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ÎN VEDEREA MECIULUI DE FOTBAL CU FINLANDA

IERI LA SNAGOV, PRIMUL ANTRENAMENT 
AL TRICOLORILOR

pag. a 4-a 
la «orți pentru 
de finals ale

Otiji tn 
tragerile 
optimile 
cupelor europene.

Jfa trio (te tehnicienii Dumitrache-Tataru-Dobrin

• Reintilnire neașteptată cu Em. Dembrovschi • Dumitru

și Tătaru, cot la cot cu ceilalți • Lucescu despre contra-

candidatul său, Florian Dumitrescu

Ne vorbește antrenorul Olavi Laaksonen

Printre fotbaliștii finlandezi

Ieri Ia Snagov. Cumpăna 
amiezii. în vila ce găzduiește 
lotul național de fotbal, o sin
gură prezență : programul zi
lei. De aci aflăm că la această 
oră lotul se află la masă. 
Nu ne surîde postura de oas
pete nepoftit, dar timpul nu 
adastă, așa că riscăm intrarea 
în sala de mese. Și o. primă 
surpriză : Emerich Dembrov
schi ! Cum și de unde a 
apărut aci băcăuanul. care 
nici măcar nu și-a făcut re
intrarea în formația sa de 
club ?

Ne răspunde prof. Angelo 
Niculescu: „Dembrovschi și-a 
reluat antrenamentele, de o 
săptămînă, la Dinamo Bacău. 
A fost convocat la București 
pentru a nu fi desprins de 
ambianța și cerințele loțului 
reprezentativ și pentru a-l 
readuce mai repede in condi
ție de joc, sub supravegherea 
doctorului Tomescu care l-a 
operat. După cum evoluează, 
se pare că timpul de readap
tare va fi mult scurtat". A- 
ceasta să însemne că Dem
brovschi are șanse să joace 
contra Finlandei ? „Nu, inclu-

lot vizează doar 
Una apropiată,

derea sa tn 
perspective, 
însă!“.

Alături de 
de antrenorul 
i-am urmărit 
Tătaru, ale 
accidente din 
trecut în rîndul 
Dumitru, nu se 
prin nimic de ceilalți, iar Tă
taru, care începuse antrena
mentul cu un bandaj la ge
nunchi, l-a lepădat curînd. 
„Era un bandaj cu : rol psi
hologic : centură de siguran
ță...", precizează, glumind, me
dicul lotului. Care este, totuși, 
starea sănătății jucătorilor ? 
„La controlul medical efectuat 
pe îndelete, în cursul dimi
neții, ne spune dr. Tomescu, 
am constatat că o bună parte 
dintre selecționabili nu sînt 
complet recuperați. Probele 
complexe la care i-am supus 
mi-au arătat că ‘ 
Dinu, Lupescu, 
Vigu, Dumitrache, Dumitrescu

dr. Tomescu șl
A. Niculescu 

pe Dumitru și 
căror recente 
campionat i-au 

incerților. 
deosebea

Răducanu, 
Nunweiller,

Paul SLAVESCU

(Continuare tn pag. a S-a)

înaintea sosirii lor la București DERBYUL PERFORMERELOR!
AZI LA PRAGAf CEHOSLOVACIA - FINLANDA, DEBUT IN CUPA EUROPEI, GRUPA I

Etapă completă in divizia A la rugby

î-----------------------------------------------------

’ Respectul datorat
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adversarului
oțiunea se cere mereu discutată. Din păcate, 
mereu... Cu tot ce s-a spus și s-a scris despre 
„fair-play", în’ cuvinte unse cu miere sau pre
sărate cu piper, noțiunea a rămas‘totuși pentru 
mulți străină, goală de conținutul ei atît de 
omenesc. De aceea, revine iarăși în actualitate, 

pentru aceste, de nedorit, motive apare cu obstinență în
’ 1 ------------- *-i— —ce iubescprimul plan al preocupărilor tuturor celor 

sportul.
Pentru că sportul, ca orice latum a vieții 

ciale, înglobează structural „fair-play"-ul, ca 
rat absolut al său. Să ne gîndim, în acest 
la sporturile în care competitorii, animați

n 
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I
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noastre so- 
un dezide- 

sens, numai 
_____  ... ___ , __ , de ambiție, 

dominați de o normală dorință de afirmare, vin direct 
în contact fizic, luptînd fiecare să-și valorifice talentul si 
pregătirea. Mai mult. Tn rugby și in hocheiul pe gheață, 
sporturi prin excelență bărbătești — deocamdată, cel pu-

I
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țin... — valoarea fizică, forța în ultima instanță (ridicată 
la rangul de virtute competițională prin înseși textele

I regulamentare) constituie o componență de bază în edifi
carea victoriilor. Și, curios, accidentele în hochei sau 
rugby nu sînt nici mai multe și nici mai grave decît cele

Idin Totbal sau handbal, sporturi ce excelează în ultimul 
timp prin abundența durităților și a accidentărilor. Ceea 
ce înseamnă, paradoxal,, că tocmai acolo unde ne-am 
aștepta la o mai frecventă repetare a penibilelor scene, 
cînd un sportiv este ajutat să-și revină după o dură cioc
nire cu un adversar, incidentele sînt mai rare. De ce ?

Pentru că noțiunea de „fair-play" nu are doar o va
loare în sine, reprezentînd un moment de culme sau un 
gest aparte prin noblețea lui. Tn hochei și în rugby 
„fair-play"-ul este un element component al educației 
timpurii a sportivilor, care învață de la cea mai fragedă 
vîrstă că demnitatea sportivă începe prin respectul dato
rat adversarului. Numai așa îngăduința regulamentară nu 
transformă placajul sau bodycnek-ul în arme de violen
tare a unui partener de întrecere. Altfel nici n-ar fi po
sibil să se desfășoare partide de rugby cu un om cuicat 
pe balon în picioarele adversarilor și nici jocuri de ho
chei unde crosele sau lamele patinelor ar putea face ade
vărate ravagii.

lată ce trebuie să învățăm pe tinerii jucători de fotbal 
sau de handbal la lecțiile — dacă ele se țin... — despre 
„fair-play". A fi „fair" nu este doar o poză și nici con- 

'i „fair" în-
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Isecința unui gest singular și spectaculos. A fi 

seamnă mult mai mult...

Călin ANTONESCUI

DARURI DE TOAMNĂ
PENTRU CEI MAI MICI SPORTIVI

UN NOU TEREN
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DE TENIS INAUGURAT LA BAZA SPORTIVA 
A „CUTEZĂTORILOR"

se arată de-

PRAGA, 6 (prin telex, Ide la 
trimisul nostru special).

După zilele cu ploaie și 
burniță, cerul s-a înseninat 
și un soare strălucitor a us
cat în mare parte terenul 
Inundat de apă al stadionu
lui Sparta, unde azi, cu în
cepere de la ora 18 (ora lo
cală), irlandezul William Mc. 
O’Neil va fluiera începutul 
meciului dintre Cehoslovacia 
și Finlanda, din cadrul cam
pionatului european. Intîr- 
ziați cu 14 ore din cauza 
capriciilor vremii, finlandezii 
au sosit la Praga în după- 
amiaza zilei de marți. I-am

întîlnit imediat după sosire 
în holul hotelului Park, un
de, foarte amabili, solii fot
balului din țara celor 1000 
de lacuri ne-au răspuns la 
cîteva întrebări.

Președintele Federației fin
landeze de fotbal, OSMO P. 
KARRTUNEN a transmis, 
anticipat, înaintea sosirii la 
București a delegației pe care 
o conduce, un călduros salut 
sportivilor români.

„Această întîlnire de fot
bal româno-finlandeză — a 
spus dl. Karrtunen — cons
tituie un eveniment impor
tant pentru iubitorii de fot-

bal din țările noastre. Doresc 
ca aceste întîlniri să fie con
tinuate, atît de echipele noa
stre naționale cît și de for
mațiile de club. Noi, finlan
dezii, sîntem primii interesați 
de cultivarea legăturilor cu 
țările avansate în fotbal".

Din delegația finlandeză 
fac parte și cîțiva ziariști. 
Printre aceștia se află și tri
misul special al ziarului 
„Helsingin Sanomat", Voitto 
Sulander, care ne-a spus: 
„Sînt fericit că voi revedea

Ion OCHSENFELD

bat cîteva mingi — de pe loc 
— cu coechipierul său Sever 

laureat al „in-
Toamna aceasta 

osebit de bogată în daruri pen
tru micuții iubitori de tenis 
de la Palatul Pionierilor. Ală
turi de frumoasele terenuri cu 
zgură roșie, umbrite de casta
nii parcului, pitoresc și primi
tor, au apărut în aceste zile 
alte dreptunghiuri întretăiate de 
linii, purtînd culoare vineție. 
Este o platformă de antrena
ment și un nou teren de joc, 
construit din bitum. Pe acestea, 
cei peste o sută de pionieri, 
primiți în secția de tenis a 
„Cutezătorilor", își vor putea 
prelungi activitatea pînă tîrziu 
în anotimpul rece.

Luni, către ora prînzului, a 
avut loc inaugurarea noilor te
renuri. O adevărată sărbătoare 
pentru micuții tenismani, care 
au primit vizita unor oaspeți 
de seamă. Lovitura de începere 
a fost dată de însăși racheta 
nr. 1 a tenisului românesc, 
maestrul emerit al sportului llie 
Năstase. Da, oricît ar părea de 
curios, Iliuță a fost pe teren... 
E drept, în costum de stradă, 
fiindcă piciorul drept acciden
tat nu-i permite, din nefericire, 
să îmbrace încă echipamentul 
de întrecere. Dar. el a Schim-

Dron, proaspătul 
temaționalelor".

Au mai fost 
nostru campion 
celebrul jucător „___ _____
Gulyas, ca și alți participant 
Ia recentele campionate inter
naționale de tenis ale Româ
niei. Cu toții au avut cuvinte 
de laudă pentru frumoasa bază 
sportivă a pionierilor, făcînd 
sugestii prețioase celor ce au 
în grijă pregătirea acestora, har
nicii antrenori Tudorel 
și Enrico Modiano.

După „pseudo-partida" 
gurală dintre ași, a fost 
gazdelor să ne arate ceva din 
măiestria lor, de curînd căpă
tată. Au jucat micuții „cute
zători" și loviturile voinice de 
mingi trimise peste fileu ne-au 
convins că avem de a face cu 
campioni în devenire. Să re
amintim că în 
manilor pionieri 
rie întreagă de 
„naționalelor" de 
tegoria a Il-a, cum sînt Doina 
Ionescu, Mihaela Dimitriu, Cris
tian Fețeanu și alții.

alături, fostul 
Ion Ț ir tac și 
maghiar Istvan

Bădin
inau- 

rîndul
în mijlocul săptămînh, 

etapă completă — a 5-a 
divizia A de rugby.

