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Campioana țării noastre, tînăra Beatrice Huștiu, fși 
pregătește o remarcabilă apariție în cadrul demonstrației.

9 Mîine, la patinoarul acoperit „23 August", premiera
demonstrației internaționale de patinaj artistic

• Oaspeții sovietici și cehoslovaci
au efectuat ieri primele antrenamente

• IRINA RODNINA $1 ALEKSEI IJIANOV au patinat
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SPORTUL stimulează ÎNVĂȚĂTURĂ

SUB NOTA 7-REZERVĂ!
Un interesant experiment al Școlii generale

nr. 30 din Capitală
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MÎINE ÎNCEPE CAMPIONATUL
I

ULTIMELE ORE PE PATINOAR

ÎNAINTEA STARTULUI HOCHEISTIC

In „avanprcmlcrâ"
• Alțl 4 patinatori români Incluși In program
• A sosit și Ondrej Nepela !

Citiți amănunte in pag. a 4-a _

Afirmația din titlu nu 
constituie desigur o 
noutate. Nu o dată, 

dascăli cu experiență au re
ușit ca prin intermediul 
sportului să aducă pe linia 
de plutire mulți elevi care 
o duceau greu cu matemati
ca, fizica sau chimia. Stă
ruie și acum în memorie, 
după destui ani, exemplul 
oferit de profesorul de edu
cație fiz’ică Victor Stăncu- 
lescu, actualul antrenor de 
fotbal la Progresul Bucu
rești, Pe atunci membru în 
colectivul cadrelor didactice 
de la Școala sportivă nr. 2. 
Unul dintre elevii săa; Mir
cea Bîcă, indiscutabil' un
real talent, șchiopăta la în
vățătură. în plus, era și ne
disciplinat. Profesorul, care 
urmărea îndeaproape nu
numai evoluția fotbalistică a 
elevului, ci și situația sa la 
învățătură, relațiile cu pro
fesorii, colegii de clasă și de 
școală, a luat act de compor
tarea inegală a Iul Mircea

Bîcă, condiționînd ferm pre
zența sa în echipă de o 
schimbare radicală. Evident, 
procesul de transformare a 
acestui elev n-a fost .ușor. 
Dar ce bucurie, ce satisfac
ție trebuie să fi avut tână
rul pedagog, cînd la una din 
consfătuirile conducerii Șco
lii sportive nr. 2 cu pă
rinții — în cadrul unor lec
torate ............................"
mama 
clara : 
vin să
mai recunosc copilul, este cu 
totul altul. Pînă acum trei- 
patru luni se sustrăgea sis
tematic de la pregătirea lec
țiilor, era un copil rău. Nu 
știam ce să mai fac pentru 
a-I îndrepta. Acum, iată, 
Mircea are numai note bune, 
știe să se poarte frumos, este 
disciplinat și ascultător..."

intrate în tradiție — 
lui Mircea Bîcă de- 
„Tovarăși profesori, 
vă mulțumesc. Nu-mi

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. ■ 2-a)

UN SPECTACOL DE NEUITAT

Demonstrația de înaltă măiestrie a gimnaștilor japonezi și români
Am auzit sau am citit multe 

lucruri despre școala japoneză 
de gimnastică 
Sportivii niponi 
faima țării lor 
treaga lume, cucerind nume
roase titluri de campioni mon
diali sau olimpici, ridicînd teh
nica gimnasticii pe culmi ne
bănuite. Aseară, pentru prima 
oară, publicul bucureștean, spe
cialiști români 
țară eu 
satisfacția 
în mod 
fața lor, 
echipei masculine de gimnasti
că a Japoniei, au aplaudat fără 
reținere excelentele calități 
ale solilor gimnasticii nipone. 
Chiar dacă nu toți componen- 
ții delegației japoneze au evo
luat la toate aparatele, chiar 
dacă unii dintre sportivi au 
avut sețineri (să nu uităm că 
ei se află în prezent in curs 
de acomodare cu clima euro
peană și cu diferența de fus 
orar), la aparatele la care au 
concurat Akinori 
Mitsuo 
Kasamatsu, 
Takuji 
Kato 
au 
nică 
tate 
la
mondiale toți acești sportivi

masculină, 
au dus 
în în-

avut 
de 

direct, 
înalta

din întreaga 
deosebita 

a urmări 
chiar în 

măiestrie a

Tsukahara, 
Eizo 

Hayata, 
șl Fumio 

dovedit o 
a mișcării, 

de artiști și 
apropiatele

Nakayama, 
Shigeru 

Kenmotsu, 
Takesi 
Honma 

înaltă teh- 
o virtuozi- 
este cert că 

campionate

Pe biroul responsabilului patinoarului „23 August" există 
un „orar" — ca al oricărui școlar — în care este înscrisă 
precîs, din zori și piuă in noapte, întreaga activitate de pe 
această bază sportivă. Pină nu de mult, pe acest orar spa
țiile hașurate și cele albe se

Acum totul este hașurat, 
semn indubitabil că antre
namentele au atins perioada 
de vîrf. Nici nu-i de mirare, 
deoarece campionatul bate la 
ușă. Mal semnificativ, însă, 
ni se pare faptul că petre- 
cînd ieri o oră pe patinoar 
am avut prilejul să stăm de 
vorbă cu 5 din cei 6 antre
nori ai echipelor (Steaua, Di
namo, Avîntul M. Ciuc, A- 
gronomia Cluj. I.P.G.G. și 
Avîntul Gheorghieni), dintre 
care unii erau cu formațiile 
lor la antrenament, iar alții... 
„spionau" !

Firește, n-am „ratat" o astfel 
de ocazie și i-am rugat pe 
cîțiva să ne destăinuie ulti
mele amănunte, referitoare la 
formațiile pe care le vor con
duce în campionatul care va 
începe mîine.

întindeau pe suprafețe egale, 
internațional, component dî- 
nă acum doi ani al echipei 
Steaua. Din acest sezon, „Hu- 
ba“ ' Pușcaș a preluat condu
cerea tehnică a Avîntului,

fiind ajutat în această mun
că tot de un fost... portar: 
Francisc Sprencz. Și — obiec
tiv discutînd — sarcina asu
mată de acești tehnicieni nu 
este prea ușoară, din două

A. CALIN

(Continuare in pag. a 2-a)

AVÎNTUL M. CIUC ESTE 
ACUM O ECHIPA TÎNĂRA...

Petre Mthaiuc pare să revină la forma care i-a adus multiple succese... 
Fotografii l DRAGOȘ NEAGU

Această 
cu nimic 
că media 
pe care îl va prezenta în în
trecere formația din „orașul 
hocheiului" s-a stabilit în 
prezent la 19 ani și 7 luni". 
Așa și-a început „confesiu
nea" noul și tînărul antrenor 
al acestei echipe, 
LUDOVIC PUȘCAȘ, 
tru vechii iubitori 
cheiului, precizăm că este 
vorba de fostul portar

apreciere nu este 
exagerată pentru 
de vîrstă a lotului

prof.
Pen

ai ho-

In campionatul

feminin de handbal

Turul de sală începe
printr-un turneu

la București

vor
spus
pentru titlul mondial pe echi
pe. Spațiul nu ne permite să 
facem loc tuturor atuurilor cu

avea un cuvînt greu de 
în lupta pentru medalii,

care «-au prezentat la de
monstrația de aseară gimnaștii 
japonezi. Ne facem însă dato
ria de a semnala premierele 
mondiale pe care ni le-au 
oferit ei, răsplătite cu aplau
ze și aclamații de numeroși 
spectatori prezenți la „Flo
reasca". Tsukahara a fost1 pur 
și simplu bisat pentru săritu
ra sa (roată laterală cu în
toarcere și salt înapoi in 
stînd), care cu siguranță îi va 
purta numele de-acum ina-

LUNI, PLECAREA 
SPRE LJUBLJANA

’Akinori Makayama, în memorabilul său exercițiu la inele 
Y

I
I

Demonstrațiile susținute 
echipele noastre reprezentati
ve în compania selecționate
lor Japoniei au marcat în
cheierea pregătirilor pentru 
mondiale. Luni dimineață, cu 
avionul pînă la Timișoara și 
apoi cu un autocar special, 
gimnaștii români vor pleca 
spre Ljubljana.

de

DUPĂ 20 DE ANI...
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n «scurta istorie* a campionatului 
masculin de handbal s-a înregistrat 
un eveniment neobișnuit: pe primul 
loc în clasament se află UNIVER
SITATEA BUCUREȘTI! Deci, «după 
20 de ani* tandemul Steaua-Dina-

mo se vede detronat... Așadar, după o 
lungâ, obositor de lungă și monotonâ do
minare; care reducea handbalul nostru 
masculin de performanță la perimetre re- 
strînse, apetitul afirmării pe plan național 
l-au căpătat și alții, lărgindu-$e, astfel. In 
mod fericit aria elitei In acest sport.

Poate că prezența studenților bucureștenl 
In fruntea ierarhiei cifrice a competiției 
va avea un caracter efemer. Este foarte 
posibil... dar apariția lor pentru prima oa
ră acolo SUS; pe locul de onoare al dis
putei, reprezintă un prag pe care princi
pala dispută handbalistică internă Jț, trece, 
un prag — am zice — c* —•—uxu: -I 
unei omogenități valorice pe plan 
larg, nati.
mul rtna, tu «.«■>«,,
modestie a clasamentului au prins curaj 
și, dînd o replică superioară din toate 
punctele de vedere, obligă pe cele două 
vechi abonate la primul loc să se pregă
tească mai serios, spre beneficiul firesc 
al handbalului nostru. Șl mai înseamnă 
acest lucru că — țintind mai sus — for
mații ca Universitatea București, Universi
tatea Cluj sau Politehnica Timișoara se 
antrenează și ele cu mal mult spor, ceea ce 
se poate trece, direct, tot ca un beneficiu

7 
al maturității, al 

i mai 
national. Aceasta tnseamnă, în pri- 

I, că echipele zonei de. extremă

în contul general al handbalului românesc. 
Cu alte cuvinte, avem convingerea că. da
că întrecerea pentru titlu devine mai a- 
prigă, mai echilibrată și mai pasionantă, 
plusul de valoare apare aproape matema
tic, iar interesul stîrnit de furtuna 
campionat polarizează atenția unui 
măr mai mare de amatori de sport.

Un sinșur spin în buchetul de frumoase 
constatări pe care nl-l oferă agitata des
fășurare a campionatelor de handbal: tn- 
tr-o proporție, ain fericire mică, echilibrul 
din cele două dispute se realizează șl pe 
fondul unei scăderi de formă la vechile 
performere. Este în afara oricărui dubiu 
că Universitatea Timișoara, tn special (la 
fete), dar și Steaua sau Dinamo Bucu
rești (la băieți), traversează perioade difi
cile, exprimîndu-se competițional cu multe 
scăderi. Nu ne Îndoim, tnsă, că ele vor 
putea depăși — posibilități au — criza de 
formă ce are, evident, un caracter pasa
ger. Și atunci...

Deocamdată, notăm că în toamna 
anului 1970 eternele derbyuri Steaua — 
Dinamo și-au pierdut voga. Și n-avem 
nici un motiv să fim supărafl. Ba, dimpo
trivă. De ce, In definitiv, să trăim doar 
de trei ori pe an emoțiile unei mari con
fruntări rportive interne î Vrem mai multe. 
Cît mai multe chiar. Handbalul românesc 
are rezerve valorice suficiente ca să nu-și 
mai trateze oaspeții duminicali doar cu... 
lingurița I

inte. La inele, Nakayama 
executat cu o extraordinară
măiestrie o coborîre prin cum
pănă liberă în planșă înapoi 
și apoi trecere în stînd, iar 
la cal cu minere Kenmotsu 
ne-a oferit o mișcare origina
lă și extrem de dificilă: 
cercuri cu întoarceri în spri
jin pe un singur miner, ceea 
ce presupune forță, 
tehnică deosebită.

într-o asemenea 
companie, cei opt
români s-au prezentat onora
bil, dîndu-ne speranțe intr-o 
evoluție șl mai bună la Lju
bljana.

echilibru,

aleasă 
gimnaști

Unul din cele trei turnee ale 
turului de sală din cadrul 
campionatului feminin de 
handbal — mal precis : pri
mul dintre ele — se va dis
puta la București, la sfîrșitul 
acestei luni. Motivul pentru 
care acest turneu a fost de
vansat (celelalte două vor 
avea loc la mijlocul lunii ia
nuarie anul viitor) este acela 
că prin programarea jocurilor 
a trei etape se va putea rea
liza o mai bună verificare a 
jucătoarelor care Intră în ve
derile selecționerilor celor 
două loturi (senioare șl tine
ret).

Turneul va fl compus din 
etapele a X-a, a Xl-a șl a 
xn-a, care — din păcate — 
nu cuprind în programul lor 
nld una din partidele mal im
portante ale întrecerii. în 
schimb, disputa ce o va găz
dui sala Floreasca se anunță 
extrem de interesantă sub as
pectul luptei pentru evitarea 
retrogradării. Cele trei etape 
ale turneului (cite 5 meciuri, 
pe zl, începlnd de la ora 15) 
se vor disputa în zilele de 
30 șl 31 octombrie, și 1 no
iembrie.

Constantin MACOVEI

FOTBALUL ÎNFRUNTA

Această încleștare la mantinelă, între Varga și Făgăraș, 
simbolizează parcă marele duel pentru întiietate purtat în 
hocheiul românesc între Steaua și Dinamo.

Sancțiuni binemeritate 

pentru recentele incidente 

de pe terenurile de rugby
Demian Radu, Sabău Valentin (Grivița Roșie) și Bucur Gh. 
(Steaua) suspendați pe două luni din activitatea internă 

șl internațională
Sînt cunoscute condițiile 

în care s-a desfășurat du
minică meciul derby dc 
rugby dintre Grivița Roșie 
și Steaua, incidentele petre
cute. s

Promptă, 4 comisia de dis
ciplină al 
tind partea 
vinovați a 
rele :

— pentru 
plină săvîrșite pe teren, ju
cătorii Demian Radu și Sa-

,« comisia ue uis- 
F.R. Rugby, cerce- 

de vină a celor 
hotărît următoa-

actele de indisci- comisia de 
hotărît ridica- 
de organizare 

Grivița

INTEMPERIILE

bău Valentin de la Grivița 
Roșie și Bucur Ghcorgbe de 
la Steaua vor fi suspendați 
Pe timp de două luni (12 
octombrie — 12 decembrie).

— în același timp. Colegiul 
central de antrenori a de
cis scoaterea din lotul re
prezentativ, pe aceeași pe
rioadă, a jucătorilor Demian 
și Bucur.

— totodată 
competiții a 
rea dreptului
asociației sportive 
Roșia, pentru o etapă. Prac
tic aceasta va însemna pro
gramarea pe alt teren decît 
Parcul copilului a partidei 
Grivița Roșie — Farul Cons
tanța din ziua de 6 decem
brie.

Dat fiind cele întîmplate, 
se atrage atenția secțiilor de 
rugby din cadrul asociației 
sportive Grivița Roșie și 
clubului Steaua asupra mă
surilor urgente ce trebuie 
întreprinse în direcția inten
sificării muncii educative și 
implicit a preîntîmpinării a- 
baterilor de la disciplină a- 
tît pe teren cit 
acestuia.

