
ETAPA A Vll-a A DIVIZIEI A
IERI

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE,UNITI-VĂ !

STEAUA — POLITEHNICA IAȘI 3—2 (1— 2)
F.C. ARGEȘ — DINAMO BUCUREȘTI 1-1 (1—0) 
STEAGUL ROȘU—U.T.A. 0-0

Clasamentul diviziei A, la zi:.
1. DINAMO BUCUREȘTI
2. U.T.A.

Steaua 
Politehnica

5. Steagul roșu
Univ. Craiova

7. Rapid
8. Farul
9. Petrolul

10. Progresul
11-12. „U" Cluj

Jiul
13. F._ C. Argeș
14. Dinamo Bacău
15. C.F.R. Cluj
16. C.F.R. Tim.
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Bpentru cucerirea titlurilor,: 
I DE CAMPIONI NAȚIONALI ?

PE ECHIPE
s •
s
S (In pagina a 4-a. cro- j 
'Ș nica primei zile a intre- • 
£ cerilor din București și 3 
* Cluj)

Ieri, pa stadionul „23 August", în meciul Aseard in sala Floreasca
,, wsisme I linii li

A Z I
Furai — Petrolul ; s,U» Cluj — Jiul ; Rapid 

Dlnaino Bacău — Progresul ; C.F.R. Timișoara
. — Univ. Craiova ;
— C.F.R. Cluj.

de fotbal Steaua — Politehnica lași 3-2

UN GOL DIN OFSAID A VICIAT REZULTATUL!

Atac la poarta Politehnicii Iași. Iordănescu încearcă să-și facă loc printre apărătorii adverși
La a doua apariție a sa, în 

acest campionat, în Capitală, 
Politehnica Iași a fost pe punc
tul. de a realiza o noua sur
priză, învingînd pe Steaua, după 
ce, nu cu mult timp în urmă, 

pe pro- 
surpriza.

De data aceasta, Intr-un adevărat derby

al campionatului masculin de handbal
întnecuse pe Dinamo, 
priul ei teren. Dacă

IAȘI

STEAUA A ÎNVINS UNIVERSITATEA

Apărarea echipei Steaua blochează un atac al studenților. 
Fază din meciul disputat feri fn Capitală.

Afluența mare de public 
și atmosfera „caldă'* din tri
bune (dacă pot fi numite 
așa...) ,au dat Ieri după a- 
miază un farmec neobișnuit 
terenului de handbal de la 
Tineretului făcîndu-ne să ui
tăm — în așteptarea meciu
lui „cel mare" — condițiile 
absolut improprii în care 
urma să se dispute derbyul 
campionatului masculin. Cum 
am fost grijulii — cunoscînd 
bine această bază sportivă 
— am venit ceva mai din 
timp șt am găsit un loc, în
ghesuit, în tribună, evitînd 
„plăcerea" de a viziona în- 
tîlnirea din porni sau agă- 
țați de plasele de sîrmă îm-

nume-prejmuitoare, ca alțl 
roși spectatori.

Și ar fi fost tare 
să nu putem privi ca lu
mea meciul, deoarece el ne-a 
oferit satisfacțiile unui ade
vărat derby, Cu toate atri
butele sale, la capătul că
ruia Steaua a obținut o 
meritată victorie cu scorul 
de 17—14 (10—7). In felul 
acesta, Steaua a trecut în 
fruntea clasamentului (cel 
puțin pînă duminică seara I), 
probînd, Ieri după amiază, că

Călin ANTONESCU

păcat

(Continuare fn pag. a 3-a, 
la rubrică)

INAUGURAREA
CAMPIONATULUI DE VOLEI

r

STEAUA A SURC^SAT PE DINAMO BUCUREȘTI:

STEAUA — POLIT.
3—2 (1—2)

Stadionul „23 August"; te
ren bun ; vreme închisă și 
rece : spectatori — aproxima
tiv 10.000. Au înscris : VIGU 
(mln. 5), TATARU (min. 77) 
și IORDĂNESCU (min. 91) 
pentru Steaua, GOLEAC (mln. 
14) și CUPERMAN (mln. 43) 
pentru Politehnica.

Raportul șuturilor la poar
tă : 21—11 (din care pe spa
țiul porții 10—5). Raportul de 
cornere : 2—6.