Din cuprinsul ei, două 
jocuri rețin în mod special 
atenția. In primul rind, cel 
de la Iași în care se ver îri- 
tîlni performerele ultimei e- 
tape, Politehnica, învingătoa- 
rea nescontată a dinamoviști- 
lor bucureșteni și Universi
tatea Timișoara, câștigătoa
re în fața echipei campioane, 
Grivița Roșie. în condițiile în 
care ambele echipe au dove
dit recent că sînt excelent 
pregătite (după un start în 
competiție care nu anticipa 
aceasta), un pronostic 
greu de dat.

Cel de-al doilea meci 
resant al etapei este 
gramat în Capitală. Este vor
ba de partida Constructorul- 
Dinamo. In perspectivă un 
meci de uzură, de mare ri
sipă de energie, în care am
bele echipe vor face efor
turi pentru a-și îmbunătăți 
situația în clasament, Con
structorul ocupînd ultimul 
loc, în timp ce Dinamo sea- 
flă pe locul 7. în mod nor
mal Dinamo nu poate pierde.

Tot în Capitală, pe teren 
propriu, Grivița Roșie va 
primi replica Rapidului în-

o 
în

tr-un meci în care antrenorul 
Viorel Moraru speră să nu 
aibă nici un fel de proble
me.

Iată și celelalte partide ale 
etapei: Știința Petroșani — 
Rulmentul Birlad, Farul Con
stanța — Agronomia Cluj și 
C.S.M. Sibiu — Steaua. Cu 
excepția ultimului joc, echi
pele gazde pornesc favorite.

rîndul tenis- 
se află o se- 
cîștigători ai 
juniori și ca-

este

(Continuare in pag. a 4-a) Inte- 
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DE TIR DE LA

SPAȚIUL SPORTULUI CLUJEAN
INTRE STATISTICI Șl REALITĂȚICișmigiu și

ATELIERELE" DE SANATATE

au avut loc duminica pasionante întreceri de lupte greco-romane, pnle-Orade.aLiceuluia

sportive din municipiul Cluj (circa 
deceniu), spatiile afectate acestei

Gheor- 
Caban, 
Roșea, 
Lucian

urmează să
Bucureștiul, 

spre Phoenix,

>rice discuție ce are drept obiect „capacitatea de cuprindere a 
l J bazelor sportive clujene* stîrnește zîmbete căci, cu toate inves- 

tițiile importante făcute de către stat în domeniul construcțiilor 
- ... milioane de lei, în ultimul

activități rămîn încă insuficiente.

£ Handbalul — 
g de și numele 

a les-o ca
E joacă.
w Mina — 
£ nic care,
£ primește și dă, rănește 
g și mingiie, hrănește, jură, 

bate tactul, citește la 
“ orbi, vorbește la muți. 
“ Mina — instrument unic 
g care poate fi ciocan sau 
k> port-drapel, clește sau al- 
£ fabet, jongleur sau co- 
£ tapultă. Mina — instru- 
g ment unic, care merită 

poeme semnate Paul
£ lăry.
5 La fotbal, joc de 
£ cior — de unde și 
£ mele — numai portarul 
g are voie să folosească 
■» mina. Probabil că pen
ii tru a crea simetria, por- 
£ tarul echipei naționale de 
g handbal (Penu) dă cu 
•• piciorul (in adversari). 
£ Urită simetrie.
£ VICIOR BĂNCI ULESCU g
■B «
FiiiiiiimjiifmuuABRUAr

In sala de sport 
juite de ultima etapă 
Iul Marghita) forțează 
rupe „podul" lui Paina

La patinoarul ar
tificial acoperit 
funcționează de 
cîteva zile cursu
rile de inițiere 
pentru copii. In 
fotografie: 
structoarea 
Rață, cu grupa ei 
de viitori artiști 

ai gheții 
Foto ;

B. GABRIEL

LOTUL TRĂGĂTORILOR

După cum se știe, Intre 18 
și 26 octombrie, la Phoenix— 
Arizona (S.U.A.) va avea loc 
ediția jubiliară (a 40-a) a cam
pionatelor mondiale de tir de 
toate genurile de arme. La 
competiția supremă care se des
fășoară o dată la patru ani vor 
fi prezenți și trăgători români. 
Iată lotul reprezentativ alcă
tuit de biroul federației noas
tre de specialitate în ultima sa 
ședință: Petre Șandor, Ștefan

ROMANI PENTRU
PHOENIX-ARIZONA

CM

Tamaș, Marin Ferecata, 
ghe Vasilescu, Ștefan 
Virgil Atanaslu, Marcel 
Ion Tripșa, Dan Iuga, 
Giușcă, Ion Dumitrescu 
Gheorghe Sencovici, antrenori 
fiind ing. Petre 
Ștefan Petrescu.

Țintașii români 
părăsească sîmbătă 
îndreptîndu-se 
capitala statului Arizona.

Trei mari campioni ai rachetei — llie Năstase, Istvan Gulyas și Ion Țiriac — în mijlocul 
pionierilor________________________ Foto i N. DRAGOȘ

„Complexul sportiv clujean 
(sală de 2 700 de locuri șl piscină 
olimpică cu 80o de locuri) șl Sta
dionul Municipal (27 000 de locuri) 
— generoasele investiții făcute 
la Cluj — Încearcă să satisfacă, 
in principal, cerințele sportului 
de performanță, precizează to
varășul Nicolae Mureșan, preșe
dintele C.J.E.F.S. Cluj. Dar, din
colo de divizionarele A și B, in 
perimetrul orașului nostru există 
o Întreagă «armată- de echipe 
angajate in campionatele jude
țene, municipale, universitare, 
școlare și uzinale, care duc o a- 
devărată luptă pentru un spațiu 
de pregătire și de joc. Tot aici 
trebuie adăugate multiplele solici
tări ale programelor de învăță- 
mlnt (școlare și universitare), 
Clujul inglobînd circa 18 OOo de 
elevi și 16 000 de studenți."

a „zonelor1', lată o imagine realizată de fotoreporterul orădean ȘTEFAN VILIDAR; Iosif Moka (Meta- 
tușul, iar adversarul său. Dumitru Paina (Crișul) se apără cu îndîrjire. In minutul 2 însă Moka va

(Citiți tn pag. a 2-a, le rubrică, alte aspecte de la confruntările „zonelor").

Să vedem, așadar, care sînt — 
în afara bazelor „gigant" — spa
țiile sportului clujean șl cum 
sînt ele exploatate : terenuri de 
fotbal, cu pistă pentru atletism 
și tribune — unu (Clujana) ; uti
lizează Dermata (div. C), Carbo- 
chim, Libertatea, Metalul roșu 
(campionat județean) și 12 echipe 
din campionatele uzinale. Tere
nuri simple de fotbal : 11, dintre 
care 7 foarte degradate din cauza 
maximei utilizări ; utilizează : 37 
de echipe angajate în campiona
tul municipal șl 80 de echipe din 
campionatul școlar. Săli de gim
nastică : 33, din care 22 Impro
vizate ; din celelalte 11, numai 
una este construcție nouă, adec
vată : servesc cele 36 de licee șl 
școli. Terenuri pentru jocuri s 

36.
„Activitatea de masă șl, In spe

cial, educația fizică nu se pot

asigura, cifric, decît tn proporție 
de 30—40 la sută, comentează 
prof. Ion. Lorinczi, vicepreședinte 
al C.J.E.F.S. Cluj, revăzînd sta
tistica. Foarte mulțl elevi rămin, 
astfel, neșcolarizați. E un fapt 
trist că, in construcția noilor 
școli, unde, pe bună dreptate, se 
prevăd laboratoare și ateliere de 
lucru, se omit „atelierele" pentru 
sănătatea copiilor".

CHIRIA Șl NEAJUNSURILE El
Să vedem, însă, cum reușesc să> 

se descurce în activitatea lor celtj; 
7 cluburi sportive clujene, cele 
57 de asociații, cele două școli 
sportive independente, liceul cu, 
program de educație fizică și' 
cele peste 40 de unități școlare.

Am făcut primul popas la clu
bul cooperației meșteșugărești 
Voința, unitate constituită la 1 
martie 1970 și lipsită de orice' 
bază sportivă. Activitatea de 
pregătire și reprezentare și-o rea
lizează prin intermediul I.E.A.B.S. 
— Cluj și al altor unități sportive 
din oraș. Dar... „Chiriile sint 
mult prea mari — apreciază vice
președintele clubului, Eugen Fer- 
vinczl —, numai bazinul costtn- 
du-ne 70 ooo de Iei anual, deși 
nu-l utilizăm, in orele de pregă
tire, decît cuplați cu altă echipă 
din oraș. Lipsiți de orice zestre, 
trebuie să batem la mai multe 
uși și nu toate ni se deschid. 
Cufn se intîmplă acum cu Recor
dul, asociație care nu ne acceptă 
în popicăria ei. Activitatea celor 
4 600 de membri n-o putem sa
tisface cu chirii ; am tot cerut 
un teren, dar...**

Nu s-a găsit, încă, așa cum 
nu s-a găsit nici pentru Medi
cina Iași, atunci cînd Romarta 
Cluj (!) a înghițit baza sportivă

Nușa MUȘCELEANU-DEMIAN

(Continuare in pag. a 3-al
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ÎNTRECERI SPECTACULOASE LA ORADEA
în mai multe localități din 

țară s-au disputat duminică 
întrecerile „zonelor" de lupte 
susținute de echipele care țin
tesc promovarea în divizia A 
la ambele stiluri. Din cele 31 
de formații prezente în com
petiție, doar 4 la „greco-roma- 
ne" și tot atîtea la „libere" au 
trecut dificilul examen a] a- 
cestei etape, urmînd ca la în
ceputul lunii decembrie, în 
•zilele de 5 și 6 — la Brașov — 
ele să participe la turneul fi
nal unde vor fi desemnate 
noile formații promovate.

La Oradea, confruntările de 
„greco-romane" susținute de 
Vagonul Arad, Metalul Mar- 
ghita, U. M. Timișoara și Cri- 

. șui, au oferit spectatorilor pre- 
' zenți în sala Liceului nr. 1 

(și nu în aceea a Armatei cum 
se menționa pe afișe) nenu- 
mărate prilejuri de aplauze, 
de momente pasionante. Oră- 

’ deanul Al. Szabo (cat. 62 kg,). 
' care, la campionatele europe

ne de juniori din acest an, a 
cucerit medalia de bronz, a 
cules la fiecare apariție ro
pote de aplauze, învingîndu-și

F

r 
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*

ț

ELECTRICA IDEB A ClȘTIGAT

ț!

„CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"
Competiția de yahting do

tată cu „Cupa municipiului 
București" și disputată pe la
cul Herăstrău, a reunit 26 <^e 
echipaje de la clasele Finn, 
Snipe, F.D. aparținînd celor 
două cluburi din Capitală, 
Electrica și C.N.U. Prezentînd 
echipe mai omogene, Electri
ca I.D.E.B. a reușit să iasă 
învingătoare. Clasament: 1. 
Electrica I.D.E.B. I (P. Svobo
da, D. Popovici + B. Mărăci
ne, E. Maximiuc 4- D. Pascu), 
2. C.N.U. II, 3. Electrica 
I.D.E.B. II.

toți adversarii înainte de li
mită. Partide frumoase a fur
nizat și Iosif Moka (Metalul) 
care a dispus prin tuș în pri
mele minute de toți concu- 
renții de la categoria sa (74 
kg). De la Vagonul doar „gre
ul" R. Codrean a reușit să 
iasă învingător pe toată linia. 
Competiția de la Oradea s-a 
încheiat cu victoria pe deplin 
meritată a Crișului (antrenor 
Iuliu Pantici);
Vagonul, 24—12 cu 
37—3 cu U. M.

26,5—9,5 cu 
Metalul și 
Timișoara.
(C. Ch.)

★
Iată și celelalte 

GRECO-ROMANE, 
Metalul cu Vagonul 
și cu U. M. Timișoara 35-

rezultate ! 
ORADEA: 

23—13 
, >—5,

Vagonul — U. M. Timișoara 
36-4. SINAIA: A.S.A. Cluj 
cu Carpați Sinaia 20,5—11,5, 
cu C.S.M. Cluj 30—6 și cu 
A.S.A. Sibiu 24—4, Carpați cu 
A.S.A Sibiu 27—5 și cu C.S.M. 
35,5—4,5, A.S.A. Sibiu—C.S.M.
21— 15. BACAU : A.S.A. Bacău 
cu Marina Mangalia 38—2, cu 
Șoimii Buzău 34—6, Marina— 
Șoimii 21,5 — 13,5. LIBERE. 
MEDGIDIA : I.M.U. Medgidia 
cu Metalul București 23—5, cu 
Montorul Pitești 23,5—16,5 și 
cu Tractorul Călărași 40—0, 
Metalul cu Montorul 17—15 și 
cu Tricolorul 36—4, Montorul 
— Tricolorul 40—0. BRAȘOV: 
A.S.A. Brașov cu Petrolul Plo
iești 24—12, cu Autosport Sf. 
Gheorghe 21—15, și cu Școala 
sportivă Brașovia 35—5, Pe 
trolul cu Autosport 25,5—14,5 
și cu Brașovia 30—10 ; Brașo
via — Autosport 22—18 ; 
CRAIOVA: Electroputere cu 
Vagonul Arad £9,5—10,5 (22,5— 
13,5), cu C.S.M. Reșița 20—20 
(25,5—14,5); Vagonul—C.S.M.
22— 18 (9—13; rezultatele din 
paranteze aparțin restanțelor).

Pentru turneul final de la 
Brașov s-au calificat: Crișul 
Oradea, A.S.A. Bacău, A.S.A. 
Cluj și Alumina Slatina la 
„greco-romane". I.M.U. Medgi
dia, A.S.A. Brașov, Electropu
tere Craiova și Constructorul 
Hunedoara Ia „libere".V. ZAGANESCU — antrenor

DEMIFONDUL CU ANTRENAMENT MECANIC

ÎNCHEIE SEZONUL DE PISTĂ

(îmbunătățirea 
instruire, a ba- 
etc.), în scopul 
sportului cu 

noi.

Fără tăgadă, actualul sezon 
ciclist care se apropie de 
linia de sosire, a vădit inten
ția federației de specialitate 
de a extinde programul com- 
petițional, de a-1 echilibra în 
raporturile șosea-pistă sau 

- intern-extern, într-un cuvînt 
de a-1 apropia de posibilită
țile și necesitățile autohtone. 
Acțiunea se cere susținută și 
coroborată cu realizarea altor 
deziderate - 
procesului de 

j zei materiale 
' - reconsiderării

pedale de la
. Deocamdată, subliniem cu 
> ■■ satisfacție reușita (mai ales 

sub aspectul ■ organizării) a
‘ finalului de stagiune clclistă. 

Deși ne aflăm în prima de
cadă din octombrie, bicicletele 
de concurs sînt solicitate la 
iTjaximum de către alergătorii 
români. Cei mai buni rutieri 
se află angajați, de pildă, 

țs- în „Turul Bulgariei", iar șefii 
x -ide' promoție ai juniorilor 

•într-o altă competiție inter-
' ''națională, la Gabrovo. Pe 

-plan intern, notăm întrece- 
rile din aceste zile ale „Cu
pei orașelor* — cu pivot de 

■: concurs portul dunărean
131-uila — și ultimele episoa-

■ de ale lungului serial de pe
■ velodromul din șos. Ștefan 

, cel Mare. Este vorba de pro
ba de încheiere a campiona
telor naționale de pistă: 
demifondul cu antrenament 

■■ mecanic, care are programat
pentru joi, de la ora 16, etapa 

‘ pe Capitală, iar duminică,
de la ora 10 (alături de ine
dita dispută Fond-Pistă), fi-

O ANIVERSARE CU EFECT...
1 Printr-o lapidară scrisoare (mo- 

• destia poate purta uneori Șl a- 
ceastă haină), asociația sportivă 
Moldova, din comuna Cristești 
(jud. Iași), ne anunță că — în 
cinstea aniversării de 30 de ani 
(2 octombrie) a „tunarului" na- 

, ționalei de handbal, Gheorghe 
Gruia, — s-a luat hotărirea in- 

» ființării unei echipe de handbal. 
Formația, antrenată de tinărul 
profesor Mircea Mihai Coasă, a 
împlinit de curind vlrsta de... o 

. lună și, cu acest prilej, și-a ma- 
. nlfestet dorința ds a fi patro
nată de clubul sportiv steaua, 
luîndu-și totodată angajamentul 

, de a munci intens pentru atrage- 
. rea cît mai multor tineri în prac- 

ticarea handbalului.

FOTBAL PENTRU CEI MICI 
LA TÎRGOVIȘTE

■ I
. tn străvechiul oraș dimbovițean 
se desfășoară, pentru prima dată, 

' campionatul județean al copiilor, 
la fotbal, cu participarea echipe
lor Flacăra Moreni, Progresul 
Pucioasa, Chimia Găești, Cimen- 

■ tul Fieni, Rapid Titu și Metalul 
Tirgovlște. Campionatul are drept 

■ scop depistarea celor mal talen- 
. tati copil, ridicarea nivelului lor 

. . tehnic și asigurarea unei activi-
. țăți continue.

Paralei, de la 1 octombrie, are 
loc șl campionatul municipal al 
liceelor și școlilor profesionale 

. din Tîrgoviște. Competitoarele : 
liceele nr. 1, 2, 3, economic, pe
dagogic, ca și reprezentantele 
școlilor profesionale, cum sînt 
grupurile școlare auto, petrol- 

. chimie, metalurgic. Organizarea 
întrecerilor revine CJEFS Dîmbo
vița. în colaborare cu Inspecto
ratul școlar, sub conducerea e-

EXERCIȚIILE PENTRU CAMPIONATUL MONDIAL
NU

nala pe țară. Antrenamente
le efectuate pînă acum de 
principalele cupluri de ci- 
cliști-motocicliști, ca și con
cursul de sîmbăta trecută, 
denotă dorința majorității 
competitorilor de a onora 
căderea oficială de cortină 
cu rezultate bune, poate chiar 
cu performanțe. în cea mai 
bună dispoziție s-au dovedit 
„tandemurile" George Nego- 
escu—C, Voicu (Steaua) — 
învingător de două ori și 
realizator al unei medii de 
72 km/h într-un tur — și 
C. Popescu—D. Marin (Voin
ța), secondanți principali. Să 
nu uităm însă că titlul este 
deținut de Mircea Virgil și 
I. Pomană (Steaua), 
alături de alte 
asalta locurile 
clasamentului 
probă plină de 
taculozitate. Așadar, joi vă 
invităm pe velodrom. Nu veți 
regreta...

care, 
cupluri, vor 
fruntașe ale 
în această 
o rară spec-

Stadionul din orașul Cîm- 
pulung Muscel va găzdui, 
între 8 și 11 octombrie, fina
la pe țară a campionatului 
național de oină, pe anul 
1970. Pe lista echipelor ră
mase în cursa pentru titlu 
figurează, pentru prima oară 
în istoria acestei competiții, 
cîteva formații care au luat 
locul altora cunoscute, eli
minate în întrecerile zonale. 
Această frumoasă performan-

fost

fectivă a comisiei județene de 
fotbal, Mal multe trofee stau la 
dispoziția celor care se vor evi
denția : o cupă pentru cel mai 
eficace fotbalist, alta pentru cel 
mal talentat portar și, în fine, un 
trofeu pentru cea mai disciplinată 
echipă. (M. AVANU — coresp.).

UN NOU COMPLEX 
SPORTIV LA PITEȘTI

Intr-un cadru festiv, a
Inaugurat de curind noul com
plex sportiv școlar piteștean de 
la Liceul „Nicolae Bălcescu" (di
rector prof. Maria Roțăreasa). 
Noua bază cuprinde terenuri de 
handbal, volei, baschet, tenis de 
cimp (bltuminlzate). pistă de 
atletism cu trei culoare, precum 
și o tribună din beton cu o ca
pacitate de aproape 1000 de 
locuri. Pentru realizarea acestui 
complex sportiv școlar s-au e- 
fectuat mii ds ore de muncă pa
triotică. Cu ocazia inaugurării 
s-a desfășurat un larg program 
sportiv, cu concursul reprezen
tativelor Liceului „n. Bălcescu" și 
al altor formații școlare din Pi
tești, Pucioasa, Sibiu etc. (Ilie 
FEȚEANU — coresp. principal).

„CUPA BIHORULUI" 
LA A ll-A EDIȚIE

Amatorii de sport orădeni__
avut ia dispoziție, pină de curind,

De astăzi, cele două „loturi 
de 8”, din care urmează să fie 
selecționate echipele reprezen
tative ale României pentru cam
pionatele mondiale de la Lju
bljana, s-au reunit pentru o 
scurtă pregătire comună în Ca
pitală, perioada următoare fi
ind socotită de importanță de
cisivă pentru aducerea gim
nastelor șl gimnaștiior la for
ma sportivă care să le per
mită o evoluție satisfăcătoare 
la întrecerile din Iugoslavia. 
Spunem decisivă pentru moti
vul că, într-un timp scurt, tre
buie rezolvate multe, ni se 
pare chiar prea multe aspecte 
ale participării noastre la cam
pionatele lumii, in cadt ul - că
rora se urmărește realizarea u- 
nei performanțe bune, superi
oară celor din alte concursuri 
internaționale de mare an
vergură.