In ședința sa 
vocată în mod 
roul federal a 
ceste hotăriri.
£1111* JIlIRIIlIlIllliniig)ai-

de Joi, con- 
speciai, Bi- 
ra'ificat a-

și în afara

Câlin ANTONESCU

I
I
I
I
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Ieri, reporterii noștri s-au dus Ia terenul 
Ghencea, în așteptarea echipei Steaua, care 
avea programat un antrenament. Cum vre
mea devenise nefavorabilă (ploaie ți lapo- 
viță) unei activități fotbalistice, eram tentați 
să credem că ne-am deplasat inutil. Dar, la 
ora 11,00, steliștii ți-au făcut voioși apa
riția. In scurt timp, s-au echipat în trenin
guri și au ieșit pa terenul de joc, efectuînd 
mai întîi o încălzire, urmată de o „miuță". 
Cu gîndul la meciul de campionat, de sîm- 
bătă, și mai ales la cel de miercuri, din 
Olanda, elevii antrenorilor Covaci ți Onisia

au ignorat vremea „cnnească , lucnnd cu 
multă conștiinciozitate.

Intre timp, antrenorul federal Nicolae Pe
trescu a efectuat la cîțiva jucători un control 
neurofiziologic pentru verificarea simptome- 
lor manifestate în ultimele meciuri. In cazul 
fotbaliștilor Sătmăreanu, Hălmăgeanu și Tă- 
taru, controlul a stabilit că parametrii sis
temului nervos sînt sub limita 
a constitui, însă, un motiv de

optimă, fără 
alarmă.

Ultimele statistici pu- S 
blicate de UNESCO re- - 
velează «n trist adevăr: " 
in prezent, pe planeta S 
noastră există 810 milt- £ 
oane de analfabeți. Ves- “ 
tea trezește in noi o ■■ 
firească îngrijorare și S 
creează un rapel nu mai S 
pufin firesc. "

Există in lume o ne- ~ 
știință la fel de cruntă, 2 
analfabetismul fizic. Nu S 
știm ce să facem cu mîini. 5 
le, cu picioarele, cu tru- « 
pul nostru pentru a crea, — 
prin mișcări, aceeași fru- S 
musețe sublimă pe care 2 
o sugerează primele li- 5 
tere caligrafiate pe ca- — 
ietul dictando.

Pe cînd o statistică în £ 
acest domeniu ?

Citiți în pag. a 3-a : ANALIZA 
ETAPE ALE CAMPIONATULUI

PRIMELOR 6 YICTOR BĂNCIULESCU -
fmimiiiiiiiiiiiii iiiiiiii?
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30 de ani (le activitate sportiva la Politehnica Timișoara

„Una-i «Poli» și-aia i prima !/z
La 15 noiembrie, va avea 

ioc — într-un cadru festiv — 
sărbătorirea semicentenarului 
Institutului politehnic timi
șorean, eveniment mareînd o 
prodigioasă activitate desfășu
rată pe multiple planuri, 
printre care și cel sportiv. 
Pentru a afla amănunte des
pre această manifestare ne-am 
adresat doctorului în educa
ție fizică, conf. Constantin 
Bucur, vicepreședinte al clu 
bului sportiv Politehnica.

— Cunoaștem prestigiul 
de care se bucură institu
tul dumneavoastră și fru
moasele rezultate obținute. 
Ca întotdeauna, însă, în 
asemenea prilejuri, vom în
cepe discuția de la ceea ce 
a fost, de la trecut... Dacă 
sînteți de acord, să încer
căm o privire retrospectivă 
pe plan sportiv...

— O dată cu înființarea 
Școlii politehnice din Timișoa
ra, s-a organizat — din ini
țiativa eminentului om de 
știință Traiăn Lalescu (pri
mul rector al institutului) — 
și „Societatea sportivă Poli
tehnica Timișoara". Bazele ei 
s-au pus in anul 1920 și a 
fost afiliată la F.S.S.R., în 
1921, sub președinția profe
sorului arhitect Victor Vlad. 
Activitatea sportivă a studen
ților a început prin organiza
rea secțiilor de fotbal, spor
turi nautice, tenis de cimp, 
lupte și patinaj. în anii de 
început, activitatea sportivă 

de performanță se afirmă mai 
pregnant în domeniul fotba
lului, echipa „Poli" obținînd 
rezultate frumoase în compe
tițiile vremii. Dintre jucăto
rii care au făcut cunoscut nu
mele Politehnicii Timișoara, 
in acea perioadă, amintim 
pe Deheleanu, Sfera, Chiroiu, 
elemente de bază chiar și in 
echipa națională.

în 1928 se amenajează, prin 
grija și perseverența profeso
rului Cristodorescu, stadionul 
snortiv din b-dul Pîrvan, care 
devine leagănul activității 
sportive a studenților timișo
reni.

DEBUT ANȚII—SARE A FINALEIULTIMUL TABLOU AL „CUPEI ROMÂNIEI"
Cea de a doua ediție a 

competiției de tenis de masă 
dotată cu trofeul „Cupa Ro
mâniei" va fi găzduită în 
acest an la Brașov. întrece- 
i’ile încep azi, dimineața, în 
sala Armatei. Vor fi pre
zente opt selecționare de ju
dețe, șase (Hunedoara, Satu 
Mare, Brașov, Buzău, Dolj, 
Sectorul VI — București) fi
ind calificate în urma etapei 
de zonă, celelalte două forma
ții, reprezentativele județelor 
Cluj și Arad sînt finalistele 
primei ediții.

în cadrul unei întîlniri între 
selecționatele dintre două ju
dețe se vor juca 15 partide: 
cîte una de simplu junioare, 
simplu juniori, dublu mixt- 
juniori, dublu fete, dublu bă
ieți, cîte două de dublu mixt 
seniori și cîte patru de sim
plu senioare și simplu seniori.

La ștart vor fi prezenți ma-

SPORTUL stimulează ÎNVĂȚĂTURA
•

sportive. Măsura, respectată 
cu toată strictețea, atît de 
către unul dintre directorii 
școlii, prof. Cornel Stănescu, 
cît și de diriginții claselor, 
se dovedește salutară. Vă 
imaginați cît de greu îi este 
unui elev pasionat de fot
bal sau handbal să treacă 
pe „banca ratervelor“ pen
tru că a primit 9o notă de 
4, 5 sau de 6, mai ales că 
pînă la obținerea altora —- 
de Ia 7 în sus — accesul 
chiar și la antrenamente este 
oprit...

S-a declanșat astfel, la 
Școala generală nr. 30, o 
veritabilă bătălie pentru ob
ținerea de note bune, care 
angajează deopotrivă pe toți 
elevii. O bătălie menită să 
elimine tendința către super
ficialitate în pregătirea șco
lară a unor elevi, mediocri
tatea, lipsa de disciplină. 
Este o bătălie în care con
ducerea școlii, colectivul de 
profesori, nu înțeleg să facă 
nici o' concesie...

(Urmare din pag. 1)

Experimente asemănătoare, 
— cu reușite depline »— 
ne-au fost semnalate și în 
numeroase alte școli. Iată u- 
nul de dată mai recentă.

Aparține conducerii și co
lectivului de profesori de la 
Școala generală nr. 30 din 
cartierul bucureștean Tei. O 
școală cu peste 1000 de e- 
levi, în marea lor majoritate 
praqticanți ai sportului. E- 
xisță aici o puternică tradi
ție în organizarea unor cam
pionate pe clase, la fotbal 
și handbal, disciplinele «cele 
mai îndrăgite. Campionate cu 
zeci de echipe, care asigură 
continuitatea activități spor
tive nu un trimestru, ci un 
an întreg.

Peste valoarea inițiativei 
în sine interesează însă alt
ceva) și anume faptul că în 
echipa fiecărei clase nu 
promovați decît elevii 
mai buni la învățătură, 
diferent de argumentele 

sînt 
cei 
in 
lor

(Urmare din pag. 1)

re- 
și 
e- 

lo- 
în

motive, deloc neglijabile. Pri
mul este legat de componen
ța lotului. O bună parte din 
vechii hocheiști din Miercu
rea Ciuc au abandonat acti
vitatea competițională (luîiu 
Szabo, E. Antal, C. Antal, Va- 
car, Balint), prin aceasta 
dueîndu-se evident forța 
bagajul de experiență al 
chipei. Apoi, anul acesta 
tul nu a beneficiat, ca 
anii trecuți, de o pregătire 
corespunzătoare pș gheață, 
întreaga echipă fiind prezentă 
— în dorința de a suplini a- 
ceastă lipsă — de la 19 sep
tembrie la București, unde 
s-au efectuat, pînă în prezent, 
22 de ore de antrenament 
specific.

în ciuda acestor elemente 
de debut nu tocmai optimis
te, antrenorul principal aș
teaptă cu încredere sezonul. 
Masiva infuzie de tinerețe 
și prezența în lot a unor ho
cheiști consacrați (Pop, Bașa, 
Csister, Kraus, Jere, Oswath) 
asigură formației un echili
bru care o înscrie și anul a- 
cest. în cursa pentru supre
mație. Carențele manifestate 
de unii dintre jucători în di
recția tehnicii patinajului și 
a controlului pucului sînt lu-

Dintre figurile proeminente 
de profesori, cu o bogată acti
vitate desfășurată pe tărîm 
sportiv, voi aminti pe V. 
Vîlcovici, Fl. Bodnar si l- 
Ferentz.

O dată cu dezvoltarea cen
trului de învățămînt superior 
din Timișoara, activitatea 
sportivă s-a lărgit sub egida 
Clubului sportiv univer

not sec-. S-au înființat 
atletism, canotaj, caiac-

sitar. 
ții: 
canoe, gimnastică, handbal in 
11, înot, polo, rugby și volei.

— Ar fi interesant să re
amintiți unele rezultate 
deosebite obținute de club 
în vremea din urmă, cît 
și cîteva nume ale celor 
ce le-au realizat.

— V-aș ruga să notati: lo
cul I în „Cupa României" la 
fotbal în 1956, locul III în 
divizia A, în 1947, la egalita
te de puncte cu cîștigătoarea 
locului I (Petrolul Ploiești) și 
„medalii de argint" în anul 
următor, 1948. De asemenea, 
menționăm un titlu de cam
pioană republicană la hand
bal în 11 (fete) în anul 1952, 
și unul la handbal masculin) 
in 1954.

Din rîndurile sportivilor 
care au evoluat în această 
perioadă sub culorile alb-vio- 
let ale ^clubului, se evidenți
ază, în primul rînd, echipa de

Joritatea fruntașilor spartului 
cu mingea de celuloid, avînd 
cap de afiș pe maestra eme
rită a sportului Maria Ale
xandru. Spunem majoritatea 
pentru că, de pildă, Eleonora 
Mihalca va fi absentă- în faza 
de zonă de la Sibiu, repre
zentativa județului Timiș 
(care a cuprins și pe Mihalca) 
a fost învinsă de formația 
Hunedoarei și a părăsit com
petiția. De asemenea, nu va 
juca nici Carmen Crișan, 
proaspătă studentă la faculta
tea de chimie industrială, tî- 
năra noastră jucătoare fiind 
în curs de transferare de la 
C.S.M. Cluj la Politehnica 
București. Aceasta însă nu 
va scădea din importanța în
trecerilor și, ținînd seama 
de miza jocurilor, se așteap
tă, atît la fete cît și Ia băieți, 
ca meciurile să fie viu dispu
tate.

V

cruri — apreciază antrenorul 
Pușcaș — remedlablle pe 
parcurs.

Iată acum. și. lotul pe care-1 
va alinia Avîntul Miercurea 
Ciuc în noul campionat: 
Rus, Boghian (portari), Pop, 
Daniel, Tamaș, Andrei II, 
Fullop (fundași), Bașa, Ballo, 
Jere, Csiszer, Kraus, Baka, 
Csedd, Mikloș, Oswath. De- 
neș, Burian (atacanți). Pe a- 
cești 18 jucători se reazemă 
speranțele înfocațllor supor
teri din „orașul hocheiului"... 
STUDENJII BUCUREȘTENI LA

PRIMUL ANTRENAMENT
înapoiați 

turneu de 
în Cehoslovacia, Jucătorii e- 
chipel bucureștene l.P.G.G. 
au făcut ieri seara primul 
antrenament pe gheața pati
noarului „23 August". Antre
norul ȘT. IONESCU ne-a fur
nizat unele amănunte legate 
de antrenamentele și jocurile 
disputate de echipa sa în lo
calitatea Hodonin. Studenții 
au susținut patru întîlniri 
(Dukla Hodonin — de două 
ori — Slovan Hodonin, T.J. 
Gottwaldov) pe care le-au 
pierdut. *n general, echipa 

recent dintr-un 
pregătire efectuat

»

In
e
le 

în
de

fotbal, supranumită „de aur", 
generația lui Curcan și Fia 
rescu, a lui Gîrleanu, Căda- 
riu, Ciosescu sau Dinulescu.. 
La handbal masculin — La- 
che, Zugrăvescu, Sidea, Jude. 
Vlad, Bara etc. La handbal 
feminin — Irina Giinther, Au
rora Bran, Gerlinde Reipp. în 
atletism — Raica, Lupșa, Ana 
Șerban etc. Toți aceștia și 
mulți alții au făcut onoare cu
lorilor clubului in întilnirile 
din țară și de peste hotare, 
prin performanțe meritorii,

— V-am ruga să ne spu
neți cîteva cuvinte și des
pre manifestările cu care 
este întimpinat semicente
narul.

— Acestea au început încă 
din perioada vacanței, cînd 
un număr de aproape 1500 
studenți, în cadrul activității 
de muncă patriotică, au u- 
menajat baza sportivă a 
stitutului. De asemenea, 
xistă un plan de acțiune 
realizarea căruia participă 
tregul colectiv al catedrei 
educație fizică. Din cuprinsul 
lui remarc — înainte de toate, 
cea de a treia sesiune jubi
liară de comunicări științtfice, 
care va avea loc în zilele de 
24—25 octombrie 1979, cu te
mele „Probleme ale educa
ției fizice în învățămîntul su
perior" și „Preocupări pen
tru obținerea marilor perfor
manțe în cluburile sportive 
universitare". La 25 octombrie, 
pe stadionul „1 Mai" va avea 
loc o amplă manifestare spor 
tivă organizată în cinstea se
micentenarului, cu participa
rea a 3000 sportivi — studenți 
din centrul nostru universitar

Sărbătorind 50 de ani de e- 
xistență de la înființarea In
stitutului politehnic timișo
rean, sportivii, cadrele didac
tice de specialitate și activul 
obștesc al clubului urmăresc 
realizarea unei cît mai bune 
pregătiri profesionale șt spor
tive, întru îndeplinirea ve
chiului dicton sportiv: „Una-i 
«Poli» și-aia-i prima".

Violeta ANTONIU

Ni se promite una dintre 
cele mai palpitante finale din 
istoria campionatelor națio
nale de șah. Un turneu cu 
ȘASE DEBUTANȚI!

