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* Început un nou an universitar. Profesorii șl stu- 
ardmeți de idealul unanim de a sluji politica 
ți statului, de a contribui cu elan și competență 

obiectivelor ce stau In fața învățămîntului

1 De ieri 
dențîl — 
.partidului 
la înfăptuirea 
nostru superior, a programului de dezvoltare a țării, așa cum 
au fost ele fundamentate cu claritate de către Congresul al 
X-Iea al partidului — eu participat la entuziaste manifestări, 
prilejuite d© debutul Intr-un nou

Prezența în mijlocul studenților 
deschiderii cursurilor universitare 
și de stat, a tovarășului Nicolae 
acest an Intîlnirf emoționante.

Studenții celui mal mare centru universitar al țării — Bucu-. 
rești — au trăit azi, ca de altfel în fiecare dintre ultimii ani, 
un moment deosebit ,avînd în această zi festivă în mijlocul 
lor pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al parti
dului, pe tovarășii Emil Bodnaraș, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Ilie Verdeț, Janos Fazekas. Manea Mănescu, Du
mitru Popa, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, Miron Constantin.es- 
cu, Ion Iliescu.

Tineretul studios, corpul profesoral, văd în aceasta o cins- 
tire ce se aduca școlii superioare, o dovadă elocventă a pre
țuirii pe care i-o acordă partidul și statul, întregul popoc, 
rolul ei în opera de făurire a societății socialiste, multilate
ral dezvoltate. Răspunsul lor la această încredere s-a materia
lizat în călduroasa primire pe care au făcut-o pretutindeni 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, celorlalți conducători de partid 
și de stat, expresie a devotamentului și atașamentului profund 
față de politica marxist-leninistă a partidului nostru, a în
crederii

BUCUREȘTI 
VA INTILNI
RENUMITAAi

ECHIPĂ ENGLEZA
F. C. LIVERPOOL
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an de muncă.
șl profesorilor la sărbătoarea 
a conducătorilor de partid 
Ceaușescu a prilejuit șl în

Petschow- 
Marines- 
de pe a- 
fotbalului

Amănunt* al* trage
rii la sorți — in pag. 
a 3-a.

Cind a fost U.T.A. mai mare, 
mai glorioasă ? Atunci cind i-a 
avut pe Pal, Petschowsehi, For
mați, Stibinger și Băcuț, sau
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acum cind tricourile ei le îm
bracă Lereter, Petescu, Domide 
sau Sima ? Intre aceste „două 
generații U.T.A." au trecut pes
te 20 de ani. Amintirile despre

Nu știu încă dacă am putut 
să redăm reala dimensiune a 
succesului obținut de U.T.A. In 
timp ce orele se scurg ne con-

Aurel C. NEAGU

Vinari 2 octombrie 1970
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i
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Scurtă revistă a presei europene

BUNI 4! după succesul echipei arădene

probei deSemifinaliștii

simplu:

GULYASPALA și

(elimină pe Baranyi I),

Antrenorul Nicolae Dumitrescu trăieșt* 
marc succes din viața sa.

s-a calificat! 
cel mai

UN RENUME EUROPEAN"

ȚIRIAC, DRON

„U.T.A. ȘI-A CIȘTIGAT

CALIFICAREA ECHIPEI U.T.A. A PRODUS
0 MARE IMPRESIE ÎN LUMEA FOTBALULUI

în viitorul socialist al patriei,
★

terminarea vizitei în institutele de invățămînt bucu- 
la Sala Palatului Republicii, a avut loc adunarea fes- 
deschidere a anului universitar 1970—1971. organizată

După 
reștene, 
tivă de________
de Ministerul învățămîntului. La' adunare a participat un 
mare număr de studenți și cadre didactice universitare. ,

Sosirea conducătorilor de partid și de stat este întîmpinată 
cu aclamații îndelungi, urale și aplauze puternice. In prezidiul 
adunării iau loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, Emil Bodnaraș, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț, Dumitru 
Popa, Leonte Răutu, Ion Iliescu, Mircea Malîța, ministrul în
vățămîntului, Miron Nicolescu, președintele Academiei Repu- 
folicii Socialiste România, rectori ai institutelor de Invățămînt 
superior din Capitală, profesori universitari, studenți fruntași.

Intîmpinat cu puternice aplauze, a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în repetate rinduri, profesorii și studenții 
prezenți la adunare au subliniat prin ovații și aplauze 
cuvintele secretarului general al partidului, indicațiile de 
excepțională însemnătate pentru dezvoltarea și perfecționarea 
învățămîntului superior, pentru pregătirea noilor detașamente 
de specialiști la nivelul exigențelor științei, tehnicii și culturii 
mondiale, pentru ca fiecare absolvent al învățămîntului supe
rior să se afirme la locul de muncă, în întreprinderi, pe ogoa
re, în institute de cercetări ca un constructor competent, entu
ziast al societății socialiste multilateral dezvoltate.

AU RĂMAS CEI MAI

leri la sediul clubului 
U.T.A., președintele Consi
liului național pentru edu
cație fizică și sport, An- 
ghel Alexe, a felicitat în 
numele biroului C.N.E.F.S. 
echipa U.T.A. și conduce
rea ei pentru comportarea 
excelentă și performanța 
de răsuflet obținută prin 
eliminarea din Cupa cam
pionilor europeni a echi
pei olandeze Feijenoord, 
deținătoarea Cupei inter
continentale.

De asemenea, tov. Ion 
Mocuța, secretar al Comi
tetului județean Arad al 
P.C.R., a adresat felicitări 
echipei în numele comite
tului. județean de partid.

vechii ..meșteri" arădeni în ale 
fotbalului persistă și sint pline 
iacă de duioșie. Prima gene
rație nu a realizat nici măcar 
pe aproape o performanță ca a 
generației de azi, din luna sep
tembrie a anului 1970. dar a- 
ccasta nu înseamnă că echioa 
in care a jucat actualul antre
nor al U.T.A., N. Dumitrescu, 
n-a fost mare la vremea ei. 
Fotbaliștii de azi se bucură de 
mari avantaje, pină intr-atit 
față de cei de acum 20 ani in
cit, deși ar părea exagerat sau 
chiar paradoxal. Pal, ~ 
schi. Marian, Costică 
cu, Oană se înscriu 
cum printre pionierii 
in țara noastră.

Acesta este adevărul daci 
ne gindim la multitudinea com
petițiilor fotbalistice de azi, la 
angrenajul enorm pe care-l so
licită „Cupa mondială" și cu
pele europene, la interesul ma-

sau Intemazionale Milano. In 
tot cursul nopții de ieri 'telex
urile au făcut apeluri la Bucu
rești pentru relații, marile zia
re și publicații europene ad 
cerut detalii și declarații. Eli
minarea echipei lui Happel a 
făcut senzație in lume, iar au
torii ei au devenit peste noap
te vedete ale sezonului in
ternațional de toamnă.
CALCULELE GREȘITE ALE 
ANTRENORULUI HAPPEL 

Șl POZIȚIA REALISTA 
A LUI N. DUMITRESCU

Ziarele olandeze, ca și marile cotidiene de sport din întrea
ga Europă, agențiile internaționale de presă subliniază în 
comentariile lor calificarea echipei U.T.A. în turul următor 
al C.C.E. în dauna redutabilei formații olandeze Feijenoord, 
tîștigătoarea „Cupei campionilor europeni", — ediția 1969— 
1970 și a Cupei intercontinentale.

Ziarul „ALGEMEEN DAG- 
BLAD" din Rotterdam își in
titulează cronica de la Arad: 
„U.T. Arad face out pe Fei- 
jenoord 1“ Marele cotidian o- 
landez scrie printre altele: 
„Băieții din Rotterdam nu au 
reușit nici de data aceasta 
să-și facă jocul normal... In 
timp ce minutele treceau, o- 
landezii au devenit tot mai 
nervoși căutînd victoria cu 
orice preț, în contrast cu ju
cătorii de Ia U.T.A. care au 
devenit tot mai siguri în ob
ținerea țelului. Gazdele au 
dovedit o bună organizare de

joc, în timp ce olandezii n-au 
sesizat manevrele tactice ale 
echipei arădene. Deși U.T.A. 
nu strălucește printr-o tehni
că individuală, ea are o dis
ciplină remarcabilă de joc și 
poate obține chiar în fața al
tor formații de răsunet sco
pul pe care și-l propune. Bi- 

. rău este, un exemplu carac
teristic pentru formația cam
pioană. El nu'este un jucă
tor cu o mare tehnicitate, dar 
are o putere de luptă și o 
voință demnă' de remarcat.

nele țării campionilor sportu
lui alb. Prin dezinvoltura ȘÎ 
eleganța lor In mișcări, ele 
și-au cucerit de pe acum nu
meroase simpatii în tribune. 

Să nu uităm apoi pe ma
ghiarul Baranyi. pe cehoslo
vacii Pala și Zednik, pe itali
anul Marzano, care au dat o 
notă valorică superioară ace
stei întreceri. învingători sau 
învinși, ei au arătat, la fie
care apariție, un tenis de ca
litate, ca și dîrzenie in apă
rarea șanselor în lupta cu 
adversarii lor.

Am lăsat pentru la urmă 
pe capul de serie cu nr. 1 

■ al turneului de simplu, exce
lentul nostru Ion Tiriac. Evi
dent, prezentarea lui în 
ste rinduri ar fi cu totul 
tilă. De ani de zile, el 
admirat și apreciat de 
iubitorii noștri de sport. De 
data aceasta, însă, există un 
motiv în plus pentru a-i con
feri aprecierea noastră. Fi
indcă — poate nu toți citito
rii știu aceasta — Tiriac a 
făcut un gest de adevărată

Două din marile personalități ale partidei — Wery și Lereter. 
Excelentul fundaș arădean respinge atacul olandezului

Fotografiile de la Arad de DRAGOȘ NEAGU (Continuare în pag. a 3-a)
pe care televiziu- 
și presa moderni 

îl propagă și îl amplifică pe 
tot globul. De luni pină ieri, 
numai pentru cupele europe
ne, cel puțin două sute de curse 
speciale de avion, denumite 
scurt „charter", au transportat 
în Europa fotbaliști, ziariști și 
turiști, solicitind eforturi de 
transport, organizare și teleco
municații de neconceput cu 
15—20 de ani în urmă.

La meciul de la Arad au fost 
36 de ziariști și fotoreporteri 
olandezi, record in materie de 
presă la noi, pentru meciurile 
internaționale intercluburi. A- 
ceștia asediaseră pur și simplu 
pe jucătorii de la U.T.A. și pe 
antrenorul lor, fotografiindu-i 
și asaltindu-i cu întrebările, 
continuu.

La această oră, U.T.A. este 
■ cunoscută peste hotare ca și 
Real Madrid, Arsenal Londra

jor de astăzi 
nea, radioul DE AZI, LA ,ZFLOREASCA/Z:

Finala republicană a maeștrilor gimnasticii

(Continuare în pag. a 4-a)

Simbătă și duminică, la Pitești

POLONIA (femei)

două meciuri atletice de atracție

Ro-ale
din 
C'J '

tai a 
cele

La

In
te- 
se-

ace- 
inu- 
este 
terți

ROMÂNIA

Oradea, unde oaspetele

ROMÂNIA-R.S.S. UCRAINEANĂ (f4, tineret)

Radu VOIA

I

Recordmana României — Valeria Bufanu — și recordmana Poloniei — Sukmewirz s-au mai 
tntilnit în acest an in cadrul „Cupei Europei" de la București

Jucătoarea australiană Susan Alexander (in imagine) este ad
versara fostei noastre campioane ludith Dibar, în semifinalele 
ț de simplu
*
' Cele două săptămâni de te
nis promise bucureștenilor, 
în această toamnă, se apropie 
de sfîrșit. Acum, pe terenurile 
încă umbrite de verdeață ale 
parcului Progresul, mai pot fi 
văzuți cei cițiva ași ai spor
tului alb, participanți la tra
diționalele noastre campionate 
internaționale, oaspeți ai Ca
pitalei.

Itjmai admirăm o dată pe 
Istvan Gulyas, acest neobosit _ 
campion al rachetei, care-și 
sărbătorește împlinirea a 39 
de ani, cu un nou șir de suc
cese. Recent, el a cîștigat, din 
nou, titlul de campion al 
Ungariei, Pentru a 14-a oară... 
„Mr. Fair-Play ’67“ este ace
lași, neschimbat, mereu în 
formă, mereu ireproșabil în 
joc ca și în ținută. Este o des
fătare să-l privești, chiar a- 
tunci cind nu toate virtuozi
tățile pe care le încearcă în 
fața fileului îi reușesc

Mai sînt apoi cițiva strălu
ciți reprezentanți ai genera
ției tinere. Vom spune mai 
puțin de ai noștri, în speranța 
că rezultatele viitoare vor 
vorbi suficient despre ei'și 
posibilitățile lor înalte. Să 
acordăm prioritate străinilor, 
invitații acestui turneu, 
o surpriză dintre cele 
plăcute ne oferă tinărul 
ș<lr al tenisului din R. D. 
mană, foarte talentatul 
mas Emmrisch, care are

feminin
Foto : V. BAGEA0

tudini de mare campion. După 
cum compatrioata sa Veronika 
Koch, pe care o cunoaștem de 
la ultimele campionate de la 
Mamaia 1968, prezintă Cali
tățile unei jucătoare de an
vergură. Australiencele Susan 
Alexander și Sandra Wal- 
sham, fără să aspire la gloria 
unei Court sau Tegart, ne a- 
rată cite ceva din claritatea 
tenisului jucat după canoa-

Peste 40 de gimnaste și 
gimnaști se vor prezenta as
tăzi (fetele de la ora 11, iar 
băieții de la ora 18) la finala 
maeștrilor. Intr-un concurs 
a cărui maximă importanță 
nu mai este nevoie s-o sub
liniem, vor putea fi urmărite 
eu întregul program pregătit 
în ultimele luni, 13 eleve ale 

Liceului cu program de 
educație fizică din Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej, precum 
și alte 8 gimnaste din Capi
tală, toate aspirînd atît la ti

tlurile puse în joc, cît și la se
lecția în echipa ce ne va repre
zenta la mondialele din Iugosla
via. Paula loan, Elisabeta Tur- 
cu, Felicia Domea, Maria Mo
canii, Maria Variu, Anca Gri- 
goraș, Marcela Păunescu, 
Ileana Coman, Rodica Seeo- 
șan iată tot atîtea nume 
capabile să înfrunte cu succes 
pe reputatele gimnaste 
Elena Ceampelea, Rodica A- 
păteanu. Alina Goreac, Olga 
Ștefan.

Iată, 
mai 

emi- 
Ger- 
Tho- 
apti-

De la 1 octombrie 
£ așezat în fața pupitrelor 
g și studenții. Școlarii și 
•* elevii și-au luat mai de 
£ mult locurile în bănci. 
Z Dacă adăugăm veșnica 
~ țintuire de scaun a func- 
“ ționarului și — parado- 

i xal — a tehnicianului e- 
£ v aluat în fața pupitrelor 
£ de comanda electronică— 
£ avem un tablou descura- 
” jant. La școală ședem, 
“ la slujbă ședem. acasă 
" ședem, in autobuz șe- 
S dem, la televizor ședem. 
£ Nu e nevoie de prea 
5 multă imaginație pentru 
•* a înțelege că in curind 
£ coloana vertebrală. ba 
£ chiar întregul organism 
" nu se va adapta seden- 
£ țarismului voluntar, cre- 

ind generații cocirjate.
•» Acțiunea presupune un 
£ om în picioare. Pentru 
£ uzul picioarelor in miș- 
JJ oare, două mijloace : mer-

■ sul și alergarea. Adică: 
£ de la plimbare ta sport.

VICTOR BANC1ULESCU 
rtiiiiiiiiiiHifiiiiiiiiiiiiiB

Așadar, atenția iubitorilor at
letismului se va îndrepta sîm- 
bătă și duminică spre orașul 
Pitești, gazda meciurilor dintre 
echipele naționale feminine ale 
României și Poloniei și dintre 
formațiile reprezentative de ti
neret (băieți și fete) 
mâniei și Ucrainei.

Pină acum, atletele 
noastră s-au înțîlmț 
poloneze în două meciuri. 
Moscova (1951). în cadrul unui 
triunghiular, victoria a reve
nit echipei Polorfiei cu 7ă—49, 
ca de altfel și în iritiinire.a de
la ~ .
ne-au intrecut in anul 1963 cu
67—50. Fără îndoială, confrun
tarea de simbătă și duminică 
este la fel de dificilă pentru 
sportivele noastre. In echipa 
Poloniei se găsesc numeroase

performere de prim rang 
lumea atletismului. Ele. au 
alizat chiar în cursul acestui 
zon rezultate senzaționale.