După cum ne aducem bine 
aminte, în ultimul deceniu s-a 
afirmat întotdeauna cu multă 
fermitate că, în linii mari, pre
gătirea unor echipe participan
te la jocuri olimpice sau la 
campionate mondiale e nece
sar să fie încheiată (mai ales 
Ia exercițiile impuse) cu cel 
puțin un an înaintea compe
tiției respective, motiv pentru 
care recenta finală a maeștri
lor a reținut în mod deosebit 
atenția specialiștilor. In măsura 
în care organizatorii s-au stră
duit să asigure concursului con
diții de desfășurare asemănă
toare celor de la mondiale (ne 
referim la orele de concurs, 
timpul de Încălzire acordat 
sportivilor între schimburi etc.), 
așteptam ca și concurenții să 
se încadreze „în joc", să evo
lueze la un nivel valoric apro
piat celui pe care-1 presupu
nem la mondiale. Or, se știe, 
lucrurile nu au stat întotdeauna 
așa și, pentru acest motiv, re
centa finală a maeștrilor este 
viu comentată în cercurile gim
nasticii.

Firește, nu se poate trece 
peste unele realizări notabile 
ale gimnaștiior noștri fruntași, 
între acestea, constanța remar
cabilă a Elenei Ceampelea, si
guranța ei deosebită la birnă 
și paralele, progresul de la să
rituri ; am reținut cu satis
facție forma dovedită de Olga 
Ștefan, gimnastă despre care 
nu o dată s-a afirmat că are 
valoare bună doar la paralele, 
și care, de data aceasta, a ocu
pat un meritat loc doi la in
dividual compus, avind, în ge
neral, comportări notorii la toa
te aparatele. Elevele de la li
ceul din Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej au obținut un titlu, prin 
Elisabeta Turcu, dar vom a- 
minti și celelalte locuri pe po
dium, ocupate de Paula loan 
(sărituri), Felicia Dornea (pa
ralele și sol), Maria Constanti- 
nescu (sol). La băieți, Mircea 
Gheorghiu s-a impus, mai a- 
les, prin siguranța de care a 
dat dovadă în toate cele 12 
exerciții prezentate la impus 
și liber ales, iar revenirea lui 
Vasile Coșariu (după „eclipsa" 
de la Modena) dă speranțe în
tr-o recuperare totală a dina- 
movistului.

Dar, prin prisma greului e- 
xamen care ii așteaptă cu
rind pe gimnaștii noștri, „bi
lanțul" acesta nu e de loc 
concludent. în primul rind, pen
tru că, numai cu două săptă
mîni înainte de mondiale, în 
pregătirea unor sportivi se ma
nifestă evidente neajunsuri, care 
ridică serioase semne de în
trebare asupra comportării si a 
rezultatelor ce le vor obține 
echipele noastre la Ljubljana. 
O insuficientă concentrare în 
concurs, mai ales în momen- 
tele-cheie ale exercițlilor, a a- 
vut ca rezultat repetate căderi 
de pe aparat sau ratări, une
ori chiar din partea unor spor
tive sau sportivi recunoscuți 
pentru tenacitatea și dirzenia 
lor Este de-a dreptul îngri
jorător că acum se mai discută

ETAPA A IV-a
MASCULIN. Utilajul Timi- 

șoara-Voința Tg. Mureș 56— 
57 (29—29) ; Steagul roșu Bra- 
șov-Știința Mediaș 75—54 (33 
—30); Rapid Galați-A.S.A. 
Bacău 65—86 (26—41) ; Co
merțul Tîrgoviște-Voința Bucu
rești 97—74 (53—35 ; Co
merțul Tg. Mureș-Universita- 
tea Craiova 95—61 (45—31) ; 
Știința Sf. Gheorghe-Construc- 
torul Iași 58—67 (22—30) ; U- 
niversitatea București-Progre- 
sul București 62—58 (26—2).

FEMININ. Universitatea 
Iași-Voința Constanța 53—44 
(27—26) ; Inst. Pedagogic Ga- 
lați-Universitatea București 
39—30 (20—21) ; Știința Sf.

A DIVIZIEI B

AJUN ISE REFAC

CAMPIONATUL NATIONAL

Grecu, tmar gimnast al clubului Dinamo, manifestind 
o remarcabilă formă, s-a clasat pe locul II la individual 
compus, la recentele finale. Iată-l evoluînd la inele 
încă despre interpretări incorec
te sau greșeli de execuție la 
exercițiile impuse, la fel cum 
nefirească ni se pare și scurta
rea unor liber alese în a- 
ceastă perioadă. Subscriem, bi
neînțeles, la ideea că e 
preferabilă executarea unui 
element de dificultate mai 
redusă (dar mai bine în
sușit), prezentării unuia foar
te greu, dar cu greșeli de 
ținută sau tehnică. Dar, ne în
trebăm : de ce introducerea sau 
scoaterea de elemente nu s-a 
făcut cu citeva luni în urmă, 
pentru ca astăzi participanții 
la mondiale să aibă definiti
vate exercițiile la toate apa
ratele și să poată repeta de 
zeci și de sute de ori exerci
țiile integrale cu care vor e- 
volua în cadrul mondialelor ? 
In ce privește lotul feminin, 
este de subliniat și considera
bilul. spor de greutate corpo
rală cu care s-au prezentat 
unele sportive in concurs, as
pect cc nu poate fi în nici un 
caz neglijat.

Pînă la recentul concurs. Pe
tre Mihaiuc era nu numai cam
pionul absolut al țării, dar și 
gimnastul recunoscut pentru 
capacitatea lui de mobilizare 
și de efort — dovedită nu o 
dată, atît in țară cit și în con
cursuri internaționale. Dar, la 
finala maeștrilor nu l-am mai 
întilnit pe adevăratul Mihaiuc. 
Deși avea destule posibilități 
să-și apere titlul, Mihaiuc, pe 
fondul unei ușoare entorse la 
gleznă, a renunțat la luptă la 
primul insucces parțial (inele 
impus), concurînd în continua
re resemnat, fără ambiție, fără 
nerv. In consecință, nici un 
titlu (față de 6 în 1969) ! Se 
impune ca antrenorul Costache 
Gheorghiu să analizeze temei
nic cauzele acestui eșec al lui 
Mihaiuc pentru ca pînă la mon
diale, fostul campion să fie

adus într-o bună dispoziție de 
concurs, spre a deveni din nou 
omul nr. 1 al echipei repre
zentative.

Deci, plusuri și minusuri în 
preajma marii confruntări. Bi
roul F.R.G., întrunit luni într-o 
ședință operativă de lucru, a 
adoptat măsuri pentru perioa
da următoare, stabilind pentru 
fiecare gimnast obiective con
crete. Poate că aplicarea lor 
riguroasă, doziarea chibzuită a 
eforturilor din aceste zile să 
aibă rezultatele scontate, să a- 
sigure „mondialilor” o bună 
formă de concurs pentru 23 
octombrie.

E ceea ce doresc toți iubito
rii gimnasticii noastre.

Constantin MACOVEI

FINALA CAMPIONATULUI NAȚIONAL

ță a fost realizată de echipele 
Constructorul Galați, Celulo
za Călărași și Recolta Avră- 
meni (jud. Botoșani).

în actul final al campiona
tului s-au mai calificat Viata 
Nouă Olteni (Teleorman), 
Drum Nou Boureni (Dolj), 
Biruința Gherăești (Neamț), 
Torpedo Zărnești (Brașov), 
Dinamo Băneasa (Ilfov), Tri
colorul B. Mare și deținătoa
rea titlului — C.P. București.

Oinarii din comuna Gherăești 
și dinamovfștii se anunță cei 
mai periculoși adversari ai 
campionilor, dar nu sînt ex
cluse și alte surprize, întrucît 
marea majoritate a echipelor 
finaliste au înregistrat în 
ultima vreme un evident 
salt calitativ. Cele 10 pre
tendente la tricourile de 
campioane își vor disputa în- 
tîietatea după sistemul tur
neu simplu.

un bogat program voleibaliștii), 
prilejuit de reeditarea unei com
petiții cu priză — „Cupa Biho
rul". întrecerile echipelor femi
nine s-au desfășurat în sala li
ceului „Emanuil Gojdu", prileju
ind dispute foarte echilibrate. 
Turneul a revenit echipei Voința 
Oradea, datorită unui setaveraj 
mal bun. Pe locurile următoare: 
Voința Zalău, Școala sportivă 
Cluj și Școala sportivă Oradea. 
Competiția destinată echipelor 
masculine a fost programată in 
„Sala Armata”. Prezentînd o for
mație omogenă, ofensivă. Voința 
Arad a ieșit învingătoare. După 
ea s-au clasat echipele Alumina

Oradea, C.F.R. Timișoara și Uni
versitatea Timișoara. (Ilie GHIȘA 
— coresp. principal).

LA MEDIAȘ,
UN RECORD DE ATLETISM
Cu ocazia unui concurs al a- 

tlețllor medieșenl, s-au înregis
trat cîteva rezultate meritorii pe 
plan local. Dintre acestea merită 
a fi subliniată performanța obți
nută, la aruncarea ciocanului, de 
sportivul Friedrich Schneider, 
care — lansind bila de metal la 
62,70 m — a stabilit un nou re
cord județean. (V. POPOVICI — 
coresp.).

LICEUL DIN CIACOVA — PREMIUL I
Consemnăm o inițiativă bănă

țeană care se bucură de un larg 
ecou : Consiliul județean Timiș 
al organizației pionierilor, împre
ună cu Inspectoratul școlar șl 
CJEFS au lansat — în cinstea 
semicentenarului Partidului Co
munist Român — concursul „Cea 
mai frumoasă bază sportivă șco
lară". Această inițiativă a avut 
ca urmare o preocupare accen
tuată a pionierilor și școlarilor, 
a cadrelor de specialitate pentru 
amenajarea unor baze sportive 
corespunzătoare condițiilor mate
riale locale. La capătul originalei 
întreceri, pe podiumul prcmlanțl- 
lor s-au aflat Liceul din Clacova,

Școala generală nr. 6 Timișoara și 
Liceul din Făget. Organizatorii 
competiției; ca șl profesorii șl 
întregul efectiv de elevi care au 
muncit cu elan deosebit ia rea
lizarea obiectivelor propuse me
rită felicitări. O mărturie a uneia 
dintre performanțele lor gospo
dărești este și imaginea de față, 
care reprezintă noua bază spor
tivă școlară din Clacova, premia
tă cu medalia de aur.

Gheorghe-Voința Tg. Mureș 
40—78 (14—39) ; Medicina Ti- 
mișoara-Record Cluj 66—45 
(38—27) ; Voința Oradea-Uni- 
versitatea Cluj 39—42 (18— 
17) ; Universitatea Craiova- 
Metalul Salonta 51—36 (29— 
20); Progresul București-Po- 
litehnica Brașov 62—44 (24— 
16); Medicina București- 
I.E.F.S. II București 26—42 
(12—19) ; (Rezultatele ne-au 
fost comunicate de corespon
denții noștri V. Sere. I. Ene, 
I. Iancu, Gh. Briotă, St. Gur-1 
gui, C. Crețu, T. Slriopol, M 
Avanu, S. Albu, P. Dumitres
cu).