Scepticii ar putea strîmba 
din nas, obiectînd că forța 
concursului scade. Optimiștii 
(sîntem tentați să spunem, 
realiștii), în schimb, exultă, 
gîndindu-se că o asemenea in
fuzie de elemente noi creează 
în afara sporului evident 'de 
interes, premisele unei lupte 
sportive mult mai vii, mai 
aprige, mai deschise. Noii 
veniți își vor apăra șansele 
cu ardoare, vor încerca să for
țeze porțile greu ferecate ale 
consacrării.

Să-i cunoaștem.
Capul de afiș este, indiscu

tabil, elevul din Tecuci, MO
NEL TRATATOVICI (18 ani), 
unul dintre cei mai talentați 
juniori români. Anul acesta 
s-a clasat pe locul I—IV în- 
tr-un puternic turneu din 
Cehoslovacia rezervat celor 
de-o vîrstă cu el. Jucător a- 
gresiv, combinativ, a reușit în 
semifinala de Ia Bacău să-l 
elimine pe Mititelu, învingîn- 
du-1 într-o partidă decisivă 
chiar în ultima rundă.

Fostul campion național de 
juniori, MIHAI GHINDA (21 
ani), luptă acum pentru titlul 
seniorilor. El a avut o ascen- ______ ... ,, t

• S-au frxat datele tur
neului final el campionatelor 
națiohale. în zilele de 28, 29, 
30 și 31 octombrie vor avea 
loc eliminatoriile, de la ora 
15 și ora 19. La 1 și 2 noiem
brie sînt programate sferturile 
de finală, la ateleași ore. în 
ziua de 3 noiembrie se vor 
disputa semifinalele, tot în 
două reuniuni (ora 15 și ora 
19),1 iar finalele campionate
lor vor avea loc în ziua de 
5 noiembrie, de la ora 19. 
Ringul va fi instalat în sala 
Floreasca. Vor oficia următo
rii arbitri din provincie: I. 
Boamfă (Brașov), L- Sakăcs 
(Cluj), L. Krauser (Timișoara), 
P. Mihelfi (Oradea), A. Rișat 
(Constanța), M. Voiculescu 
(Craiova), I. Ștefan (Galați), 
D. Bocîrnea (Brăila), Gh. E- 
nescu (Ploiești), O. Orban 
(Tg. Mureș). Programarea ar
bitrilor bucureșteni se va face

Ionescu se arăta

nu are încă omogenitate, lu
cru care nici nu-i de mirare, 
ținînd seama de faptul că 
lotul s-a reîmprospătat se
rios. în afară de aceasta s-au 
mai manifestat unele defec
țiuni, în organizarea sistemu
lui defensiv. în schimb, an
trenorul " 
mulțumit de nivelul pregăti
rii fizice atins de jucătorii 
săi. Dar — pentru că tot a 
venit vorba — iată și jucă
torii care vor evolua în acest 
sezon sub culorile clubului 
bucureștean : Nedeta, Sofian 
(portari), Florian, Vasiliu, 
Barbu, Bălăneanu, Pană, T. 
Viorel, Nuțu (fundași), Iulian, 
Constantiuescu, Ion Marian 
(fost la Agronomia Cluj), 
Vlad I, Vlad II, Roolu, Man- 
tca, Niță, Ipeghlan, Malehin, 
Volnea (atacanți). Cu acest 
efectiv, l.P.G.G. are toate 
șansele să concureze cu mai 
mult succes la ocuparea unui 

aloe în partea superioară 
clasamentului.

MODESTIA SI AMBIȚIA 
JUCĂTORILOR DIN 

GHEORGHIENI
Promovată anul acesta 

.marea familie", a hocheiului
Jn

sportul

CARNET LA ZI
• Rugbyul românesc a avut 

în persoana regretatului prof. 
Gh. Tanoviceanu un pionier 
al aportului cu balonul oval. 
Prezent mai bine de 5 dece
nii în activitate, ca jucător 
sau ca înflăcărat susținător 
al sportului îndrăgit, Gh. Ta
noviceanu s-a bucurat de 
multă prețuire în țară, ca și 
peste hotare.

Pentru a-i cinsti memoria, 
prietenii, foștii colegi de echi
pă au hOtărît să inițieze 
„Trofeul prof. Gh. Tanovicea
nu", rezervat echipelor de ju
niori în XV din Capitală. 
Trofeul-challenge perpetuu se 
dispută începînd ou actuala 
ediție a campionatului de ju
niori.

De notat că decernarea tro
feului va fi condiționată de 
trei factori : disciplina pe 
teren, jocul cel mai tehnic 
(folosind totodată cele mai 
moderne combinații tactice) și 
eficacitatea — realizată însă, 
în principal, prin „essai“-uri 
și „dropsuri.

• Un S.O.S. din Medgidia ! 
Ni-1 transmite tovarășul Nea- 
gu Popa, președintele secției 
de rugby a asociației sportive 
Cimentul. în numele tuturor 
rugbyștilor din secție deplîn- 
ge faptul 
sociației 
desființeze 
— lipsa

că : conducerea a- 
intenționează să 
echipa ! Motivul 

de fonduri. Da
torită obstrucției financiare 
la care a fost supusă echipa

SERIA DERBY-URILOR CONTINUASERIA DERBY-URILOR CONTINUA..
Termenul a devenit 

pare — consacrat, așa incit 
îl vom utiliza din nou, incer- 
cind să prefațăm unul dintre 
cele mai importante jocuri ale 
campionatului masculin de 
handbal. Deci, „toamna fier
binte” a handbalului nostru ne 
oferă sîmbătă un nou specta
col de gală, cu protagoniști de 
marcă, cu tradiții frumoase și, 
in special, cu speranța că vom 
asista la o confruntare abun
dentă în subtilități tehnice și 
tactice și nu în... altceva. Este 
vorba — probabil amatorii de 
handbal au și ghicit — de me-

siune poate mai lentă decît 
se aștepta, dar — în schimb 
— sigură. Ghindă se va putea 
număra printre .fruntașii fi
nalei.

DORIN BENA (24 ani), 
proaspăt absolvent de facul
tate, are meritul de a se fi 
calificat în cea mai grea grupă 
semifinală, la București, îna
intea unor mari specialiști ai 
turneelor eliminatorii : Rei- 
cher, Drimer, Mișu Rădulescu. 

Inginerul timișorean NE- 
BOIJA ILIJIN (28 ani) este 
un jucător cu stagii în cam
pionatele pe echipe. îl cunoa
ștem ca pe un adfept al sti
lului combinativ, mare amator 
de atacuri. Sigur că va juca 
așa și în finală.

Arădeanul ALFRED KER- 
TESZ (26 ani), vechi luptător 
de semifinale, reușește — în 
sfîrșit — să treacă un prag > 
foarte greu. în grupa sa nu/ 
s-au calificat Nacht și Suta.

Veteranul debutanților este 
bucureșteanul ION AS SOLO
MONOVICH (36 ani), jucător 
cu rezultate contradictorii. A 
cîștigat, în cariera sa destul 
de lungă, partide strălucite la 
maeștri celebri, a pierdut la 
iluștri necunoscuți. Este, pro
babil, cel mai... periculos din
tre toți participanții la finală.

Oricum, îi vom urmări cu 
mult interes. (V. CH.).

luni seara, cu prilejul ședinței 
Colegiului central.

• Buletinul nr. 3 al Comi
siei de organizare a campio
natelor europene de box (ti
nerei) precizează că la între
ceri pot participa pugiliști 
născuți între 8 noiembrie 
1949 și 8 noiembrie 1953. Pre- 
valîndu-se de această posi
bilitate, federația de specia
litate a decis ea boxerul Ion 
Gyorfi să ia parte la C.E.

• în zilele de 17 și 19 oc
tombrie selecționata de Juniori- 
tineret Voința va întîlni, la 
Brăila și la Galați, o echipă 
similară din Bulgaria.

• Duminică, de Ia ora 10, 
se va disputa ultima reuniune 
din cadrul campionatului Ca
pitalei, prilej cu care se vor 
decerna titlurile de campioni. 
Gala va avea loc la Casa de 
cultură a tineretului (sectorul 
4, sta'. Turturele).

românesc, echipa Avîntul 
Gheorghleni începe — după 
cum mărturisea antrenorul 
LADISLAU KARDA — cam
pionatul cu aspirații modes
te. Pregătirea pe gheață a 
fost destul de sumară (doar 
de la 1 octombrie) iar promo
varea cu curaj a unor ele
mente tinere (dar talentate) 
nu sînt de natură să asigu
re acestei formații un debut 
promițător. De altfel, extrem 
de lucid, antrenorul Karda 
apreciază că după primul tur 
echipa sa va ocupa Ultimul 
loc. După aceea însă... Ambi
ția și dorința de afirmare a 
întregii formații (vor conta 
serios în luptă și dorința de 
ahvita locul „fatal"— VI) s-ar 
putea materializa. Iată-i și 
pe ambițioșii jucători ai ora
șului unde se desfășoară o 
rodnică activitate hocheisti- 
că : Szabo, Gergely, Hoos 
(portari), Cherciu, Todor II, 
Lenart II, Todo» I, Gyorgy I, 
Varadi (fundași), Kemenessy 
II, Kemcuessy I, Gyorgy II, 
Farcaș, Szasz, Csiki, Lenart
I. Malnassi (atacanți). După 
cum se poate vedea, o echi
pă foarte,., .familială" 1

rug- 
actlvează

ani încoace în calen- 
asocdațiel sportive, prin- 
campionat la care par-

Cimentul Medgidia n-a putut 
face deplasarea la Bîrlad, în 
prisma etapă a campionatului.

Echipă cu tradiție în 
byui nostru, care 
de aproape 15 ani, Gimentul 
Medgidia s-a situat întotdea
una printre fruntașele divi
ziei B seria a Il-a, fiind pre
zentă și în calificarea pentru 
„A“. Așadar, nu-i vorba de o 
echipă oarecare.

• Consemnăm un eveni
ment deosebit: afilierea pri
mei secții de rugby aparținînd 
unui liceu de cultură gene
rală. Este vorba de Liceul 
„Aurel Vlaicu" din București. 
Sport cu mulți adepți în acest 
liceu, rugbyul este prezent de 
cîțiva 
darul 
tr-un 
ticipă 7 echipe. Cu sprijinul 
conducerii liceului (director, 
prof, Nicolae Ionescu) și al 
președintelui secției (prof. 
Ioan Dan), activitatea rugbys- 
tică de aici se diversifică con
tinuu, aproape la nivelul fie
cărei clase. Și un ultim amă
nunt : la Liceul „Aurel 
Vlaicu" au făcut primii pași 
în rugby Onuțiu, Miclescu, 
Simion, Zamfir, Baba, Doni- 
șan, Mihalache, astăzi Jucători 
divizionari și chiar sportivi 
de lot. Salutăm apariția aces
tui puternic nucleu rugbystic 
școlar, căruia îi dorim multe 
succese !

ciul în care vor încerca să-și 
valorifice calitățile două echi
pe cunoscute nu numai pe plan 
intern : UNIVERSITATEA
BUCUREȘTI și STEAUA.

Pozițiile lor în clasament le 
recomandă ca atare, tar com
ponența loturilor respective — 
în special la Steaua — ne face 
să nutrim speranța că partida 
va putea, de această dată, să 
fie numită derby-ul campio
natului. Studenții, care au în
ceput sezonul destul de ne
concludent, și-au revenit mai 
repede decît sperau chiar și 
suporterii lor și după citeva 
victorii consecutive (sint ne
învinși de 5 etape I) au pre
luat șefia clasamentului lntr-o 
notă de surprindere generală. 
Atunci, după etapa a Vl-a. s-a 
spus că apariția lor pe firma
mentul clasamentului va fi me
teorică. Dar, în ciuda acestor 
pesimiste (pentru el, firește..) 
previziuni, elevii antrenorului 
E. Trofin au prins gustul pri
mului loc pe care l-au men
ținut cu fermitate. Vor fi obli
gați Ia acest lucru sîmbătă 
după amiază ? Greu de presu
pus. Echipa are în Orban un 
portar care a făcut... minuni 
în ultimele etape, beneficiază 
de revenirea în formă a lui 
Bădău, un excelent — atunci 
cînd vrea — conducător de joc 
și, în plus, numără printre 
jucători citeva elemente bine

După naționalele de la Cîmpulung

/ DISPROPORȚII INTRE REZERVE Șl TITULARI
Partidele finale ale recentu

lui campionat național de oină, 
care s-a disputat in frumosul 
oraș Cimpulung Muscel, au scos 
în evidență jocul superior al 
echipelor din eșalonul secund, 
care s-au apropiat — spre de
osebire de edițiile anterioare — 
de nivelul formațiilor de prim 
rang. Astfel, Celuloza Călărași, 
Tricolorul Baia Mare, Viață 
nouă Olteni (Teleorman) au dat 
o puternică replică adversare
lor lor mai experimentate. Chiar 
și la Constructorul Galați, for
mație înființată anul acesta de 
către cunoscutul arbitru Ion 
Petre, s-a observat un salt ca
litativ înregistrat într-o scurtă 
perihadă de timp, de la faza 
de zonă pînă la finala de la 
Cîmpulung.

în schimb, evoluția principa
lelor candidate la tricourile de 
campioni a nemulțumit, fiind 
clar că ele traversează o peri
oadă de declin, pricinuită de 
absența unor titulari din gar
niturile standard, C. P. Bucu
rești, Dinamo Băneasa și Biru
ința Gherăești (Neamț) — cla
sate în această ordine in cam
pionat — n-au mai funcționat 
ca niște formații bine asam
blate. Acest fapt a putut fi 
mai bine observat la „bătaia" 
mingii, unde înlocuitorii jucă
torilor de bază au fost loviți

în preajma startului in divizia A

LOTURILE ECHIPELOR FEMININE
Sfîrșitui săptămînii aduce o 

nouă ediție a campionatelor na
ționale de volei, divizia A. Pre
zentăm astăzi cititorilor noștri 
loturile pe care echipele fe
minine le aliniază la start.

PENICILINA IAȘI : Aurelia 
Căunei, Ana Chirițescu, Floren
tina Itu, Viorica Bincheci, Ca
rolina Nan, Lucia Dobrescu, 
Marilena Cirțan, Ana Zabara, 
Mioara Stănculescu, Doina Do
brescu, Nadia Brumă. Antrenor 
Nicolae Roibescu.

DINAMO BUCUREȘTI : TĂa 
Iliescu, Helga Bogdan, Mariana 
Popescu, Alexandrina Constan- 
tlnescu, Elena Gheorghescu-No- 
vac, Margareta Șorban, Lucia 
Zeteș, Emilia Stoian, Marilena 
Lazăr, Doina Ioneci. Antrenor 
Gheorghe Constanlinescu-antre- 
nor emerit.

RAPID BUCUREȘTI : Euge
nia Rebac. Florica Tudora, Mar
ta Szekely, Mariana Baga, Con
stanța Bălășoiu, Leontina Ma- 
teș, Mioara Florescu, Marinela 
Olteanu, Petra Stoica, Iuliana 
Paul, Olimpia Ionașcu. Antre
nor Davila Plocon.

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA : Doina Vințan-Coste, Eca- 
terina Gere, Ioana Popescu, 
Maria Olaru. Doina Manea, Ro- 
dica Popa, Marina Dobîrtă, Ma
riana Wolf, Doina Puicon, Ma
ria Dobrogeanu, Brigitte Wolf, 
Doina Gheciov, Elena Țopa, 
Tamara Dobrovolschl, Adriana 
Popa. Antrenor prof. Dorin Ti
tani.

