu masivii fundași din 
Lvov, mijlocașii întîrziau in
tervențiile și pasele. Apăra
rea „înota" din greu. Steaua 
a reușit să iasă din presingul 
adversarului abia în min. 68,

oblige pe Suciu să 
trei ori mingea din 
poartă ? Cei mai 
puneau doar pro- 

care vor

este egal. dar 
mare parte, le-a 
jucătorilor de la

prima acțiune 
Lupol, după

cînd a inițiat 
la poarta lui 

pauză ! Mai trec cîteva se
cunde și bucureștenii iau 
pentru prima dată conduce
rea : Ștefănescu a șutat de la 
25 de metri, la firul ierbii. 
Potohneak atinge mingea cu 
vîrful bocancului, îi schimbă 
direcția puțin, suficient însă 
ca să-și deruteze portarul și 
balonul se oprește în plasă, 
jos la colț. Ne așteptam ca 
după acest nesperat gol Stea
ua să-și impună punctul de 
vedere, adică jocul. Dar e- 
chilibrul pozițional din teren 
nu durează mtilt. Karpatî
forțează, din min. 80 domină 
iar autoritar. înregistrăm
faze periculoase la poarta lui 
Suciu. Mingile dificile se 
înmulțesc în careul bucureș- 
tenilor. Steaua, într-o formă 
neașteptat 
sleită de .
face față forței fizice a ad
versarului 
rulre), neașteptat de incisiv. 
Și cînd toi stadionul credea, 
totuși, că echipa noastră a 
învins, iată se produce ega- 
larea. E minutul 90. în fața 
porții e mare aglomerație (se 

găsesc aici 6—7 jucători so
vietici). Din apropierea liniei 

de fund Greschak întoarce 
pe spate o minge care avea
să treacă prin fața porții și 

care, nimănui nu-i venea să 
creadă, se rostogolește în 
plasa porții lui Suciu, încre
menit, parcă, pe linia dintre 

buturi.
După un meci în care a 

fost depășită categoric, Steaua 
se califică — totuși în turul 

II al „Cupei Cupelor" grație 
acelui atît de prețios 1—0 de 
la Lvov. Grea, tare grea a 
fost această partidă retur 
pentru echipa bucureșteană. 
Și plină, credem, de învăță
minte.

de slabă, pare 
puteri. neputînd

(exemplu de dă-

Constantin ALEXE

4

P.A.O.K. și-a luat o mini-revanșă (1-0),. 
dar bilanțul este 5-1 pentru Dinamo

P.A.O.K. — DINAMO BUCUREȘTI 1—0 (0—0)
Stadion P.A.O.K. ; teren bun : nocturnă excelentă ; timp rece; 

spectatori — 25 000. A marcat : Koudas (min. 80). Raport de șu
turi : 12—10 ; raport de cornere 8—7.

P.A.O.K. : Cristodoulou — Goynaris, Papadopoulos, Kontogior- 
gos, Dramalis, Sarafis, Vergos, Aslanidis, Koudas, Mazurachis, Pa
ridis.

DINAMO : Constantinescu 8 — Cheran 8, Stoenescu 8, Dinu 9, 
Deieanu 8, Ivlustățea 7. Nunweiller VI 9 (min. 82 Nuțu), Sălceanu 
7 (min. 70 Lucescu), Both 6, Dumitrache 7. Haidu 7.

A arbitrat excelent Sergio Conolla (Italia).Sergio Conolla (Italia).

telefon, 
special).