Meciul atletic bilateral Ro
mânia—R.S.S. Ucraineană se a- 
flă tot la a 3-a ediție. In 1963, 
la Poiana Brașov, cele două 
formații și-au împărțit victori
ile : România—Ucraina 71—46 
(f), 89—101 (b) în timp ce în 
1969, la Odesa, sportivii sovie
tici au obținut victoria în am
bele clasamente — 137—67 (b) 
și 59—58 (f). Pentru meciul de 
la Pitești, oaspeții au pregătit 
o garnitură puternică. Dintre 
atleții și atletele Ucrainei re
marcăm : Zaițev (10,4 s — 100 
m), Feodorov (4.80 m—prăjină), 
Augustov (72 m—suliță), Ahme
tov (2.11 m—înălțime), Podlujni 
(campion european de juniori

7,87 m — lungime), Pisarevs- 
kaia (11,9 6 — 100 m), Stroțkaia 
(6,18 m—lungime), Gantkovska- 
ia, și Kozîr (1,74 m — înălțime).

Echipele de tineret ale Ro
mâniei cuprind, printre alții, pe 
Gedeon, Lupan, Sebestien, Su- 
ha, Dosa, Negomireanu, Stan, 
Mariana Filip, Rafira Fița, Ve
ronica Anghel, Natalia Andrei.
MODIFICĂRI IN CALENDA

RUL ATLETIC

Federația de specialitate ne a- 
nun'ță că întrecerile campionatu
lui național de decatlon șt pen
tatlon (seniori și juniori) se vor 
desfășura tn Capitală, în zilele 
de 10 ți 11 octombrie. De aseme
nea, aflăm că anul acesta nu vor 
mal avea loc campionatele pen
tru probele neelasice.

In. fotografie, Paula loan, 
una din cele mai autentice 
speranțe ale gimnasticii noas
tre, care are în aceste zile, un 
nou prilej să-și etaleze posibi
litățile.

Cu mult interes este aștep
tată evoluția Feliciei Domea, 
după o îndelungată și resim
țită absență din activitatea 
competițională. După cum am 
aflat, Felicia Domea a mani
festat în Ultimul timp o pu
ternică revenire de formă și 
nădăjduim că în Capitală ea 
se va afla, de asemenea, la 
înălțime. Credem că Felicia 
n-a uitat că e campioană la 
sărituri...

In concursul masculin, lup
ta se va da îndeosebi între ' 
dinamoviștii bucureșteni și 
gimnaștii de la Clubul Steaua, 
aceștia din urmă avîndu-1 ca 
prim-solist pe campionul ab
solut de anul trecut, Petre 
Mihaiuc,

Explicația desfășurării con
cursului feminin la o oră ma
tinală o găsim în programa
rea echipei noastre la cam
pionatele mondiale, unde ea 
va trebui să prezinte impu- - 
sele în cursul dimineții.

Ni se pare binevenită ho- 
tărîrea federației de speciali
tate ca la concursul liber a- 
les,’ să fie admiși numai acei 
sportivi- cpre au întrunit la 
impuse media generală de 
7,50 p. ,

Gimnastica la răscruce
ntr-un alt an cleeît 1970, fingla 
maeștrilor ginînasticii românești or 
fi fost un concurs de importanță 
lepublicgnă ca gtîtea altele, me
nit a stabili ierarhiile interne la 
nivelul elitei naționale și a desem

na pe campionii. țării. Acum însă concursul 
ce îrjeepe azi la sala Fioreasca are sem
nificații deosebite, determinate de faptul 
că ne aflăm In ajunul campionatelor mon
diale de la Ljubljana.

Se discută mult în gimnastică, cu nos
talgie firește, despre succesele trecute ale 
echipei noastre feminine și de ani se cau
tă cu înfrigurare soluții pentru apropierea 
de performanțele realizate cîndva. Cea 
mai eficientă dintre măsurile adoptate 
pare a fi, crearea Liceului cu program de 
educație fizică din Orașul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, cu specialitatea gimnastică, și 
toate speranțele de redresare se îndreaptă 
acum spre județul Bacău. La ediția tre- 
culă a finalei republicane, „veteranele* 
noastre au trebuit să lupte din greu pen
tru a-și menține pozițiile fruntașe și cu 
toate acestea, un titlu de campioană a 
luat drumul Moldovei. Ce se va întîmpla 
acum ? Este mai mult ca sigur că din nou 
vom asista la o dispută dîrzq între „de
butante" și 
în nici un __ __ _____ ..... ....____
toare o victorie a celor dintîi. Dar, din
colo de deznodămînful pur al luptei spor
tive, finala din acest an «ste așteptată 
cu interes spre a vedea îr» ce măsură s*

„consacrate” si nu va trebui 
caz sâ considerăm surprinzâ-

poate vorbi din nou despre o școală ro
mânească de gimnastică, despre care s-a 
vorbit și care s-a afirmat convingător în 
arena mondială. Semne ale existenței a- 
cestei școli au apărut repetat în ultimele 
concursuri la care au participat gimnastele 
românce și avem temeiuri să credem că 
ele dispun încă de resurse pe care nu 
le-au concretizat pe deplin în marile în
treceri.

Finala, maestrelor, programată cu cîteva 
zile înaintea campionatelor mondiale din 
Iugoslavia, constituie,, așadar, cel mai fe
ricit prilej pentru gimnastele noastre de 
a concura de așa manieră îneît să ne 
convingă că șoala românească se poate 
impune din nou pe plan internațional, că 
se vor putea recuceri, cu răbdare desigur, 
pozițiile pierdute.

De la băieți ne așteptăm să confirme 
recentul succes de la Modena și bunele 
aprecieri pe care le-au făcut specialiștii 
străini la adresa lor, arătînd atît publicului 
cît și antrenorilor noștri că, deși fără șan
se prea mari la mondiale, ei pot încurca 
totuși socotelile altor formații cu renume. 
O echipă tînără, cu posibilități, ca aceea 
pe care o avem acum, poate realiza acest 
lucru.

Sperăm mult de la finalei* maeștrilor 
gimnasticii noastre care Încep azi și ne 
place să credem că la fel pîndesc și 
participanții la Întrecere, acfionind ca 
atare.

Constantin MACOVEI
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PAVEL NEDELCEA

N. MIHAIL

MBSONA&A

Nâsatrt ta anul

Tradiționalul maci dintre echi
pei» de Juniori ale R.D.G., Po
loniei și României a avut loe in 
mica localitate Regis Breitingen 
lingă Leipzig. Valoarea echipelor 
R.D.G. (locul I în Europa) șl 
Poloniei (locul 3 in Europa) a 
constituit un stimulent pentru 
Juniorii noștri care au avut, 
general, o comportare bună, 
ciuda înfringerii echipei, ei 
realizat rezultate de valoare 
au fost doar la un pas de

Grautaâ» n kg ; 
înllțlm» 1,85 m.

la U.C.M. 
âta^ța.

A eeupat locul I 
la «Criteriul tinere
tului* Ja anii 1968 
fl 1IM, finalist la 
Balcaniada da la 
Galați ; medalie de 
fcron* la «Turneul 
Prietenia”, la Ber-

Ostra- 
o ma-

8-a înapoiat de la 
va purtind în brațe 
re cupă de cristal. S-a cla
sat pe locul I intr-o com
panie de elită, din care nu 
au lipsit boxeri din URSS, 
Polonia și Italia. Juriul 
turneului memorial „Pro- 
chazka" l-a declarat „cel 
mai bun pugilist al com
petiției".

Surprinde, oare, perfor
manța lui Pavel Nedel- 
cea ? Nu. Copilul Reșiței a 
triumfat și anul trecut în- 
tr-o întrecere, cel puțin la 
fel de prestigioasă ca Și 
cea de la Ostrava, cînd — 
știm cu toții — s-a clasat 
prtmul la „Mănușa de aur" 
de la Belgrad, unde in fi
nală l-a învins pe puterni
cul boxer iugoslav Ibra-

Desen de Al. CLENCIU
himovici. Cu toate acestea, 
reșițeanul n-a 
pătrundă decit 
„fieful1* echipei 
Anul trecut, la 
București, deși _ . 
binte să dea piept cu așii 
boxului din Europa, a Vă
zut meciurile din tribună. 
Valoarea sa incontestabilă, 
ca și rezultatele remarca
bile obținute in ultimul an 
peste hotare, l-au propulsat, 
in sfirșit, în prima repre
zentativă a țării. Și iată-l 
pe reșițean titular la cate
goria pană, înaintea unor 
grele examene, cum sînt 
meciul cu Polonia și cam
pionatele continentale de 
la Madrid.

reușit să 
sporadic în 

naționale. 
C.E. de la 
dorea fier-

R. C.

t i g

* DOUA EDIȚIE
B

0 INTERESANTĂ COMPETIȚIE
— Tenis de masă-

A CAMPIONATULUI NATIONAL PENTRU CEI MICI:
DE TIR CU ARCUL

1 De vineri și pînă duminică, 
la Tg. Mureș se vot desfă
șura întrecerile campionatu
lui republican de tir cu ar
cul. Competiția — care se a- 
tflă la cea de a doua ediție 

' — va reunj arcași și arcașe 
din București, Cluj, Tg, Mu
reș, Satu Mare, Reghin și 
Petroșani. Se va trage, pen
tru prima oară, cu două ti
puri de tocuri : standard (o- 
foișnuite din lemn) și speciale 
(din fibră de sticlă), fabri
cate Ia

Vineri 
te de 
«îmbăta 
'bele de

1

Reghin.
vor avea loc probe- 
arcuri speciale, iar 

și duminică, pro- 
arcuri standard.

★

: în aceleași zile, poligonul 
Tunari va găzdui concursu
rile „Cupa speranțelor" 
(concurenți și concurente în
tre 15 și 27 de ani) și ..Cri
teriul juniorilor mici" (pînă 
ta 17 ani) la probele de ar
me cu glonț și alice.

Programul de azi. Începe 
la ora 8.30 (cu festivitatea 
de deschidere).

„PALETA DE ARGINT"
în scopul stimulării 

mentelor tinere 
nostru de masă, 
sindical I.R.C.R., prin asocia
ția sportivă Montierul din 
Ploiești, cu sprijinul Consiliu
lui sindical județean Prahova, 
organizează o competiție dota
tă cu trofeul „Paleta de ar
gint". întrecerile, care încep 
azi, la Ploiești, sînt rezervate 
jucătoarelor și jucătorilor în
tre opt și zece ani (născuți 
după 1 ianuarie 1960).

Participă secțiile de tenis 
de masă afiliate la F.R.TjM. 
și care au centre de copii. 
Atât la băieți cit și la fete, 
concursul se va desfășura pe 
echipe (după formula „Cupei 
Corbillon"), sistem turneu, în
tr-un meci individual, cîștigă- 
torul devenind „cel mai bun 
din trei seturi".

Echipei învingătoare (sta
bilită prin adiționarea punc
telor la ambele probe), i se 
va decerna trofeul transmi
sibil „Paleta de argint" .și — 
definitiv — un mini-trofeu. 
Formațiile clasate pe locurile 

doi și trei vor primi plachete 
și diplome.

ele-
din tenisul

Comitetul

In triunghiularul atletic din R.D.G.
5 VICTORII INDIVIDUALE Șl 2 RECORDURI

ALI JUNIORILOR ROMÂNI

în 
în 
au 
și

___ ___  _ o 
mare surpriză. Astfel, atleții ro
mâni au realizat două noi recor
duri republicane prin Dumitru 
Iordache la triplusalt (15,46) șl 
Mlliaela Loghin la greutate (14.61) 
si au ocupat locul I prin Franeisc 
Gedeon, Mihai Negomireanu, Du
mitru lordache și ștafetele de 4x100 
și 4X100 in băieți. La 4x400 m, e- 
chipa noastră a întrecut forma
ția R.D.G.. proaspătă campioană 
europeană ! Au mal realizat sur
prize prin învingerea unor adver
sari cu rezultate mult superioare: 
Gh. Suha, Cornel Dima, Viorica 
Recu, Maria Satmari, Leontina 
Sălăgean, Petre Coif, Anton Cor
nel

iată cele mai bune rezultat» 
realizate, menționînd totodată că 
pista nou construită, foarte sfă- 
rîmicioasâ, a împiedicat realiza
rea unor performanțe superioare: 
BĂRBAȚI : 100 m : J. Pfeifer 
(RDG) 10,5, 3. Szabo 10,7, 6. Mi
trofan 10.0: 200 m : Sclienlc (RDG) 
21.4, 3. Stan 21,6, Păsulă 21,6; 400 
m :’ Gedeon 43.4. Schwarz (RDG) 
48.6. Schulz (RDG) 49,2 ; 800 ni : 
Ohlert (RDG) 1:52,2, Gedeon 
1:52,9, 6. Sacaci 1:53,7; 1500 ni : 
Justus (RDG) 3:51.6. Dima 3:52,3, 
5. Negară 3:33,8: 3000 m : ' Mali
nowski (Pol.) 8:12,0, 5. Dima 
8 *42 4 ■ 2000 ni obstacole : Mali
nowski (Pol.) 5:42.3, 5. Szekeli 
6:00.0: 6. Virnă 6:08.0; 4x100 m : 
România (Stan — Păsulă — Mi
trofan — Szabo) 41,1. R.D.G. 41.2, 
Polonia 41,8; 4x400 m: România 
(Păsulă ____ 1

— Stan, In ultimul schimb 47.6) 
3:15,4 — I_ .. "
8:15,5, Polonia 3:16,0;
1. Negomireanu 2,11. Dosa 2.03. 
HC Torok 2,03 !; prăjină : Rein
hardt (R.D.G.) 4.40, 2. Anton 4.40,
5. Schenn 4.40; lungim® : Lauter
bach (R.D.G.) 7,49. 5. Oailâ 6,94.
6. Abagiu 6,86; triplu : lordache
15.46, Gaulke (R.D.G.) 15,09, 4.
Lengyel 14.69 ; greutate : Kalser 
(RDG) 16,82. 4. Suha 15,11, 5.
Dumbravă 14.84; disc : Schlage 
(RDG) 53,34, 3. Suha 50.30, 5,
Dumbravă 46,32; suliță : Hanlsch 
(R.D.G.) 73,96, 4. Colt 64.54. 6.
Blașco 56,14; ciocan : Wendt
(RDG) 60,90, 5. Călin 51,40: 110 mgs 
Wodzinski (Pol.) 14.6, 4. Glava 
15.1, 5. Scrab 13,2; 400 mg : Ja- 
rosz (Pol.) 53.7, 4. Hldi 54,8, 6. 
Avram 56,2. FETE : 100 ni î Wag
ner (RDG) 11,7. 5. Recu 12,2: 
200 tn : Nowak (Pol.) 24,3, 4. Recu

55,1, 5. Kraus 55,1 ; «0 m i Mar- 
di-.r (RDG) 53.7, 2. Silâgean 56.9: 
loo m : Langhamer (RDG) 2:12,7, 
3. Andrei 2:14,0, 5. lordache 2:16,9; 
1500 m : Clausnitzer (RDG) 4:34,1, 
Andrei 4:36,7, 4. Voinea 4:44,9; 
100 mg: Rabsztyn (Pol.) 13,3, 3. 
Satmari 14,4, 5. Manea 15,3;. Înăl
țime : Kandziora (RDG) 1,77, 4 
Vulescu 1,65, 6. Comșa 1,65;
lungime : Peikert (RDG) 6,01, 3. 
Boca 5,86. 4. Jlnga 5,70;- greutate: 
Moritz 16.04, 3. Loghin 14,61, 4. 
Cioltan 13,44: disc : Ludewig 
(RDG) 48,90, 5. Illi 46,26, 6. Ciol
tan 41,68; sulița : Sturm (RDG) 
51.92, 3. Zorgo 47,56, 5. Cionttl 
44.86.

Desigur, nu putem omite faptul 
că unii atleți (Manea, Jinga, 
Cioltan, Blasco, Glava. Scrab, 
Oana, Abagiu. Clmpulungeanu, 
Maidie), au avut o comportare 
Slabă.