Returul campionatului na
țional de polo se apropie de 
faza finală. La sfîrșitul aces
tei săptămîni, ultima etapă 
programează trei turnee : LA 
BUCUREȘTI, unde vor fi an
gajate formațiile Dinamo. 
Steaua, Rapid și Progresul, la 
ORADEA: Vagonul Arad, O- 
limpia și Politehnica Cluj și, 
în sfîrșit, la CLUJ : Voința, 
Crișul Oradea și l.E.F.S.

Cele mai importante par
tide, în frunte cu derbyul, 
Steaua—Dinamo, se’ desfășoa
ră la București. înaintea ulti
melor meciuri din retur, cla
samentul arată astfel :

etapă

INTRĂ ÎN FAZA FINALĂ
1. DINAMO 16 15 1 0 154— 33 31
2. Steaua 15 14 1 0 116— 28 29
3. Rapid 15 12 0 3 101— 40 24
4. Voința 16 10 1 5 85- 72 21
5. l.E.F.S. 16 7 1 8 60— 76 15
6. Progresul 16 6 1 9 52— 64 13
7. Crișul 16 5 l 10 43— 95 U
8. Vagonul 16 3 1 12 55— 98 7
9. Politehnica

16 3 0 13 58-101 6
10. Olimpia 16 0 1 15 28-148 1

din re-

MECIURI INTERNATIONALE
Formația orădeană Olimpia 

a susținut două partide ami
cale la Kikinda (Iugoslavia) 
în compania echipei Z.A.K. 
în primul meci, orădenii au 
cîștigat cu 3—2, iar în cel de 
al doilea, ’ victoria a 
gazdelor cu scorul de

★
La Cluj a avut 

întîlnire amicală 
mația Politehnica
tate și cea a Institutului Bau
man 
joc, 
6—5 
prin
Rusu în ultima 
doua partidă a revenit oaspe
ților la același scor: 6—5 (2— 
1, 1—0, 1—2, 2—2)

După ultima 
tur, primele patru clasate — 
— cunoscute de pe acum: 
Dinamo, Steaua, Rapid și Vo
ința Cluj — se vor întrece în 
cadrul unui turneu 
(Ștrandul Tineretului, 
19 și 25 octombrie), la sfîrși
tul căruia vom cunoaște noua 
campioană a țării. Situația 
este clară în ceea ce privește 
pe ultima clasată : Olimpia 
Oradea va retrograda din pri
ma divizie și în locul ei va 
promova C.S.M. Cluj.

CORNEL MĂRCULESCU

final 
între

revenit
10—5.

dublaloc 
dintre for- 
din locali-

din Moscova. în primul 
clujenii au
(3-1, 0-1,
golul înscris

ciștigat cu 
1-1, 2-2), 
de Claudiu 
secundă. A

Nr. 1
de a treia 

campionatului 
de către cei 
din țară. Cu

ARBITRUL
Meciurile celei 

etape din returul 
au fost conduse 
mai buni arbitri 
acest prilej, tinărul cavaler al 
fluierului, Cornel Mărculeseu, 
a întrunit cele mai bune apre
cieri pentru modul dc interpre
tare a regulamentului și auto
ritatea sa. De altfel, nu este 
pentru prima oară cind fostul 
internațional bucureștean se 
afirma pe marginea piscinei. In 
cadrul Universiadei de la To
rino, el a fost apreciat ca cel 
mai bun arbitru, iar la „eu
ropenele" de la Barcelona el 
s-a numărat printre primii 3, 
clasificați în baza notelor pri
mite după fiecare meci, fapt 
pentru care a primit invitația 
de a conduce întilniri în ca
drul Jocurilor Panamericane ce 
vor avea loc anul viitor.Paul RADVANYI — coresp.

ORIZONT Bl DIVIZIATUR DE
Duminică, în cadrul celei 

de a VI-a etape a campiona
tului republican de handbal, 
divizia B, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate :

MASCULIN, seria I: A- 
GRONOMIA IAȘI—RAFINO
RUL PLOIEȘTI 15—17 (8—8). 
După o primă repriză echili
brată oaspeții au insistat mai 
mult în atac în repriza se
cundă și, cu un plus de ex
periență au obținut victoria. 
(D. DIACONESCU—coresp.), 
Știința Bacău—Chimia Făgă
raș 13—16 (5—6), ASA Tg. 
Mureș—Trotușul Gh. Gh. Dej 
21—17 (12—8), Relon Săvi- 
nești—Ind. sirmei Buzău 
19—12 (8—6), Tractorul Bra
șov—Medicina Tg. Mureș 
16—10 (7—3) ; seria a Il-a. 
METALUL COPȘA MICĂ— 
INDEPENDENȚA SIBIU 13— 
18 (4—9). în prima parte a 
jocului am asistat la o dis
pută dîrză în care handbaliș- 
t’i sibieni au dominat. După 
pauză tot ei sînt cei care a- 
tacă mai periculos, obținînd 
o victorie meritată, consoli- 
dîndu-și astfel poziția de li
deri în clasamentul seriei. (C. 
GRUIA—coresp.), Tehnometai 
Timișoara—Textila Cisnădie 
9—11 (6—6), Timișul Lugoj— 
Gloria Arad 27—15 (13—8),
CSM Reșița—Minaur Baia 
Mare 22—13 (7—7), Universi
tatea Craiova—ASA Sibiu 
16—11 (7—5).

FEMININ, 
PID—VOINȚA 
11—7 (6-2). 
bucureștean, 
în tribunele 
Ciulești un 
spectatori, 
sub semnul evidentei

seria I • RA-
BUCUREȘTI

Adevărat derby 
meciul a atras 
terenului de pe 
mare număr de 

Jocul a debutat 
domi-

nări a rapidistelor care și-au 
construit cu măiestrie atacu
rile, trecînd ușor de apărarea 
penetrabilă a echipei Voința, 
în repriza secundă, însă, o 
puternică revenire a handba
listelor de la Voința, a pro
dus o derută în rîndul rapi
distelor dar avantajul obținut 
de gazde pînă la pauză s-a 
dovedit a fi suficient 'pentru 
a le asigura victoria. Princi
palele realizatoare: Stănișel 
(3)—Rapid, respectiv Popa (5). 
A arbitrat foarte bine D. Vi- 
șan. (H.A.), Știința Bacău— 
Progresul 7—12 (3—7), Chimia 
Buzău—Voința Rădăuți 12—11 
(9—6), Comerțul Constanța— 
Constructorul București 2—4 
(1—1 !), Spartac Ploiești—Uni
versitatea Iași 8—21 (1—9); 
seria a Il-a: UNIVERSITA
TEA II TIMIȘOARA—CHI
MIA VICTORIA 14—13 (6—3). 
Partida a plăcut prin dîrze- 
nia cu care ambele echipe au 
luptat pentru obținerea victo
riei, care a revenit în final 
studentelor datorită sensibilei 
lor dominări din prima re
priză (I. ENE—coresp), Cons
tructorul Baia Mare—U. Cluj 
8—13 (4—4), Oltul Sf. Gheor
ghe—Jiul Petroșani 7—4 
(2—2), Chimia Făgăraș—Der- 
magant Tg. Mureș 6—10 (2— 
5,) Sparta Mediaș—Voința 
gliișoarp 7—11 (4—7)

CLASAMENTE
MASCULIN, Seria I

1. BELON
savlnești 6 5 0 1 106- 90

2. A.S.A. Tg. M. 6 4 0 2 124-100
3. Trotușul Gli. Gh. Dej

C 4 0 2 86- 70
4. Rafinorul PI. 6 4 0 2 101- 86
5. Tractorul BV. 6 4 0 2 96- 88
6. Chimia Făg. 6 4 0 2 83-82
7. Agro. Iași 6 3 0 3 104-106

Si-

10
10

PE ClND Șl OBSERVATORI NEUTRI ?
— Io aproape 24 de ore după înfrîngerea 

la Timișoara — că în conturarea acestui re- 
sută din cauze se înscriu in contul greșelilor 
și al durităților adversarilor, antrenorul 

dacă

8. știința Bc.
9. Ind. sirmei 

Buzău
10. Medicina 

Tg. Mureș
Seria

6 10 5

6 10 5

6 0 0 6 
a Ii-a

1. independenta 
sfofa r 6 5 0 1

2. C.S.M. Reșița 6 5 0 1
3—4. Timișul Lugoj

6 4 0 2
3—4. „U“ Craiova

M.5. Minaur B.
6. Textila 

Clsnădio
7. Gloria Arad
8. Met. Copșa M.
9. A.S.A. Sibiu

10. Tehnometai 
Timișoara

6 4 0 2
6 3 12

68- 03

83-110

65-

103- 
112-

96-

100-
96-

2

2

01

73
8S

17

91
71

0

10
10

6

8
7

6
6
6
6

3
2
1
1

0
1
1
0

3
3
4
5

91- 87 
83-125 
75- 95 
83-105

6
5
3
2

15 71-16 0 96
FEMININ, Seria I

1. RAPID 6600 101- 47 12
2. Progresul 6501 96-66 10
3. Univ. Iași, i6 4 1 1 89- 70 9
4. Chimia bz. 6402 57-54 8
5. Voința Buc. 6132 51-55 5
6. Constructorul

București 6222 60-64 4
7. Comerțul Cța 6204 43-60 4
8. Spartac PI. 6114 53-85 3
0. Știința Bc. 6024 36- 46 2

10. Voința
Rădăuți G 0 1 5 55-84 1

Scria a II-a
1. „U“ Cluj G 6 0 0 88-54 12
2. Voința Sighișoara

6 4 0 2 76- 61 8
3. „U“ II TImș. 6402 72-63 8
4. Dermagant

Tg. Mureș G 4 0 2 54-50 8
5. Jiul Petroșani 6 3 0 3 66-64 6
6. Sparta Mediaș 6303 59-59 6
7. Constructorul

Baia Mare 6 2 0 4 59-67 4
8- Oltul Sf. Gh. G 2 0 4 54-65 4
9. Chimia

Făgăraș 6204 47-64 4
10. Chimia Vie. 6 0 0 6 50-75 0

— Tenis de masă-

au

Apreciind 
echipei sa'e 
zultat 80 la 
de arbitraj 
Cornel O țel ea a exagerat, desigur. O exagerare 
vreți — conștientă, determinată de amărăciunea înfringe- 
rit, de consecințele acestui rezultat, care a răpit echipei 
sale și primul loc în clasament.

Accepiind exagerarea nu putem însă eluda total proble
ma — esențială azi, nu numai in handbal, dar mai evi
dentă in acest speri — aceea a valorificării prin orice 
mijloace a avantajului terenului propriu. S-ar putea insă 
ca aproximativ 40 la sută din rezultat să fie urmarea arbi
trajului și durităților. Presupunerea poate avea un reazem 
in antecedentele timișorenilor (meciul cu „U" Cluj, de la 
care un martor competent și absolut neutru, antrenorul 
echipei feminine l.E.F.S. București, prof. Ion Bota, ne-a 
furnizat date revelatorii în acest sens, ca și partida cu 
Dinamo București) care pun uneori in evidență în corecti
tudinea comportării formației Politehnica Timișoara, de 
altfel capabilă de rezultate de valoare.