SALONIC, 30 (prin 
de la trimisul nostru

La lumina excelentă a re
flectoarelor, în fața unui pu
blic entuziast, hotărît să-și 
încurajeze echipa favorită, 
s-o ducă la victoria mult do
rită, P.A.O.K. și Dinamo 
București s-au întîlnit în- 
tr-un meci pasionant din pri
mele minute de joc. Partida 
începe în nota de dominare 
a gazdelor, care în minutele 
3 și 5 obțin două cornere, ră
mase însă fără rezultat. Pu
blicul își încurajează frene
tic favoriții și noi acțiuni 
pun în pericol poarta apăra
tă de Constantinescu. Trep
tat, însă, jocul se echilibrea
ză, dinamoviștii ies la atac 
și obțin un corner, din care 
Nunweiller interceptează ba- 

sareionul, centrează, Dinu 
la cap, însă acțiunea nu-i 
reușește și ratează o bună 
situație. în minutul 24 șutea
ză periculos la poartă Sara- 
fis, dar balonul ocolește poar
ta. Fotbaliștii români con
traatacă și acțiunea este în
cheiată de șutul lui Both. 
Jocul este viu. în minutul 26, 
aflat pe fază, Nunweiller re
zolvă o situație grea în fața

porții lui Constantinescu. Do 
aici înainte inițiativa aparți
ne fotbaliștilor noștri. Publi
cul este redus la tăcere, în 
timp ce jucătorii români stă- 
pinesc mijlocul terenului, 
de unde, fără a neglija apă
rarea (obiectiv principal), în
treprind numeroase acțiuni 
ofensive. Șutul-bombă al lui 
Dinu din minutul 27 este de
viat de portar în corner, iar 
mingea expediată de Nun
weiller min. 33 lovește bara 
și iese în aut. Replica gaz
delor vine prin șutul lui Ma
zurachis, foarte puternic, pe 
care Constantinescu îl trimi
te în corner. în minutul 36 
asistăm la o nouă lovitură 
de colț, de data aceasta la 
poarta gazdelor, ca urmare a 
acțiunii lui Nunweiller. A- 
poi, după ce Both trage pe 
lîngă poartă, în min. 38 con
semnăm o mare ocazie de a 
înscrie în poarta lui Cristo- 
doulou. Mingea se plimbă 
prin fața buturilor fără ca 
cineva s-a intercepteze. în 
min. 44 emoții în rîndurile 
b'ucureștenilor : Constantines
cu e depășit, dar Stoenescu 
intervine în ultima clipă. 
Repriza s-a caracterizat prin-

tr-o ușoară superioritate a 
fotbaliștilor români, reieșită 
și din raportul de cornere la 
pauză : 5—4.

Repriza seoundă s-a desfășu
rat intr-o notă de accentuată 
luptă, dar jocul a purtat pînă 
în minutul 90 amprenta unei 
întreceri de o deplină sportivi
tate. Gazdele, dominate în pri
mele minute de la reluare, 
forțează ritmul, încercînd să 
ofere publicului satisfacția 
unei victorii (și, am spune noi, 
a unei revanșe după înfrînge- 
rea categorică de la București). 
După ce Both, singur în fața 
porții, ratează o mare ocazie 
(min. 60), fotbaliștii greci ata
că susținut și o foarfecă a lui 
Mazurachis Se soldează cu un 
șut puternic care ocolește de 
puțin poarta lui Constantines- 
cu. După aceea, aripa stingă, 
Paridis, pătrunde în careul di- 
namoviștilor, însă e deposedat 
de Dinu în ultima clipă.

Meciul se apropie de sfîrșit, 
lăsînd impresia că se va ter
mina cu un. scor alb, mai ales 
că bucureștenii acționează 
calm, plimbînd mingea și cîș- 
tigînd timp. In min. 80, însă, 
Nunweiller VI trimite balonul 
înapoi. Atent, Mazurachis îl 
interceptează și îl deschide pe 
Koudas. O pătrundere în forță 
a acestuia, un șut imparabil și 
P.A.O.K. înscrie golul victo
riei, pe care echipa din Salonic 
a dorit-o atât de mult. Dar 
Dinamo București, grație a- 
vantajului luat în prima parti
dă — și meciului bun făcut 
aici, în ciuda înfrîngerii — s-a 
calificat în turul următor.