Moto

ULTIMA ETAPĂ A
CAMPIONATULUI DE VITEZĂ

*

0 SĂPTĂMlNĂ
Ii

.atunci cînd o să
___ ... o să v-o
Nu mă așteptam ca atît de

încheiam cronica trecută, .mahmur 
încruntat, scriind că ..' 
fi» ceva frumos la televizor 
spun eu I* l '_ 
repede să recenzez cea mai frumoasă 
telesăptămînă sportivă o acestui an. Azi 
n-avem ochi declt pentru U.T.A. — 
dar pînâ la meciul de miercuri au mai 
fost multe minunății care hu merită a fi 
uitate, oricit e de copleșitoare victoria de

— Sacaci — Moldovan 
:.. . : • • - ■> 
la 0,1 s de record, RDG

' înălțime :

Campionatul național de 
viteză în circuit a ajuns la 
ultima etapă. întrecerile de
cisive au loc duminică pe 
un traseu ales în centrul o- 
rașului Baia Mare.
, înaintea etapei a IV-a, în 
clasamentele generale conduc 
următorii sportivi : 70 cano
•— M. Dinescu (Energia Cîm- 
pina) ; 125 cmc — M. Wet- 
zler (C.S.M. Reșița) ; 175
cmc — D. Vasalescu (Meta
lul Buc.) ; 250 cmc — V. 
Szabo (Steaua) ; 350 cmc — 
Gh. Ion (Steaua) ; 500 cmc 
— I. Pascotă (Progresul Ti
mișoara) ; ataș — M. Dă- 
nescu * V. Dițescu (Stea
ua.).
. Actul final al campionatu
lui poate produce unele sur
prize, întrucât Florian Ște
fan (Locomotiva Ploiești), 
Alexandru Schuler. (Steaua) 
și Gh. Ion (Steaua) au șanse 
la șefia clasamentelor la cla
sele 175 cmc, 500 om și, res
pectiv, 250 amc.

uitate, oricit • de copleșitoare victoria 
la Arad.

A fost In primul rînd transmisia de 
Timișoara, duminică, de necrezut. La 
teva zile după catastrofala imagine 
cuplajului bucureștean, Țopescu 
vorbe mari, fără autocritici 
se duce departe de Capi
tală, ia operatori, camere 
suficiente de luat vederi, 
și organizează cu același 
regizor o transmisie fără 
precedent în acest an. A- 
tacuri surprinse din spate
le porfii, faze în careu 
perfect inteligibile, monta-, 
je rapide ale acțiunilor de 
la centru cu cele decisive, 
portrete în mișcare ale ju
cătorilor, siguranță, con
cepție, .și peste toate s re
luarea reluărilor I Mă ui
tam vrăjit: ah, cînd 
vrem, cînd ne decidem să 
ne mai încurcăm în explicații și precizări... 
Mi se imputase pe ia colțuri că fusesem 
prea dur în cronica acelui cuplaj bucu
reștean : „l-ai făcut praf, în loc să mul
țumești cerului că avem două meciuri în 
direct 1" lată că n-am fost prea dur. Am 
fost exact (fit 
dea o replica 
nemulțumirilor

Și pe urmă 
lîngâ tine, ca 
Mircea Petescu I Nu mă îndoiam 
„ochiul* lui — <' 
calmul, acurateța frazei ,____
de toate modestia inteligentă a observa
țiilor. Era în vorba lui acel bun simț de 
prin părțile locului ;— calitate atît de rară 
la crainicii-fotbaliști pe care-i cunoaștem.

Două ore mai tîrziu, am 
o imagine excelentă de la 
un joc frumos și straniu : 
atacind cu un singur om și 
te ei*, austrieci cu șuturi tari la poartă,

la 
ci- 
a

fără 
spectaculoase

i

vrem, cînd nu

trebuia ca Țopescu să-mi 
admirabila — pe mâsura 

noastre.
— ce intuiție să-l aduci 
al doilea comentator, pe 

de 
dar m-au îneîntat tonul, 

frazei și mai presus

avut parte de 
Budapesta, de 

ungurii, acasă, 
austriecii ,pes-

CU MINUNĂȚII
cu viteză tn acțiuni, alțt flmfrleci #^l 
unguri. Cum au ajuns maghiarii 
mai știe ce-i aia atocul t • o toțîJfflM 
din care nu trebui» să învățăm chiar ♦bi
tul...

Iar «eara, al treilea meci d» basțtoR 
— după două partid» superb» al» ,'Rtf» 
mâniei tn zilele precedente. Dacă IJgpf 
fi U.T.A., această năzdrăvana -■ car» ipi» 
solicită toate comentariile —- ar trebui 
să ne aplecăm cu mult mai mult. suflet pest» 
dramele patetice și nepatetice al» bas
chetului nostru. Și ale voleiului. Cin», a 
urmărit luni noaptea ultimul set O» sovie
ticii, la Sofia — set de virtuozitate, t» un 
Crețu fermecător și fermecat ~ nu poat» 
să renunțe la

r și fermecat «— nu pool 
ideea câ tn Romârțitj se 

poate juca cel mai; bun 
volei din lum». Se poate 
— dar de e» nu m poe
te ? ’ > /i

Și Iar vine U.Ț.A* WJff 
nu no lasă M altow 
la altceva. Nu am baăi 
morală »ă fac’’'pe deștep
tul, id-mi trfmbifeț pnezl» 
ziunile geniale. Nu pot Me 
venta nici măcar*un porto 
In ultima clipă pe mîj»« 
U.T.A.-ei;i,cum a făeut deu
năzi, un «incer, adver»pr 

al echipei, care — vorba lut Țopes- 
cu — nu era olandez... Că mă bucur 
mai mult declt atunci Cînd a luat cam
pionatul — nu încap» vorbă* Dar să dau 
lecții de încredere oarbă tn echipă nu 
pot. Ei mi-au dat, ne-au dat. o lecfie »i 
sînt gata să o cscult cu capul tn Îoj. Din
tre toți amicii mei, doar doi. eu crezut 
fanatic in .Coco*. I. Chirilă și Laurenfju 
Ulici, criticul literar al .Contemporanului*. 
Mă voi duce modest la ei, voi bate ruși
nat la ușă șî-i voi tntreba ce părere au 
— nu e cazul acum, dupâ ce s-a dovedit 
că știm ce-i aia apărare, să trecenf la 
a învăța atacul, ofensiva î Dacă ei tmi 
vor spune nu — așa să rămînă. în orice 
caz, cel mahmur azi dimineajă nu-« eu, 
și cred că nici Fănuș; nici un microbist 
român nu e azi mahmur ci dl. Hap- 
pel. Nu-mi place să rtd de cei învinși — 
dimpotrivă, mă gîndesc cu mult respect 
la durerea încercată de aroganța «a, De 
cîte ori cei prea siguri pe sine, cei tncre- 
zuți; suferă, eu mărturisesc că mă simt bine.
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BH.FHEGOR

părerea 
si iner- 
canotaj, 
a Școlii

AU REAPĂRUT MOTOARELE PE VELODROM

O PROMISIUNE ?

•îi”

dubiu

IXfputd

„CUPA METALUL*'
* în fine, o competiție de 
schif și pe Herăstrău. Sezo
nul care se încheie în cu- 
rînd nu a fost prea darnic 
pentru Iacul bucureștean, al
tădată pistă aglomerată de 
concurs. Poate că acum, în 
octombrie, cînd toți „cocorii" 
canotajului din Capitală au 
revenit la matcă vom putea 
asista la o suită de între
ceri. Deocamdată, consemnăm 
desfășurarea ' tradiționalei 
„Cupa Metalul" care a... 
spart gheața, fără insă a o- 
mite modesta participare la 
starturile celor 11 probe (a 
lipsit doar 8-1-1 feminin) de
dicate juniorilor. Organiza
rea competiției concomitent 
cu „Regata . C.N.U." (de ,pe 
Snagov) ar. constitui doar o

In urmă cu un an, pe 
străzile orașului Bistri
ța, cîteva afișe scrise 

cu o mină stingace anunțau 
că are loc un concurs de se
lecție pentru secția de box- 
juniori a asociației sportive 
Gloria. Trecătorii, grăbiți, își 
plimbau ochii din mers, ab
senți, peste afișele țipătoare, 
spunîndu-și în gînd că fot
balul era de ajuns. Un grup 
de copii, cu pantalonașii 
•curți, prăfuiți de jocurile 
vacanței, s-au oprit însă o 
clipă în fața anunțului și, 
parcurgîndu-1 dintr-o suflare, 
și-au dat seama că îndepli
nesc condiția : „pînă la 14 
ani". Au pornit spre sala unde 
se ținea concursul. Ajunși a- 
colo, ei au fost întîmpinați 
de un bărbat tînăr. Era in
ginerul chimist Ovidiu Cotu, 
proaspăt antrenor, care, ani
mat de pasiune față de acest 
sport, se hotărîse să înființeze 
în oraș prima secție de box. 
Prin fața lui au trecut zeci 
de copii dornici să cunoască 
tainele „sportului bărbăției", 
atrași de mirajul careului 
magic. Din mulțimea lor au 
fost opriți 14. Cu ei, cu en
tuziasmul și optimismul ca
racteristice tinereții, neținînd

O NOUA SECȚIE ÎN INIMA ARDEALULUI
seama de condițiile modeste 
existente, inginerul Cotu a 
pornit la o muncă pe cît de 
grea, pe atît de frumoasă, 
aducînd în orășelul natal un 
sport cunoscut pînă atunci 
numai din filme și de la te
levizor 1 Lunile s-au scurs 
uimitor de repede. Boxul bis
trițean și-a cîștigat numeroși 
simpatizanți. Vicepreședintele 
C.J.E.F.S. Constantin Sănduță, 
după cîteva drumuri în Ca
pitală, după cîteva pledoarii 
înfocate, ținute la federația 
de specialitate, s-a întors în- 
tr-o zi-la Bistrița cu un mi
nunat cadou oferit micilor 
boxeri de către federație : 25 
de perechi de mânuși „Berg", 
un ring de antrenament și 
patru saci, toate rămase de 
îa Campionatele europene ! 
Darurile, binevenite, 
stituit un stimulent 
pentru componenții 
secții, impunîndu-le 
ția de a se pregăti mai intens.

A venit apoi și prima gală, 
cu juniorii din Botoșani. Deși 
s-a soldat cu o înfrîngere, ea 
nu a descurajat pe nimeni. 
Dimpotrivă, orele de lucru la 
sac, miile de sărituri peste 
coardă și mult așteptatele re
prize la mănuși, confereau

au con- 
în plus 

tinerei 
obliga-

sportivilor bistrițeni încre
derea și curajul atît de nece
sare boxerilor. La următoarea 
competiție, „zona“, s-a ivit și 
cel dinții rezultat promiță
tor : Vladimir Beraru ajunge 
în semifinală la categoria se
mi ușoară. După acest „val de 
aer proaspăt", succesele au 
început să vină din ce în ce 
mai des : victorii în fața echi
pelor din Cluj și Dej, urmate 
de mult așteptata revanșă cu 
Botoșanii.

Condițiile de pregătire s-au 
îmbunătățit și ele, proporțio
nal eu rezultatele, secția pri
mind o sală de antrenament 
cu toată aparatura necesară, 
în prezent, cele trei antrena
mente săptămînale găsesc în 
noua sală 17 boxeri și nenu- 
mărați „aspiranți".

Boxul bistrițean, angajat pe 
drumul afirmării, și-a propus 
pentru următoarea „zonă" un 
finalist. ...Cam atît, pentru 
moment, despre entuziaștii 
boxeri din Bistrița și despre 
antrenorul lor, ing. Ovidiu 
Cotu. Poate că viitorul ne va 
oferi posibilitatea de a serie 
mai mult despre acest centru 
apărut pe firmamentul boxu
lui românesc.

Horia ALEXANDRESCU

Șubredă explicați» a sără
ciei starturilor (la achif sim
plu junioare, de exemplu, un 
singur echipaj !). Cauza prin
cipală este, după 
noastră, comoditatea 
fia unor secții d» 
printre care si aceea 
sportive nr. 1, care nu a pre
zentat nici un concurent. 
Oricum, se mai găsește timp 
•penta'u activitatea compett- 
țională. Așa că. așteptăm...

Iată si cfștigătorii probe
lor „Cuped Metalul" : 
NIOARE 4+1 Metalul 
Chiran. M. Loghinov, 
■Iliescu, Cr. Bioscăuțeanu + 
A. Soneriu) : simplu Monica 
Dumitru (Metalul) ;
Metalul (G. Cengea, N. Ra
du) ; 4+1 Olimpia (E. Alexe, 
I. Luxa, C. Negomireanu, E. 
Gavliuc + Tomascuț; JU
NIORI 4+1 Dinamo (T. Zi- 
videanu, I. Stamate, P. Poe- 
naru. Gh. Ilia + N. Gustin) ; 
simplu Gh. Foca (Metalul) ; 
2 f.c. Dinamo (I. Zivideanu, 
I. Stamate) ; dublu Dinamo 
(V. Grigore, F. Grigore) ; 4 
f.c. Rapid (V. Herling, A. 
Maican, M. Morariu, F. Apos- 
tu) ; 2 + 1 Steaua (H. Cons- 
tantinescu, C. Preda + D. 
Rizescu) ; 8 + 1 Metalul. De 
subliniat faptul că organiza
torii au dat posibilitatea ju
niorilor mici să concureze 
alături de cei mari. (N.M.).

Ovalul de beton din Parcul 
sportiv Dinamo a cunoscut 
ieri mai multă animație, 
„concertul* motoarelor atră- 
gînd în tribună pilcuri de 
spectatori. Fapt explicabil prin 
disputarea (în vederea cam
pionatelor naționale) primu
lui antrenament oficial al u- 
neia dintre cele mai dinamice 
și spectaculoase probe de pis
tă : demifond cu antrenament 
mecanic. Programarea curselor 
de acest gen a atras Ia startul 
pregătirilor, controlate de fe
derație, majoritatea specialiș-

strtnsă, spectaculoasă, Mrs două 

tilor de Ia noi, cuplurile cl- 
cliști-motocicliștl cu cele mal 
îndreptățite pretenții la titlul 
de campion al țării pe 1970., 
Deși după o pauză îndelungată, 
apetitul disputei a fost re
marcabil, seara în ultima ve
rificare (o manșă de 10 minu
te) consemnîndu-se o medie 
excelentă : 67,2 km/h. Cap de 
afiș — cuplul G. Negoescu — 
C. Voicu. Ceilalți competitorii 
M. Virgil — I. Pomană, ac
tualii campioni, Th. Puterity — 
M. Niculescu, P. Soare —< I. 
Nedelcu, C. Gonțea — I. Goci-r

5 minute cu căpitanul naționalei
„NE-AM PREGĂTIT ÎN AER LIBER Șl AM JUCAT 6 MECIURI 

(DIN 8) ÎN BAZIN ACOPERIT 1"
GHEORGHE ZAMFIRESCU 

— 24 ani, 1,81 m și 74 kg, 
student la Institutul de Edu
cație Fizică și Sport din 
București. Căpitanul echipei 
naționale de polo a început 
să practice acest joc în urmă 
cu 11 ani în echipa Școlii 
sportive nr, 1, iar de 6 ani

>•
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f- FESTIVALUL ȘAHIST — IAȘI 70
Sportul minții și-a avut lâ Iași, timp de 

peste două săptamlni, festivalul său. O 
manifestare sportiv-culturală destul de rar 
întllnl» la noi, care s-a bucurat de un 
mare succes. Ea a fost prilejuită de cea 
de-a doua ediție a festivalului, organizat de 
clubul sportiv universitar Medicina in co
laborare cu CJEFS Iași. Ea a cuprins 
trei turnee masculine, semifinala campio
natului republican feminin, un concurs de 
dezlegări de probleme și studii, ca și un 
turneu de șah fulger, la care au participat 
peste 7o de sportivi de divers® categorii, 
un public numeros. în general avizat în 
materie, a asistat seară de seară la dife
ritele runde din 
tineretului, unde 
bun nivel tehnic, 
ție, terminate — 
neascâ stringer®

Pe lîngâ semifinala campionatului femi
nin, punctul de atracție 1-a constituit, fără 
îndoială, turneul maeștrilor, la care au 
participat alături de specialiștii ieșeni, for
țe reputate ale șahului românesc. Satisfac
ția publtculul local a fost mai mare cînd 
victoria a revenit în final, maestrului ieșean 
Volodia Vaisman, care a realizat un punctaj 
excelent: 8,3 puncte din 10 partide, rar

frumoasa sală a Casei 
au urmărit partide de 
disputate cu multă ambi- 
invariabil — cu o priete- 
de mină.

lată ordinea primilor clasați : 1. Volodia 
Vaisman (Medicina Iași) 8.5 p, 2. Dumitru 
Ghizdavu (Constructorul Buc.) 7 p, 3. Ser- 
ban Neamțu (Autorapid Craiova) 6 p. 4—6. 
E. Nacht (C.P.M, Buc.), M. Șuta (Crișul 
Oradea) și N. Doroftci (Medicina Iași) — 
cite 5.5 p.