FARUL CONSTANȚA: Ada 
Anghel, Doina Biji, Aurelia 
Șchiopu, Viorica Lutsch, ^Cris
tina Nlță, Maria Matei, Angola 
Mojroianu, Alexandrina Focșa, 
Liliana Pașea. Marla Cojocaru, 
Ana Maria Moșneagu, Valerica
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UN PRIM TEST REUȘIT
Ca o săptămînă distanță 

de plecarea la Rovigo, lotul 
reprezentativ de rugby a 
susținut joi după-amiază, pe 
stadionul din șoseaua Olte
niței, un prim meci de veri
ficare la două buturi. Par
teneră i o combinată Con
structorul — Sportul studen
țesc plus... restul lotului. An
trenorii A. Teofilovici șl P. 
Cosmănescu au început jo
cul cu următorul „15“ i Dinu, 
Iorgulesou, Baciu — Șerban, 
Țuțuianu — Pop, Rășcanu, 
Fugigi — Mateescu, Giugiuc
— Braga, Nica, Dragomdres- 
cu, Teleașă — Durbac.

Rezultatul a fost favorabil 
lotului, cu 6—3 (3—3) ; rea
lizatori i Teleașă în min. 6
— o încercare pornită de la 
Braga, a cărui șarjă a an
gajat întreaga linie de trei- 
sferturl — și Mateescu, în 
min. 51 — un .drop“ din 
apropierea liniei de 22, res
pectiv Marinescu, prin trans
formarea unei lovituri 
pedeapsă în min. 23.

în linii mari, se poate a- 
precia ca reușit acest prim 
test al „tricolorilor”, ca un 
prilej de a asigura o mai 
bună legătură între compar
timente. Toți selecționabilii
— fără excepție — au ma
nifestat multă poftă de joc 
(ca și partenerii lor), evi- 
dențiindu-se prin mobilitate 
și fantezie. Singurul reproș 
ce l-am putea face jucăto
rilor din lot este acela că 
n-au căutat să evite aglo 

do

cunoscute : Chicidt, Volnea, Pa- 
raschiv, Costache II, Schuman. 
Ștef, Chircu. Un mănunchi de 
handbaliști cu certe < perspecti
ve (unii dintre ei) sau cu o 
mare experiență de joc (doar 
cîțiva).

De partea cealaltă, Steaua, 
campioana țării, formație care 
este în căutarea unei cadențe 
de joc și a unei omogenități în 
apărare — calități ce-i asigurau 
altădată renumele de mare e- 

»-chipă. în prezent, Steaua nu 
joacă slab. Dar, repetăm, nu 
mai are alura unul team invin
cibil, a cărui siguranță In joc 
să-i asigure depășirea comodă 
a momentelor dificile atît de 
frecvente în handbal. în a- 
ceastă situație, orice fisură 
devine periculoasă și victoriile 
se conturează greu. Iată de ce 
credem că sarcina Iul Gruia, 
Gațu, Goran, Birtolom, Speck, 
Marinescu, Coasă, Dincă nu este 
de loc ușoară in meciul de 
sîmbătă. Cu atît mal mult cu 
cît — cum Wne spunea chiar 
antrenorul acestei echipe Cor
nel Oțelea — Universitatea es
te o formație de elan, de fan
tezie.

Există, așadar, premise pen
tru un 
Acesta 
(și nu 
măcar 
are !

joc de mare spectacol, 
cu condiția ca jucătorii 
numai ei !) să-și lase, 
acum, nervii la vestl-

— t. a.

Astfel, 
și Gh. 
suplini

putut efectua

rezervelor a 
implicații. Oi-

cu destulă ușurință, 
dinamoviștil V. Forțu 
Prodan nu i-au putut 
cu succes pe I. Văduva și I. 
Boldu, care au sosit mai tîr- 
ziu la concurs. V. Tudoroancea 
și I. Gruianu, folosiți pe rînd 
de antrenorul emerit Al. Ra- 
failescu (C.P.B.) nu s-au ridi
cat la valoarea mărginașului 
V. Gălățeanu (accidentat). De 
asemenea, micuțul C. Zlătaru 
(Biruința) a fost un simplu fi
gurant pe postul care juca I. 
Mihoc, care n-a ' ' ‘ '
deplasarea.

Inferioritatea 
avut mai multe 
niștii mai slab pregătiți au fost 
utilizați, normal, pe culoarul 
de ducere, mai puțin solicitat 
in joc. Acest lucru a necesitat 
o mișcare pe posturi, care s-a 
repercutat'în randamentul scă
zut din reprizele la prindere.

Prin urmare, rezervele nu 
s-au integrat in jocul de an
samblu al echipelor respective, 
ceea ce denotă că instructorii 
și antrenorii nu acordă atenția 
Cuvenită pregătirii tuturor ju
cătorilor. Această lipsă do pre
ocupare pentru alcătuirea unui 
lot numeros de jucători, de 
forțe sensibil egale, n-a rămas 
fără urmări...

Tr. IOANIȚESCU

IonStoian. Antrenor. prof. 
Cristian.

MEDICINA BUCUREȘTI : E- 
lena Pandrea, Marcela Costea, 
Gabriela Popa, Eva Kleln, Car
men Bărbulescu, Ruxandra 
Drăgolici, Hripsine Ceamurian, 
Ștefania Oloianu, Venera Zaha- 
rescu, Loreta Sudacevschi. An
trenor prof. Nicolae Humă.

I.E.F.S. BUCUREȘTI : Car
men Marinescu, Cornelia Cirs- 
toiu, Margareta Vocllă, Marla 
Cengher, Marcela Pripi?, Mag
da Kovacs, Georgeta Gergeli, 
Renata Pop, Sabina Găman, E- 
lisabeta Nodea, Maria Lenard, 
Luxa Ghiță, Constanța Efrim. 
Antrenor prof. Gheorghe Moi
se,

COMBINATUL POLIGRAFIC 
BUCUREȘTI : Angela Ionescu, 
Irina Bădulescu, Anuța Călin, 
Ileana Dulău, Rodica Rădules
cu, Stela Totoreanu, Ecaterina 
Crăciun, Elena Covaci, Rodica 
Hălmăgeanu, Elena Florea, Lau
ra Cocuzel, Mariafia Dîngă. An
trenor prof. Eugen Scarlat.

CEAHLĂUL PIATRA 
NEAMȚ : Iulia Popa, Ana 
Gheorghe, Ana Zota, Ana Mă- 
nescu, Adriana Albiș, Tereza 
Viruzab, V. .oria, Andronic, Mi
oara Fenechiu, Luiza Moraru, 
Lela Pascal, Tatiana Pocasin, 
Ana Comaroni, Carmen Zahe- 
reanu, Elisabeta Asane.i. Elena 
Lupu, Antrenor prof. Constantin 
Hîncu.

C.S.M. SIBIU : Mariana Clo- 
țean, Mariana Duică, Marcela 
Motronea, Elena Oprița, Livia 
Pavel, Cristina Popa, Maria Să- 
mărghitan, Heidrun Schunn. Fe
licia Stanciu, Margareta Vasiu. 
Antrenor prof. Gh. Bodescu.

UNIVERSITATEA CLUJ : 
Rodica Marcu, Doina Mascșan, 

merările, ceea ce a deter" 
minat gîtuirea multor‘ ocării 
de finalizare.

în orice caz, testul de Ieri 
a confirmat utilitatea pre
zenței în lot a unor jucători 
ca Nica, Braga, Mateescu, 
Șerban, Țuțuianu, Dinu și 
Baoiu (de la echipa adversă 
Nlcolescu, Marinescu, Flo
reses și Iftimle).

Așteptăm ca viitorul meci 
test, de duminică, cu Stea
ua și Grivița Roșie, să o- 
fere prilejul de a consemna 
jooul lucid, constructiv al 
tuturor selecțlonabililor.

juniorilor români
La această nouă ediție, com

petiția bilaterală pe echipe din
tre reprezentativele de Juniori 
ale României șl Bulgariei — 
desfășurată la Gabrovo — a 
fost cîștigată, ca șl anul trecut, 
de români. Concursul s-a limi
tat la o singură etapă de mun
te (cu escaladarea în principal 
a vîrfulul Stolețov) și ea a 
demonstrat omogenitatea for
mației române (antrenor dr. Ion 
Dorgo, Tg. Mureș). Juniorii 
noștri au ocupat locurile : II — 
N. Gavrilă, III — T. Drăgan, 
IV—V. Budea, VI — Cr. Camer, 
VII—V. Hota, VIII—P. Dolo
fan, X — V. Pascale și XI—C. 
Hîrjescu.

„Omniumul revanșei"
Printre ultimele reuniuni pro

gramate pe velodrom s-a în
scris și tradiționalul concurs 
revanșă a unor probe din ca
drul finalelor campionatelor na
ționale. Acum, am asistat la 
un omnium redus, alcătuit din- 
tr-o probă cu adițiune de punc
te și alta de eliminare. în pri
ma. tranșată în două manșe, 
victoriile au revenit lui M. Io- 
niță (25 p — un tur avans) și 
M. Ferfelea (19 p). La elimi
nare s-a impus Gh. Tudor 
(Steaua), care a clștlgat cu 
un tur avans față de ceilalți 
adversari. în clasamentul ge
neral al celor -două probe, pe 
primul loc s-a situat Marin 
Ionlță (Dinamo) 7 p, urmat lâ 
diferențe minime de Marin Fer
felea (Steaua) 8 p și FI. Ne- 
goescu (Steaua) *9 p.

bogată 
Brăilei" 
și-au disputat 
lungul a tfel

Participare
la „Cupa 

de cicliști40 < _ 
întlietatea de-a 
„reprize" In cadrul popularei 
Întreceri „Cupa Brăila". După 
disputarea cursei de 70 km — 
cîștigată de N. Gavrilă — și a 
unui contratimp individual (loc. 
I C. Hîrjescu), a avut loc ul
tima etapă — circuit în orașul 
Brăila, insumînd 39 km. Cea 
din urmă confruntare a fost 
aprigă (41,8 Km/h). Primul a 
trecut linia de sosire Cristian 
Camer (55:52), Iar la o secun
dă i-a urmat Vasile Budea. P» 
locul al IlI-lea s-a situat Ion 
Gavrilă (56:07), în fruntea u- 
nui pluton de 10 alergători. 
Iată și fruntașii clasamentelor 
generale : individual — 1. Cr. 
Camer (Brăila I) 3 h 15:12, 2. 
C. Hîrjescu (Brăila I) 3 h 15:19,
3. V. Budea (Dezrobirea Bra
șov) 3 h 15:25. Echipe : 1. Bră
ila I 9 h 47:09, 2. Dezrobirea 
Brașov 9 h 50:44, 3. Steaua— 
Olimpia 9 h 51:32,

Start In sezonul de clclocros
Ca de obicei, ultimul act al 

sezonului îl va constitui ciclo- 
crosul. începutul îl va face 
concursul programat duminică, 
de la ora 9, la stadionul Voin
ța. Urmează : 
Steaua", 1. XI. 
sportive nr. 2“, 
Olimpia", 15.XI 
tul Capitalei”, 22.XI : Finala 
campionatului național și 29.XI: 
„Cupa 13 Decembrie".

„Cupa25.X.
„Cupa școlii 

8.XI. : „Cupa 
: „Camplona- 
22.XI : '

STEAUA — ClȘTIGĂTDARE 
A „CUPEI DE TOAMNĂ"

Finala „Cupei de toamnă", 
competiție organizată de co
misia de baschet a munici
piului București pentru echi
pele din Capitală, s-a înche
iat cu victoria formației Stea
ua care, în partida decisivă, 
a dispus de Dinamo cu 92— 
85 (35—30). întrecerea a con
stituit o bună verificare a 
celor două echipe care se a- 
flă în preajma întîlnirilor 
din cadrul „C.C.E." și „Cupei 
cupelor". Cei mai buni jucă
tori : Pașca, Savu, Dimancea 
de la Steaua, respectiv Albu.

F. SIMION — coresp.

Dorica Meseșan, Ileana Tabără, 
Ana Dan, Rodica Scurai, Ligla 
Opreanu, Doina Ciccu, Emilia 
Moga, Georgeta Sorici, Elisa
beta Keller, Violeta Roșu, Flo
rica Pătlăgică. Antrenor prof. 
Ion Cebuc.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: 
Elena Albu, Steliana Amărăș- 
teanu, Cornelia Runescu, Con
stanța Burlacu, Margareta Le- 
pădatu. Sorina Marinescu, Fe
licia Paraschivescu, Eugenia 
Purdea, Timotelia Zamfir, E- 
lena Rusu, Maria Costea. Lu
cia Iureș, Paula Banghianov. 
Antrenor prof. Paraschiv Man
tea.

DE LA LE A.B.S.
Pentru meciul de fotbal 

Steaua — Politehnica, din 
cadrul celei de a 7-a etape a 
campionatului categoriei A, 
care va avea loc mîtne pe 
stadionul 23 August, biletele 
de intrare s-au pus în vin- 
zare la casele din str. Hale- 
lw nr. 5, agenția Loto-Prono- 
sport din calea Victoriei nr. 
2, precum și la casele de la 
stadioanele Ciulești, Dinamo, 
Republicii și 23 August.

’Ir
Pentru spectacolul demon

strativ de patinaj artistic care 
va avea Ioc sub cupola pati
noarului acoperit 23 August 
în zilele de 17—-18 octombrie 
a.c., biletele de intrare s-au 
pus în vînzare la casa de la 
biroul de informații CNEFS 
din str. Vaslle Conta nr. 16, 
Ia agenția Loto Pronosport 
din calea Victorie’ nr. 2, pre
cum și la casa patinoarului 
acoperit 23 Augusts care este 
deschisă între 8—20.
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Pe cînd reintrarea 7

— Cum

25 octombrie, 
Constanța, cu

Pe 
la

— Cred că 
în meciul de 
Farul.

ta s-a 
partea 

Iar Săt- 
II ajuți

L-am întîlnlt luni după-a- 
mlază.

cînd întrecerea nr. 1 a tării 
șl-a derulat, iată, o cincime 
din numărul total al partide
lor 7

trecut modul cu Finlanda, iar mîine se reia campionatul diviziei A, competiția cea 
‘! să ne pregătească tricolorii 

noiembrie.

Așadar, divizia A reintră In 
drepturi. Ce ne-au arătat. însă, 
cele șase etape consumate 
pînă acum 7 Ce concluzii ne 
sint permise, la ora această,

N-AM S-O POT UITA TOATĂ VIAȚA"!

DUPĂ 6 ETAPE...
A trecui meciul cu j-'initinua, isir miiiio so caiiipioiiai

mai importantă a foibalului nostru, menită, printre altele 
pentru următorul lor joc oîi cial, cu Tara Galilor, la 11

Un nou duel U.T.A.-Dinamo București ?