Jack BERARIU

PECS, 30 (prin telefon, de 
trimisul nostru special).

Un sfert de oră, numai 
tît a durat rezistența elevilor 
lui Coidum în această man
șă a doua, cu Pecs Dozsa. 
Apoi, în min 16, la cel de 
al patrulea corner la poarta 
lui Pilcă, mingea s-a plimbat 
prin fața apărătorilor craio
veni, ajungind la mijlocașul 
Koesis, care, de la 10—12 m, 
a trimis-o puternic în colțul 
scurt: 1—0. Un gol, căzut 
relativ repede, care i-a dat 
aripi formației gazdă, tur- 
nînd în schimb și mai mult 
plumb în picioarele fotbaliș
tilor craioveni, astăzi timizi, 
incoerenți, dezorientați. în
treaga echipă este debusolată 
în spațiul de joc : apărătorii, 
în special Mincă și Deselni- 
cu, se plasează defectuos, e- 
fectuează un marcaj... aproxi
mativ, mijlocașii pendulează 
haotic în treimea de mijloc, 
nesprijinind nici atacul și 
nici apărarea; în sfîrșit, cei 
din linia întîi nu leagă nimic, 
„predînd" cu ușurință balo
nul adversarului. în schimb, 
Pecs Dozsa acționează în con
tinuare organizat : în apăra
re exercită corect presingul, 
în situațiile de atac se des
fășoară variat, în viteză, pro- 
ducînd momente de panică 
chiar și atunci cînd pornesc 
ofensiva în inferioritate nu
merică. Așa de 
min. 22 Mathe 
trei adversari, 
impasibili cum 
Pecs Dozsa trimite 
în plasă de la aproximativ 
10—12 m : 2—0. Nu trec de
cît două minute și scorul ur
că : Koesis, din nou nemar
cat, pătrunde nestingherit cu 
balonul în careul advers și, 
cînd Pilcă îi iese în 
pinare, trimite în 
goală : 3—0.

Rețin pe carnetul 
semnări un fapt semnifica
tiv : din 4 șuturi expediate 
pînă în minutul 25 pe poarta 
lui Pilcă fotbaliștii maghiari 
au înscris de 3 ori !

Edificator, concludent în 
ceea ce privește replica craio- 
venilor pînă la pauză este și 
faptul că portarul lui Pecs 
Dozsa n-a mai fost niciodată 
solicitat, cele 4 șuturi, ane
mice, trecînd pe lîngă buturi. 
Pilcă în schimb, a avut de

a-

exemplu, în 
are lingă el 
care privesc 

nouarul lui 
mingea

. 1» 
întîm- 
poarta

de în-

U. T. A. A ELIMINAT PE FEIJENOORD: 0-0 LA
UN MECI EMOȚIONANT
(Urmare din pag. 1)

de suspense, la nouăzeci de mi
nute de dramatism, demne de 
un adevărat Hitchcock al fot
balului.

...începută sub semnul ini
țiativei echipei olandeze, par
tida ne oferă în minutul 13 
prima emoție, balonul trimis 
cu capul de către Wery fiind 
respins, de pe linia porții, de 
Pojoni. Se joacă foarte strîns, 
foarte sobru, meciul nepermi- 
țînd nici un artificiu specta
cular. Lupta pentru rezultat 
domină vizibil întâlnirea, cei 
22 de jucători dăruindu-se 
disputei cu energii nebănuite.

O puternică emoție stăpî- 
nește întregul stadion — 
spectatori și jucători. Fotba

liștii arădeni, mai puțin expe
rimentați decît prestigioșii lor 
adversari, acuză mai vizibil

handicapul emotivității. Cel 
mai degajat jucător al gazde
lor pare a fi aripa stingă, 
Florian Dumitrescu, singurul 
atacant care reușește să stră
pungă de cîteva ori zidul a- 
părării olandeze, condusă ma
gistral de Israel. Sare în ochi 
marcajul-„clește“ al lui Lase- 
roms asupra lui. .Otto. Dem- 
brovschi. marcaj care se ex
primă, printre altele, cu aju

torul a... opt faulturi consem
nate în primele 30 de minute.