în celelalte două turnee masculine, 1» 
care au evoluat șahiștii ieșeni de categoriile 
I și a Il-a, s-au înregistrat rezultate nor
male. Turneul A a revenit lui Gheorghe 
Bozaru (3,5 p).

Cele 16 probleme șl studii de șah pre
zentate in timpul festivalului, in cadrul 
concursului de dezlegări, s-au dovedit bine 
alese, punînd la grea încercare inventivi
tatea și perseverența celor care s-au încu
metat să le găsească clieia. Și, parcă pen
tru a pigmenta disputa cu un element de 
senzație, primul loc a fost cucerit, în mod 
surprinzător, de elevul Vasile Cojocaru le
gitimat la Medicina Iași.

în Încheiere, s-a desfășurat un interesant 
și atractiv turneu de șah-fulger cu timpi 
diferențiați, în funcție de categoria de cla
sificare a participanților. A învins din nou 
maestrul Volodia Vaisman (cu 13 p).

Experiența festivalului, rezultatele obți
nute. arată în mod clar utilitatea unor ase
menea manifestări, iar succesul lui organi
zatoric constituie un exemplu al posibilită
ților de care dispune în prezent mișcarea 
șahistă ieșeană animată de oameni car» 
muncesc cu pasiune și entuziasm,

LA BRAȘOV, COPIII AU CAM
PIONATUL LOR DE FOTBAL

Merită & fi popularizată inițiativa brașo- 
veană de organizare a primului campionat 
județean pentru copii »a fotbal. Startul a 
fost dat în ziua de 20 septembrie. La aceas
tă competiție al cărei „naș" este Consiliul 
județean pentru educație fizică și sport 
(prin comisia de specialitate) participă 9 
echipe din Zărnești. Codlea, Făgăraș și Bra
șov, formate din fotbaliști pînă Ta 14 ani. 
Campionatul este programat să se desfă
șoare sistem tur-retur. toamnă ’70 — pri-. 
măvară ’71. cu etape săptămînale. Cităm cî
teva rezultate din prima etapă: Metrom Bra
șov — Tractorul Brașov 6-o. Școala sportivă 
Brașov — Carpați Brașov 4—T). T.C.T.M. Bra
șov — Chimia Făgăraș 0—2. Demn de men
ționat este și faptul că de conducerea par
tidelor acestui campionat județean de copii 
se ocupă un consiliu onorific de arbitri, 
format din vechi cavaleri ai fluierului, din

localitate: Aurel Eftimie, Spirea Albulescu, 
Mircea lonescu. Nicola® Săvulescu, Gheor
ghe Cîrstea, —
de absolvenți 
luna trecută.

euph«l

man, C. Popescu — D. Marin, 
M. Beșleagă — D. Panaitescu.

Cum viteza mare impusă de 
motoare poate da loc (în urma 
nerespectării regulamentului) 
la accidentări, se impune o 
strictă disciplină de concura. 
Desigur,, arbitrul, internațio
nal Octavian Amza a avut în 
vedere acest lucru cînd, 1» 
sfîrșitul antrenamentului, a im 
sistat asupra respectării unoi 
prevederi importante : depășii 
rile care pot fi efectuate pes
te maximum două cupluri șl 
numai spre exteriorul pistei, 
în afara culoarului verde, sas 
eventualele defecțiuni mtoani» 
ce, cazuri In car» perechea 
trebuie să se -retragă sprs 
partea interioară a pistei — 
„Coasta de azur". Cum i s« 
spune.

Rodul pregătirilor de ieri 
ca și al „conspectării" regu
lamentului va putea fi con
statat sîmbătă după amiază, 
tn cadrul primului concurs o- 
ficial al sezonului

Ilie Rău etc., precum $i 23 
ai cursului de arbitri încheiat

Caro’ GRUIA, 
coresp. principal

METAMORFOZA DIN CO
MUNA ARGEȘEANĂ RECEA

Cînd a sosit, în toamna anului '63, la Re
cea, tînărul profesor ele educai^ fizică Ma
rin Olaru n-a descoperii decit un singur 
teren de... joacă și o Vagă, idee de activi
tate sportivă (concretizată numai prin mlu- 
țele de fotbal pe care le angajau, sporadic, 
clțiva flăcăi). Un clan deosebit, specific 
proaspeților absolvenți (dar care nu de pu
ține ori se estompează), l-a atras pe noul 
profesor intr-o activitate de transformări.

...Au trecut 7 ani de atunci. Metamorfoza 
pe care o visa profesorul Olaru și căreia 
nimeni nu-i prevedea vreo reușită s-a 
produs. Perimetrul sportiv al comunei Re
cea Înglobează astăzi terenuri de fotbal, 
volei, baschet, handbal — unul bituminizat 
și un altul gazonat — (realizate în bună 
măsură prin munca voluntară a tineretului), 
portic da gimnastică, pistă de alergări de 
60 m etc. Mai adăugăm la această zestre 
— mese de tenis, jocuri de șah și echipa
ment sportiv in valoare de 30 000 de lei. 
Paralel cu acumulările materiale, la Recea 
s-a dezvoltat, firește, activitatea sportivă, 
care astăzi a ajuns destul de cuprinzătoare 
șl variată. înregistrînd primele afirmări. 
Printre succese notăm : .locul I la handbal 
fete, locul III la tetratlon șl evoluții apre
ciate ale echipelor de volei (masculin șl 
feminin) in cadrul „Cupei tineretului de la 
sate“, ca și numeroase locuri fruntașe la 
mai multe discipline sportive în întrecerile 
Județene.

Cutezanța «cestul inimos profesor — de 
a ridica în comună o bază sportivă fără 
precedent și de a schimba o mentalitate <:e 
părea împietrită' — a învins. Recea a in
trat în circuitul satelor car.': și-att înscris 
activitatea sportivă in programul obișnuit, 
practicanții ci fiind convinși Je rostul și 
binefacerile sale. Un mate merit îl ar» 
dascălul Marin Olaru, neobosit slujitor al 
sportului.

(după corespondența Iul 
Ilie FEȚEANU)

evoluează sub culorile clu
bului Dinamo București. A 
debutat în echipa națională 
în 1963, în partida cu Ceho
slovacia, susținînd pînă în 
prezent 82 de meciuri, în care 
a înscris 40 goluri. Pentru 
evoluțiile sale mult apreciate 
în cadrul J. B. (de la Atena) 
și C. E. (Barcelona) el me
rită cu prisosință titlul de
JUCĂTORUL NR. 1 AL 
ANULUI.

De abia înapoiat de Ia 
„europene", dinambvistul nu 
și-a îngăduit nici măcar cîteva 
zile de respir o. alăturîndu-se 
coechipierilor săi care se pre
gătesc pentru apropiatele în- 
tîlniri din C. C. E. Am reușit 
totuși să-1 prindem pentru 
microinterviu.

— Așadar, 
care l-ai dat 
Barcelona — 
gra în primii șase — s-a con
firmat.

— Nu m-am îndoit nici o 
clipă de acest lucru. Tot atît 
de bine însă pot să vă spun 
că puteam ajunge chiar pe 
locul IV. U.R.S.S. și Ungaria 
sînt net superioare, Iugoslavia 
nu mai este decît o umbră 
a campioanei olimpice din 
Mexic, dar în partidele im
portante a fost mult ajutată 
de arbitri. între celelalte for
mații clasate de la locul IV 
la locul VIII nu există dife
rențe sesizabile.

un

pe 
la

pronosticul 
la plecarea 

ne vom reinte-

— Și, totuși, nu ați reușit 
nici o victorie în turneul fi
nal ?

— Este drept. De data a- 
ceasta însă nu voi mai spune 
că arbitrii sînt de vină. Cu 
fiecare meci pe care-1 dispu
tam, forțele noastre scădeau. 
Spre sfîrșit au existat (jucă
tori care se sufocau pur și 
simplu după o repriză sau 
două. Un singur lucru nu pot 
să înțeleg s s-a știut din luna 
aprilie că vom juca majori
tatea partidelor într-un bazin 
acoperit și toată vara noi 
ne-am pregătit._ în aer liber !

— In fine, cum vezi evolu
ția echipei Dinamo în noua 
ediție a C. C. E. ?

— Depinde foarte mult de 
modul în care ne pregătim. 
Am căzut în cea mai grea 
grupă posibilă. Valoarea cam
pioanelor U.R.S.S. și Unga
riei mă scutește de alte co
mentarii. Cu Zahan și Kro
ner, care rămîn în continuare 
jucători de bază, accesul spre 
turul următor va putea fi 
ușurat.

— a. v.

TURNEUL ECHIPEI PROGRESUL BUCUREȘTI ÎN CEHOSLOVACIA
Echipa de lupte liber,, a 

clubului Progresul București, 
care activează în campionatul 
diviziei A, va întreprinde la 
începutul săptămînii viitoare 
un turneu in Cehoslovacia.

Primul meci va avea too tn 
ziua de 7 octombrie, la Bra
tislava, cu o formație din 
prima categorie a campiona
tului cehoslovac. '•4

7 OCTOMBRIE: CONCURS 
SPECIAL
CU

___ PRONOEXPRES 
O NOUA FORMULA 

TEHNICA
Ne aflăm în plină vînzare 

a biletelor pentru concursul 
special Pronoexpres din. 7 oc
tombrie 1970, concurs care se 
prezintă cu o bogată și inte
resantă listă de premii : au
toturisme DACIA 1300, 
MOSKVICI 408 cu 4 faruri 
și radio, MOSKVICI 408 cu 
caroserie 412, DACIA 1100 
(plus 2700 lei), SKODA 1000 
M.B. (plus 8 400 lei), FIAT 
850 (plus 11.900 lei) în număr 
NELIMITAT.

Se mai atribuie premii fix» 
în numerar precum și premii 
în ba»i de valoare variabilă.

Participarea se va facă pe 
următoarele 3 feluri de Va
riante : de 3 lei, 6 lei și 15 lei.

De asemenea se poate par
ticipa pe bilete fractionate 
variabile seria X completate 
cu variante $ combinate sa+ 
cu combinații „Cap de pod" 
a 15 lei varianta simplă com
ponentă.

începînd cu acest concur» 
specia], la extragerile T și a 
II-a obișnuite se aplică o 
nouă formulă tehnică, iar în 
continuare toate concursurile 
obișnuite vor beneficia de 
noua formulă.

Ultima zi pentru procurarea 
biletelor este marți 6 octom
brie 1970.

• Tragerea LOTO de astăzi 
va avea loc Ia București în 
»ala Clubului Finanțe-Binci 
din str. Doamnei nr, 3 cu în
cepere de la ora 19. Tragere» 
va fi radiodifuzată după cai» 
va 'urma un film artistic. * . 

ii. ’
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Fotbalul la ordinea zilei

CALIFICAREA 
ECHIPEI U.T.A.

HZPPJEL -prittejt* și 
nu crede ! Alături de el, 
fundașul Romein, trecut 
pe banca rezervelor pen
tru ■ face loc unui 
atacant.

(Urmare din pag. 1)

turăm mal bine explozia eve
nimentului și ne srîndim în a- 
eelași timp la răspunderea pe 
care o Implicit In viitorul a- 
propiat apariția campionilor 
noștri pe viitoarele scene eu
ropene, unde il vor trimite sor
ții.

Vor fi Jucătorii de Ia U.T.A. 
ți pe viitor la fel de ambi
țioși ca in întilnirilo cu Feije
noord ? Pentru că numai ambi
ția a reușit să mobilizeze atît 
de puternio și de fructuos pe 
fotbaliștii arădeni după drama
tica lor dispariție de anul tre
cut din „Cupa campionilor eu
ropeni", după minimalizarea 
performantei lor de a fi cîsti- 
eat din nou campionatul, după 
neîncrederea manifestată in ge
neral fată de el înaintea dll- 
hlei întilniri cu Feijenoord. Ia
tă de ce Ia Rotterdam au fă
cut totul pentru a ieși cu fata 
curată din ■trînxoarca cam
pionilor lumii și au reușit cn 
brio !

Firește că fotbaliștii arădeni 
aveau toate motivele să do
rească și să lupte pentru a 
confirma rezultatul de la Rot- 
tcrdam.Tot atît de convinși sîn- 
tem însă că declarațiile făcute 
de Happel înaintea întîlnirii re
tur, declarații orgolioase, de 
desconsiderare a adversarilor, 
au pișcat pe jucătorii de la 
■U.T.A. ca și cum li s-ar fi 
servit o salată de ardei iute.

Antrenorul Happel a atins cu 
aroganța Iui și amorul prppriu 
al spectatorilor, foarte respec
tuoși în stadion cu Feijenoord, 
dar foarte sensibili la ceea ce 
declarase antrenorul oaspete. Ar

ma cu caro Happel crezuse că 
va ciștiga psihologic, fronda, 
s-a întors Împotriva lui, căci 
timp de 90 de minute, jucăto
rii și publicul arădean au fost 
toți ca unul în replica dată 
vestitei echipe din Rotterdam. 
20.000 de spectatori și-au în
curajat echipa cu forța a 60 000 
de suporteri, într-o atmosferă 
de deplină sportivitate.

Am putea afirma că marea 
neconsolare a antrenorului 
Happel, după ce a văzut „a 
opta minune a lumii", realizată 
la Arad, a fost imposibilitatea 
în care se afla de a contesta 
intr-un fel sau altul eliminarea 
echipei sale. Nil a avut ce spu
ne nici despre adversari, care, 
au comis doar 12 faulturi în 
comparație cu cele 21 cu care 
a fost sancționată Feijenoord. 
nici despre arbitri, nici despre 
public. Desigur că nu i-a su
nat bine Ia ureche ironia de la 
urmă strigată de spectatori : 
HA-PPEL ! HA-PPEL ! HA ! 
HA ! HA !, dar, dacă va fi 
fost cit de cit autocritic, el ar 
fi constatat că a greșit în ac
cesul de îngimfare din sala ae
roportului, cu prilejul confe
rinței de presă.

în schimb, echipa Feijenoord, 
la plecarea produsă la numai 
trei ore după încheierea me
ciului, s-a bucurat ca și la so
sire, ca și Ia stadion, de o 
nouă manifestație de simpatie 
din partea iubitorilor fotbalului 
din Arad.

Nu am văzut pînă acum nlțl 
un antrenor român de club În
conjurat de attți ziariști (tele, 
radio șl foto reporteri) ca N. Du
mitrescu. Microfoanele îl ame
nințau ca pistoalele, Întrebările 
11 pătrundeau ca gloanțele, tntr-o

■all tn oara M adunaseră, Man
deal șt români laolalt», clrea M 
de ziariști.

Ne-a fâou* plâcer» «â-1 vedem 
pe antrenorul echipei U.T.A. des- 
curdndu-sa cu multă istețime 
după ora ?1 jumătate de iad de 
pe teren. In schimb, Happel s-a 
eschivat da Ia conferința de pre
să da după meci. A dat separat 
citeva explicații ziariștilor olan
dezi, dintre care cea mat Impor
tanta a fost aceea că „Înaintașii 
săi din Unia a doua nu au șu
tat la poarta lui Gornea”.

După părerea noastră, Feijeno
ord a comis o greșeală, pa care 
o credeam proprie numai echi
pelor noastre, aceea -de a se 
năpusti asuprg adversarilor a- 
tuncl etnd obțin o dominare teri
torială, In loc sâ încerce să-.și 
scoată adversarii din dispozitiv. 
Nu ns vom feri să Întărim afir
mația că echipa Feijenoord are 
o mare valoare, indubitabil mal 
mars dectt U.T.A., dar vom re
peta eă tn cele 180 de minute ju
cate tn „Cupa campionilor euro
peni”, echipa noastră a fost mat 
realistă, mal militarists, mai cal
mă, mal sobră, mai lucidă, de 
îndată ce și-a stabilit un plan 
de bătaia Pe care a știut să șl-1 
realizeze tn Întregime. Kindwal, 
Hanegem. Werry sau Moulijn, 
fie că au fost în prima, fie In a 
doua linie de atac, nu au șutat 
cu eficacitate pentru că drumul 
la poartă le-a fost Închis de a- 
părătorii arădeni. Numai trei șu
turi ale olandezilor au fost cu 
adresă pe spațiul porții. U.T.A., 
'în planul de pregătire a jocului, 
»i-a propus anihilarea celor mal 
buni jucători adverși și a reușit 
s-o facă în întregime, deelanșînd 
apoi contraatacuri, mai mult sau 
mal puțin periculoase, după cum 
Dembrovschl a fost sau nu va
lid.