Avînd cinci „provinciale" în 
fruntea plutonului (după eta
pa a IV-a) și trei (după e- 
tapa a V-a). clasamentul s-a 
mai restructurat în duminica 
următoare, oferindu-ne un li
der bucureștean, în persoana 
echipei Dinamo, pornită tare 
din start, dar stopată vremel
nic din cursă în etapele III si 
IV, cînd a pierdut puncte Ia 
Politehnica Iași și Progresul. 
IRevenindu-și la timp, princi
pala furnizoare de elemente 
pentru formația reprezentati
vă, Dinamo București a recu
perat și a trecut apoi la con
ducere. talonată de U.T.A., 
campioană „en-titre“ și... exe
cutanta lui Feijenoord. Poli
tehnica Iași — în frumos pro
gres fată de ediția precedentă 
— și Universitatea Craiova, o 
echipă mai mereu prezentă 
în... fată cînd 'este vorba de 
campionat, dar cu o compor
tare submediocră cînd ne re
prezintă peste hotare (vezi e- 
volutia ei în Campionatul bal
canic. ca și în actuala ediție 
a Cupei europene a tîrguri- 
lor).

Vom urmări. așadar. în 
perspectiva luptei pentru titlul 
national, un duel U.T.A.—Di
namo. cum ne-a mai oferit 
de altfel, campionatul ediției 
1968—1969? Este posibil, dată 
fiind valoarea și capacitatea 
de luptă a acestor două echi
pe. dar, totuși dificil de sta
bilit de pe acum. cînd. __
cum spuneam, competiția și-a 
epuizat doar o cincime din 
meciuri si cînd alte preten
dente autorizate, ca Rapid si 
Steaua, nu sînt prea departe 
de lider.

ața

15 goluri in 48 de partide

Unde nu-i prea devreme să 
discutăm ceva mai pe larg 
este la capitolul EFICACITA
TE, o problemă-cheie a jocu
lui. mereu dezbătută, dar de
seori punctată cu opinii con
tradictorii. Să vedem mal în- 
tîi ce ne spune campionatul 
nostru după șase etape sub 
aspect cifric : 16 goluri (tn 
etapa I), 17 (et. a Il-a). 20 (et. 
a IlI-a), 21 (et. a IV-a), 23 
(et. a V-a). și 18 (et. a Vl-a)
— în total 115 goluri realizate 
de cele 16 echipe, în 48 de 
partide, șl o medie de 2,36 pe 
etapă.

E mult ? E puțin 7
Cunoscînd unele clasamente 

Ia temă — cu Luxemburgul pe 
poziția I. tară cu media de 
goluri cea mai mare din Eu
ropa. și cu Italia si R. F. a 
Germaniei pe ultimele locuri
— nu vom cădea și noi în 
greșeala acelora care apre
ciază calitatea unul soccer nu
mai în 
lurilor 
pionat. 
goluri, 
spectaculos' 
omifînd 
poate 
dacă

funcție de numărul go- 
înscrise

„S-au
asta e

într-un cam- 
înscris multe 

important și- 
spun aceștia, 
medie de 2,39că o

fl caracterizată ca bună, 
întrecerea este „tare".

Ce mai trebuie făcut ?

sau fără Nelu Nunweil-Cu
Ier, cu sau fără Dembrovschi. 
desigur ambii piese de preț, nu 
putem ajunge Ia echipe com
plete, echilibrate, cu forță de 
joc și în ultimă analiză, nici la 
eficacitatea dorită, dacă ele nu 
folosesc o organizare și o miș
care corespunzătoare în teren,

Se reia campionatul

PREGĂTIRI ASIDUE
ÎN DIVIZIA A

Intrerupt pentru o scurtă pe
rioadă în vederea jocului cu 
Finlanda, campionatul diviziei 
A se reia cu jocurile etapei 
a Vil-a. Prezent! la pregătirile

DINAMO BACĂU A JUCAT CU DIVIZIONARA B 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ

Echipa Dinamo Bacău a sus
ținut miercuri un amical cu 
Ceahlăul P. Neamț, formație 
care adivează în campionatul 
diviziei secunde. In acest joc, 
dștigat de fotbaliștii băcăuani 
cu 6—3, antrenorul Valeriu 
Neagu a încercat trei cupluri

UNIVERSITATEA CRAIOVA
3—0

Conștient! de dificultatea me
ciului cu Rapid, la București, 
studenții craioveni s-au an
trenat zilnic. în cursul acestei 
săptămîni. sub conducerea lui 
Stefan Coidum și Gheorghe 
Nuțescu. Joi. Universitatea Cra-

PETROLUL A EVOLUAT LA MIJA
Tn vederea jocului cu Farul 

Constanta. Petrolul a susținut 
miercuri la Mija in compania 
echipei locale Metalul un joc 
cu caracter de verificare și

JOC-ȘCOALA LA PROGRESUL
Miercuri, pe stadionul din 

str. dr. Staicovici, echipa Pro
gresul a susținut un loe-școală, 
avînd ca sparing partener for
mația de divizia C, Mașini u- 
nelte București. Cu acest pri
lej, antrenorii V. Stănculescu 
și A. Car''aș au folosit Întreg 
lotci de jucători.

Treclnd, tot fugar, deocam
dată, la cealaltă zonă a clasa
mentului. sâ reținem prezenta 
„feroviarelor" din Cluj și Timi- 
mișoara pe ultimele două 
locuri (un fapt previzibil) și 
a echipelor Jiul și Dinamo Ba
cău pe locurile XII și XIII, 
ambele, altădată, fruntașe.

știm, și echipele au o vîrstă. 
Ne-au demonstrat-o. de-a lun
gul anilor. Real Madrid, In- 
ternazionale, A.C. Milan, An- 
derlecht. Manchester United și 
Benfica, ca să ne folosim doar 
de exemplele cele mai eloc
vente. Nu-i. însă, cazul cu Ji
ul și Dinamo Bacău, care n-au 
nici loturi „bătrîne" și nici 
n-au trecut, ani în șir. prin 
încercări fizice și psihice de 
natură să le epuizeze înainte 
de termen. Si. dacă în situ
ația Jiului ar putea intra în 
discuție problema schimbării 
de antrenori și deci a unei 
(deocamdată) neadaptări reci
proce. între antrenor și jucă
tori, în cazul echipei Dinamo 
Bacău lucrurile se schimbă, 
chiar dacă susnumita forma
ție activează încă fără „vioara 
I", Emerich Dembrovschi. 
Pentru că. lată, elevii antre
norului Valeriu Neagu sînt 
Irezistibili la domiciliu (nici 
o înfrîngere, golaveraj 8—0), 
plerzînd totul la scor (gol
averaj 4—10) cînd evoluează 
„afară".

Firește. «I în cazul forma
țiilor aflate acum în situație 
critică. timpul nu e trecut, 
ele puțind să înregistreze a- 
mellorări în clasament, dacă 
vor demonstra schimbări și in 
comportament.

CU 
în 

după 
a șase etape de 
Căci, iată, lidera 

Dinamo

dacă echipele se apără „ca 
la carte" ț poate fi. însă, cali
ficată ■ cu „nesatisfăcător", în 
situația în care lucrurile stau 
invers.

De pe această poziție, pri
vind problema eficacității si 
cunoscînd realitățile fotbalului 
nostru (ale cărui prime succe
se Internaționale, la nivelul 
unor echipe de club, precum 
și acela al reprezentativelor, 
trebuie consolidate în timp), 
vom nota, deocamdată, 
INSUFICIENT realizările 
materie de eficacitate 
consumarea 
campionat. . .
clasamentului. Dinamo Bucu
rești. nu și-a pus încă la punct 
apărarea, primind doar cu un 
gol mai puțin decît a încasat 
C.F.R. Timișoara (I) și ape- 
lînd, acum, pentru a o întări, 
la serviciile unui fost jucător, 
l-am numit pe Nelu Nunwei- 
Uer, tn vîrstă de 35 de ani, 
plecat cam de mult de la e- 
chipă. de asemenea. Rapid, o 
formație cu veleități, mar
chează doar 3 goluri în 6 eta
pe. Dar cu exemple de felul 
acesta — grăitoare în privința 
potențialului real — am 
continua...

putea

și de
Ia ca- 

jocultii, 
în te- 

aproape 
divizio-

în ambele faze, de atac 
apărare. Unele progrese 
pitolul organizarea 
dispunerea jucătorilor 
ren sînt vizibile la 
toate echipele noastre 
nare. Mai toate formațiile la 

"filtre ne referim utilizează un 
mijlocaș defensiv în fața apă-

efectuate de către divizionare 
în cursul acestei săptămîni, 
corespondenții noștri ne-au 
furnizat telefonic unele amă
nunte.

de înaintași centrali: Ruglu- 
bei—Daniel Ene, Pană—D. Ene 
și Pană—Băluță. Punctele În
vingătorilor au fost Înscrise de 
Pană (2), Rugiubei, Daniel E- 
ne, Vătafu și Zaharia (de la 
Ceahlăul, autogol).
Iile Ianeu-coresp. principal

— PROGRESUL CORABIA
(2-0)

iova a susținut un joc amical 
cu Progresul Corabia pe care 
a intrccut-o cu 3—0 (2—0). Cele 
trei goluri ale divizionarilor A 
au fost înscrise de Martihovici 
(2) și Donose
St. Gurgui-coresp. principal

omogenizare. Ploieștenii au în
vins cu scorul de 3—0 prin 
punctele înscrise de Dincută 
(2) șl Grozea.
A. Vlăsceanu-coresp. principal

Ieri, echipa Progresul urma 
să susțină un med amical 1» 
compania divizionarei B, Me
talul Tîrgoviște, dar jocul n-a 
mal avut loc deoarece fotbaliș
tii t.îrgovișteni u-au mai putut 
efectua deplasarea.

„ A. Păpădie 

răril imediate (prevăzută cu 
un „libero" fix sau alternativ), 
mai toate echipele își susțin 
ofensiva cu jucători din liniile 
dinapoi, mai ales atunci cînd 
evoluează „acasă". Foarte pu
ține, și nici acestea în mod 
constant, desfășoară. însă, un 
joc bine gîndit, variat, prin 
folosirea rațională a întregului 
spațiu de joc. In toate timpu
rile. dar mai ales azi. în e- 
poca apărărilor aglomerate, 
jocul pe aripi a constituit o 
cerință. Cu toate acestea, ne- 
învătînd din concluziile evi
dente ale lui El Mundial, ma
rea majoritate a echipelor 
noastre desconsideră zonele la
terale ale terenului, prezen- 
tind „formule" fără aripi de 
meserie și nici false, manifes
tând predilecție pentru jocul 
înghesuit pe centru, cu mingi 
centrate înalt, de cele mai 
multe ori sortite eșecului din 
cauza însemnatei doze de ha-

Dispută egală pentru balon
deanu în partida

zard pe care o conține o ase
menea manieră. Sînt erori tac
tice evidente, săvîrșite nu o 
dată de formațiile noastre 
Dinamo București (în jocul cu 
Progresul), U.T.A. (cu Steaua), 
Politehnica Iași (cu Rapid), 
Petrolul (cu Rapid) ș.a.

Deși evidente, aceste gre-

Cu și fârâ.., motiv

Am consultat cu atenție for
mulele de echipă utilizate de 
cele 16 divizionare A pe par
cursul celor sase etape : destul 
de „pestrițe". în general, si pe 
compartimente si pe ansam
bluri. și cu... motiv și fără. De
sigur, jucătorul Boiin. de la 
C.F.R. Timișoara, mai înainte 
de a deveni titular a fost o 
rezervă. Este de înțeles. Ce 
să zicem, însă, despre morii fi; 
cările intervenite în formații 
etapă de etapă 7 Rapidul, de 
pildă, a jucat un singur meci 
păstrînd 90 de minute aceeași 
formulă în linia de atac. Pe
trolul schimbă foarte des al
cătuirea compartimentelor de 
mijloc șl de atac, la fel Dina
mo București și Farul. „Sînt 
necesare asemenea schimbări 
sau permutări dc jucători din- 
tr-o linie în alta pînă ce se 
conturează o formulă stabilă"
— ni s-ar putea replica. Da, 
de acord — răspundem și noi
— dar și asta numai pentru 

MĂSURI PENTRU
Poate că mai mult și mai constant decît aplauzele sau 

apostrofările spectatorilor din tribune în timpul Jocului, 
scrisorile cititorilor indică interesul iubitorilor fotbalului 
față de evoluția tinerilor jucători.

SALUTĂM APĂRAREA PRINCIPIILOR
ȘTEFAN IONESCU din Plo- de prim ordin pe agenda fot- 

iești își manifestă surprinde
rea pentru scoaterea discipli- presupune însă eludarea unor 
nară d'in lotul de tineret a ju
cătorului Both. Dînsul este de . nează buna desfășurare a fot- 
părere că antrenorii Gh. Ola 
si N. Tătaru, propunînd și 
sancționarea acestuia de către 
F.R.F.. vor să slăbească capa- 
cit '-‘>a echipei Dinamo Bucu
re.» , în preajma meciului cu 
F.C. Liverpool : „Vrea cineva 
cu tot dinadinsul ca echipa 
Dinamo să fie înfrîntă la scor 
de către F.C. Liverpool". Apoi, 
cititorul nostru extinde sfera 
discuției : „Cînd Dinamo a 
vrut să-l legitimeze pe juniorul 
Sandu Gabriel nu ați dat nici 
un. sprijin... Dv, presa, trebuie 
să sprijiniți mai mult și să 
faceți să înțeleagă pe acel oa
meni egoiști de Ia echipele de 
categorie inferioară că este pus 
în Joc prestigiul fotbalului 
nostru".

Evident că reprezentarea 
prestigioasă a echipelor româ
nești în competiții oficiale tre
buie să constituie un aspect

___________________________________________________________

șeii, depistate și criticate de 
tehnicienii federației de spe
cialitate, persistă în jocul di
vizionarelor A, „contribuind" 
și ele, desigur, la majorarea 
procentului de Ineficacitate.

Și echipele noastre. spu
neam, folosesc de mult timp 
jocul cu „il libero". Dar cum 7 
in mod defectuos, punîndu-1 
să măture în spatele liniei de 
fundași, îndeosebi la partidele 
disputate în deplasare, cu sar
cini mai mult defensive, deși 
„noțiunea" a evoluat, căpătînd 
.în ultima vreme un sens mai 
complet. Tehnicienii noștri au 
avut prilejul (la fata locului 
sau prin intermediul micului 
ecran) să-I vadă pe acest „li
bero" în noua sa versiune, de 
pildă în jocurile susținute în 
Mexic de R.F.
Ei bine, acest „libero", 
s-a numit Schultz, fie 
chemat Schnellinger, a 
fiecare dată umărul la 
rea zidului defensiv, 
momentul în care echipa s-a 
aflat în posesia mingii, rolul 
Iui a căpătat subit noi 

a Germaniei, 
fie că 
că s-a 
pus de 
întări- 

dar în

între Radu Nunweiller și Bel- 
Dinamo-Progresul

lențe : a „urcat" odată cu echi
pa în atac, devenind. în func
ție de necesitățile fazei, om 
de mijlocul terenului și chiar 
înaintaș. Să mai reamintim 
că acest „libero", atît el cît 
și alți coechipieri, de meserie 
apărători, au înscris nu o dată 
și goluri ?

cîteva etape trei-patru. să 
zicem, nu pînă la nesfîrșit și 
oricum cu implicații asupra o- 
mogenității echipei și, în ulti
mă analiză, asupra eficacității 
ansamblului.