în fața porții lui Gornea, 
triunghiul Lereter-Pojoni-Pe- 
tescu face minuni, dominînd 
o teribilă bătălie pentru min
gile înalte.-'în minutul 37, Dp- 
mide șutează surprinzător și 
puternic, de la 30 de metri, 
obligîndu-1 pe Treytel să a- 

corde corner în extremis. Trei 
minute mai tîrziu, Kindvall

S-A ÎNCHEIAT PRIMUL TUR

profită de o neînțelegere a 
fundașilor români, se infil

trează în careu și expediază 
un șut periculos de la 12 me
tri. Gornea apără stupe
fiant...

Repriza a doua urcă baro
metrul întîlnirii la valori ma
xime.

Olandezii aruncă în luptă 
totul pentru victorie, și în 
minutul 60 antrenorul Happel 
înlocuiește doi fundași, pe 

Romeijn și van Duivenbode, 
cu doi atacanți, Boskamp și 
van Daele, spre a forța —- 
cu orice preț șl cu orice risc 
— marcarea golului. In mi
nutele 73, 76 și 80. suedezul 
Kindvall este la un pas de 
gol, dar de două ori Gornea 
șt o dată Lereter salvează în 
ultima fracțiune de secundă. 
In minutul 81. Birău trimite 
în corner — cu un efort ex
traordinar — o minge care 
înnebunise tribunele.

...Mai sînt nouă minute 
pînă la calificarea românilor ! 
Jucătorii olandezi își pierd 

busola, simțind că extraordi
narul lor efort a fost zadar
nic. U.T.A. A RĂMAS ÎN PI
CIOARE ÎN POFIDA „ȘAR
JELOR" FURIBUNDE ALE 
OASPEȚILOR.

Spre sfîrșitul partidei — 
minutele 83. 80 și 90 — 
traatacurile arădenilor
la un pas de reușită, dar im
presionantul consum de ener
gie de pînă atunci îi lipsește 
pe Dumitrescu și Domide de 
luciditatea necesară fructifi
cării

Si 
nire

con-
sînt

Aseară s-au desfășurat majoritatea meciurilor retur din prima 
la fotbal, lată rezultatele (în |

i manșă, a cupelor europene 
paranteză scoru rile din primul tur).

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

unor ocazii de gol.
cu asta ia sfîrșit 0 întîl- 
epopeică...

DE LA GORNEA LA NOULIJN
(Urmare din pag. 1)

ment, rod în egală măsură al 
gindirii sau puterii de impro

vizație. Echipa lui Happel a 
atacat în permanență. După 
fiecare intercepție a balonu
lui, indiferent de zona unde 
era realizată, Kindvall și 
Wery se demarcau fulgeră
tor. căutând, un plasament e- 
ficace. Aproape de regulă, a- 
iunci cînd olandezii pregăteau 
un atac pe partea stângă a 

terenului, fundașul Romeijn se 
lansa pe latura opusă, primea 
balonul și crea o situație 
primejdioasă. Puternici, rapizi 
și rezistență, cu un joc de cap 
magistral, oaspeții au încercat 
totul: pătrunderi solitare,
combinații în doi sau trei ju
cători, replieri strategice — 

în intenția de a provoca dez- 
aglomerări în fața porții a- 
rădenilor, concentrări de forțe 
supranumerice, lovituri pe 
poartă — de la distanță sau 
din apropiere. Ei au încercat 
tot ce știau să facă și, slavă 
Domnului, știau foarte multe. 
Au luptat crîncen, fără între
ruperi, fără căderi și demora
lizare. în ultima jumătate de 
ură, Happel a înlocuit doi a- 
părători cu înaintași de mese
rie, în speranța că va forța 
mina destinului mărind capa
citatea ofensivă a echipei. Da
torită acestei măsuri care

dar 
din

perturbat structura formației 
din Rotterdam, în ultimele 30 
de minute olandezii au avut 
deopotrivă mari ocazii să în
scrie dar și să primească go
luri.