Am văzut la Arad o apărare 
și apărători excepționali în acest 
joc. Printre ei Lereter și Pojoni 
s-au detașat prin acroșa] șl si-

guranț*. I-au urmat Birău, ex
trem de combativ, șl Broșovschlt 
care, cu piciorul nerestabilit în
că, a jucat deosebit' de inteligent 
In funcție de situațiile din teren 
și de posibilitățile Iul de a degaja. 
In fața acestora, pefescu a acțio
nat cu precizie da automat. Acest 
bloc de apărare, excelent stră
juit de Gornea, a fost vital pen
tru performanța echipei U.T.A., 
care, In atac, a încercat In spe
cial prin Fl. Dumitrescu și Do- 
mide, să realizeze noua, marea 
surpriză a solului. Au fost la 
un pas s-o producă.

Cîtva timp ne-am mirat de 
ce antrenorul Dumitrescu nu-l 
schimbă pe Dembrovschi. vădit 
in imposibilitate de a da ran
dament integral din cauza re
dd ivării traumatismului de care 
suferise piuă în ajunul meciului. 
Dar, ne-am uitat pe lista re
zervelor și l-am înțeles. Afară 
de Sima (introdus în locul lui 
Calinin), 
Schepp, 
nume 
proape nimic.

Deci, U.T.A. a produs o ma
re senzație in lume, avind la 
dispoziție un efectiv redus nu
meric, inegal valoric, situație 
cu totul disproporționată față 
de performanța realizată. Întot
deauna marile reușite deter
mină îmbunătățiri și am dori 
clubului U.T.A. cit mai multe, 
pentru că a demonstrat o ca
pacitate și o potență cu totul 
nebănuite.

Apropo ! Un mucalit din A- 
rad spunea înaintea meciului:, 
„Sări dăm afară din Cupă pe 
Feijenoord și dună aia poate 
să ne bată si Malta". Exact 
ceea ce n-ar dori toți cei care 
au gustat din bucuria acestui 
mare succes !

mai figurau pe listă 
Dumbreănu și Kiss, 

care nu spun încă a-

U.T.A. ȘI-A CIȘTIGAT...
(Urmare din pag. 1)

Cam tn felul acesta se pot 
caracteriza toți componenței 
formației care ne-a elimi
nat. Excepție face poate Du
mitrescu, care a fost cel mai 
bun atacant arădean".

Ziarul „TELEGRAAF"
scrie printre altele : „Feije- 
noord va trebui să înceapă 
o muncă nouă în redresarea 
echipei. De fapt, campionii 
mondiali au pierdut meciul 
cu U.T.A. la Rotterdam. înain
tea jocului de Ia Arad, băie
ților noștri le-a fost frică. Și 
acest lucru s-a observat în 
partida de miercuri. Ei au a- 
tacat continuu, dar au gin- 
dit puțin. Gazdele, mai puțin 
ofensive, au excelat printr-un 
zid de netrecut, și asta a fost 
suficient".

Și ziarele elvețiene se ocu
pă pe larg de eliminarea cam
pionilor mondiali. Ziarul 
„BLICK" din Zurich, cel 
mai mare cotidian din El
veția, remarcă că eliminarea 
formației Feijenoord consti
tuie cea mai mare senzație 
a primului tur din cupele 
europene. Autoarea remarca
bilului succes este o forma
ție din provincie și aparține 
Uzinelor textile din Arad, 
care de fapt s-a calificat nu 
prin acest 0—0, ci prin sco
rul realizat pe pămîntul olan
dez (1—1).

Ziarul „SPORT ZURICH" 
publică un larg comentariu, 
scriind printre altele că „o- 
landezii pot fi mulțumiți că 
n-au părăsit C.C.E. cu o în- 
frîngere". Meciul de la Arad 
îl puteau pierde, deși majo
ritatea timpului de joc le-a 
aparținut. Campionii Româ
niei s-au apărat excelent și 
au contraatacat vehement. 
Dacă șutul Iui Birău sau Du
mitrescu intra in poarta lui 
Treytel, formația lui Happel 
s-ar fi întors învinsă la Rot
terdam".

„TUTO SPORT" din Torino 
își intitulează cronica : „Sen
zație la Arad : Feijenoord a 
spus adio Cupei campionîor".

Și alte ziare din Italia sub
liniază . evenimentul arătînd 
că eliminarea campionilor 
lumii este normală, atîtatimp 
cit aceștia n-au reușit să în
scrie decît un gol pe teren 
propriu, în contrast cu ad
versarii lor, care au marcat 
în deplasare golul ce le-a a- 
dus victoria.

„LA GAZZETTA DELLO 
SPORT" din Milano își pune 
întrebarea : „Echipa care a e- 
liminat pe Feijenoord va fi 
oare un adversar periculos și 
pentru Cagliari, învingătoa- 
rea lui St. Etienne ?" în con
tinuare, cotidianul milanez 
remarcă faptul că U.T.A., 
„o formație necunoscută pînă 
acum, și-a ciștigat un renu
me european după ce a eli
minat pe campionii lumii".

>4 doua
A doua zi după „minune" 

Aradul pare ostenit. Ziua de 
miercuri, cu lumina și blinda ei 
căldură, cu reflexele ei de vară 
tîrzie, s-a topit într-o noapte 
de exuberanță șl nesomn și nu 
avea să mai revină. Joi cerul 
e înnourat. Pe o vreme poso
morită ca asta nici nu se poate 
petrece parcă vreun eveniment 
excepțional. De aceea, poate, 
ziua marelui meci a fost atît 
de frumoasă cum sînt numai 
zilele cînd nuntesc zeii. Feije
noord a murit in amurgul unei 
zile frumoase. Și măcar asta 
ar putea s-o consoleze. Joi Ara
dul pare ostenit pentru că lo
cuitorii lui au trăit vreo 48 de 
or-e intr-o tensiune acută și stra
nie. în timpul partidei, nervii 
fiecărui arădean au fost pisați 
cu ciocane înroșite. A fost pen
tru întiia oară cind am auzit pe 
un stadion din România un pu
blic care strigă și încurajează 
fără răgaz. După meci, emoțiile 
eliberate și amestecate cu pul
berea de aur â bucuriei au ex
plodat peste tot. țn case, pe 
străzi, în magazine, In tram
vaie, în baruri și restaurante. 
Iată pentru ce oamenii Sînt azi 
(n. n.-ieri) parcă sleiți, epuizați,

IN „CUPA EUROPEANĂ A TIRGURILOR" 

F. C. LIVERPOOL - 
DINAMO BUCUREȘTI

Programul complet al celui de-al doilea tur
Ieri, la sediul F.I.F.A. din Zurich, în prezența lui Sir Stan

ley Rous, președintele Federației internaționale de fotbal, a 
avut loc tragerea la sorți a meciurilor din turul al doilea al 
„Cupei europene a tîrgurilor".

ECHIPA DINAMO BUCUREȘTI, care face parte din grupa a 
treia, VA ÎNT1LNI CUNOSCUTA FORMAȚIE ENGLEZA F. C. 
LIVERPOOL. Primul meci va avea loc la Liverpool, iar retu
rul la București. Toate meciurile din turul doi se vor desfășura 
pînă la 4 noiembrie.

Iată programul complet (primele echipe sînt gazde în prima 
manșă) :

GRUPA I : Arsenal Londra — Sturm Giaz ; Sparta Rotterdam 
— Coleraine (Irlanda de Nord) ;

GRUPA a Ii-a : Dynamo Dresda — Leeds United, Esklsehir 
(Turcia) — Twente Enschede (Olanda);

GRUPA a III-a : F.C. LIVERPOOL — DINAMO BUCUREȘTI, 
A. B. Copenhaga — S.C. Anderlecht ;

GRUPA a IV-a : Valencia — Beweren (Olanda), Newcastle 
United — Pecs Dozsa ;

GRUPA a V-a : Bayern Mtinclien — Coventry City, Sparta 
Fraga — Dundee United ;

GRUPA a Vl-a : Hibernian Edinburg — Guimaraes (Portu
galia), Hertha B.S.C. — Sparta’” Trnava ;

GRUPA a VII-a : F.C. Barcelona — Juventus Torino, Dinamo 
Zagreb — Hamburger S.V. •

GRUPA a Vin-a : Vitoria Metubal — Hajduk Split, Fiorenti
na — F.C. Kdl>i.

Dinamo București a știut să evite „furtuna“
J , "

încet-lncet, p« mâsurâ ce mi
nutele da joc începeau să se 
scurgă, temerile dinamoviștilor, 
exprimate înaintea meciului de 
miercuri seara, cu P.A.O.K., se. 
risipeau, locul lor lutndu-la cal
mul și siguranța. Temerile nu 
se refereau la soarta califică
rii, aproape imposibil de Schim
bat, după acel 5—0 de la Bucu
rești. Dar. se puteau întîmpla 
alte lucruri. Era de așteptat, de 
pildă, un start vijelios, al gaz
delor. Și, dacă acesta ar fi dus 
la deschiderea scorului, în pri
mele minute, de către P.A.O.K.. 
este lesne de închipuit în ce 
atmosferă ar fi continuat meciul, 
lava fierbinte a tribunelor ee- 
vărsîndu-se cu un zgomot asur-, 
zitor asupra terenului de joc, 
înzecind forțele celor de la 
P.A.O.K., chemîndu-i la o luptă 
fără menajamente, la care des
tui arbitri asistă neputincioși, 
puntnd echipa oaspete în afara 
legii, a regulamentului de joc.

și am simțit, tn primele mi
nute, forța publicului din Sa
lonic. fluierul arbitrului Goneila 
— avem, în sfirșit, prilejul să-1 
scriem riumele exact — fiind 
greu de auzit chiar de către 
jucători, din cauza vacarmului 
de pe stadion, a uraganului ce 
s-a dezlănțuit, o dată cu lovi
tura de începere.

Dar fotbaliștii români au jucat 
cu o precizie de ceasornic, in 
aceste minute decisive pentru fi
zionomia partidei. Pășind mult, 
evitînd Pe cit posibil angajamen
tele fizice, avind în Dinu un 
fundaș cu o mare mobilitate, 
cu o prezență efervescentă attt

tn aplrara ett fi In atae, Dinamo 
a ocoli* furtuna o* o eorabte 
bine condusă.

Efectul' nu s-a lăsat așteptat. 
Jocul a calmat tribunele, iar 
acestea, prlh tăcerea lor «amnl- 
ficativâ. au... calmat jocul. Pă
răsită de aliații el cel mal pre- 
ț.ioșl, spectatorii, echipa gazdă 
s-a văzut tn mal multe pe
rioade dominată de formația pe 
care se gindea că o va supune 
unei presiuni continue. Este a- 
devârat, punerea celor două for
mații In condiții egale de joc — 
și acest lucru înseamnă, de fapt, 
un avantaj nescțmtat pentru orice 
echipă care joacă tn deplasare 
— se datorește și conducătorului 
partidei, Sergio Gonella, care, 
debuttnd tn acest meci ca ar
bitru F.I.F.A., n-a scăpat nici 
un moment din mină frtnele jo
cului, n-a făcut concesii nici 
uneia dintre echipe. De cele mai 
multe ori, unor aprecieri favo
rabile, dintr-o tabără, privind ar
bitrajul. 11 se opun nemulțumiri
le celeilalte părți. La Salonic, 
n-a fost așa. Seara, la masa 
dată tn cinstea echipei române, 
in saloanele superhotelului „Kap- 
sis“, conducătorii ambelor for
mații *u toastat pentru», arbitru.

In asemenea condiții, miercuri 
seara la Salonic, In locul încleș
tării așteptate, s-a Jueat fotbal. 
Echipa mai tehnică, cu mai multă

experiență, Dlnamo, avea. tn 
fond, să controleze Jocul, chiar 
dacă acest lucru n-a fost marcat 
întotdeauna fi prlntr-o dominare 
teritorială. într-un 11 r z 1 u.
p.A.o.K, dîndu-șt «cama că; 
luptă pentru o cauză pierdută, s 
n-a mal Insistat prea mult, la 
Un moment dat partida fiind 
aproape complet lipsită de ex- j 
plozie, ca un meci amical. Jo- ' 
cui s-a reaprins doar In finali,.! 
etnd p.A.o.K. a forțat și a ob
ținut golul victoriei. Cu un plus 
de concentrare tn aceste ultime 
minute, Dinamo ar fi putut evi
ta Insuccesul. în mal multe rtn- 
duri, ea ne-a lăsat, da altfel,‘ 
Impresia că ar fi putut chiar,, 
cîștlga acest meci, dacă de re
zultatul lut ar fi depins call-.., 
ficarea. Dar, desigur, victoria 
ar fl „costat" mult mal mult de-, 
cit această Infrîngere la limită,’ 
fără nici o consecință practică. 
Și nu știm dacă ar fi meritat 
prețul... Comentariile presei din 
Salonic nu se deosebesc prea 

.mult de cele ce scriem în rln- 
durile de față. Astfel, ziarul 
„SPORT" spune că „P.A.O.K. a 
obținut tot ce se putea obține", 
iar „Thessaloniki" remarcă „at
mosfera de deplină sportivitate 
'in care s-a desfășurat partida 
dintre fotbaliștii greci ll cei ro
mâni".

Jack BERARIU
______________ e

După 0-3 la Pets?

Cei doi conducători de joc, Petw ți Van Hanegem, tntfr unul din numeroasele lor dueluri 
pentru balon

zi după „minune"
șl. deși continuă să discute nu
mai despre realizarea U.T.A.-ei, 
vocea și gesturile lor sînt moi, 
lipsite de exuberanță. După 
un șoc emoțional ca cel de 
miercuri urmează inevitabil cî- 
teva ceasuri sau zile de stu
poare.

Joi dimineață ne-am intîlnit 
cu fotbaliștii de la U.T.A. Le- 
reter, Petescu, Pojoni, Gornea

Firma vest-germană de 
echipament sportiv ADI
DAS a adresat o telegra
mă echipei U.T.A. prin 
care o felicită pentru per
formanța realizată în du
bla întîlnire cu Feijenoord 
și o incunoștiințează că îi 
oferă cadou ghete Adi
das pentru întregul efec
tiv al echipei.

fi ceilalți aveau fizionomiile 
marcate de semnele cumplitei 
încleștări. Bucuria lor era dis
cretă. Mai de mult, pe vremea 
cind fotbalul era doar un sim
plu joc sportiv și nu împăti
mea atita lume, după o biru
ință ca cea de miercuri urmau 
citeva zile de senină bucurie, 
in timpul cărora eroii întîm- 
plării se cufundau cu totul in 
apele succesului. Acum, cînd 
fotbalul a intrat oarecum în e- 
poca lui industrială, după o a- 
semenea victorie jucătorii nu 
mai găsesc răgazul să se bucu
re în tihnă. Chiar de a doua 
zi, alte griji încep să le bată 
la porțile sufletului. Gustul u- 
nui succes nu poate fi savurat 
decît în seara imediată. înce- 
pînd cu dimineața următoare, 
învingătorii sint chemați să co
boare din hamacul bucuriei. 
Vine iar campionatul, peste trei 
zile se joacă o partidă „extrem 
de importantă", indiferent cu 
cine, o nouă programare in 
Cupa Campionilor Europeni se 
apropie, iar prestigiul o dată 
smuls trebuie apărat pe toate 
fronturile, cu atît mai multe 
și mai dificile cu cit realiza
rea precedentă a fost mai în
semnată. Fotbalistul de elită de 
pretutindeni aproape, a devenit 
astăzi 
intr-o 
mină.

Așa 
jenoord și 
după marele ei triumf, echipa 
olandeză n-a avut parte de ci
teva imperioase zile da relaxa-

un fel de solda', plecat, 
luptă care nu se mai ter-

s-a înthnpla* și. cu Fei- 
cu alții. Imediat

re, campionatul și jocurile din 
noua ediție a C.C.E. 
niște fotbaliști cam 
eforturi și de emoții 
nue un marș forțat.