Ceea ce am dorit, însă, să precizăm astăzi și ceea ce 
este, în fond, extrem de important nu se referă la justețea 
proporțiilor. Nu contează dacă în raport de 80 sau de 40 
ta suta gazdele și arbitrii sînt vinovați. Esențial ni se pare 
faptul ca asemenea maniere nedorite se înmulțesc. Pentru 
că există tendința, mărturisită de altfel, a întronării unei 
legi a „vendetei" în handbal. Universitatea București a 
jucat foarte dur cu Politehnica Timișoara la București, 
timișorenii se răzbună pe cine apucă, iar lanțul continuă 
alarmau:, deoarece handbatiștii clujeni abia așteaptă și ei 
pentru a lichida conturile de la acel 9—9 și așa mai de
parte. Dar, mai departe, pînă unde ?

Noi credem că a sosit timpul ca, prin grija federației, 
să se delege observatori neutri la jocurile masculine din 
divizia A. O astfel de propunere — chiar dacă pare costi
sitoare — nu trebuie să sperie pe nimeni. Handbalul a 
trecut pragul unei maturități valorice generale și echili
brul de forțe împinge uneori la... păcat! Și cum aseme
nea „păcate" au devenit frecvente, în ultimul timp, să le 
prevenim înainte di a ajunge să influențeze negativ con

figurația ierarhiei valorice și a regi șirului moral.

SUCCESUL PRIMEI EDIȚII 
A „PALETEI DE ARGINT"

Sala Unirea din Ploiești a 
găzduit întrecerile dc tenis de 
masă dotate cu trofeul „Pa
leta de argint". Competiția 
care s-a bucurat de mult suc
ces, a fost deschisă juniorilor 
mici (8—10 ani).

După disputele pasionante, 
trofeul a revenit reprezen
tanților Școlii sportive din 
Buzău (antrenor Emil Băcio- 
iu), urmată de Montierul Plo
iești, Șc. sp. 2 București, Ști
ința Mîneciu și Șc. sp. 1 Bu
curești.

Dintre participant s-au re
marcat V. Fodoran (Șc. sp. 2 
București), L. Brukenthal (Șc. 
sp. Buzău), C. Pantea (Monti
erul), Cr. Popescu (Știința Mî

neciu), la băieți și Liliana Ni- 
țescu (Montierul), Marcela 
Chiriac (Știința Mîneciu) ; 
Virginia Popa (Șc. sp. 1 Bucu
rești) la fete.

Organizatorii au oferit cîș- 
tigătorilor și celor evidenți
at, numeroase plachete, diplo
me, și diferite premii in obi
ecte.

Mihail SIMA —
corespondent

C. A.

BOX : Casa de cultură a 
sectorului 5 (Calea Șcrban 
Vodă), ora 13,30 : gală fn 
cadrul campionatului muni
cipiului București.

FOTBAL : Stadionul Giu- 
iești. ora 13,45 : Rapid (ti
neret) — c.F.R. Pașcani ; 
ora 15.30 ; Rapid—Steaua.

RUGBY : Teren Parcul 
Copilului, ora 15,30 : Grl- 
vița Roșie — Rarrid ; teren 
Constructorul, ora 15,30 : 
Constructorul — Dinamo.
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O prezența insolita la lot: bacauanul Emerich Dembrovschi i

(Urmare din pag. 1)

Tineretul in febra pregătirilor
® Both — scos disciplinar din lot! • Ghergheli — nerefăcut • Azi,

pe stadionul „23 August“, lotul de tineret se antrenează

cu Agronomia București

Observatori români

viitorilor adversari

la

și Domîde prezintă o foarte 
bună adaptabilitate la efort, 
iar Adamache, Sătmăreanu, 
Hălmăgeanu, Neagu, Pescaru 
și Ivăncescu au indici buni. 
O adaptare doar mulțumitoare 
au dovedit Dobrin, Tătaru și 
'Dumitru, avînd însă circum
stanțele atenuante ale unor 
recente accidente".

Lucescu, după entorsa
gleznă, a contractat o gripă 
cu amigdalită și febră mare. 
Ni s-a părut mai puțin volu
bil ca de obicei, chiar cu ac
cente pesimiste :„Cred că am 
să ajung la operație, ca și 
Hălmăgeanu. Glezna, cînd nu 
mă Supără de loc, cînd mă 
săgetează cu o durere atroce". 
Intuiește că nu va juca du
minică și-i pare tare rău. Dar 
ne spune cinstit: 
Dumitrescu pentru că e 
stîngaci pur. De 
echipa națională 
mult nevoie". La 
dacă ar fi preferat 
în Campionatul european 
fie în compania Cehoslovaciei 
(considerată apriori, cea mai 
puternică concurență) în locul 
Finlandei (pe aceeași premisă 
considerată cea mai puțin pe
riculoasă), el ne-a răspuns: 
„între Cehoslovacia și Finlan
da, preferam să debutăm, la 
București, contra... Țării Ga
lilor 1 Pentru că este marea 
necunoscută a grupei".

De la Lucescu, am ajuns la 
schimbul său de ștafetă. Di
nu, noul căpitan al echipei 
naționale. Fundașul central 
dinâmovist atacă primul, ca 
și în teren : „Ce știți despre 
F. C. Liverpool Și împreu
nă cu Mocanu, consultant a- 
vizat, ca unul ce a întîlnit 
reputata echipă engleză în 
C.C.E., discutăm pe tema a- 
propiatei întîlniri din C.E.T. în 
schimb, Dumitrache nu s-a 
desprins încă de campionat: 
„Nu i-am iertat pe constăn- 
țeni pentru că în campionatul 
trecut ei au fost începutul 
sfîrșitului nostru în lupta pen
tru titlu!“.

„îmi place 
un 

unul ca el 
avea de 
întrebarea 
ca debutul 

să

Antrenamentul a început la 
ora 15,30. ora oficială a de
butului în Campionatul euro
pean. A constat într-o repriză 
de gimnastică, control al ba
lonului pe grupe de jucători 
și. cum orice ședință de pre
gătire fără joc este ca mîn- 
carea fără sare, finalul a a- 
adus un joc-școală. Parcă pen
tru a marca momentul prin- 
tr-o ambianță apropiată me
ciului de duminică, cei 117 
participant! ai unui curs de 
cadre cooperatiste ce are loc 
la Snagov au asistat la antre
nament, după ce, în prealabil, 
au imortalizat pe peliculă 
întîlnirea cu tricolorii. îl în
trebăm de A. Niculescu dacă 
prezentul nu face excepție 
de la regula ultimelor confrun
tări internaționale, cînd for
mația era cunoscută cu 
multe zile înaintea meciului! 
Răspuns prompt: „Dacă n-ar 
fi semnele de întrebare 
Dumitru 
formația 
mira".

Primul 
colorilor 
eu Finlanda s-a terminat. Azi 
după-amiază la Plopeni, „pro
babilii" vor evolua în compa-

nia Metalului I’lopeni. 
seara, primul contact, prin 
intermediul micului ecran, cu 
viitori adversari din grupă. 
La Snagov, sîntem siguri, 
transmisia meciului de laJPra- 
ga va avea' cel mai adecvat 
comentariu.

Membrii lotului de tineret 
sînt de ieri oaspeții Comple
xului sportiv „23 August" din 
Capitală. Scopul reunirii la 
București este cunoscut: con
tinuarea pregătirilor, sub 
conducerea antrenorilor Ola și 
Tătaru. în vederea partide’ 
din Campionatul european ce 
va avea loc duminică, la Tur
ku, în compania selecționa
tei similare a Finlandei.

La apelul antrenorilor, au 
răspuns „prezent" Iordache și 
Oprea — portari, Crețu, Ni
culescu, Olțeanu, Stoicescu. 
Crîngașu și Codrea — fun
dași, Anca, Ștefănescu 
(Steaua), Naom, Beldeanu — 
mijlocași, Doru Popescu, 
Dudu Georgescu, lordăngscu, 
Manea, Petreanu și Ghergheli 
înaintași. După o întîrziere 
de mai multe ore, s-a pre
zentat și Both. însă antrenorii 
l-au trimis la clubul său și 
totodată au propus F.R.F. 
sancționarea dinamovistului 
pentru indisciplină! In ceea 
ce-1 privește pe brașoveanul 
Ghergheli, antrenorii nu-1 pot 
folosi în meciul cu Finlanda, 
deoarece nu este complet re
făcut și, în consecință, nu va 
face deplasarea.

Marți dimineață, dr. F. Ilea 
a efectuat un nou control 
medical și concluziile sale au 
fost favorabile, chiar și în 
privința lui Stoicescu, care 
avea, la venirea în București,

o contuzie la piciorul drept. 
Dr. Ilea a apreciat că Stoi- 
cescu se va reface complet 
și va fi în plenitudinea for
țelor în ziua partidei cu Fin
landa. Apoi, timp de 60 de 
minute, componenții lotului 
au participat la un antrena
ment în care s-a pus accen
tul -pe fazele ofensive. în 
programul de după-amiază

s-a avut în vedere recupera
rea potențialului fizic, deci 
— odihnă obligatorie, jocuri 
distractive și... televizor.

Astăzi, pe stadionul „23 
August", de la ora 15,30, lo
tul de tineret va susține un. 
ultim test, evoluînd în com
pania formației Agronomia 
București.

P. V.

Cinci minute cu CORNEL DINU

• • •

„Cap de afiș" în viața ac
tuală a soccerului nostru, a- 
lesul celor „5 minute" de as
tăzi este o personalitate cu 
atit mai atractivă, cu cît u- 
nele din „rolurile" sale sînt 
foarte contradictorii.

— S-ar putea crede, Dinule
— judecind succesiunea alb
— negru a rolurilor tale, 
care domină, periodic, rubri
cile de fotbal — că ești ge
nul de vedetă care cultivă 
deliberat senzaționalul, atit 
„pe pozitiv" cît și „pe ne
gativ", un fel de Alain De
lon al fotbalului românesc. 
Este un adevăr, sau pur și 
simplu un hazard curios?

— Un hazarg, cu două tăi
șuri, așa cum nu mi-l do-

Fotbaliștii albanezi — adversari redutabili
Meciul Partizan Tirana — Wacker Innsbruck,

văzut de Ion Alexandrescu, secretarul general al F. R. F.