Am scris atît de mult des
pre virtuțile fotbaliștilor o- 
landezi, convinși că se va în
țelege cum indirect ne refe

rim la meritele U.T.A.-ei. Ar 
fi simplist să se creadă că 
singurul merit al arădenilor 
a fost capacitatea de luptă. 
Ea avea să se dovedească 
intr-adevăr admirabilă, 
și adversarii formației
Arad s-au bătut pînă la e- 
puizare. Dacă oaspeții au e- 
talat constant atitea calități 
și totuși n-au reușit să înscrie 
nici măcar un gol, explicația 
cea mai cuprinzătoare poate 
fi găsită în excelenta organi
zare defensivă a lui Coco 

Dumitrescu. Numărînd totul 
bob cu bob, Feijenoord ră
mâne mai puternică decît 

U.T.A. Dar asta nu scade, ci 
sporește meritele fotbaliștilor 
români. Poarta lui Gornea a 
fost o cazemată care nu s-a 
predat, cu toate că a supor
tat un îndelung asediu. Gor
nea s-a comportat ireproșabil 
de cîte ori a trebuit să inter
vină decisiv. Pojoni, Lereter, 
precum și Petescu, plasat în 
fața lor, s-au luptat ca leii, 
interceptând, închizind spa
tiile libere și neutralizînd zeci

F.C. Basel—Spartak Moscova
F.C. Carl Zeiss Jena—Fenerbahce 

Tîosenborg(Norvegia)—Standard Liege 
Floriana 
Boldklub

(Malta)—Sporting Lisabona 
(Danemarca) —Slovan

Bratislava 
(Islanda) —Everton

2-1
1—0 
0-5
0—4

Keflavik ,
Ajax Amsterdam—Nandorl Tirana 
Legla Varșovia—I.F.K. Gbteborg 
F.C. Austria—Atletico Madrid 
Steaua roșie Belgrad—Ujpesti Dozsa 
St. Etienne—U.S. Cagliari
K.p.v. Kokkolo (Finlanda)—Celtic 

Glasgow 
Jeunesse Luxemburg—Panathinalkos 
Glentoran Belfast—Watterford (Irlanda)

2-2 
0—3 
2—0
2—1
1—2
4—0
1—0
0—5
0—5
O-l

(2-3) 
(«—<•> 
(0-2) 
(0—5)
(1-21 
(2—C) 
(2-2) 
(4-0) 
(0-2) 
(0-2) 
(0-3)
(0-9) 
(1-2) 
(1-3)

CUPA CUPELOR

Linfield Belfast — Manchester City 
Chelsea—Aris Salonic
Peroposikos (Cipru)—Cardiff City 
F.C. Bruges—Kickers Offenbach 
A C. Bologna—Vorwărts Berlin 
Hakka (Finlanda)—T.S.K.A. Sofia 
Eindhoven—Gottwaldow
Partizan Tirana—Wacker Innsbruck 
Gornik Zabrze—Aalborg (Danemarca) 
Honved Bp —F.C. Aberdeen