STEAUA : Suclu 7 — Săt- 
măreanu 5, Hălmăgeanu 6, 
Ciugarin 6, Vlgu 7, Naom 6 
(min. 46 Dumltriu ni 8), Ște- 
fănesen 8, Pantea 6, Tătara 
7, Iordănescu 9, Manea 6 (min. 
66 Mirăuță).

POLITEHNICA : Iordacbe S 
— Romllă 8, lanul 8, Stolcescu
(mln. J8 Alecu n. Pal 7, Go- 
icac rrtiiWTV s, '
Cunerman 8. Lupulescu 8, 
Moldoveana 8.

A arbitrat Nloolae Cursant 
ir» ajutat la linie de V. Neac- 
șu ți M. Moraru (toți din 
Ploiești).

„Trofeul Petschowschl" 
(pentru public) t 9.

La tlneret-rezerve : Steaua 
— PoUtehnica Iași 1—0 (0—0).

aceasta este, in 
șl urmarea dî-

nu s-a produs, 
mare măsură, , 
rectă a unei flagrante greșeli 
de arbitraj, care permlțind e- 
cliipel bucureștene egalarca (in 
min. 77), atunei cînd ea era 
condusă cu 2—1, a deschis, 
practic, porțile unei victorii în 
care nu mai credea aproape ni
meni de pe stadion. Este re
gretabil că rezultatul unui meci 
în care ambele echipe și-au 
apărat șansa cu foarte multă 
ardoare, cu toată ambiția, n-a 
venit în condiții normale, ci

Foto: N. DRAGOȘ 
cu concursul unui arbitraj ce 
a lăsat impresia, în repriza se
cundă, a fi părtinitor. Ieșenii 
(care au avut și ghinionul de 
a-1 pierde încă din minutul 18 
pe unul din apărătorii de ba
ză. Stoieescu, accidentai) se 
pot socoti nedreptățiți după a- 
cest meci în care au avut me
rite cel puțin egale cu ale 
partenerilor de întrecere.

Partida era departe de a 
anunța desfășurarea ei furtu
noasă de mai tirzlu în mo-

C. FIRANESCU

Debutul campionatului mas
culin de volei a fost mar
cat de derbyul dintre echi
pele bucureștene Steaua și 
Dinamo, programat aseară, în 
sala Floreasca. Un meci de 
la care publicul aștepta, fi
rește, mult, dar care nu l-a 
oferit aproape nimic. Ambele 
echipe au jucat sub nivelul 
diviziei A! Dinamoviștii, in 
special, ni s-au părut complet 
nepregătiți pentru campionat, 
singurii care au arătat cîte 
ceva fiind Schreiber și Tîrlicî. 
In rest, apatie totală, dez
orientare, greșeli elementare 
la preluare, la pase (inutili
zabile), la blocaj — neunitar, 
tardiv în intervenții — și în 
atac.

Steaua nu a fost departe 
de aceeași caracterizare, dar 
a cîștigat cu 3—0 (11, 10, 8), 
datorită omogenității în joc 
și mai cu seamă evoluției 
foarte bune a coordonatorului 
Marian Stamate.

Au arbitrat C. Armășescu 
Z. Patru.5i

Astăzi, în sala Ciulești, 
are loc derbyul feminin 
Rapid—Penicilina, iar în 
Sala Dinamo partida Di
namo — Universitatea Ti
mișoara (de la ora 9).

Atac al steliștilor blocat de dinamoviști(Continuare fn pag. « 9-a) A. B.

PREMIERA DEMONSTRAȚIEI INTERNAȚIONALE DE PATINAJ ARTISTIC

S-A BUCURAT DE UN DEPLIN SUCCES

• Un spectacol spor

in tara noastră

Campionatul republican de hochei

CONDUSĂ CU 7-2, AVÎNTUL M. CIUC
A CÎȘTIGAT TOTUȘI, CU 10-7 
PARTIDA CU AGRONOMIA CLUJ!

Campionatul republican de 
hochei pe gheață ediția 
1970z71 a debutat Ieri pe
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E
cou firesc al înnoitoarelor 
imperative sociale, tradiția 
sportivă universitară, născută 
în ultimii ani, redimensionată 
în formă și conținut sub cu
pola Academiei, continuă 

să-și sporească semnificațiile, să-și adau
ge valențe de frumusețe și trăinicie. Ne-o 
arată, convingător, emoționant, și faptul 
zilei: INAUGURAREA NOULUI AN ȘPOR- 
TiV UNIVERSITAR, eveniment notabil, de 
autentică importantă în viata sportivă a 
țării.