și Tătaru, v-as 
din meciul cu

la 
cita 
Ad-

tri-antrenament al 
în vederea meciului

Secretarul general al Fede
rației române de fotbal Ion 
Alexandrescu ș-a aflat și el, 
zilele trecute (în calitate de 
observator 
cei 20 000 
au asistat, 
tizan" din 
de fotbal 
cupelor", 
formație 
Innsbruck.
rana veniseră să-și încurajeze 
echipa favorită, care pierduse 
cu 3—2 la Innsbruck și, fi-

U.E.F.A-) printre 
de spectatori care 
pe stadionul „Par- 
Tirana, la meciul 

din cadrul „Cupei 
dintre cunoscuta 
locală și Wacker 
Spectatorii din Ti-

HOTĂRÎREA BIROULUI FEDERAL

UNIVERSITATE A CRAIOVA-NICI UN MECI
PESTE HOIASE, TIMP OE M AN!
ultima sa ședință, Bi- 
federal a luat în dis- 
comportarea necores- 

‘ ' Uni-
com-

C. F. R. TIMIȘOARA - 
M. T. K. BUDAPESTA

în cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în țara noastră, 
cunoscuta echipă de fotbal 
M-T.K- Budapesta va evolua 
astăzi la Timișoara în com
pania formației C.F.R. Par
tida va avea loc pe stadionul 
C F.R, cu începere de la ora 
16

în 
iroul 
cuție 
punzăto-ai'e a echipei 
versitatea Craiova în 
petițiile în care a fost de
semnată să reprezinte fotba
lul nostru. Un prim exemplu 
negativ l-a oferit evoluția 
jucătorilor de la Universi
tatea Craiova în ultima e- 
diție a „Cupei balcanice". 
Acordîndu-i-se, totuși, în 
continuare, încredere, forma
ția craioveană a fost înscri
să în „Cupa europeană a 
tîrgurilor*1, unde era de aș
teptat că va avea o 
tare la un nivel 
care să șteargă 
nefavorabilă lăsată

compor- 
superior, 
impresia 
de evo-

luția sa în „Cupa balcanică**. 
Dar. din nou — în meciuri
le cu Pecsi Dozsa — Uni
versitatea Craiova a avut o 
evoluție lipsită de răspun
dere într-o competiție ofi
cială.

Analizînd cele de mai sus, 
Biroul federal a hotărît să 
sancționeze echipa Universi
tatea Craiova cu pierderea 
dreptului de a susține, timp 
de un an, meciuri interna
ționale peste hotare.

De remarcat că. înaintea 
Biroului federal, clubul cra- 
iovean sancționase deja e- 
chipa de fotbal pentru evo
luția sa total necorespunză
toare în actuala ediție a 
„C.E.T.".

C. CREȚU, coresp.

AZI: RAPID —STEAUA
Stadionul Giulești va găz

dui astăzi după-amiază un 
interesant cuplaj fotbalistic. 
De la ora 15,30, Rapid va 
primi replica formației Steaua, 
iar în deschidere, de la ora 
13,45, echipa de tineret Rapid 
va juca cu C.F.R. Pașcani.

SPORTUL MUNCITORESC BUCUREȘTI
— A.S.A. TG. MUREȘ 2-1 (1-0)

în amicalul de ieri după- 
amiază dintre Sportul mun
citoresc București și A.S.A 
Tg. Mureș, victoria a reve
nit primei formații cu scorul 
de 2—1. Golurile . au fost 
marcate de Novac (min. 6) și 
Toma (min. 60) pentru Spor
tul muncitoresc și Caniaro 
(min. 83) pentru A.S.A.

La Chorzow se va desfășura 
Ia 14 octombrie întîlnirea din
tre primele reprezentative ale 
Poloniei șl Albaniei, contînd 
pentru campionatul european. 
La acest meci va asista și an
trenorul principal al lotului 
nostru olimpic, VALENTIN 
STANESCU. Cu acest prilej, el 
va urmări la lucru pe fotbaliș
tii albanezi, viitorii noștri ad
versari în preliminariile tur
neului olimpic. (Este cunos
cut faptul că neparticipînd la 
turneul final al campionatului 
mondial, Albania poate parti
cipa in preliminariile turneului 
olimpic cu prima sa formație).

rește, avea acum toate șan
sele, jucînd pe teren propriu, 
să se califice pentru turul ur
mător al competiției. Fostul 
internațional, Ion Alexandres
cu, era interesat mai puțin de 
rezultat și mai mult de jocul 
fotbaliștilor de la Partizan, 
mulți dintre ei componenți 
ai echipei naționale, prima 
Adversară a selecționatei 
noastre olimpice, în întrece
rea preliminară care va în
cepe în primăvara anului 
1971.

— Rezultatul meciului, îl 
cunoștem: a învins... Wac
ker. Am vrea, însă, să ne 
spuneți cîteva cuvinte despre 
joc, despre fotbaliștii 
nezî — ne-am adresat 
Ion Alexandrescu.

— A fost o mare și

alba- 
tov.

dure- 
roasă surpriză pentru specta- 
tori, mai ales că, la un mo
ment dat, gazdele conduceau 
cu 1—0 și păreau, deci, cali
ficate. Ocaziile mari, pierdute 
după aceea, s-au răzbunat, 
așa cum se întimplă, nu o 
dată, în fotbal. Șl austriecii 
au obținut o victorie nescon
tată nici de ei. Făeînd însă 
abstracție de rezultat, trebuie 
să spun că jucătorii albanezi 
acționează in forță și în vite
ză, lăsînd să se vadă, in ace-

KEN II $1 POPOVICI

TRANSFERAU IA U. T. ARAD

Sîntem informați că jucă
torii Kun II și Popovici (am
bii de la Crișul Oradea) au 
fost transferați, cu carantină, 
la U. T. Arad.

Etapa a Vl-a văzută de NEAGU RADULESCU
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3. POLITEHNICA IAȘI
4. UNIVERSITATEA CRAIO
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k 6. RAPID
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Dumitrache : — Și-acum să 
vedem cit va ține!

lași timp, frumoase cunoș
tințe tehnice. Fotbalul lor 
seamănă cu cel italian, prin 
rapiditatea contraatacurilor, 
care transformă: îhtr-o clipă 
o acțiune defensivă într-un 
asalt impetuos spre poarta 
adversă. Cel mai periculos 
jucător este purtătorul numă
rului 9, atit pe tricoul de 
club, cit și pe cel al naționa
lei : Bizi. Un fotbalist per
cutant, cu reacție fulgerătoa
re în fazele de finalizare, cu 
un deosebit simț al porții. 
Cele două partide cu Alba
nia — de la București și Ti
rana — ne vor pune proble
me, pe care nu le vom putea 
rezolva, decît pregătindu-ne 
cu cea mai mare grijă.

reșc, pentru că unul dintre 
ele mă „taie" pe mine.

— Și taie adînc ?
— Adînc și doare.
— Nu te poți, totuși, plîn- 

ge de vreo reținere a ziariș
tilor vizavi de meritele 
tale. Cu toții ți-au subliniat 
jocul remarcabil în Mexic — 
unde gazetarii români te-au 
socotit cel mai bun tricolor 
—, mulți ți-au aplaudat no
blețea din finala Cupei, ca 
să nu mai vorbim de croni
cile obișnuite de meci, care 
adesea te notează cu super
lative.

— Recunosc, dar să știți că 
și criticile nu mi-au făcut 
niciodată vreun rabat. Am 
fpst criticat tot de nota 10.

E aproape un... compli
ment. Pentru tine nu se folo
sesc jumătăți de măsură. Lă
sînd gluma de o parte, spu
ne-mi ce-ai simțit cînd An
gelo Niculescu ți-a încredințat 
ție, „neîmblînzitului Dinu**, 
„gradul" de căpitan ai echi
pei naționale ?

— In primă instanță, am 
rămas pe glnduri. Am plecat 
cu gindurile mele și m-a cu
prins emoția. M-a... nimerit în 
inimă, nea Angelo. Ce-o să 
iasă din asta, o să vedeți. Nu 
promit, ca și copiii, dar o să 
vedeți... Dinu e și altfel de 
cum și-l închipuie unii.

— Notîndu-ți aceste ultime 
cuvinte, pe care orice condei 
le scrie cu mare plăcere, mă 
adresez căpitanului dP echipă 
cu două ultime „întrebări de 
duminică" : 1) Ce „11“ —
vezi împotriva finlandezilor? 
2) La ce să ne așteptăm din 
partea echipei noastre?

— 1) „1T‘-Ie care a jucat 
în prima repriză cu Admira. 
Are viață și forță. 2) Sin- 
tem uniți —■ în fața acestui 
prim examen din campiona
tul european — printr-a ma 
re voință și o hotărîre de 
fier. Restul, pe teren...

S-a hotărît ca D. NICULAE- 
NICUȘOR. antrenorul echipei 
Dinamo București, să asiste la 
un joc al formației F.C. Liver
pool, viitoarea adversară a e- 
levilor săi în turul II al „Cu
pei europene a tîrgurilor". In 
funcție de programul de des
fășurare a campionatului en
glez, se va alege meciul pe 
care fotbaliștii de la F.C. Li
verpool îl vor susține pe teren 
propriu înaintea partidei cu 
Dinamo.

După cum se știe, azi se va 
desfășura la Fraga întîlnirea 
dintre formațiile Cehoslovaciei 
și Finlandei, adversarele echi
pei României in cadrul cam
pionatului european. La acest 
meci asistă în calitate, de ob
servator al F.R.F. antrenorul 
federal N. PETRESCU, care va 
realiza
film 
poziția 
pentru

cu acest prilej și un 
ce va fi pus la dTs- 
lotului nostru național, 
studiu.

Rep. Marius POPESCU

RETROSPECTIVĂ AUTUMNALA
Constatarea cea mai îmbucurătoare 

eșle însă aceea că multe din formațiile 
noastre (nu numai din A dar și din B) 
au început să pună la contribuție toată 
puterea lor de luptă, și să apeleze ia 
fantezia combinațiilor. De la etapă la 
etapă, simțim cum sînt aruncate peste 
bord lestu’^jfc apatiei, ate lipsei de am
biție și ale jocului rutinier, spre a fi 
înlocuite cu participarea tuturor jucă
torilor la fluxul acțiunilor ofensive și 
la refluxul celor de apărare, pentru a 
crea faze pe cît de rapide, tot pe atî* 
de bine gîndite. Pînă și degajările apă
rătorilor nu se mai fac exclusiv după 
vechiul dicton versificat ;

„Dă mingea cum îți vine 
Chit că ea nu merge bine..." 

...ci cu tendința fot mai vizibilă de a 
construi atacurile 
chiar de pe linia de 
tund.

Înfruntările de pe 
dreptunghiul gozonai 
au început să mo
deleze acum chipul 
de jucător pentru 
care sarcinile ri

gide ale posturilor de fundaș, mijlo
caș și înaintaș se contopesc în aceeași 
unică personalitate a fotbalistului com
plet.

Dar, cîștigul cel mai de preț pentru 
fotbalul nostru este că atit echipele de 
club, cît și reprezentativele noastre la 
toate nivelele (A, tineret, olimpică și 
chiar de juniori) au început să lupte 
fără complexe, fără acel trac parali
zant de mai înainte, chiar dacă adver
sarul de aslăzi se numește Feijenoord, 
Anglia, Cehoslovacia sau Brazilia,

Debitori ne-au mai rămas, totuși, ju
cătorii noștri la unele capitole care au 
o mare ..pondere în fotbalul modern: 
al marcării, al demarcării și al efica
cității. Nu se sfăpînește încă pe de
plin principiul dublajului în apărare și 
acela al eliberării din chinga adversa
rului, în atac, pentru crearea de poziții 
și culoare libere.