2—1 (0-1)
5—1 (1-1)
0—0 (0-8)
2-0 (1-2)
I—1 (0-0)
1-2 (0-9)
1—0 (1—2)
1—2 (2-3)
8-1 (1-0)
8—5 (1-3)

teze rezultatele din tur) : Sparta Rotterdam — Akri- 
nes (Islanda) 9—o (6—0), Vitoria Setubal — F.C. 
Lausanne 2—1 (2—0) ; Coleraine (Irlanda de Nord) — 
Kilmarnock 3—2 (1—1) ; Valencia — Corke Hiber
nian (Irlanda) 3—1 (3—0); R.C. Paris Sedan — F.C. 
Koln l—o (1—5); Ollmpique (Marsilia) — Spartak 
Trnava 5—4. (Calificarea a fost decisă prin lovi
turi de la 11 m. Spartak ciștigase cu 2—0 primul 
joc, Iar in cel de-al doilea, după prelungiri, sco
rul s-a menținut 2—o in favoarea echipei franceze, 
astfel că s-au acordat fiecărei echipe cite 5 lovi
turi de Ia 11 m, oaspeții transformtnd 4, Iar gaz
dele numai 3. Astfel Spartak s-a calificat pentru 
turul următor. Finalul meciului a fost marcat de 
incidente, fiind necesară intervenția

★

Iată celelalte rezultate de aseară :
Glasgow Rangers—Bayern Miînchen 
Newcastle United—Iuternazionale 
Vittoria Setubal—Lausanne 
Dynamo Dresda—Partizan Belgrad 
Dynamo Zagreb—Barlerense 
Hertha B.S.C.—Nykoping (Dan.) 
Malmb F.F.—Hibernians Edinburg 
Sturm Graz—Ilves Issa (Finlanda) 
Coventry City—Trakia Plovdiv 
Ruemelingen—Juventus 
Slavia Sofia—Hajduk Split 
Grashopers—Dundee United

poliției).

CUPA EUROPEANA A TiRGURILOR
Marți seara s-au disputat alte meciuri retur în 

„CUPA EUROPEANA A TIRGURILOR" (în paran-

Tragerea la sorți in turul II In 
cupelor va avea loc la 6 octombrie, 
dam, iar in C.E.T., azi, la Ziirlcb.

1—1 (0-1)
2—0 (1-1)
2—1 (2-0)
6—0 (0-0)
6—1 (0—21
4—1 (4-2)
2—3 (0-6)
3—0 (2-4)
2—0 (4-1)
0—4 (0-7)
1-0 (0-3)

-o (2-3)

.E. și Cupa
la Amster- „OLANDEZUL ZBURĂTOR" a fost de această dată GORNEA. El a cîștigat duelul cu Kind

vall (absent din imagine) care a șutat puternic, insă portarul arădean a salvat impecabil.

lucru din plin, prinzînd îrț 
două rînduri miraculos.

După pauză, avînd în față 
un adversar satisfăcut de 
scorul de pe tabelă, Univer-e 
sitatea Craiova putea să facăj 
o figură mai onorabilă. Săpu< 
niți, se pare, în cabine, elevii 
lui Coidum și Nuțescu alear-t 
gă acum mai mult și mai ra* 
țional, pasează mai cu adre
să și își creează astfel o ușoa
ră 
Nu lipsesc nici ocaziile: min, 
48, la o acțiune Bălan—Ța- 
rălungă—Oblemenco, ultimul 
intră singur cu mingea în < 
careu, dar șutind cu „ochii 
închiși", trimite exact în por
tar ; min. 57 : după un „un
do!" reușit între Oblemenco 
și Bălan, acesta din urmă a- 
junge în poziție favorabilă 
de șut,-dar mingea, expedia
tă puternic, de la 7—8 m, va 
trece pe lîngă bară.

Nici modificarea efectuată 
de antrenori (din 
Niță îl înlocuiește pe Oble
menco) nu va avea rezulta- 

dorit. Vrînd să facă totul 
unul singur, Niță va lua 
cele mai multe ori acțiuni 
cont propriu, dar

superioritate teritorială.
I

min. 70

tul 
de 
de 
pe 
stăvilit de apărătorii 
Minutele trec. După 
încercare (șut Bălan, 
oprită cu dificultate, 
77), Universitatea Craiova se 
resemnează 
pe tabelă, 
Dozsa mai 
accelerator,
la atac și cu fundașii. în min. 
87, Mathe îl servește pe Mau
rer cu o minge-gol, dar șu
tul acestuia, expediat de la 
5—6 m, este deviat de Pilcă 
în corner.