Ne mîndrijT) astăzi cu faptul că SPOR
TUL STUDENȚESC A DEVENIT O REA; 
LITATE, că viitorii oameni de știință,_ ori 
cărturari, au trarfsformdt în necesitate 
drumurile spre porțile larg deschise ale 
sălilor și stadioanelor, căutînd și afllnd 
aici acel bogat izvor de sănătate și vi
goare, sau — în plus — prilejul de a 
se afirma și în domeniul, anevoios, dar 
plin de satisfacții, al performanțelor.

‘A început, așadar, o dată cu această 
duminică de toamnă, un nou an sportiv 
universitar, pe care-l dorim înfloritor, 
marcat de succese strălucite, PE MĂSURA 
NEVOILOR Șl A CONDIȚIILOR CREATE, de 
la an la an, cu tot mai multă grijă, de 
partidul și statul nostru.

Dacă ar fi să amintim doar că în fie
care an, la campionatele universitare se 
înregistrează circa 44 000 de participări, 
schițăm, credem, convingător avîntul care 
a însoțit dezvoltarea sportului de masă 
studențesc în ultima vreme, interesul și 
pasiunea tineretului studios din facultăți 
și institute pentru practicarea exercițiilor 
fizice și a sportului. Sînt, însă multe al
te osemenea mărturii pe care le întîlnim

în oricare din cele aproape 40 de cluburi 
studențești, la Universitatea, I.E.F.S., Con
strucții și Politehnica București, Politehnica 
Brașov, Politehnica lași. Universitatea Cra
iova ș.a. Succese remarcabile a înregistrat 
sportul universitar și în activitatea de per
formanță, mulți dintre campionii și re
cordmanii țârii, dintre cîștigătorii diferi
telor competiții internaționale numărîn- 
du-se printre merituoșii studenți din di
ferite centre ale țârii. Sâ nolâm numai 
câ anul trecut, de exemplu, cluburile u- 
niversitare au pregătit pentru loturile na
ționale peste 430 de sportivi fruntași.

Sportului universitar i se cere, însă, 
mai mult. Momentul festiv, pe care-l con
semnăm cu plăcere și cu multe nădejdi, 
nu poate ascunde știutele zone neaco
perite atît în activitatea de masă cit și în 
cea de performanță. Dimpotrivă, credem 
câ de aici vor porni factorii de răspun
dere, acum la începutul unui nou an 
sportiv. Adică, de la concluzia că EXIS
TĂ MARI REZERVE ÎN ACEST DOMENIU, 
câ — în pofida unor realizări evidente 
— numărul studenților angrenați In prac
ticarea sistematică a exercițiilor fizice și 
sportului reprezintă încă un procent ne
satisfăcător, că în sportul de performan
tă se simte nevoia unei reprezentări va
lorice superioare.

Bilanfui de azi, condițiile existente, ve
rificata pasiune a tineretului pentru sport, 
toate ne arată că este ora proiectelor 
îndrăznețe și a împlinirilor sigure. Cu 
aceste gînduri să salutăm — și să fie 
salutat — startul noului an sportiv uni
versitar.

Dan GARLEȘTEANU
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• Prota goni șt i i

rechemați de public

in bis-uri repetate

• Azi, ultima apari

ție a patinatorilor

tiv fără precedent

Aleksei Ulanov, campioni mon-

T').?' 4

Cei doi excelenți patinatori sovietici, Irina Rodnina îi 
dials și europeni.

patinoarul acoperit din par
cul „23 August* din Capita
lă.

Dacă în partida Dinamo 
— Avîntul Gheorghîeni bu- 
cureștenii au făcut, practic, 
un simplu antrenament 
(scor 20—1), meciul al doi
lea, Avîntul M. Ciuc — A- 
gronomia Cluj a oferit o dis
pută acerbă, dramatică.

★

Astăzi, la ora 10 este pro
gramată întîlnirea dintre A- 
gronomia Cluj și Avîntul 
Gheorghieni iar luni vor 
avea loc meciurile Steaua 
—I.P.G.G. (ora 16) și Dina
mo — Avîntul M. Ciuc (ora 
18,30).