Fotbaliștii olandezi
norul Happel erau ____
seara, înainte de plecare, pe 
aeroportul din Arad atît de afec
tați de parcă aflaseră că fie
căruia îi murise în ziua aceea 
cineva foarte apropiat. Pier
duseră o primă de peste 3 000 
de dolari Și fuseseră eliminați 
de o echipă puțin cunoscută, 
ceea ce considerau ei a fi ceva 
foarte umilitor. Și după pri
mul și după al doilea jo-c, 
Happel a declarat invariabil că 

■ nu poate înțelege. Surpriza rea
lizată de arădeni e intr-adevăr 
uriașă. Am îndrăzni să afir
măm că eliminarea Feijenoord- 
ului, la numai citeva săptămîni 
după ce ajunsese în culmea 
gloriei, este cel mai senzațio
nal și mai sonor rezultat obți
nut vreodată de fotbalul ro
mânesc. In ziua de 30 septem
brie 1970, U.T.A. a depășit au
reola strămoșului ei I.T.A.. fă- 
cînd. indiscutabil, să se vor
bească despre fotbalul româ
nesc mai mult decît au izbutit 
alte echipe de club isau chiar 
reprezentativa. Există în aceas
tă formație un nucleu de jucă
tori care au dăltuit o faptă a- 
proape supraomenească. Și ca 
să ferim de uitare un asemenea 
act excepțional, credem că ar 
trebui să procedăm, așa cum 
obișnuiesc și alții, aplicînd pe 
zidurile stadionului U.T.A. o 
placă comemorativă în onoarea 
unei performanțe greu de înțe
les chiar și acum' după săvîr- 
șirea ei. Textul ar .putea fi ur
mătorul : „PE ACEST STA
DION. LA 30 SEPTEMBRIE 
1970. U.T.A. A ELIMINAT DIN 
C.C.E. ECHIPA
CAMPIOANA 
NENTALA. AU 
MAȚHLE..

Această pildă 
a fi o formulă 
ar putea fi acuzată de exage
rare. Stadioanele noastre sînt 
așa de sărace în amintiri, în 
detalii cu putere evocatoare în 
stare să impună o tradiție șl 
un prestigiu acumulat continuu, 
incit ar fi bine să începem cu 
un priit j de asemenea anver
gură, fiindcă alții nu le irosesc. 
Dc pildă, pe stadionul Va.sil 
Levski din Sofia o placă de 
marmură evocă pentru totdeauna 
ziua în care Iolanda Balaș a 
stabilit recordul mondial la 
Înălțime, 1.91 m. Pentru istoria* 
dubului U.T.A., miercurea tre
cută a devenit o mare zi de re
ferință.

obligînd 
uzați de 
să conti-
și antre-
wiiercuri

FEfjENOORD, 
INTERCONTI-
JU6AT FOR-
nu ni se pare 
omagială care

Romului BALABAN

LIPSĂ DE RESPECT
PENTRU FOTBALUL NOSTRU

Așadar, Universitatea Craio
va n-a putut ține pasul cu ce
lelalte reprezentante ale fot
balului nostru în cupele euro
pene, părăsind „tîrgurile" diri 
primul tur. Cunoscute fiind 
antecedentele (doar 2—1, la 
Craiova, după o evoluție me
diocră), eliminarea elevilor lui 
Coidum și Nuțescu nici nu 
surprinde prea mlilt, ea ur- 
mînd și după un alt eșec mai 
recent (în campionat, la Plo
iești) care ne „avertizase" și 
el într-o oarecare măsură.

Speram, totuși, într-o com
portare onorabilă a fotbaliști
lor craioveni, apreciind că, 
prin reintrarea lui Bîtlan, 
Strîmbeanu, Oblemenco și Ța- 
rălungă, echipa avea efecti
vul complet, că o asemenea 
miză va antrena după sine și 
o mobilizare corespunzătoare.

Dar, vai, iluziile 
n-au durat mult și, 
puțin 
Pilcă 
Ionul 
căzute, de fapt, în intervalul 
a 10 minute, cine ar fi cre
zut ?

După felul în care a evo
luat în prima repriză, după 
incoerența ei în spațiul de 
joc, după mișcarea ei haotică, 
cu sau fără balon, Universita
tea Craiova era de nerecunos
cut. Toate cele trei zone, de 
bază, se aflau în stăpînirea 
formației gazdă, care, neîntîm- 
pinînd rezistență, își croia, 
calm și organizat, drum spre 
succes.

Priveam nedumeriți și ne 
întrebam ce s-a ales de acel 
„1—4—2—4 elastic... în funcție 
de fază", prescris de antrenori 
înainte de meci ? Cele două 
aripi, Martinovici și Țarălun- 
gă, veneau arareroi înapoi 
pentru a întări mijlocul tere
nului sau pentru a-și jena, 
cît de cît, adversarii... fundașii

de o jumătate 
culesese de trei 
din plasă. Trei

noastre 
în mai 
de oră, 
Ori ba- 
gqjuri,

laterali ai lui Pecs Dozsa; 
mijlocașii alergau fără orizont, 
nefiind ajutoare nici pentru 
coechipierii din ultima linie 
(care s-au trezit față în față 
cu... mijlocașul Kocsis, com
plet nemarCat, AUTORUL A 
DOUA GOLURI DIN TREI), 
nici pentru înaintași.

Prin aceste fisuri de ordin 
tactic, provenite din neres$>ec- 
tarea 
scurs, 
ținînd de tehnică și de facto
rul moral-volitiv. Intr-adevăr, 
enervîndu-se de pe urma fap
tului că sînt dominați copios, 
fotbaliștii craioveni au greșit 
cînd intrau în posesia mingii, 
la preluări, la pase, la puți
nele șuturi expediate spre 
poarta adversă. Acestea ar fi 
în linii mari cauzele princi
pale ale severului eșec înre
gistrat de craioveni la Pecs, 
cauzate de lipsa de respect 
pentru fotbalul nostru.

disciplinei de joc, s-au 
fatalmente, și erorile,

Gheorghe. NICOLAESCU

STEAUA
ÎN ALERTĂ!
Nu, nimeni nu neagă fap

tul că Steaua a reușit un 
calificir.du-se în 

„Cupei cupelor", 
au evoluat bine 
s-au Întors' de 

• prețioasă vic- 
nimeni, îndeo-

GOLUL MARCAT IN DEPLASARE
VALOREAZA AUR!

• SPARTAK MOSCOVA, UJPESTI DOZSA, F.C. AUSTRIA (CC El 
{£'JPA CUPELOR), INTERNAZIONALE, GLAS

GOW RANGERS, PARTIZAN BELGRAD, FERENCVAROS (CETI 
ELIMINATE DIN COMPETIȚII • CE ECHIPE S-AU CALIFICAT 

ÎN TURUL AL DOILEA aÎN TURUL
Etapa inaugurală a cupelor eu

ropene s-a încheiat. Acum, după 
tragerea la sorți a meciurilor din 
turul al doilea în „Cupa euro
peană a tirgurilor" .iubitorii de 
fotbal de la noi și din țările 
competitoare așteaptă cu nerăb
dare programul etapei următoare 
din C.C.E. șt Cupa cupelor.

O primă constatare este cea 
privind schimbarea regulamentu
lui de desfășurare a competițiilor. 
Desemnarea echipei învingătoare 
prin tragerea la sorți, sau prin 
desfășurarea unui al treilea meci 
a fost exclusă și în locul aces
tor paragrafe de regulament a 
fost introdus un criteriu cu mult 
mai logic și realist : in caz de 
scor general egal, se va dubla 
numărul golurilor marcate în de
plasare. Cu alte cuvinte, golul 
niarcat în deplasare valorează... 
aur — cum se exprima după me
ciul de la Arad, un ziarist olan
dez t

Din cele 64 de confruntări în 
cele trei combetiții, un .număr de 
7 formații, au obținut calificarea 
tn urma golurilor 
terenul < ' ' 
asemenea 
in C.C.E. 
U.T.A. a 
mantă de a elimia pe prima echi
pă de club din lume datorită 
punctului marcat de Dumitrescu 
la Rotterdam, iar F.C. Basel scoa
te din luptă Pe Spartak Moscova 
pentru că a înscris două goluri 
în deplasare, in timp ce sovie
ticii doar

' Husainov) 
Spartak la 
Basel, x-pe

In ..Cupa cupelor", lupta pentru 
calificare a fost la fel de pasio
nantă, Honved Budapesta a pier
dut

. 3—1 
lași 
Siri.

marcate ne 
echipelor gazdă. Două 

i cazuri s-au semnalat 
Campioana noastră 

t reușit marea perfor-

n-au modificat tabela de marcaj. 
Arbitrul Italian Lo Bello a proce
dat în continuare, conform re
gulamentului, la acordarea a cîte 
5 lovituri de la 11 m fiecărei e- 
chipe. Honved a transformat 5, 
tn timp ce Aberdeen 4 (una din 
lovituri a nimerit bara) și astfel, 
echipa maghiară a Intrat în tu
rul următor.

Dramatică a fost și calificarea 
echipei Vorwarts Berlin, în dau
na formației A.C. Bologna. La 
Berlin, ambele au terminat la 
egalitate (0—0). rezultat consem
nat și la Bologna după-90 de mi
nute de joc. S-au jucat prelun
giri. Italienii au deschis scorul 
prin Savoldi (min. 104), dar ber- 
linezil au egalat în min. 112 prin 
Begerard. (Marcînd un gol în de
plasare. Vorwărts a obținut ca
lificarea).

Foarte dificilă a fost șl parti
da deținătorilor trofeului. Man
chester City, în fața echipei Lien- 
field Belfast : i—o ia Manchester 
»i 1—2 la BeWast !

Iată deci că noul regulament 
stimulează înscrierea cît mai 
multor puncte în deplasare. Este 
o măsură bună, pentru că ea in
vită formațiile la un joc ofensiv, 
si. bineînțeles, la un spectacol 
fotbalistic de o valoare cit mai 
bună.

I. O.

(prinunul la Basel 
(scoruri : 3—2 pentru 

Moscova și 2—1 pentru 
teren propriu).

primul joc la Aberdeen cu 
și a ciștigat returul cu ace- 
scor. Aici s-au jucat prelun- 
dar minutele suplimentare

Alte rezultate din turul I, man
șa » doua :

CUPA CUPELOR : Benfica li
sabona — Olimpia Ljubljana *—1: 
Real Madrid — Hibernians Malta 
S—0, Stromgoset (Norvegia) — 
F.C. Nantes 3—2.

CUPA EUROPEANA A TIR
GURILOR : Atletico Bilbao — 
Sparta Praga 1—1, Angouleme — 
Vittoria Guimaraes 3—1. Fiorenti
na — Ruch Chorzov 2—0, Bewe
ren — Wiener Sport Klub 3—0.

ECHIPE CALIFICATE IN TURUL n

C.C.E. CUPA CUPELOR

Basci (Elveția)
Carl Zeiss Jena (R.D.G.)

F.C.
F.C.
Standard IJeg j (Belgia) 
Sporting Lisabona (Portugalia) 
Slovan Bratislava (Cehoslovacia) 
Borussia MB: zhengladbach 

fR.F.G -
U.T.A. (iu;m»nla)
Everton (Anglia)
Ajax Amsterdam (Olanda) 
Legia Varșovia (polonia)
Atletico Madrid (Spania) 
steaua roșie Belgrad (lufoclavla) 
U.S. Cagliari (Italia)1
Celtic Glasgow (Scoția) 
Panathinaikos (Grecia)
Watterford (Irlanda)

Manchester City (Anglia)
Benfica Lisabona (Portugaliâ) 
Chelsea (Anglia)
F.C. ziirich (Elveție)
Cardiff City (Tara Galilor)
F.C. Bruge (Beata)
Real Madrid (Spania)
Vorwărts Berlin (R.D.G.) 
Steaua București (România) 
t.s.k.a. Sofia (Bulgaria) 
Honved Budapesta (Ungaria)
F.C. Nantes (Franța)
Gornik Zabrze (Polrtnla)
GHztepe Izmir (Turcia)
Wacker Innsbruck (Austria) 
F.V.S. Eindhoven (Olanda)

Tragerea Ia sorți a meciurilor 
din turul al doilea. Ia 6 octom- 
bila,

lucru bun, 
turul II al 
Jucătorii el 
la Lvov șl 
acolo cu o 
torle. Dar, 
sebl cel ce au asistat miercuri 
la partida retur, nu poate 
ignora (și nici nu e bine 

‘s-o tacă, pentru că n-ar fo
losi) comportarea mediocră 
Pe care, cu puține, cu foarte 
puține excepții, au avut-o la 
București deținătorii Cupei 
României. Steaua a fost la 
un pas de a fi eliminată. Se 
contura acest deznodămlnt fa
tal în min. 24 (cît de repede), 
cînd tabela de marcaj arăta 
2—1 pentru oaspeți, cind cele 
două goluri primite de Su- 
clu valorau cît 4 |

Cum a fost posibil ca Stea
ua să trăiască aceste clipe 
grele, apăsătoare ? A fost ad
versarul atît de valoros ? NU 
Oaspeții au avut calitățile și 
meritele 
pregătire fizică excelentă, mar
caj strict, pe tot terenul, po- 
tențe ofensive nebănuite de 
cei ce n-âu văzut meciul de 
la Lvov și aveau ca etalon 
doar acel 0—1. In sfirșit, cî- 
teva individualități remarca
bile ; mijlocașul Bravorski, 
atacanții Gabovda, Kulcislti și 
Lihaciov, ce pot li titulari 
oricind în cele mal bune e- 
chipe de club ale noastre.

Din punct de vedere tehnic, 
Karpatî ' ‘ '
ansamblu 
destă. ______ __ _
pitol se aștepta o superiori
tate a Stelei — care de fapt 

ea nu 
nu

lor : joc viguros.

este 
o 

Tocmai
însă pe 

echipă mu
la acest ca-

tale i 
există, dar miercuri 
s-a materializat. Și nici 
se putea materializa pe fon
dul unei mișcări greoaie în 
teren (lordănescu, Manea, Du
mitri»), al unor greșeli co
pilărești în intercepții (Hăl- 
măgeanu, Ciugarin — înde
osebi, Sătmăreanu), în contro
lul balonului și în pase (des
pre indiferența supărătoare a 
lui Pantea, nici nu mai a- 
mlntim). Citeva „un-doi"-uri 
au constituit rarități, căci, a- 
ceste 
se pot 
tice.

Cum 
voluție 
ce ne-a 
ȘTEFAN .. . ____
este obosită. N-a putui recu
pera nimic j 
după jocul greu cu ______
Bacău. Cei mai mulți dintre 
componenții formației nu pot 
rezista ciplului de jocuri du- 
minică-miereuri-duminică și 
apoi, părerea că partida va 
fi ușoară, deși noi ani corn- 
bătut-o, a avut efecte nedo
rite în rindurile echipei". A- 
flind toate acestea, slutem 
conlrariați de faptul că fot
baliști de 21—22 de ani (lor
dănescu, Ciugarin. 
ștefănescu, și nici 
Dumitriu și Pantea 
bătrîni), nu pot face față e- 
fortulul cerut și de partidele 
disputate în cursul săptă- 
mlnii, nu pot recupera forțele 
în trei zile, în timp ce Le
reter, Pojoni, Petescu, O. 
Dembrovschi, cu mulți ani 
In plus ne-au oferit exem
ple de dăruire.

Alte puncte de vedere la 
temă : Arbitrul partidei — 
MAENNIG „Cred că Steaua a 
luat jocul prea ușor și putea 
s-o coste. Sint convins cit 
formația română are o altă 
valoare". Antrenorul lui Kar- 
patt Lvov, E. JUST : 
de echipa noastră. Steaua 
avut atu-ul 
temațiouale, 
tactice care 
la Lvov".

Dar, spunem noi, doar eu 
«xperiența e greu să clștlgi 
un meci mal Ptflcil...

combinațil 
realiza din

reușite nu 
poziții sta-

se explică 
atît de 

declarat
COVACI :

această e- 
slabă ? Iată 

antrenorul 
Echipa

(mai ales tinerii) 
Dinamo

Manea.
Tâtaru. 

nu tint

„Față 
a 

experienței in- 
al maturității 

au fost decisive

Coniianțin ALEXE



Pe „MARACANA"

BRAZILIA MEXIC 2 1
DAILY TELEGRAPH: John Newcombe

și Margaret Court Nr. 1

Campionatele mondiale de volei

ULTIMA PARTIDA VA DECIDE 
TITLUL LA MASCULIN

• ECHIPA f CHININA A U.R.S.S, - VIRTUALA CAMPIOANA

RIO DE JANEIRO 1 (A- 
gerpres). Numeroși specta
tori au urmărit pe stadionul 
„Marocana" din Rio de Ja
neiro, meciul internațional 
amical de fotbal dintre echi
pa Braziliei, campioană mon
dială ți reprezentativa Me
xicului. Fotbaliștii brazilieni 
au obținut victoria cu 2—1 
(1—0). Scorul a fost deschis 
în minutul 14 de aripa 
dreaptă Jairzinho. ' Brazilie
nii au marcat al doilea punct 
tn minutul 55 prin Tostao, 
care a jucat excelent. Oas
peții au redus din handicap 
în ultimul minut al partidei 
printr-un șut bombă al lui 
Lopez. Această întâlnire a 
fost denumită de presa spor
tivă braziliană și cea mexi
cană „Cupa gratitudinii", 
întâlnirea s-a disputat în 
onoarea Mexicului care a or-

ganizat cu succes campio
natul mondial de fotbal.