Iar în ceea ce privește eficacitatea, 
am putut citi, chiar la etapa a Vl-a, 
că într-un întreg meci o formație (nu-i 
mai divulg numele...) a șutat o singură 
dată spre poarta adversă I

Or, meciul cu Finlanda, pentru Cupa 
Europei interțări, în afară de joc spec
taculos, ne impune să înscriem și ceva 
goluri..

...ci cu tendința

C7

Unul care vine tare: FI. 
Dumitrescu

Răducanu: — Bun si ăsta 
la nevoie!

SPAȚIUL SPORTULUI CLUJEAN INTRE STATISTICI Șl REALITĂȚI
(Urmare din pag. 1)

a acestui Institut, 1 s-a promis, 
ferm, alta.

CÎND NU SE UITA UNELTELE...
„Agronomia", în schimb, n-a 

mal așteptat darurile Fortunei 
si a pus mina pe târnăcop și 
lopată. Aflat în ’60, fără nici o 
„avere", clubul sportiv al agro
nomilor beneficiază astăzi de o 
platformă pentru jocuri, de o 
sală de sport cu vestiare șl toate 
anexele șl, în imediata perspec
tivă, o suprafață de 180o mp de 
beton, utilizabilă vara pentru 
jocuri șl iarna drept patinoar, și, 
planurile nu se opresc aici. în 
proiect — pe care ni-1 descon- 
spiră secretarul clubului, antre
norul Andrei Kozan : „un teren 
de fotbal cu pistă de călărie, ț 
popicărie sl, — de ce nu ? — un 
bazin de înot".

Șl C.F.R.-ul ne-a trimis veștile 
unor transformări. O vizită la 
• echea bază din Gruia șl o dis
cuție cu ing. C. Dumitrache. șe
fe ■ acestor lucrări, ne-a edificat 
asupra intenției : în construcție 
— un teren de fotbal, cu tribu
ne în formă de L.

Iată-ne. Insă, coborînd șl la 
un sediu al sportului de masă : 
In str. A. Vlaicil — centru pa
tronat de 4 asociații tiltl străzile

limitrofe. La fața locului, v,se
diul" se dovedește însă un cuvînt 
mult prea pretențios. Un teren 
de fotbal denivelat șl nemarcat, 
într-un cuvînt : deplorabil. Și, 
cînd te gîndeștl că are 4 stăpîni, 
iar Clujul este un oraș care 
permite risipa de spațiu.

RAPORTUL DINTRE PARTE 
ÎNTREG

nu

și

aceste 
senior 
într-o

Rămas departe de toate 
neajunsuri, i.U" — acel 
al Clujului — se răsfață — 
bijuterie de parc ce cumulează 
(într-un splendid decor) terenuri 
de fotbal cu pistă, sală de atle
tism, terenuri de tenis, bazin, 
poligon și nenumărate alei pen
tru plimbare șl... cros. Parcurgîn- 
du-1 șl cltindu-1 inscripțiile, revii 
la funcția lui primară : „Pentru 
studenții clujeni" și te întrebi : 
de ce, atunci, numai „Universi
tatea" ? Dg ce își cheltuiesc clu
burile universitare banii pe < li- 
rii și investiții efemere și nu-șl 
adună forțele să facă alcî un co
les, unde să se simtă acasă toți 
cel 16 ooo de studenți ai Clujului?

PAS... SUSPENDAT
Sfnt mulțl ani de etnd, Ia Cluj, 

se vehiculează îdeea construirii 
unul patinoar artificial. Apelu
rile repetate au sensibilizat foru
rile In drept. S-a Șl făcut unul 
dintre „pașii uriași" : s-a con
struit șl s-a dat In funcțiune fa-

brlca de gheată din cartierul 
Gheorghleni (ridicată, tn princi
pal, pentru alimentarea patinoa
rului proiectat In apropierea a- 
cesteia). S-a pornit șl la cel do 
al doilea pas : racordul patinoa
rului a fost împins pînă aproape 
de fabrică. Dar, aici, pasul a ră
mas... suspendat. Tradiția Cluju
lui, cerințele tineretului și nece
sitatea de a rentabiliza fabrica 
de gheață îl obligă să iasă, grab
nic, din... suspensie.

slmple să fle mult mai dinamic,; 
să existe o preocupare mal ac
tivă a tuturor forurilor pentru 
programarea șl distribuirea aces
tor spatii vitale pentru tineret.

Trebuie, oricum, stabilită e 
cumpănă între cele două mari 
diviziuni ale sportului clujean.

CONCLUZIILE ? LOTO
Dacă un capitol al sportului 

clujean — cel de performanță — 
și-a găsit. In mare, spațiile nece
sare aspirațiilor lui, educația fi
zică și activitatea sportului de 
masă sînt cumplit de înghesuite, 
desfășurîridu-se în săli și pe te
renuri supraaglomerate și. une
ori insalubre, purtind de cele 
mai multe ori caracterul impro
vizației. Ca să nu mal vorbim de 
cei ce vor să facă sport de agre
ment.

Bezolvările decisive nu pot a- 
părea, desigur, peste noapte. U- 
nele îmbunătățiri se pot efectua, 
însă, urgent. Cum ? Studiindu-se 
mal riguros programele sălilor 
și terenurilor, astfel ca numărul 
„ferestrelor" să fie mult mai 
mic ; înțelegerile și cedările din
tre unități să fie mai frecvente 
șl .mal colegiale ; spiritul de ini
țiativă șl cel gospodăresc al pro
prietarilor de baze sau terenuri

In această primă decadă a unui 
octombrie auriu și plin de roade- 

_ le pămintului este, credem, de 
datoria noastră ca la tradiționala nu
mărătoare a bobocilor să adăugăm și 
un scurt bilanț, —- cu respectivele co
loane „credit și debit" — al fotbalului 
nostru, ca urmare directă a celor șase 
etape ce s-au consumat pînă acum din 
campionatul țării. Dar, o asemenea 
retrospectivă, dominată încă de rever
berațiile Guadalajarei, nu poate fi 
lipsită nici de încărcătura emoțională 
a recentului duel dintre U.T.A. noastră 
și Feijenoord-ul brumelor neerlandeze. 
Nici să ignore calificarea simultană a 
celor trei echipe românești în compe
tițiile europene de club.

Și-acum, în preajma unei noi con
fruntări ta nivel de 
reprezentative, avem 
datoria de a fixa 
unele coordonate ale 
fotbalului nostru, 
așa cum ele s-au con
turat pînă în prezent. 
Eliminînd nedoritul 
ton apologetic, dar
și pe acela al Casandrelor veșnic 
cobitoare, vom utiliza drept busolă nu
mai acel simț al măsurii, propriu po
porului nostru. Cu ajutorul lui vom con
semna că în ultimul timp fotbalul ro
mânesc a înregistrat cîteva indiscuta
bile mutații de ordin calitativ, privind 
nu numai concepția de joc, dar și mo
dalitățile de exprimare ale acesteia în 
evoluția echipelor pe teren. Nu pu
tem să nu recunoaștem că am început 
să ne apropiem din ce în ce mai mult 
de structura jocului modern, pe latura 
unei bune și utilitare tehnici individua
le, ca și pe aceea a reconsiderării, la 
justa ei valoare, a tacticii colective. 
Ritmul de joc devine din ce în ce mai 
accelerat în acționarea pe teren. Atacu
rile explozive, în special pe extreme, 
sînt, în sfîrșit, o armă tot mai des 
utilizată, de unele formații ca: Dinamo 
București, U.T.A., Steaua, Rapid, Poli
tehnica lași, F.C. Argeș. Echipe care au 
avut un start mai puțin convingător se 
repun „pe picioare", dovedind nebă
nuite resurse de energie și de rezisten
ță : Petrolul, Progresul, Jiul. Se mențin 
pe linio de plutire (cu unele mici fluc
tuații de ta o etapă la alta) : Steagul 
roșu, Dinamo Bacău, Forul Constanța, 
în căutarea unui echilibru lăuntric se 
află cele două „Universități" (Cluj și 
Craiova) și ambele „C.F.R."-uri (de la 
Timișoara și Cluj). Virgil ECONOMU

PRONOSPORT
în continuare, și în cursul 

lunii octombrie a.c- la toate 
tragerile șl concursurile obiș
nuite Loto , Pronoexpres și 
Pronosport se atribuie — săp- 
tămînă de săptămînă — auto
turisme, dacă valoarea unitară 
a unui premiu obținut pe o 
variantă de 6 lei la Prono
expres, 5 lei la Loto sau pe 
orice fel de bilet sau buletin 
jucat la Pronosport, este egală 
sau mai mare decît valoarea 
unuia dintre autoturismele 
oferite De aceste avantaje au 
beneficiat numeroși partici- 
panți pe care i-am prezentat 
la timpul potrivit-

La tragerile și concursurile

obișnuite din luna octombrie 
a c. se oferă următoarele 
autoturisme i MOSKV1CI 408 
cu caroserie 412, DACIA 1100, 
MOSKVICI 408 cu 4 faruri și 
radio, SKODA S j 0 și FIAT 
850

Deci o listă bogată care 
cuprinde autoturisme de dife
rite mărci, dintre care parti- 
cipanții cîștigători își pot 
alege după preferință.

Prima tragere la care puteți 
participa și la care vă puteți 
încerca șansele de a obține un 
autoturism, este tragerea Loto 
de vineri 9 octombrie 1970. 
Astăzi și mîine sînt ULTI-

MELE ZILE PENTRU PRO
CURAREA BILETELOR.

• Tragerea qoncurșului spe
cial Pronoexpres de astăzi va 
avea loc la București în sala 
Clubului Finanțe-Bănci din 
strada Doamnei nr. 2, cu 
începere de Ja ora 19- Trage
rea va fi radiodifuzată, după 
care va urma un film artistic 
-- Intrarea liberă.

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 40 

DIN 4 OCTOMBRIE
CATEGORIA 11 (13 rezul

tate) 2,85 variante a 28 815 jei, 
CATEGORIA a Ii-a l (12 re
zultate) 58,05 variante a 1 680 
lei. CATEGORIA a 111-a I (II 
rezultate) 605,10 variante a 
244 lei.

STEFAN FĂSCAS» >

A dispărut, fulgerător, din 
mijlocul nostru, Ștefan Făr- 

. caș. membru al Consiliului 
județean Brașov pentru edu
cație fizică și sport.

Vechi activist voluntar al 
mișcării sportive, el a depus 
ani de-a rîndul o activitate 
intensă, adueîndu-și astfel 
contribuția la dezvoltarea ac
tivității sportive în județul 
Brașov, dînd pildă de abne
gație și modestie.

Cei care l-au cunoscut, îl 
vor păstra vie amintirea.

Transmitem familiei îndu
rerate condoleanțele noastre,
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