Cititi amănunte în pagina 
a III-a

S-a spus etndva că 
Fred Astaire și Ginger 
Rogers,, inimitabili vir

tuozi ai dansului pe par
chet, nu erau ei înșiși 
decît atunci cînd dansau. 
Adevărata lor existență 
începea de la primii pași 
de step și înceta odată 
cu aceștia. Se poate.

Aseară, privind pe artiștii 
gheții, la superlativ, am a- 
vut aceeași impresie. Că 
Rodnina și Ulanov, Nepela 
sau Cetveruhin trăiesc doar 
pe patine, respiră cu ade
vărat numai atunci cînd au 
gheața sub picioare. Un u- 
nivers în continuă aluneca
re, așa ne apar aceste stele 
ale patinajului, gravitînd 
neobosite în rotirile lor fă
ră sfîrșît pe oglinda gheții.

Să nu ne amăgim, însă. 
Dacă trei piruete în aer (tri- 
plu-Salchow) sau un „lasso" 
rotind partenera de trei ori 
Si jumătate deasupra capu
lui, ni s-au părut ieri cele 
mai firești lucruri din lume, 
este fiindcă acești mari pa-

Azi — ora 17,30 — la 
patinoarul acoperit „23 
August" ara loc a doua și 
ultima demonstrație inter
națională de patinaj artis
tic organizată de F. R. 
de Patinaj, cu participarea 
sportivilor din U.R.S.S., 
Cehoslovacia, R. D. Ger
mană fi România.

Foto 8 DRAGOȘ NEAGU 
niciodată așa. pa micul e- 
cran. Belphegor îmi va da 
dreptate, în tele-cronica sa 
viitoare. Deci, scoateți palto
nul de la naftalină, 
ați întîrziat pînă acum, 
veniți cu 
car azi, 
col.

Rețineți 
Carole Niebling și Ralf Rich
ter. Veți putea spune peste 
doi-trei ani, «ă ați văzut 
campionii mondiali de pati
naj, atunci cînd au patinat 
la București ea tineri debti- 
tanți într-® demonstrație in-

dacă 
. . Și

noi In tribună ma
la ultimul specta-

aceste două nurnei

Radu VOIA

tinatori ne-anI

în-Apărarea Avîntului Gheorghieni e 
cercare, cum a fost — de altfel —

pusei din nou la grea 
dea lungul întiegului meci

dezobișnuit 
cu imaginea cotidiană a lu
necării pe gheață, cea cu a- 
devărat normală. Un simplu 
cero desenat cu muchea pa
tinei, dar în perfecta stăpî- 
nire de sine a Ludmilei Be- 
zakova sau a lui Vlaceslav 
Jigalin, este rodul unei munci 
uriașe, însumată în nenu
mărate ore de antrenament 
pe gheață. Nimio nu e sim
plu în patinajul artistic, de- 
cît poate doar imaginea de
plinei măiestrii.

Cine a preferat fotoliul 
călduț de acasă, așezat în 
fața televizorului, unei bănci 
îpțepenite de frig la pati
noar, a mizat greșit și a 
pierdut Fiindcă ceea ee se 
vede acolo, unde Galina Ka
relina și Gheorghi Proskurin 
fac .spirala morții" la cîțiva 
pași de tine, au se va zări

(Continuare în pag. a 4 a) 
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£ Ignorind legile vieții, •"
- Almanahul Gotha stabi- S 
£ lește arbitrara ierarhie a Z 
£ caselor de neam, ounind £
- aliniate între conți și "•
— baroni. £
£ Sportul nu suportă ase- £ 
£ menea ierarhii și nici £ 
“ disprețul suveran. Fos- “ 
■» tul băiat de mingi Ma- — 
£ nolo Santana, cu supor- £ 
£ tul opiniei publice spor- £ 
£ tlve, a determinat deml- 2 
2 sia spectaculoasă din pos- «•

I tul onorific de președin- X 
£ te al federației spaniole £ 
2 de tenis, a marchizului £ 
2 Josă Garriga Nogues de —
— Cabanes.
£ Viața s-a răzbunat pe £ 
™ Almanahul Gotha. £

VICTOR BANCIUltSCU -
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Note de lectură