Curînd vine și fluierul final 
al arbitrului, care consfințeș
te eliminarea Universității 
Craiova din primul tur al 
„Cupei europene a tîrgurilor". 
Dincolo de amărăciunea pro
vocată de acest eșec, încer
căm regretul că aici, la Pecs, 
fotbaliștii craioveni au făcut 
o partidă slabă, nefiind în 
stare să-și apere șansa in 
mod organizat, lucid, fără 
menajamente.

O vor face, oare, cu altă 
ocazie ? După o asemenea 
comportare s-ar putea ca ur
mătorul prilej să nu se mai 
ivească curind,

Gheorgho NICOLAESCU

ușor de 
adverși. 
ultima 
mingea 
în min.

cu rezultatul de 
în timp ce Pecs 
apasă o dată pe 
cînd gazdele vin

ARAD
de manevre primejdioase. De 
regulă, ei au avut un plasa

ment exemplar, colaborînd cu 
exactitatea
Detenta și 

au fost la
ca și cele
van Hanegem sau Wery. Po

joni a fost o stâncă apărută
mereu în fața atacatorilor, iar 
Mircea Petescu l-a urmărit cu 
mare randament, ori de cîte 
ori a fost nevoie, pe diaboli
cul organizator de joc van 
Hanegem. Cit despre Lereter. 
trebuie să spunem că el nu 
s-a menajat nici o clipă, ac
ceptând zeci de contacte dure 
cu toți înaintașii olandezi, 
care și-au încercat zadarnic 
norocul în zona lui. Tînărul 
Broșovschi a jucat accidentat. 
Dar a fost atît de inteligent, 
de prompt, de lucid, de am

bițios și gata de sacrificiu in
cit puținele forțe pe care i 
le-a lăsat invaliditatea au 
fost utilizate fără greșeală. 
Broșovschi avea să țină piept 
uneia dintre cele mai com

plexe extreme pe care le-am 
văzut vreodată — blondul
Wery. Apărarea U.T.A.-ei a 
fost mult ajutată și de Domi
de, omul desemnat probabil 
să încerce distrugerea atacu
rilor adverse în faza lor inci
pientă, precum și de devota

mentul lui Kalinin, care a fă
cut mereu atât cit e în stare 

să facă. Obligată în mare 
parte din timp să se apere, 
campioana României n-a scă
pat nici unul din momentele 
favorabile atacului. în atari 
situații, Florian Dumitrescu a 

fost o revelație, chinuindu-l 
cu driblingul și viteza lui, a- 
mîndouă senzaționale ieri,
marele fundaș
Cursele și centrările 
ale lui Axente, mai 
din finalul partidei, 
lui Petescu și pătrunderile lui 
Domide, multe dintre ele de
venite ocazii autentice de gol, 
au obligat pe olandezi să se 
teamă tot timpul și să păs
treze în preajma lui Treijtel 
cel puțin doi apărători, care 
păreau evident afectați că nu 
se pot năpusti înainte. Faptul 
că atacanții arădeni și-au a- 
rătat din cînd în cînd colții 
a contribuit la obținerea unor 
momente de răgaz pentru co
echipierii lor din apărare și a 
impus olandezilor o doză da 
prudență, care a diminuat 
forța ofensivă a acestora.

Cam atît, pînă mîine, des
pre fizionomia unei partide 
ce avea să arunce în aer o 
ierarhie sportivă, în fruntea 
căreia trona Feijenoord — un 
fel de Goliat al fotbalului 
mondial.

roților dințate, 
jocul lor de cap 
fel de admirabile 
ale lui Kindvall,

pe 
Romeijn. 
deștepte 

ales cele 
lansările
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