★

Probleme... Probleme... Ac
tualmente funcționează. după 
cum se vede, cu bune rezul
tate colaborarea corpului de 
tehnicieni federali cu antreno
rii unora din formațiile noas
tre de divizia A. mai precis a- 
celea care ne reprezintă. în 
momentul de fată, în cupele 
europene. Periodic, specialiștii 
federației de specialitate și-ar 
putea extinde raza de acțiune 
și pe la celelalte echipe, tn 
așa fel îneît. cu timpul, toate 
divizionarele A să se bucure 
de realele beneficii ale colabo
rării. Ar fi indicat, ar fi de 
dorit..

G. NICOLAESCU

balului nostru. Aceasta nu 

principii care, a'e fapt, guver-

balului nostru. Interlocutorul 
amintit propune însă, după 
cîte am înțeles, să se treacă 
cu ușurință peste abaterile 
disciplinare (Both s-a prezentat 
la lot cu o mare și nemotivată 
întîrziere), peste stipulațiile 
regulamentului de transferări 
(juniorul Sandu Gabriel de la 
Metalul București este un pro
dus al acestui club, crescut aci 
de la vîrsta copilăriei șt, în 
consecință, mai are anumite 
obligații față de cei care l-au 
învățat fotbalul și l-au lansat) 
Și pentru că orice „start furat" 
se va repercuta negativ, mai 
devreme sau mai tîrziu, pe 
parcursul ea.ierei de perfor
mer, subscriem integral in
transigenței șl principialității 
dovedite în cazurile celor doi 
tineri Jucători. Și sîntem con
vinși că la fel gîndește și clu
bul Dinamo București.

— Mai rămin în București 
pentru cel puțin o săptămînă 
— mi-a spus E. Dembovschi. 
Aici mă voi antrena zilnic, 
împreună cu fotbaliștii de la 
Dinamo, sub supravegherea 
doctorului Dumitru Tomescu.

apreciezi partida 
cu Finlanda 7

— Echipa noastră a jucat 
bine, dar îi imput faptul că 
nu a forțat după 2—0. Aveam 
ocazia să înscriem o porție de 
goluri mai consistentă.

— Dintre jucători cine 
ți-a plăcut mai mult ?

— Dumitru. Antrenorii i-au 
încredințat rapidistului o sumă 
de sarcini tactice, pe care le-a 
îndeplinit șl depășit, zic eu, cu 
brio.

Fotbalul gală țean
poate ieși din impas

indicîndu-se, 
ce trebuie ur- 
fi depășită pe- 
Dar, lucrurile

Și în această toamnă ama
torii de fotbal din Galați au 
avut decepții. După consu
marea a nouă etape din ac
tuala ediție, cele două divi
zionare B. Politehnica și Oțe
lul, au acumulat doar 4 și, 
respectiv 8 puncte. Repre
zentanta studenților deține 
lanterna roșie, iar oțelarii o- 
cupă locul 10.

Mediocritatea în care plu
tește fotbalul gălățean a mal 
făcut obiectul unei dezbateri 
în coloanele ziarului nostru, 
în urmă cu cîteva luni, re
dacția a publicat o amplă 
discuție pe această temă. Au 
fost arătate atunci cauzele a- 
cestei situații, 
totodată, căile 
mate pentru a 
rioada critică, 
nu s-au schimbat.

Zilele trecute, am avut o 
nouă discuție cu factori de 
răspundere ai fotbalului din 
Galați și, în mod deosebit, 
eu antrenorii Politehnicii și 
Oțelului, 
cutorilor 
lucruri 
TRECE 
CU TOATE CA SÎNT CON
DIȚII ÎN CE PRIVEȘTE SE
LECȚIA. FORMAREA ȘI 
PREGĂTIREA ECHIPELOR : 
CA SITUATTA ACTUALA A 
FOST DETERMINATA DE 
FUGA DUP A REZULTATE 
IMEDIATE ÎN CARE SCOP 
S-A RECURS LA IMPORTUL 
DE JUCĂTORI. ABANDO- 
NÎNDU-SE ASTFEL MUNCA 
DE PERSPECTIVA. DE RI
DICARE A UNOR CADRE 
PROPRII, ATAȘATE DE E- 
CHIPA. DE ORAȘUL LOR. 
S-a exprimat și părerea că, 
în prezent, există disensiuni 
între conducerile celor două 
cluburi și chiar încercări de 
creare a unor greutăți de 
către o conducere celeilalte.

Dar, majoritatea celor so
licitați să contribuie la sta-

Majoritatea interlo- 
noștrl au. reamintit 
arhicunoscute: SE 
PRINTR-O CRIZA,

„TROFEUL PETSCnOWSOII"
SUB CHEIE?

luni, 
al or- 
a pri- 
Petro-

Spectatorii din Valea Jiu
lui au trăit momente de 
bucurie și satisfacție, în ur
mă cu aproape două 
cînd un reprezentant 
ganelor sportive locale 
mit. pe stadionul din 
șani, în cadrul unei festivi
tăți, „Trofeul Petschowschi" 
cucerit de publicul din acest 
oraș în campionatul trecut.

Spectatorii ar fi dorit, fi
rește, să vadă trofeul expus 
într-o vitrină, fie la sediul

ET COMP....
ȘTEFAN BALAN (Galați), 

recomandîndu-se un nelipsit 
spectator al jocului de fotbal, 
se referă în scrisoarea sa la 
derbyul local al diviziei C 
dintre Dacia și S.U.T. i „Vreau 
să vă arăt că Ia acest joc am 
văzut de toate, numai fotbal 
nu : durități de ambele părți, 
înjurături între jucători, lo
vituri reciproce, gesturi ne
sportive și foarte multe pro
teste Ia deciziile arbitrului. 
Ce să mai vorbim despre an
trenori, cînd Ion Moțoc 
(S.U.T.) joacă și el, în loc să 
lase pe alții, mai tineri și de 
perspectivă ? Iar Ia Dacia, ce 
exemplu mai poate da antre
norul echipei, Tudorache, care 
la terminarea jocului intră în 
teren și ia pe arbitru de gît, 
cerîndu-i socoteală în văzul 
jucătorilor și al publicului 
spectator ?“

La rfndurile pe deplin în
dreptățite ale cititorului nos
tru adăugăm doar că ‘ rapor
tul său, arbitrul Tomiță Poda- 
ru (Brăila) — care amintește 
doar de intervenția antrenoru
lui Tudorache — menționează 
lapidar! „Nu a fost cazul de 
sancț'uni" !

Noi credem că da.
Paul SLAVESCU

— Dacă ne permlți un 
compliment, lipsa 
făcut simțită pe 
dreaptă a atacului, 
măreanu, pe care 
în fazele de apărare, a acu
zat — se zice — primul ab
sența. ..

— .. .Vă rog să nu exage
rați I Neagu și Tătaru, înlocui
torii mei, sînt „centri" prin vo
cație și obișnuință. Dacă sînt 
lipiți de tușă, cu misiunea 
principală de a centra, ei nu 
mai dau randamentul normal. 
Cred că Domide, un jucător 
care „cutreieră" tot spațiul de 
joc, ar fi făcut ca absența mea 
să treacă mai puțin observată.

— Apreciindu-țl modes
tia, te-am ruga să mărturi
sești cititorilor cum ai pri
mit vestea că în Mexic — 
pe autostrada ce duce spre 
stadionul Azteca — îți va 
fi ridicată o statuie ?

— Am primit vestea pe... 
patul spitalului, unde mă 
aflam internat după acciden
tul de automobil suferit. Prin
tre bandaje, am citit, cu emo-

bilirea adevărului, au ocolit 
sau nu au dorit să spună 
tuturor lucrurilor pe nu
me. Situația precară în 
care se află Politeh
nica se datorește în prin
cipal rabatului făcut exigen
ței de-a lungul perioadei pre
gătitoare și, în continuare, în 
cea competițională. Numărul 
antrenamentelor a scăzut, 
iar intesitatea a fost redusă. 
Ca urmare, formația studen
țească nu era capabilă de un 
efort susținut mal mult de o 
repriză, deficiențele tehnice 
ale jucătorilor au persistat, 
iar la unii s-au accentuat, 
tactica de joc purtînd mai 
degrabă amprenta întâmplării. 
Antrenorul V. Stancu, care 
preluase conducerea tehnică 
spre sfîrșitul campionatului 
trecut, s-a dovedit lipsit de 
experiență. Pe de altă parte, 
el n-a fost nici ajutat înde
ajuns. Normal, eșecurile n-au 
întârziat să apară și prima 
măsură luată de conducerea 
clubului a fost aceea de 
schimbare a antrenorului V. 
Stancu. Săptămînă trecută, 
funcția de antrenor principal 
a preluat-o prof. Alexandru 
Miron, un priceput tehnician 
și pedagog. El a restructurat 
întregul program de pregătire 
a echipei. Avînd sprijinul bi
roului secției de fotbal el a 
putut rezolva aceste probleme 
legate de viața echipei.

Care e situația la Oțelul ? 
Echipa a avut planuri mari 
la începutul campionatului șl 
nu se poate spune că condi
țiile de pregătire ce au exis
tat aici n-au venit în spri
jinul acestor dorinți. JUCĂ
TORII NU SE POT PLÎNGE 
DE NIMIC, nici de lipsa u- 
nui teren de antrenament, 
nici de competența și seri
ozitatea antrenorului lor, Du
mitru Oprea. Atunci ? ECHI-

clubului, fie în.t.r-un alt loc, 
bine ales, din oraș, de pildă, 
în holul Casei de Cultură. 
Dar, de-atunci, Cupa este 
păstrată, probabil, „sub che
ie", într-un seif al C.M.E.F.S. 
Și nu e logic, iar propagan
distic cu atît mai puțin !

Trofeul ar trebui să stea 
„la vedere" pentru a reamin
ti spectatorilor din Petroșani 
frumoasa performantă pe 
care au realizat-o, fiind și 
un îndemn la o reeditare a 
ei, printr-o comportare la a- 
celași nivel de sportivitate în 
tribunele stadionului la me
ciurile de fotbal.

Așteptăm deci ca „Trofeul 
Petschowschi" să fie scos la 
lumină !

ft- KONYCSKA 
corespondent

Concursul suplimentar Pronosport 
din 21 octombrie 1970

Depunerea buletinelor pen
tru concursul suplimentar 
Pronosport din 21 octombrie 
a.c. care cuprinde meciuri 
din competițiile continenta
le „Cupa campionilor euro
peni", „Cupa Cupelor" șl 
„Cupa Europeană a Tîrguri- 
lor“ se face pînă marți 20 
octombrie 1970. In acest scop, 
publicăm din nou progra
mul pentru a vă putea fixa 
pronosticurile : I : Steaua
roșie Belgrad — U.T. Arad ; 
It : P.V.S. Eindhoven — 
Steaua București; III : F.C. 
Liverpool — Dinamo Bucu
rești ; IV : Cagliari — Atle
tico Madrid ; V : Standard 
Liege — Legia Varșovia; 
VI : Panathinaikos Atena — 
Slovan Bratislava ; VII : Cari 
Zelss Jena (R.D.G.) — Spor
ting Lisabona ; VIII: Ajax 
Amsterdam — F.C. Basel; 
IX : Gbstepe Izmir — Gor- 
nik Zabrze; X : Benfica Li
sabona — Vorwărts Berlin 
(R.D.G.) ; XI : F.C. Barcelona 
— Juventus : XII: Dinamo 
Zagreb — Hamburger S.V.

ție, țtirea transmisă de agen
țiile internaționale de presă. 
Poate n-o să mă credeți, dar 
imediat m-am gîndit la marea 
ocazie de gol pe care am ra
tat-o, la Guadalajara, în pri
mele minute ale meciului cu 
Anglia. Ratarea asta n-am s-o , 
pot uita toată viața! l.a 1—0, 
alta ar ți fost, desigur, soarta 
meciului și, implicit, a echipei 
noastre...

Dumitru VIȘAN

PA N-A REUȘIT ÎNCĂ SA 
DEPĂȘEASCĂ CLIMATUL 
DE NEÎNCREDERE ÎN FOR
ȚELE EI. creat de primele 
eșecuri și mai ales de insuc
cesul din meciul cu A.S.A. 
Tg. Mureș, în care fotbaliștii 
de la Oțelul conduseseră la 
pauză cu 2—0 și păreau în
vingători. Infrîngerea, neaș
teptată și nedreaptă, care a 
urmat, a constituit un șoc 
puternic. Ea a deschis calea 
spre alte eșecuri. Antrenorul 
Oțelului se plînge, însă, și de 
arbitrajele din deplasare, 
care l-au defavorizat net, ața 
cum s-a întîmplat duminica 
trecută la Piatra Neamț.

Oțelul este decis să n.u aș
tepte sfîrșitul campionatului 
cu brațele încrucișate. între
gul lot se pregătește asiduu, 
fiecare antrenament desfășu- 
rîndu-se în condiții bune.

Măsurile luate în ultimul 
timp, începînd eu organizarea 
de competiții permanente 
pentru copii și juniori și ter- 
minînd cu conducerea mal 
competentă a procesului de 
instruire a divizionarelor B, 
ne duc la concluzia că lucru
rile sînt gata să intre pe fă
gașul firesc.

P. VINTILA 
T. SIRIOPOL

11'constantei"
înaintea disputării partide

lor din etapa a VII-a, clasa
mentul „constanța echipelor" 
(care, reamintim, se întoc
mește totalizând cele mai 
bune 11 note) se prezintă 
astfel : 1. POLITEHNICA
IAȘI, 495 p (STOICESCU 52),
2. Farul 466 p (Badea 45), 3. 
„U“ Cluj 466 p (Solomon 46),
4. Steaua 463 p (Ștefănescu
47) , 5. Universitatea Craiova 
463 p (Deselnicu 47), 6. Stea
gul roșu 455 p (Adamache
48) , 7. Dinamo Bacău 455 p
(Ghiță 48), 8. Rapid 451 p
(Năsturescu 42), 9. Dinamo
București 449 p (Constanti- 
tnescu <46). 10. U.T.A. 445 p
(Gornea și Pojoni 46), 11: 
Jiul 444 (Libardi 48), 12.
C.F.R. Timișoara 442 p (Me
hedinți si Bojin 43). 13. C.F.R. 
Cluj 442 p (Soo 45). 14. Pe
trolul 438 p (Gruber 42), 15.

(Oltonnu 
430 p

F.G. Argeș 437 p 
47). 16.
(Măndoiu

Progresul
46).

★

în „Trofeul 
după șase

Pets- 
etape

Situația 
chowschi" 
este următoarea : 1—2 PE
TROȘANI și CLUJ 9,00, 3. 
București 8,75, 4. Craiova
8,66. 5—6 Constanța și Timi
șoara 8,33, 7. Ploiești 8,25, 8. 
Bacău 8,00, 9—10 Arad și Pi
tești 7,66, 11—12 Brașov și 
Iași 7,00. (A. V.)

acestor întîlniri din 
de concurs : I : 

Universitatea Cra- 
Dinamo Bacău — 
III : Farul — Pe-

(R.F.G.) ; XIII : Fiorentina — 
F.G. K6In (R.F.G.).