AL DOPINGULUI

„OIAVOLIJA"

DE MANTOVANI

Pentru cel de al treilea 
roman din cariera sa 
de scriitor — intitulat 

„DIAVOLIȚA" șt apărut în 
editura Rizzoli — fostul zia
rist Vincenzo Mantovani a 
ales ambianța agitată, efer
vescentă a Turului Italiei. 
Este ambianța unui specta
col de mari proporții care 
angrenează ași ai pedalei și 
simpli „gregari" (oameni de 
echipă sau, mai exact, de 
corvoadă), antrenori și ma
sori, medici și agenți de pu
blicitate. (Să nu uităm că 
marile tururi cicliste declan
șează tumultuoase campanii 
de publicitate care par a fi 
nici mai mult nici mai 
puțin decît însăși rațiunea 
existenței acestor întreceri).

Intr-un asemenea context, 
care ne face să înțelegem 
foarte lesne că sportul pro
fesionist este subordonat 
„industriei spectacolului" 
(unul din personajele lui 
Mantovani, fost aleraător și 
actual antrenor, spune la 
un moment dat: „GIRO
NU MAI ESTE O CURSA 
CICLISTA, A DEVENIT 
UN SHOW"), plasează auto
rul începutul intrigii unui 
roman polițist. Liderul 
cursei, Giacomo Arcari, se 
prăbușește subit în timpul 
unei grele etape de munte 
și sucombă în mașina ce-l 
transportă spre spital. „In- 
solațîe" — spune un prim 
comunicat. „Doping" — se 
șoptește insistent in culisele 
acestui sport. Tatăl victimei 
— care crede ferm în ones
titatea lui Giacomo — se 
adresează unei agenții de in
vestigații pentru a face lu
mină în acest caz. Și iată-l 
pe Colombo, unul din detecti- 
tivil agenției, înzestrat cu 
perspicacitatea Iul Sherlock 
Holmes și cu spiritul de 
deducția al comisarului Mai
gret, dar, in plus, cu o ma
lițiozitate care dă cărții o 
savoare aparte — culeglnd 
cu meticulozitate datele ce-l 
vor duce la concluzia că Ar- 
cari nu s-a drogat, ci a fost 
suprimat cu ajutorul sub
stanțelor dopante și. in con
tinuare, să afle cine a re
curs la un asemenea proce
deu pentru a-l elimina pe 
marele campion ciclist, nu 
numai de pe scena unei 
mari întreceri sportive, dar 
și de pe cea a vieții.

Ceea ce ni se pare cu to
tul remarcabil în cartea lui 
Mantovani este atitudinea 
sa față de acest flagel al 
lumii sportive — dopingul, 
investigația profundă pe ca
re o face, prin laboriosul și 
sagacele Colombo, în rîndul 
sportivilor șl al conducători
lor tehnici, al medicilor și 
al altor persoane avizate. El 
consemnează, cu grijă, opinii 
și experiențe personale, no
tează numele și caracteristi
cile substanțelor dopante — 
aflind. din gura unui masor 
că una dintre cele mai pu
ternice, metedrina, are in 
argoul lumii sportive echi
valentul care a dat titlul 
cărții — „diavolița" — și ne 
permite astfel să cunoaștem 
dopingul sub multiplele lui 
fațete : cum se definește din 
punct de vedere științific, 
ce urmări are asupra sănă
tății omului, implicațiile lui 
în etica sportivă.

Sebastian BONIFACIU

„DACIA", PE MARILE LUMII

Ins. An«nia Mierloi, constructorul cuterulul „Dada*
Cuteru) da li m lungtine, eu două catarge jf velatură: 

două rande fi două focuri, al ing. Anania Mierloi, din Con
stanța, tji profilează silueta suplă tn dana portului Tomis. 
Lansarea la apă a fost urmată de proba pe mare, cu rezultate 
dintre cele mai bune. Actualmente te adaptează ambarcațieî 
un motor „Steyer" de 70 e.p. — după care cuterul „DACIA" 
va aștepta la ehei trecerea anotimpului rece.

fn primăvară, ing. Mierloi ți soția sa, doi pasionați ai 
mării urmează să pornească intr-o lungă croazieră.