Au jucat următoarele for
mații î BRAZILIA i Felix — 
Carlos Alberto, Brito, Piazza, 
Everlado, Clodoaldo, Gerson, 
Rivelino, Jairzinho, Tostao, 
Pele.

MEXIC i Mota, — Vantolra, 
Pena, Montes, Ramirez, Con
ceives, Herrada, Padilla, Val
divia, Loper, Gomez.

Lange Tingay, considerat 
ca unul dintre cei mai apre- 
ciați comentatori mondiali de 
tenis, a publicat în ziarul 
„Daily Telegraph" un cla
sament al celor mai buni 
tenismani din lume pe anul 
acesta, El l-a trecut pe pri-

mul loc pe australianul 
JONH NEWCOMBE urmat 
de Ken Rosewall (Australia) 
și Rod Laver (Australia). La 
feminin, ziaristul englez i-a 
acordat primul loc austra- 
liencei MARGARET COURT.

Programul primelor meciuri iu

TELEX
în fiftala probei de simplu 
din cadrul campionatelor in
ternaționale de tenis de ma
să ale Olandei, care au avut 
loc la Rotterdam, maghiarul 
Klampar l-a învins cu 3—2 
pe suedezul Bengston. La fe
minin, pe primul loc s-a cla
sat Simon (R.F. a Germaniei), 
învingătoare cu 3—1 în me
ciul cu maghiara Kishazi. Pe 
echipe, la masculin, Ungaria 
a învins cu 3—0 Suedia, iar 
la feminin R. F. a Germani
ei a dispus cu 3—0 de Un
garia.

■
Boxerul de categorie grea 
Mac Foster și-a înscris o 
nouă victorie în palmares. în 
meciul desfășurat la Fresno 
(California), el l-a învins prin 
K.O. în prima repriză pe 
Zora Folley, fost șalanger la 
titlul mondial. Folley, care 
este în vîrstă de 38 de ani, 
este tată a 8 copii. In cursul 
meciului, Folley a fpst ex
pediat de 5 ori la podea.

■
In turneul internațional 
tenis, care are loc la Vancou
ver, olandezul Okker l-a eli
minat cu 7—6, 7—6 pe egip
teanul Ismail El Shafei. Drys
dale (Republica Sud Africană) 
a cîștigat cu 2—6, 6—4, 6—1 
meciul cu Tony Roche (Aus
tralia), care a jucat acciden
tat în ultima parte a întâlni
rii. Laver (Australia) a ob
ținut victoria cu 6—1, 6—1 
în fața lui Barthes (Franța), 
Iar Gonzales (S.U.A.) a dis
pus cu 6—4, 6—2 de englezul 
Fox.

LOKOMOTIV PLOVDIV — 
RAPID BUC. 2-1 (1-0)

Echipa bucureșteană Rapid a 
susținut miercuri la Plovdiv un 
joc amical cu formația locală Lo
komotiv. După un joc frumos, 
viu disputat, victoria a revenit 
fotbaliștilor bulgari cu scorul de 
2—1 (1—0).

Sportul studențesc — 
Beroe Stara Zagora 0-2 (0-1) 

în cadrul turneului Întreprins 
In țara noastră, echipa bulgară 
de fotbal Beroe Stara Zagora a 
evoluat joi după amiază, în Ca
pitală, în compania Sportului 
studențesc. După un joc frumos, 
în care oaspeții au fost 
superiori, partida s-a încheiat cu 
rezultatul de 2—0 (1—0) In favoa
rea formației Beroe. Golurile au 
fost realizate de Petkov (mln. 12). 
șl Dimitrov (mln. 53).

cupele continentale la baschet
Cupa campionilor europeni

(m) ; Ignis Varese—Etaella 
Ettelbmck: Macabi Tel Aviv 

Serele 
Sofia ; 
Union 
Istan- 
Virum 

Praga ;

— Standard Liege; 
Alep — Akademik 
Dinamo București — 
Firestone Viena ; ITU 
ibul—Partizan Tirana ; 
Copenhaga—Slavia 
Zavalek Cairo—Alviks Brom- 
tma ; Tapion Honka—Slask 
Wroclaw ; Fiat Stars Amster
dam—Olimpia Ljubljana ;
camp. Islandei—Olimpique
Antibes : Fath Rabat—AEK 
Atena ; TSKA Moscova—Ben
fica Lisabona. Bayern Le
verkusen, Real Madrid si 
Honved Budapesta joacă 
direct în turul IT.

Cupa campionilor europeni

SOFIA, 1 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

încă de la sfințitul etapei a 
l'V-o a turneelor finale, ioar- 
ta reprezentativelor de volei 
ale României a fost pecetlui
tă : nici cea de băieți, nici cea 
de fete nu lnai pot ca
lifica pentru Jocurile Olimpi
ce, obiectiv urmărit de fiecare 
din ele. Ambele au pierdut la 
zero întâlnirile susținute 
miercuri. Fetele, după înfrin- 
gerea în fața Bulgariei (echipă 
inferioară româncelor sub as
pectul tehnioo-tactâc), au pier
dut fără drept de apel 
meciul 
vieți că, 
pentru 
Băieții, _ ___ _____
tul de bine, au cedat și ei în 
fața puternicii garnituri a
R.D. Germane ața că locul
IV-a s-ar fi putut ocupa mi
mai cu victorii în ultimele 
două partide. Dar, nici acestea 
nu grâu de ajuns, întrucît cele 
două locuri rezervate califică
rii fuseseră asigurate de re
prezentativele R.D.G. și Bul
gariei, între care se va decide 
și titlul de campioană mon
dială. După cum remarcam în 
cronica de ieri, băieții au fă
cut totul (spre deosebire de 
fete, ce și-au irosit cu nepă
sare șansele) pentru a cuceri 
victoria. Superioritatea valo
rică a adversarilor i-a împie
dicat însă să-și împlinească 
dezideratul. Dar. au făcut tot 
ceea ce au putut — chiar și 
mai mult — la nivelul de
pregătire pe care îl au. Jucă
torii din R.D. Germană le
sînt superiori și rezultatul fa
vorabil lor era scontat.

Băieții noștri au echilibrat 
jocul numai în partea a doua 
a fiecărui set, cînd au izbutit 
să refacă handicapuri mari. 
Adversarii, adevărate meca
nisme voleibalistice, nu le-au 
dat speranțe în finaluri. Iată 
de altfel evoluția scorului j

SOFIA (masculin)
clasamtnt i

Cehoslovacia — Belgia 
Polonia — U.R.S.S. 
Bulgaria — România 
La închiderea ediției :

Japonia — R.D.G.

»—• »—i<n

1-»

AZI

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

1 drept de 
cu formația 
excelent 
aceste 

jucînd

so- 
pregătită 

mondiale, 
însă des-

Cub* — R.P.D. Coreeanâ
Bulgaria — U.R.S.S.
Cehoslovacia — Ungaria 
■România — Japonia

AZI

MASCULIN
4 I I li: 4 11
I 11 11:1 11

1
■
I
8

1:14 »
2:18 4

1. Eatfarta
1. 1LD.O.
I. Cshoatovaeia
4. Japonia
I. UJLS.S.
I. România 
t. Polonia

Belgia

(fomkiin)
i.

VARNA

• II 11:11 
l I I It: I
• 24uni
• 1«
«»«
• •«

CLASAMENT I

tll

L
t-------------s. R.P.D. Coreean*
4. Ungaria
5. Bulgaria
6. Cehoalovacia
7. România
8. cuba

UJL8.S.
Japonl»

• I I 18: 1 11
I I I 18: 5 11 
« 4 1 14: 8 ia 

s
9
8
7
8

tll 12:13 
II! 10:12 
8 2 « «:15 
«II l:l«
«01 1:18

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

(f): M.T.K. Budapesta — Cler
mont Ferrand ; Block Stoc
kholm — AMVJ Amsterdam ; 
Gotingen — Union Firestone 
Viena; Hapoel Tel Aviv — 
Politehnica București ; GEAS 
Sesto — Helas Gand ; Coim
bra — Vojvodina Novisad ; 
Ankara — CREF Madrid. 
T.T.T. Riga, Slavia Praga, A- 
kademic Sofia, Wisla Krako- 
vla joacă direct în turul II.

Cupa cupelor (m) : MEC 
Casablanca—Simenthal Mi
lano ; BBC Larochet—Ra
cing Malines ; Radentheim— 
MAFC Șopron ; Juventud 
Badalona—Boroughmuîr E- 
dinburg ; Hapoel Tel Aviv— 
Panathinaikos Atena ; Gala- 
tasaray Istanbul — Steaua 
București; Slamings Haarlem
— Dukla Olomouc ; Zadar — 
17 Nandori Tirana; Reykjavik
— Legia Varșovia; HKT 
Helsinki—Balkan Botevgrad ; 
DPM Ponto — Vichy. Fides 
Neapole, VfL Osnabriick, 
Spartak Leningrad și Hel
singborg joacă direct în turul

In
de atletism

Najde în 28 :52,4.

★

cadrul campionatelor 
ale Greciei, de

Manuel Ibar Urtain (dreapta) șt boxerul dculoare 
Harris la un prim contact înaintea partidei lor de astăzi ce 
e.' ateu loc la Frankfurt. '"eîefoto A. P. ACERPRES

Pe pistele de atletism

Numeroși spectatori au ur
mărit la Leicester meciul in
ternațional atletic dintre e- 
chipele de juniori ale Angliei 
și R. F. a Germaniei. Oas
peții au obținut victoria cu 
scorul de 118—92 puncte.puncte.

concurs 
desfășurat la 

belgianul Roe-

Cu prilejul 
atletism 

Soedertaelje, 
lants a cîștigat proba de 
10 000 m, fiind cronometrat 
în 28:37,0. Pe locul doi s-a 
clasat

la Atena, sprinterul Papa- 
gheorgheopouloi a cîștigat 
probele de 100 și 200 m plat 
cu timpii de 10,3 șl res
pectiv 21,2. Papanîcolau a ter
minai: învingător în proba 
de gări tură cu prăjina, cu o 
performanță de 5,15 m.

U.R.S.S.

0—2, 1—5, 2—7, 10—7, 10—12, 
12—12, 12—15 (setul I); 0—2, 
2—6, 4—7, 8—7... 10—15 (II) ; 
2—1, 2—4, 4—4, 4—7, 6—9, 
6—11, 7—15 (III).

Echipa română « evoluat în 
formația i Stamate, Bartha, 
Schreiber, Drăgan, Vdiștea- 
nu, Crețu. Au mai fost folo
siți : Oros, Tîrlici, 
Duduciuc.

Toți, cu mențiuni 
pentru Vdișteanu și 
ridicători (Drăgan, 
și-au făcut datoria tot timpul, 
după posibilitățile lor. De Ia 
oaspeți, care nu se diferen
țiază prea mult între ei, ne-au 
plăcut în mod deosebit 
Schneyder, Schuman, Pietsch.

In revenire de formă se a- 
flă și formația Japoniei care, 
în medul cu campioana mon
dială, Cehoslovacia, de la edi
ția precedentă (Praga — 1966), 
a obținut o categorică victorie 
în trei «eturi, dovedindu-se 
una dintre cele mai bune e- 
chipe ale lumii. Merită rele
vați tn rrțod special Nekoda 

. (coordonator inegalabil), Mori
ta, Yokota, Oko.

Gazdele au trecut, de ace
eași manieră categorică, de un 
adversar periculos: echipa 
U.R.S.S. După această victo
rie, bulgarii țintesc titlul 
prem. Meciul 
ne-a convins 
tul, deoarece nu puține 
fost cazurile, 
linie au ajutat gazdele. Totuși, 
formația bulgară este în-

lor ga fi

«pociale 
cel doi 

Stamate),

cu sovieticii 
Insă întru

cînd arbitrii

su- 
nu 
to- 
au 
de

Mai este „actuală"
prăjina de sticlă?sz ••

Peste 4 000 de spectatori 
au urmărit, la Plsen, întâlni
rea internațională de hochei 
pe gheață dintre selecționata 
secundă a Cehoslovaciei și 
reprezentativa Finlandei. Ho- 
cheiștii cehoslovaci au obți
nut victoria cu scorul de 8—1 
(2—0, 4—1, 2—0). Din echipa 
învingătoare s-au remarcat 
Klapac, Stastny și Vrabec.

După prima zi de Întreceri, 
în turneul internațional de 
golf de la Gotebcrg (Suedia) 
conduce campionul francez 
Jean Garaialde cu 67 punc
te. Sportivul american Jack 
Nicklaus, principalul favorit 
al competiției, se află pe lo
cul secund cu 68 puncte

Turneul internațional de șah 
pentru juniori de la Zinno
witz s-a încheiat cu victoria 
lui Vogt (R. D. Germană) și 
Velikov (Bulgaria), clasați la 
egalitate pe primul loc cu 
cite 9 puncte. Șahistul român 
D. Ghindă a ocupat locul trei 
cu 8,5 puncte.

Doi celebri atleți, australia
nul Derek Clayton și etiopia
nul Mammom Wolde și-au 
anunțat participarea la ma
ratonul internațional care se 
va desfășura la 4 octombrie 
la Kosice. La această compe
tiție, vor participa peste 200 
de alergători, reprezentînd 21 
de țări. Printre alți partici- 
panți figurează japonezul Ki- 
miharu, Busch (R. D. Ger
mană), Gorelov (U.R.S.S.) etc.

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE TENIS
(Urmare din pag. 1)

sportivitate, intrînd pe tere
nul acestor campionate. In 
mod normal, ar fi putut să 
n-o facă. Era în tratament. 
Brațul său drept, cel cu care 
manevrează atit de bine ra
cheta, îl doare de mai multă 
vreme. Absența sa era proba
bilă și chiar scuzabilă. Dar, 
a fost altfel...

In ziua finalei de simplu 
a „naționalelor", Țiriac era 
alături de noi toți, în tribuna 
terenului' central. A tresărit 
in clipa în care l-a văzut pe 
Ilie Năstase căzînd pe zgura 
roșie, accidentat. S-a ridicat 
imediat și s-a dus să vadă 
ce i s-a întimplat nedespăr
țitului său coechipier de în
treceri. Cînd totul era lămu
rit, Ion n-a avut nici o ezi
tare. S-a prezentat la secreta
riatul concursului și a anun
țat tuturor că va juca la „in
ternaționale". uLocul lui Năs
tase rămas liber, numărul 1 pe 
tabloul celei mai importante 
întreceri de tenis românești, 
trebuia apărat!

★
Ieri, ziua sferturilor de fi

nală. Au rămas în cursă pentru 
titlurile Ia simplu, cei mai buni 
4* Și cele mai bune 4.

Din nou Sever Dron t.rece in 
fruntea listei de performeri, 
fiind singurul competitor din 
rindul celor trași la sorți, care 
scoate din luptă un cap de se
rie și anume, pe puternicul ju
cător maghiar Szabolcs Baranyi. 
Nu numai victoria în sine, ci_și 
dimensiunile ei impresionează : 
6—3, 6—2 ! Dron a fost din 
nou în mină, l-a pasat cu re
gularitate pe adversar la fileu, 
i-a trimis o mie de „lifturi" 
pe dreapta și pe stingă, pînă la 
completa înfrîngere a acestuia.

Petre Mărmureanu, ca totdea
una în dificultate în fața unui 
jucător cu stânga, n-a putut să 
se adapteze mingilor cu efect 
trimise de Fr. Pala, care și-a 
demonstrat ieri toată forța : 
6—4, 6—1 pentru tenismanul 
cehoslovac. Mai multă eficien
ță a arătat ex-campionul nostru 
Ionel Sântei, care l-a oprit pe 
I. Gulyas- în setul doi (după ce 
îl condusese cu 3—1 și în pri
mul). Pînă la urmă, insă, ru
tina marelui campion maghiar 
și-a spus cuvîntul și el cîștigă 
cu 6—3, 4—6, 6—2.