Programul concursului 
Pronosport de duminică 18 
octombrie conține 5 meciuri 
din categoria A și 8 întîlniri 
din categoria B. Dar, iată or
dinea 
programul 
Rapid — 
iova ; II : 
Progresul;
trolul; IV : G.F.R. Timișoara 
— G.F.R. Cluj ; V : Universi
tatea Cluj — Jiul; VI : 
C.F.R. Pașcani — Portul 
Constanța ; VII : Ceahlăul 
Piatra Neamț — Metalul 
București; VIII : Șantierul 
Naval Oltenița — Flacăra 
Morenf ; IX : C.F.R. Arad — 
Poli tehnica Timișoara ; X 1 
Gloria Bistrița — Grișul} 
XI : C.S.M. Reșița — Mine- s 
rul Baia Mare; XII: forvi- 
nul Hunedoara — C.S.M. Si
biu ; XIII t Gaz metan Me
diaș — Vagonul Arad.

Ultima zi pentru depune
rea buletinelor este sîmbătă 
17 octombrie 1970,



O singură zi pînă la FESTIVALUL GHEȚII
PROTAGONIȘTII SPECTACOLELOR DE PATINAJ ARTISTIC DE LA „23 AUGUST" 

AU FĂCUT IERI PRIMELE ANTRENAMENTE

cinci patinatori români. un 
lot lărgit față de cel anunțat 
precedent, cuprinzînd pe 
campioana națională Beatrice 
Huștiu, fosta campioană Ele~ 
na Moiș, cuplul Letiția Pă~ 
curaru—Dan Săveanu — de
ținători ai titlului la proba 
de perechi — precum și mi
cuțul Mircea Ion, pe care-1 
recomandă în primul rînd ta
lentul.

Azi, antrenamentele conti
nuă, în timp ce ultimele de
talii organizatorice vor fi pu
se la punct. Să reamintim că 
cele două gale festive sînt 
programate sîmbătă la ora 
și duminică la 
tunci nu mai 
doar ore...

17,30. Pînă 
sînt zile.

18 
a- 
ci

Radu VOIA

NEPELA A SOSIT
LA BUCUREȘTI!

Pentru prima oară reuniți 
Moi}, Ludmila Bezakova, Irina 
al doilea rind — Josef Zidek, 
Viaceslav Jigalin.

pe gheață bucureșteană ; ele la stingă, tn primul rind — Elena 
Rodnina,
Serghei Cetveruhin,

Beatrice Huștiu,Galina Karelina, Tatiana Voitiuk;
Ulanov, Gheorghi Proskurin,Aleksei

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI LA BASCHET
ÎN PRAGUE UNEI NOI EOIȚII (a 14-a)

Profesiunea de gazetar îți 
oferă, uneori, asemenea satis
facții ce pot stîrni invidie. 
De pildă, ieri după amiază, 
am avut rarul privilegiu de 
a fi printre primii spectatori, 
ocazionali, ai evoluției mari
lor campioni ai gheții, oas
peți ai Capitalei, reuniți în- 
tr-o „avanpremieră" plină de 
■antren. Și — amănunt nu lip
sit de importanță — am re
simțit o adevărată voluptate, 
stînd la mantinela patinoa
rului acoperit „23 August", 
pentru a urmări pe artiștii 
gheții, la adăpostul imensei 
cupole protectoare, în timp 
ce afară emisarii grăbiți ai 
iernii cerneau deasupra ora
șului fulgi de zăpadă nedo- 
riți.

A fost primul antrenament 
al participanților la cele două 
demonstrații internaționale de 
patinaj artistic, oferite publi
cului bucureștean la sfîrsitul 
săptămînii. Toți cei pe care-1 
vedeți în fotografia alăturată, 
înaintea startului, s-au mișcat 
cu dezinvoltură și artă pe 
luciul gheții, încîntîndu-ne 
privirile. Rodnina și Ulanov, 
de două ori campioni mon
diali și europeni, Karelina șl 
Proskurin, clasați pe locul IV 
la aceleași campionate, cuplul 
de dansatori Voitiuk-Jigalin, 
apoi suplul campion unional

Serghei Cetveruhin, 
tregind o numeroasă 
ție a Uniunii Sovietice, con
dusă de renumitul 
Stanislav Juk, ne-au 
cite ceva din marile 
sibilități, făcîndu-ne 
să întrezărim ce va 
gramul lor, nu lipsit
prize, în aparițiile de specta
col. Au patinat și primii doi 
sosiți din lotul Cehoslovaciei, 
Ludmila Bezakova și Josef 
Zidek, amîndoi impresionanți

toți în- 
delega-

antrenor 
arătat 

lor po- 
totodată 
fi pro- 
de sur

ca alură șl simț al ritmului. 
Toate acestea s-au putut ve
dea mai cu seamă la probele 
cu muzică, fiindcă un prim 
„antrenament1* a făcut și sta
ția de amplificare 
rului, cea care va 
companiamentul 
spectacolului.

Cu o deosebită 
am văzut patinînd și pe re
prezentanta țării noastre, de 
loc intimidată de gloria in- 
vitaților. Au fost în total

a patinoa- 
asigura a- 
sonor al

satisfacție

Ieri, la ora prinzului, a 
sosit în Capitală șl primul 
cap de afiș al patinatorilor 
soliști, incluși în progra
mul demonstrației interna
ționale. Din avionul de Fra
ga a descins pe aeroportul 
internațional Otopeni cunos
cutul patinator cehoslovac 
ONDREJ NEPELA, campion 
european și medaliat cu ar
gint Ia ultimele campionate 
mondiale de patinaj artistic 
de la Ljubljana (martie, 
1970). Cu prezența lui Ne- 
pela, programul spectacole
lor de la patinoarul aco
perit „23 August" se îmbo
gățește considerabil.

Azi, sînt așteptați și ul
timii oaspeți, patinatorii din 
R. D. Germană, în frunte 
cu Giinter Zoller, medaliat 
cu bronz la C.M.

27 de formații masculine 
de baschet iau startul în 
noua ediție (a 14-a) a „Cupei 
Campionilor Europeni", com
petiție ale cărei începuturi 
datează din 1957, Peste cîte
va zile vor avea loc primele 
întreceri ale celor 8 grupe 
preliminare, cîștigătoarele lor 
urmînd să alcătuiască cele 
două serii semifinale de cîte 
4 formații. Actuala deținătoa
re a trofeului este Ignis Va
rese. recentă cîștigătoare a 
„Cupei intercontinentale".

în ultima finală a C.C.E., 
desfășurată la Sarajevo, bas
chetbaliștii din Varese au în
vins pe Ț.S.K.A. Moscova cu 
79—74 la capătul unei parti
de dramatice. în acest an, 
oamenii lui Alexander Niko- 
lici pornesc mari faVorlți ai 
grupei I. în celelalte serii, 
cele mai mari șanse de cali
ficare le dețin Standard Lie
ge (gr. II), Dinamo București 
sau Akademik Sofia (gr. III), 
Slavia Fraga (gr. IV), Real 
Madrid (gr. V), Slask Wro
claw sau Olimpia Ljubljana 
(gr. VI), Olimpiques Antibes 
sau A.E.K. Atena (gr. VII) 
și Ț.S.K.A. Moscova (gr. VIII).

După cum se poate vedea, 
de la startul noii întreceri 
nu lipsesc cîteva dintre cele 
mai celebre teamruri ale Eu
ropei, în frunte cu Real Ma
drid (4 victorii) și Ț.S.K.A. 
Moscova (3 victorii). Trofeul 
a mai fost cîștigat de S. K.

Riga (3 ori), Dinamo Tbilisi, 
Simmenthal Milano și Ignis 
Varese cîte o dată.

Iată, de altfel, primele 10 
clasate într-un palmares ge
neral al competiției, la care 
de-a lungul anilor au parti-
cipat nu mai puțin de 113
formații :

1. Real Madrid (12 edl(il)
111 80 31 160 p

2. Ț.S.K.A. Moscova (7)
59 44 15 88 p

3. Siemmenthal Milano (7)
52 39 13 78 p

4. Spartak ZJS Brno (6)
47 31 16 62 p

întrecerile primului tur voff 
trebui încheiate pînă la 12 
noiembrie, iar cele din turuj 
următor la 10 decembrie.

<. Honved Budapesta (10)
40 24 18 48 p 

I. Racing Ben Malines (4)
35 23 12 HP

7. Slavia Fraga (3) 33 21 12 42 P
8. S.K. Riga (4) 24 21 3 42 P
0. STEAUA BUCUREȘTI (9)

30 20 18 48 p 
10. Akademik Sofia (0)

40 18 32 34 p 
...29. DINAMO BUCUREȘTI (3)

13 4 7 12 p

E.II

f

Pentru demonstrația in- 
ternafionold de patinaj ar
tistic, de sîmbâtâ și du
minică, nu sînt valabile le
gitimațiile de liberâ intra
re la manifestațiile sporti
ve, eliberat de C.N.E.F.S. 
(cu excepția permiselor de 
ziariști — culoarea roșie).

Miercuri seara s-au desfășurat alte 4 meciuri din cam
pionatul european. în completarea rezultatelor publicate în 
ziarul nostru de ieri, iată cîteva scurte relatări asupra a- 
cestor partide.
ALBANEZII S-AU APARAT 
FOARTE BINE PÎNA IN ULTI

MELE MINUTE

Echipa Poloniei a debutat, 
la Cracovia, cu o viclorie cla
ră în C.E. (3—0 cu Albania), 
dar pînă în ultimele minute 
rezultatul a fost incert. Oas
peții s-au apărat foarte bi
ne și n-a lipsit mult ca me
ciul să se încheie chiar cu o 
victorie la limită a polone
zilor. Ei au deschis scorul 
prin Gadocha (min. 18), apoi 
timp de peste o oră rezulta
tul a rămas neschimbat. Cu 
șase minute înainte de sfîr- 
șit, Lubanskl a majorat sco
rul, iar în min. 89, Szoltyszik 
l-a pecetluit. Arbitrul Kunidis 
(Cipru) a condus următoarele 
formații:

POLONIA: Czaza — Sta- 
churszky, Wyrobek, Gorgon, 
Muszial, Szoltyszik, Dejna,

Dimella —
Câni, Schlaku,
Zega, Raclani,

Bula, Marks, Lubanszki, Ga
docha.

ALBANIA : 
Facher, Dhols, 
Czeche, Ahfa, 
Pane. Bizi.

în această grupă (a 
mai participa R.F.G. 
cia.

GEAICI A JUCAT
La 

dintre 
lui și 
grupei 
pe timp rece și ploios în fa
ța a numai 5000 de specta
tori, s-a încheiat cu victoria 
echipei Iugoslaviei cu 2—0 
(1—0), după un meci slab, 
în care învingătorii au dez
iluzionat. Jucînd cu o mare 
voință — fotbaliștii amatori 
din Luxemburg — au reușit 
mult timp să mențină rezul
tatul egal. Golurile lui Bukal

SLAB
partidaLuxemburg, 

echipele Luxemburgu- 
Iugoslaviei (în ■ cadrul 
a VII-a), desfășurată

(min. 41 și 63) reprezintă mai 
mult rezultatul efortului per
sonal al jucătorului iugoslav. 
De la Steaua roșie, în „ll“-le 
iugoslav n-a apărut decît 
Geaici, deoarece Pavlovici 'și 
Acimovici au fost acciden
tați duminică în partida cu 
Olanda. Dar Geaici a evoluat 
șters...

Iată formația Iugoslaviei : 
Mutibarici — Teșan, Pauno- 
vici, Holțer, Stepanovici, Gior- 
gevici, Jerkovici, Petkovici, 
Bajevici, Bukel, Geaici.

A condus corect arbitrul 
belgian Loreau,
CLASAMENTUL

2
1 
1 
0

GRUPEI
1
1
0
0

(CU

DIN PRESA STRĂINĂ

„NEPSPORT" - Budapesta

SA FIM MAI EXIGENȚI CU VOLEIBALIȘTII...
Ziarul maghiar de specialitate 

se ocupă pe larg de campiona
tele mondiale de volei, recent 
încheiate la Sofia. Trimisul său 
special, Dezsd Vad, analizează 
comportarea echipelor maghiare 
la aceste întreceri, arătînd cau
zele care au dus la o compor
tare mal slabă a echipei mascu
line, care — după cum se știe 
— nu s-a calificat în turneul fi
nal. în același timp, însă, for
mația feminină a Ungariei a 
ocupat un valoros loc 4.

Semnatarul articolului apărut 
sub titlul „Să fim mai exigenți*4 
își concentrează concluziile în 
următoarele puncte :

1. Va trebui să ridicăm inten
sitatea antrenamentelor, nu nu
mai cele din timpul săptămînii, 
ci șî în pregătirea din ziua me
ciului. Așa-zisa „încălzire" tre
buie tratată cu toată seriozitatea. 
Fără îndoială, că problema inten
sității antrenamentelor și a încăl
zirii înainte de joc constituie un 
„motto" pentru toate echipele. 
Voleibaliștii R. D. Germane, cel 
sovietici șl Japonezi — spun an
trenorii echipelor lor — muncesc 
Ia un antrenament cît la două 
meciuri.

în continuare, făcînd o compa
rație cu antrenamentele băieților, 
semnatarul articolului se ocupă 
de echipa feminină, arătînd că 
„fetele s-au pregătit cu mare se
riozitate înaintea C.M. Ba și la 
încălzire ele au arătat că înțeleg 
importanța acestui preludiu de 
meci. Dacă au ocupat locul IV, 
înaintea unor formații valoroase, 
acest lucru îl datorează și muncii 
desfășurate în perioada pregăti
toare".

2. „Pregătirea nu se dovedește 
suficientă dacă ea nu este veri
ficată în cîteva întflniri de răs
pundere. Majoritatea echipelor 
din țările socialiste au întreprins 
turnee de lungă& durată, în Ja
ponia sau U.R.S.S., țări cu o ma

re și prestigioasă carte de vizită 
în voleiul mondial. Ar fi bine ca 
și echipele maghiare să fie pre
zente în asemenea turnee în care 
se poate verifica potențialul teh
nic și fizic în condiții realiste".

Firește, etalonul cel mai bun 
al verificării este comparația. Nu
mai în turnee dificile, în compa
nia unor echipe de prima mină, 
se poate verifica potențialul unei 
formații.

3. „Rămînerea în urmă a vole
iului masculin maghiar mai are 
însă și o altă explicație. Campio

natul nostru — scrie Vad Dezsd 
— este destul de slab din punct 
de vedere al valorii echipelor. 
Există un decalaj de forțe între 
formații, o concentrare prea ma
re a „elitei" în unele echipe in 
dauna altora, care activează tot 
în prima divizie. în asemenea 
condiții, echipele bune nu sînt 
supuse în cadrul meciurilor la un 
efort prea mare. 30 de minute... 
Iată de ce — tocmai aceste for
mații, sigure pe victorii — nu se 
antrenează șl nu privesc cu se
riozitate partidele".

„FATOS Y FOTOS" (Rio de Janeiro)

ZAGALO Șl FOTBALUL EUROPEAN
După părerea Iul 

Mario Jorge „Lobo" 
Zagalo, antrenorul 
reprezentativei de 
fotbal a Braziliei, 
fotbalul european 
nu tși va schimba 
curtnd stilul de joc. 
Aceasta a declarat, 
In esență, Zagalo 
revistei braziliene 
„FATOS Y FOTOS", 
după ce s-a înapo
iat de la Londra, 
unde a participat 
la o reuniune orga
nizată de F.I.F.A. 
cu antrenorii celor 
patru echipe senli- 
finallste care au fă
cut un schimb de 
păreri pe marginea 
ultimei ediții a 
Campionatului mon
dial, propunînd cl- 
teva repere pentru 
pregătirea ediție! 
din 1974 a campio
natului.

După antrenorul 
brazilian, faptul că 
In Europa se Joacă 
un fotbal dur se 
datorește goanei 
după victorii, după 
puncte. ;.Am asistat 
la un singur meci, 
In timpul șederii 
mele la Londra — 
a spus Zagalo — 
un meci intre două 
echipe cu renume, 
Arsenal fl Chelsea 
dar nu am văzut 
fotbal, ci un festi
val al violenței".

Referindu-se Ia 
trecutul campionat 
mondial, Zagalo a 
afirmat printre al
tele : t,La Mexico 
m-am cutremurat 
numai la gtndul că 
Italia ar fi putut 
deveni campioană 
a lumii. Ar fi În

semnat să premiem 
antifotbalul, spiri
tul retrograd. Sper, 
totuși, că viitorul 
campionat mondial 
va oferi publicului 
un spectacol mal 
plăcut șl, in aceas
tă privință, cred că 
echipa vest-germa- 
nilor va avea un 
rol important căci 
la Mexico ea a a- 
rătat remarcabile 
aptitudini ofensive".

In încheierea in
terviului, Zagalo 
s-a scuzat că nu 
poate da amănun
te despre reuniunea 
de la Londra pen
tru că F.I.F.A. a 
decis să editeze o 
lucrare care va în
fățișa, pe larg, toa
te discuțiile ce s-au 
purtat cu acel pri
lej.

LA LIBRE BELGIQUE- „RĂZBOIUL A L B“
ajuns ta capătul («sonului, tentau! mu mal 

mult ea oriotnd prezent In actualitate, prin discu
țiile pe oara le suscită mult oomantatul proiect 
pentru organizarea unul campionat mondial .open", 
primul in Istoria sportului alb. Do fapt, tint două 

; campionate alo lumii, tn perspectiva, unul or
ganizat do gruparea profesionistă americană 
..World Tennis Championships’, tar eeUlalt pus 
sub egida federație! internaționale, purtlnd denu
mirea .Marele Premiu’ — F.I.L.T. Inevitabil, a- 
eeste două proiecte se docneso eap in cap, de 
unde rezultă, o dispută acerbă, a cărei rezolvare 
nu se Întrezărește Încă, deși programul marilor 
competiții pe 1971 trebuie să u formă definitivă 
plnă Ia Unele anului tn curs.

Despre toate acestea se ooupă comentatorul 
sportiv ai ziarului belgian, care scrie i

De data aceasta conflictul a izbucnit, ireme
diabil. „Războiul alb", dacă poate fi numit astfel, 
războiul deschis și fără milă, a urmat insidioasei 
*1 hărțultoarei ^guerila" care opune, de mal multă 
vreme, pe conducătorii grupărilor de tenls- 
manl profesioniști yl cel ai federației internațio
nale de tenis (F.I.L.T.). El mocnea, de fapt, încă 
din 1888, adică după Înființarea acestor turnee 
sopen’ care, după cum se pretinde, trebuie să 
asigure pacea, înțelegerea și colaborarea intre 
cel care-yi dispută controlul marilor competiții 
yi recolta încasărilor lor. Or, Înțelegerea n-a 
existat niciodată. întotdeauna s-a procedat la 
Intrigi yi manevre. Exigențele profesionlytilor au 
sporit mereu in măsura In care 11 se făceau con-

. Marea yi totala eroare a T.I.i.T.-ulul » fost 
lipsa de energie, de intransigență, yi, mal ales,

de unitate de acțiune, Profeelonlytil stnt cel ee 
slnt mai slabi deoarece, pentru motive financiara, 
el au o nevoie vitală de turnee .open’ la care 
federația poate să renunțe fără pierderi prea 
grava.

Recent după cum se yds, miliardarul texan 
Lamar Hunt a vărsat in pahar picătura de apă 
oare l-a făcut să se reverse. El a hotărît (n.n. 
prin intermediul promotorului Mike Davies) să 
organizeze, fără aprobarea federației internațio
nale, un .campionat mondial", dotat cu premii 
care sa ridică la un milion de dolari yi este con
stituit dintr-un circuit de 20 turnee .open’, reu
nind pe primii 32 de tenlsmani ai lumii. Aceasta, 
evident, in scopul de a atrage, prin momeala 
ctștlgurilor, pe Jucătorii federației yi să arunce 
astfel in haos tenisul internațional, sau mal cu- 
rind încasările sale.

F.I.L.T. a contraatacat imediat, interzlclnd te- 
nismanilor să la parte la această competiție șl 
cluburilor care 11 slnt afiliate, șă pună instalațiile 
la dispoziția acestor promotori. De pe acum, se 
pune întrebarea cum vor reuși aceștia să mear
gă mal departe cu planurile lor, lntrucit nu 
dispun de instalații suficiente șl permanente.

.Războiul alb" este declanșat. Acesta va fi un 
război la cuțite. El va dura, fără Îndoială, attta 
timp cit dl. Lamar Hunt nu se va plictisi să-și 
arunce In vlnt milioanele de dolari da care dis
pune. în orice caz, rezultatul acestei mari bă
tălii a tenisului, care va 11 poate foarte dură șl 
Îndelungată, pare să decurgă in avantajul fede
rației internaționale, care are acum curajul să 
nu dea Înapoi cu nici un pas.

Să vedem, totuși, rezultatul final...'

CO I ent

In prim-plan, Zidek, unul din jucătorii de bază ai Slaviel 
Praga, mare favorită in noua ediție a C.E.E.

în min. 48 Brozokoukie a e- 
galat.

în această grupă mai joacă 
Italia și Austria.

IN CUPELE EUROPENE
LA ZENICA (Iugoslavia), în ca

drul „Cupei Europei Centrale", 
echipa locală Celik a învins cu 
scorul de 3—0 (2—0) formația
italiană Catania.

PESTE 11 000 de spectatori au 
urmărit la Edinburg meciul din
tre echipele Hibernian (Edinburg) 
și Vittoria Guimaraes (Portuga
lia) contînd pentru „Cupa euro
peană a tîrgurilor”. Gazdele au 
repurtat victoria cu scorul de 
2—0 (1—0).

CAMPIONATE
• In campionatul maghiar con

duce Ujpesti Dozsa Budapesta cu 
22 de p, urmată de Vasas cu — 
20 p și MTK cu 18 p. Rezultate 
înregistrate în etapa de miercuri: 
Ujpesti Dozsa — Vasas 3—1 ; 
Diosgyor — Raba Eto 1—0: Korn- 
lo — Csepel 1—2; Salgotarjan — 
Videoton 1—2; Dunaujvaros — Fe- 
rencvaros 1—3; Honved — Tata- 
banya 3—1 ; MTK — Pecs 1—1 ; 
Szeged — Szombathely 3—0.
• în campionatul Franței s-au 

disputat noj întîlnirl : Marseille
— Sochaux 2—2; Nantes — Metz 
0—0; st. Etienne — Nice 2—1 ; 
Nancy — Reims 2—2; Strasbourg
— Red Star 2—1. In clasament 
conduce Marseille cu 15 p din 
10 meciuri, urmată de St. Etien
ne cu 14 p și Sochaux Cu 14 p 
(din 11 meciuri).

PRO RECCO RENUNȚĂ LA C.C.E.
zată în grupa de la Belgrad. 
„Nu avem unde să ne antre
năm — declară Piero Pizzo 
(fratele celebrului internațio
nal) — și nici unde juca even
tuale meciuri în semifinale 
sau finală. Piscina Albaro 
din Genova, unde îndeobște 
ne pregăteam în sezonul de 
iarnă, și-a închis porțile pen
tru reparații generale. In a- 
ceastă situație sintem nevo- 
iți să renunțăm anul acesta 
la tradiționala competiție eu
ropeană".

De 12 ori campioană a Ita
liei, formația din Recco este 
una dintre cele mai puterni
ce formații de polo de pe 
continent. Ea a participat la 
5 ediții ale „Cupei campioni
lor europeni", susținînd 44 
de partide din care a cîști
gat 34. Pro Recco și-a adju
decat trofeul la cea de a 
doua ediție, a fost finalistă 
în 1967 și 1969 și de două 
ori semifinalistă (1966 și 
1968). Anul acesta însă, spre 
surprinderea generală, con
ducerea clubului a anunțat 
retragerea echipei sale din 
C.C.E., după ce inițial aceas
ta fusese înscrisă și reparti

3—1
1—1
0—2
0—0

TOATE

3
1
0
0

Iugoslavia 
Olanda 
Luxemburg 
R.D.G.
PORTUGHEZII

VEDETELE) AU' LUAT UN 
START BUN

La Copenhaga, echipa Por
tugaliei a repurtat o victorie 
la limită, dar extrem de pre
țioasă : 1—0 cu Danemarca, 
prin golul înscris de Joao în 
min. 40. învingătorii au. ali
niat o formație cunoscută din 
care n-au lipsit Simoes, Eu
sebio, Humberto și al ți jucă
tori 
fel, 
mas 
Jon 
Jose
Jorge, Eusebio,

în aceeași grupă (a V-a) 
mai participă alte două for
mații valoroase: Scoția șl 
Belgia.

La Lisabona: Portugalia 
— Danemarca 1—1 (0—1) — 
meci de tineret.

1 
o 
o 
o

0 
0
1
0

consacrați. Iată, de alt- 
formația aliniată : Da- 
— Gomez, Humberto, 
Carlos, Hilario, Perez, 

Maria, Simoes, Artor 
Joao.

SUEDEZII AU TERMINAT LA 
EGALITATE LA DUBLIN
în grupa a Vl-a, la Dublin, 

Irlanda și Suedia au terminat 
nedecis : 1—1 (1—0). Gazdele 
au deschis scorul prin Tom
my Carol din penalty, iar

MECIURI AMICALE
• Echipele de tineret ale An

gliei și R.F. a Germaniei s-au 
întîlnit la Leicester. Fotbaliștii 
englezi au obținut victoria cu 
scorul de 3—1 (2—1).
• Pe stadionul Levskl din So

fia, într-un meci de antrenament, 
echipa Bulgariei a învins cu sco
rul de 2—0 (1—0) pe Vojvodina
din Novi Sad. Au marcat Der- 
mendjiev și Panov.

@ La Berlin s-au întîlnit echi
pele de tineret ale Poloniei și 
R.D. Germane. Jocul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 0—0.

© Numeroși spectatori au ur
mărit la Stockholm meciul dintre 
echipele de tineret ale Suediei și 
URSS. Fotbaliștii suedezi au cîș
tigat cu scorul de 2—1 (0—1).

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA SOFIA

în runc’a a 10-a a turneu
lui international feminin de 
șah de la Sofia, Suzana Ma- 
kai (România) a întrerupt cu 
Kardoso. în clasament con
duce Szikova (Bulgaria) cu 6 
puncte, urmată de Konople- 
va (U.R.S.S.) 5,5 puncte (1) 
Veroczi (Ungaria) — 5,5
puncte, Makai (România) 5 
(1) puncte etc.

Sîmbătă, la Berna, se tntîlneso echipele Elveției și Italiei. Iată un grup al „Squadrei 
Azzurra“ In cantonamentul de la Bergamo. De la stingă la dreapta Facchetti, Rosato, Anastasi, 
Rivera, Zofl și Mazzola. Telefoto i A. P. AGERPRES

TELEX
Campionul european de box 
la cat. grea, spaniolul Jose 
Manuel Urtata, a renunțat 
la întîlnirea amicală care ur
ma să o susțină la 16 oc
tombrie în Berlinul Occiden
tal. Urtain a declarat ziariș
tilor că înaintea meciului 
pentru titlul european nu 
riscă să se accidenteze. 
Campionul european își va 
pune titlul în joc la 10 no
iembrie la Londra în fața 
fostului deținător al centu
rii, englezul Henry Cooper.■
Continuîndu-și turneul în 
Canada, echipa iugoslavă de 
baschet Rabotnicki din 
Skoplje a jucat la Thunder 
Bay cu o selecționată stu
dențească. Baschetbaliștii 
canadieni au terminat în
vingători cu scorul de 62— 
60 (23—20).

■
Campionul mondial de box 
Ia cat. mijlocie mică (clasa 
juniori), italianul Carmelo 
Bossi și-a făcut reintrarea 
la Udine. El l-a învins prin 
abandon în repriza a 5-a pe 
compatriotul său Aldo Bat- 
tistutta.■
Selecționatele de gimnastică 
ale Cehoslovaciei vor pleca 
la sfîrșitul acestei săptămini 
la Ljubljana pentru a par
ticipa la campionatele mon
diale. Printre altele, la fe
minin vor evolua Maria Ne. 
methova, Bohumita Rimna- 
cova, Hana Liskova. La mas
culin vor intra în concurs 
Mudrik, Reisenthaler, Netu- 
sil, Nehasil, Skoumal, Mo
rava și Stanovski.■
In campionatul unional de 
hochei pe gheață Spartak 
Moscova a învins cu sco
rul de 7-4 (3—0, 1—3, 3—1) 
pe Sibir Novosibirsk, TSKA 
Moscova a dispus cu 3—0 
(1—0, 0—0, 2—0) de Traktor 
Celiabinsk.

sțtiri» ultimele știri «ultimele* știri’ ultimele
Galatasaray propune datele pentru meciurile de baschet cu Steaua

Din partea clubului aportiv Galatasaray Istanbul a venit propune
rea ea meciurile Steaua — Galatasaray, din cadrul „CUPEI CUPELOR* 
la baschet masculin, să se dispute la 2 decembrie la Istanbul yl Ia 12 
decembrie la București. Propunerea se află In studiul clubului bucu
reștean.

Voința (Brăila) — Septemvrl L S. K. A. (Sofia) 16-4 la box

Nou record african 

la greutate

Intr-un concura desfășurat la 
Cairo, atletul Naguib Asaad din 
R.A.U. a aruncat la greutate 
18,05 m, stabilind astfel un nou 
record al continentului african.

»
Președintele Federației de fotbal 

mexicane demisionează
Guillermo Caneda, președintele 

Federației de fotbal din Mexic, 
și-a cerut demisia din funcția 
po care o deține. Aceasta însă 
nu a fost acceptată, dar pînă la 
soluționarea problemei, Jose Pe
rez Noriega a fost însărcinat să 
gireze pentru postul de președinte 
el forului respectiv.

BRAILA, 15 (prin telefon de la 
corespondentul nostru N. Costln). 
Aseară a avut loc, la Brăila, în- 
tllnlrea de box dintre reprezen
tativa Voința șl cea a clubului

Septemvrl Ț.S.K.A. (Sofia). Se
lecționata Voința s-a prezentat 
foarte bine șl a obținut o vic
torie categorică : 16—4

Finlanda — R. F. a Germaniei 9-5 la hochei
Intr-un meci internațional de victorie dară In fața echipei

hochei desfășurat la Helsinki, se- B. F. a Germaniei cu 8—5.
lecțlonata Finlandei a obținut o
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