In ultimul sfert de finală, 
Ion Țiriac l-a dominat cu min
gile sale puternice pe Toma 
Ovici, de care s-a departajat 
in mod dar, în două seturi : 
6—2, 6—3.

Nici o surpriză în sferturile, 
feminine. Decît poate pentru

cei care sperau mai mult, de la 
Agneta Kun, ieri dominată însă 
de Veronika Koch. Scor : 6—4, 
6—4 pentru Koch. în celelalte 
partide : Eva Szabo—Sandra 
Walsham 2—6, 6—3, 8—6 ; Susan 
Alexander—Miroslava Kozelu- 
hova 6—4, 6—4 ; Iudith Dibar— 
Ecaterina Koșianu 6—1, 6—4.

Și rezultatele la dublu mixt, 
turul I : Berbcrian, Vclev 
(Bulg.) — Ruzici, Rusu 6—3> 
6—4 ; Alexander, Marzano— 
Simionescu, T. Marcu 6—2, 
6—3 ; Ioszay, Baranyi—Mihai, 
Boldor 4—6, 6—1, 6—0 ; Rado, 
Spătaru—Kociskova, Tejcnar 
(Cehosl.) 4—6, 7—5. 6—3 ; Ta
kacs, Nemeș—Ghenov (Bulg.), 
Borkert (R.D.G.) 6—4, 8-6. Tu
rul II : Dibar, Dron—Berberian, 
Velev 4—6, 6—2, 6—0 ; Ale
xander, Marzano—Trifu, Soti- 
riu 6—2, 6—3 ; Roșianu, Mure- 
șan—Ioszay, Baranyi 7—5, 6—2 ; 
Kun, Kerekes—Kozeluhova, Sli- 
zek (Cehosl.) 6—2, 6—3 ; Koch, 
Emmrich—Ciogolea. V. Marcu 
6—4, 5—7, 6—4 ; Rado, Spăta
ru—Dumitrescu, C. Dumitrescu 
6—0, 6—2 ; Balaj, Mărmureami— 
Takacs, Nemeș 6—4, 8—6 ; Sza
bo, Machan (Ung.) — Butoi, 
Sântei 6—2, 6—0.

In programul de azi : dimi
neața (ora 9) turneele de con
solare, iar după amiaza (de la 
ora 15) semifinalele de simplu 
bărbați, simplu femei și dublu 
mixt.
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Specialiștii de peste Ocean 
sînt îngrijorați

Micro-investigație In universul 

celei mai spectaculoase probe atletice

deajuns d« bine pregătită ca 
să poată clștiga titlul chiar și 
fără ajutorul arbitrajului. 
Campioana mondială va fi de
semnată, așadar, vineri în 
urma medului Bulgaria — 
R.D.G.

Prin urmare, echipele româ
ne luptă pentru locurile V — 
la băieți ți VI — la fete, pu- 
nîndu-și speranțele mai mult 
în meciurile ultimei zile.

In penultima etapă, 
fia, băieții noștri au 
formația țării gazdă.

★

la So- 
întîlnit

rezer- 
a ce- 
ațtep- 
gazdă. 
urmă 

zilelor

Folosind mai mult 
vele, echipa României 
dat mai greu decît se 
ta în fața formației 
Evoluția acesteia din 
nu a fost la nivelul
precedente. Cu sextetul de 
bază românii ar fi avut poa
te posibilitatea să rfștige în
tâlnirea. Aceasta este, de alt
fel, ți părerea specialiștilor, 
care au urmărit partida. Scor 
final 3—0 (10, 
Bulgaria.

La ora cînd 
ceste rfnduri,
ne-a sosit rezultatul partidei 
România—Japonia, din cadrul 
finalelor feminine. Scor: 3—0 
(2, 1, 7) pentru Japonia.

13, 8) pentru

transmitem a- 
de la Varna

Aurelian BREBEANU

...Această întrebare și-o 
pune Maiirîcc Lissande. în 
hebdomadarul Miroir Sprint 
din 22 septembrie, comentând 
etapa a doua a campionatu
lui francez de rugby, în care 
teamul universitar parizian a 
surclasat cu 28—11 pe Gre
noble, dovedind maturitate 
și siguranță în joc. La origi
nea jocului excelent al stu
denților, cronicarul francez 
îl citează pe Valeriu Irimescu 
fostul echipier al Grivițci 
Roșii. De Ia Irimescu au por
nit majoritatea atacurilor, el 
este autorul celei mai specta
culoase încercări și a nu 
mai puțin de cinci transfor
mări. „Românul n-a adus în 
valiza sa numai acest șut ra
zant foai-te curios, dar ex
trem de eficace. Pasele sale 
sînt rapide, iar tehnica, — 
așa cum ne-a demonstrat-o 
magnifica sa încercare — I- 
reproșabilă. Este și foarte 
curajos, căci nu l-am văzut 
ezitând să se culce pe baloa
nele «fierbinți»".

Conducătorii clubului 
rizian speră într-o totală me
tamorfoză a echipei lor, lici
tând mult pe seriozitatea și

echilibrul lui Irimescu, care 
va imprima coechipierilor 
săi o mentalitate propice ma
rii performanțe „P.U.C.-ul a 
plătit adesea tribut boemiei, 
dar venirea lui Irimescu va 
aduce pe studenți pe drumul 
seriozității". Trebuie să-I auzi 
pe Gerard Krotoff (n.r. an
trenorul echipei) cum vorbeș
te despre calitățile acestui 
profesor de educație fizică in 
stagiu la Paris pentru 
puțin doi ani. Ceea ce l 
presionează mai mult 
seriozitatea românului,
transforma el in acest dome
niu P.U.C.-ul ? Așa se crede, 
căci niciodată studenții nu 
ne-au apărut atit de siguri 
in ioc".

cel 
im- 
este
Va

pa-

Recentele campionate eu
ropene de notație de Ia Bar
celona nu lăsat o deosebită 
impresie specialiștilor de 
peste Ocean, veniți să-și ur
mărească elevii pregătiți de-a 
lungul întregului sezon. Valul 
de recorduri mondiale și eu
ropene, ca și multe alte per
formanțe de înaltă valoare, 
înregistrate de cronometrori 
in cele 8 zile de concurs, au 
pus pe'cei cîțiva antrenori a - 
mericani în fața unei adevă
rate revelații, exprimată con
cludent într-o serie de decla
rații făcute ziarului „Diario 
De.portivo", care apare in ca
pitala catalană.

„Personal, ar trebui să fiu 
foarte fericit — spune Don 
Gambrill de la Phillips 66 
Long Beach ; doi dintre elevii 
mei, Larsson și Fassnacht,. 
s-au numărat printre eroii 
acestui concurs. Și cu toate 
acestea mă voi întoarce acasă 
extrem de îngrijorat. Am vă 
zut aici, la „Bernardo Picor- 
nell", nenumărate talente de 
primă mărime, mai ales în 
probele feminine. Gyarmaty, 
Wetzko, Sehmisch, Grebeni-

kova, Lekveișvili nu sînt cu 
nimic inferioare celor mai 
bune înotătoare din Califor
nia. Sînt aproape convins că 
la Olimpiada de la Milncheh, 
reprezentanții S.U.A. vor a- 
vea adversari greu de trecut 
și, în orice caz, superioritatea 
lor de la Ciudad de Mexico 
(1968) nu mai există la aceas
tă oră".

„Cred că în toată America 
nu poți întîlni un înotător de 
valoarea lui Roland Matthes 
— este de părere Doc Counsil- 
man. 56,9 pe 100 m spate și 
în ce manieră! Aproape că 
îmi vine să rid cind aud de 
exodul continuu al europeni
lor spre cluburile din țara 
noastră. Oare Leipzig-ul sau 
Erfurt-ul nu le 
proa pe ?“

„Dacă, am fi 
meci, feminin 
S.U.A. Ia Barcelona mă îndo
iesc că am fi ieșit cu fața cu
rată — afirmă Peter Dalland. 
Nu văd cine ar putea să le 
învingă la această ora. pe 
Wetzko, Stepanova, Gyarmaty 
sau ștafetele din R. D. Ger
mană."

Era numit „Tarzan". ceea ce 
spunea destul de mult asupra 
forței sale. Cerul, se părea, 
era limita sa. Și totuși, e pro
babil că Don Bragg, campion 
olimpic în 1960 la Roma, atin
sese un plafon, cînd a ridicat 
recordul lumii la prăjină pînă 
la 4,80 m. De altfel, cea mai 
bună performanță precedentă 
— record absolut (!) — obținu
tă de Cornelius Warmerdam, 
tot cu o prăjină clasică, durase 
nu mai puțin de 15 ani. Don 
Bragg s-a dovedit însă un spor
tiv adevărat și s-a comportat 
ca atare, cînd a fost deposedat 
de recordul lumii, obținut prin 
mijloace destul de deosebite 
de ale sale.

Primul atlet care a devenit 
recordman cu noul „instru
ment", prăjina din fibre de 
sticlă, a fost tot un american. 
Se numea George Davies și 
a izbutit să treacă 4,83 m. Dar, 
scandalul n-a izbucnit decît în 
1963, cind recordul lumii a fost 
ameliorat sau egalat de 16 ori, 
pe distanța unui singur sezon, 
pentru ca în final să fie sta
bilit Ia 5,20 m.
. „Este o probă cu specific de 
circ, se spunea, și săritura 
cu prăjina va trebui în cu- 
rind să părăsească stadioanele, 
refugiindu-se sub corturile 
circurilor". De fapt, o nouă teh
nică se născuse care făcea, cert, 
un apel destul de mare la a- 
crobație, dar nu se afla, lucru 
constatat mai târziu, în afara 
atletismului. Această tehnică 
și-a găsit cutând limite în apli
carea sa. Este remarcabil fap
tul că în cursul ultimilor 6 
ani, progresia și frecvența ob
ținerii recordurilor lumii n-a 
încetat nici un moment să se 
diminueze.

După un salt considerabil, 
care a proiectat-o la un nivel 
superior, săritura cu prăjina 
(sînt de părere specialiștii) se 
apropie de un alt plafon. Pră
jina din fibre de sticlă a fost, 
fără îndoială, un progres, o 
căutare vizibilă a ameliorării 
posibilităților umane. In nu
mele cărei legi s-ar fi putut 
refuza acest progres material? 
Ar trebui, în s același scop, ca 
plecarea în cursa de 100 m 
să fie luată din gropi, anume 
săpate în pistă, ca în vremu
rile „eroice" ale atletismului?

Apariția fibrei de sticlă era 
însă prea spectaculoasă pentru 
a fi acceptată fără dificultăți.

Transformările precedente nu 
cauzaseră nici pe departe atâta 
vilvă. Pînă Ia începutul seco
lului se sărea cu prăjini de 
brad, frasin sau castan... A- 
doptat în 1909, bambusul a fă
cut „epocă" pînă după sfîrșitul 
celui de al doilea război mon
dial. El a fost, la rindul său, 
înlocuit cu aluminiul, apoi, trei 
ani mai târziu, cu un oțel de 
cea mai bună calitate, de pro
veniență suedeză. Atletul grec 
Roubanis a fost primul care a 
schimbat acest tip de prăjină, 
folosind în timpul J.O.. din 1956 
(Melbourne) o prăjină din sti
clă stratificată.

Progresiv perfecționat, noul 
Instrument, care, astăzi, se în-'» 
doaie urmînd un unghi care 
poate ajunge pînă la 100 de 
grade, restituie (după princi
piul din fizică care spune că 
reacțiunca trebuie să fie egală 
cu acțiunea), energia care îi 
este comunicată și acționează 
ca o catapultă. De foarte mare 
importanță este deci forța de 
a îndoi prăjina, înainte de a 
ști să amortizezi mișcarea pen
dulară cunoscută și atit de es
tetică. Ar fi inutil ca un at
let să încerce a deveni săritor 
de 
în 
în 
să 
?i . _ .sol o bară de haltere în greu
tate echivalentă cu greutatea 
propriului corp.

Deparece, în mare măsură, 
prăjina de sticlă a diminuat 
rolul forței pure, pentru a sări 
este necesară dezvoltarea cali
tăților de suplețe, viteză, de
tentă ca șl coordonarea miș
cărilor. in aceeași măsură în 
care sînt reclamate curajul și 
voința. A te cățăra pe prăjină, 
în felul — după 
tează în „scripte" 
cut englezul Tom 
(!). pentru a trece 
3,58 m. este total 
imperios necesar ca, o dată cu 
începerea elanului, să se adop
te cea mai mare pîrghie posi
bilă. Dar, lucrul cel mai im
portant este . „forma" saltului, 
căci dacă energia cinetică este 
insuficientă, săritorul va că
dea înapoi, sau pe ștachetă, în 
loc de' a fi proiectat înainte.

Francezul Frangois Tracanelli 
are de pe acum o personali
tate suficient de conturată pen
tru a stabili un stil care în-

Fr. Tracanelli (19 ani) - mirea 
speranță a atletismului fran
cez — traversează Oceanul pen
tru a studia... prăjina la una 

din universitățile americane
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mare clasă, dacă nu este 
stare să alerge, cu prăjina 
mîini, suta de metri în 11,2 s, 
sară peste 6.50 m la lungime 
capabil de a smulge de pe

cum se no- 
— ar fi fă- 
Kap, în 1888 
înălțimea de 
interzis. Este

cepe să fie luat în considerație. 
La Colombes, în timpul con
cursului în care a reușit o 
fantastică performanță — în 
special pentru cei 19 ani ai săi 
— 5,40 m, Tracanelli a utilizat 
o prăjină de 190, acest număr 
desemnind greutatea în livre, 
engleze a atletului, adică 87 kg. 
Or, el nu cîntărește decit 75! 
Pentru a utiliza o astfel ds 
„unealtă", de care nu se mai 
servesc în mod curent decît 
puternicul atlet sovietic Bliz- 
nețov (1,90 m și 90 kg), și a- 
mericanul Penell, trebuia în 

.mod cert ca el să compenseze 
lipsa de greutate prin alte ca
lități. „Traca", cum ii spun 
prietenii, disimulează sub o a- 
parentă nonșalanță „aliajul" u- 
nui mare campion. Știe, în a- 
celași timp însă, să și mun
cească enorm la antrenamente. 
Dar, dacă Tracanelli este ca
pabil să reușească un salt de 
5,50 m, progresia înspre noua 
barieră — aceea a celor 6 me
tri — va fi fără • îndoială’ în
delungată. De vină vor fi' nu 
într-atît calitățile (certe) ale 
tânărului atlet francez, 
ales limitele, care au 
să se întrevadă, ale 
din fibre de sticlă.

Vor sări, oare, intr-un vi-, ■ 
itor nu prea îndepărtat, ,.at- 
leții zburători" cu prăjini din- 
tr-un material necunoscut Încă? 
Să așteptăm răspunsul con
structorilor de materiale spor
tive.

ci mai 
început 
prăjinii

Dumitru GRAUR

le știri-ultimele rezultate-ultimele știri
A ÎNCEPUT 

„TURUL CICLIST" 
AL BULGARIEI

Prima etapă a Turului ci
clist al Bulgariei, disputată 
pe distanța de 120 km între 
Sofia și Vrața, a fost cîștigată 
de alergătorul Dieter Mickein 
(R.D. Germană) în 2h.41 :38. 
A doua etapă, Vrața — Bela 
Slatina (48 km), s-a disputat 
pe echipe contra-cronometru. 
A cîștigat selecționata R.D. 
Germane în 59 : 34, 
de : 2. Italia 1 : 00,20, 
garîa 1:00,45, 4.
1 : 00,51, 5. Danemarca 
6. România 1:01,07, 7. Ceho
slovacia 1:01,37, 8. Franța
1: 01,56.

RUGBYȘTII DE LA FARUL ÎNVINGĂTORI 
ÎN CEHOSLOVACIA

Echipa de rugby Farul 
Constanța a efectuat un tur
neu în Cehoslovacia, învin- 
gînd în primul joc formația

Si

Spartak Praga cu 11—6, iar'' 
în cel de al doilea Selecțio
nata orașului Praga cu 9—6.

IN „MARELE PREMIU" AL TENISULUI

urmată
3. Bul- 
Olanda 
1 :01,02,

La încheierea recentului turneu internațional de tenis de 
la Los Angeles, a fost dat publicității clasamentul în „Marele 
Premiu" a F.I.L.T. Primul loc este ocupat de 
Rosewall cu 42 p, urmat de Laver 40 p, Richey 
combe 35 p. Românul ILIE NĂSTASE se află 
cu 22 p. iar ION TIRIAC pe locul 13, cu 19 p.

australianul
39 p, New- 

pe locul 10,
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