SOCIETATEA
EDDY MERCKX

Ftriă mal deunăzi) monumentul 
național cel mat reprezentativ 
al Belgiei îl constituia „Manne
ken Pis“, statuia unul băiat care 
face (la doi pași de primăria 
istorică a Bruxelles-ulul șl spra 
îneîntarea uimită a turistului ge
neral, obișnuit oricum cu 

, tip de monumente-slmbol) 
ce Îndeobște părinții 1 
copiilor — să mal realizeze 
pat, după 2—3 ani de i 
„Manrieken Pis" este 
in cărți poștale ca un 
Eiffel" al Belgiei, gravat pe scru- 
miere-suvenir 
State Building' 
formă de dantele 
cești de cafea sau 
Ușor jenați probabil de 
specială a acestui simbol 
veacuri, șl dornici a-l 
științific (a explica înseamnă în 
politică a admite) cîțiva eseiști 
susțin că puștiul în chestiune a 
efectuat... tn șfirșit, ceea ce 
efectuat, împotriva 
spaniol, prin anul o mie șl cite
va sute. Posibil. Iar sublimarea 
în piatră a acestui act inedit de 
rezistență nu înseamnă altceva 
decit că belgienii — cărora ve
cinii francezi le neagă constant 
facultatea de a fl spirituali — 
au un simț mal mult decît ‘ 
voltat al umorului.

...Dar „Manneken Pis" e 
cale să fie detronat ea 
bol. De vreo dol-trei 
încoace, Impotrivă-1 s-a 
amenințătoare statuia vie a 
Eddy Merckx. Campionul 
care, contlnuînd tradiția marilor 
rutieri belgieni din clasa ' ’ 
Van Steenbergen și Rik 
T"“. .' " ' ’ ’ . . .
formanțele predecesorilor, 
cucerirea repetată (și cum 
Turului Franței, a devenit „omul

alt 
ce«a 

interzic 
în 

existență, 
reprodus 

i „Tuni 
ca un ^Empire 
și vlndut sub 

de Bruges, 
tirbușoane. 

natura 
peste 

explica

,a
ocupantului

dez-

pe 
sim- 

anl 
ridicat 

lui 
ciclist

lut
__  Van

Looy, șl întrecind cu mult per- 
prln 

!) a

6—0 
pe luni

RUPEA, 
articolul 
cazul î“ 
Poștașii, 
răspuns, 
ca eehi- 
să mar-

FREDERIC MOISES, 
Am citit cu mult interes 
dv. intitulat „N-ar fi 
Adresindu-vă Iui Ion 
desigur că așteptați un 
Să vl-1 dau : ar fi cazul 
pele noastre de fotbal
cheze festiv momentul retragerii 
din' activitatea competițională a 
unor jucători care le-au 
ani în șir culorile. Pînă 
nu prea s-a făcut acest 
Și, rind pe rînd, așa cum 
tiți. dv., au părăsit arena, 
diferența duhurilor pentru care 
au luptat: Pahonțu 
iPetrolul), Kapas 
• U.T.A.), Apolzan

apărat 
acum, 
lucru, 
amin- 
în in-

(1952—1969, 
(1950—1964, 
(1950—1962, 

Steaua), Bone (1951—1962, Steaua), 
Cornel Popa (1958—1969, Dinamo 
București), Zavoda II (1951—1934, 
Steaua), Mîndru (1956—1969, Pro
gresul)) Macri (1930—1963, Rapid), 
Sfetcu (1954—1909, Petrolul) etc., 
etc.

campionatului, Petrolul a învins 
pe U.T.A. cu 9—0. Partida s-a 
disputat la... București, pe sta
dionul „23 August". 2) Fiindcă 
mereu revin în discuțiile iubito
rilor de fotbal cele două rezul
tate din palmaresul meciurilor 
Rapid — Petrolul, 6—1 și următo
rul : 0—6. să dau lămuririle ne
cesare. în returul campionatului 
1962—1963, Rapid învingea Petrolul 
cu 6—1, dar în același an, în tu
rul campionatului 1963—1964, 
Rapid pierdea cu... “ ‘
în fata aceluiași Petrolul 
care îl învinsese cu cîteva ___
înainte cu 6—1. De necrezut 1 în
seamnă că nu cunoașteți fotbalul 
și, mai ales, pe Rapid !

TACOB MIHAIL. BUCUREȘTI. 
..Am 17 ani și doresc să devin ar
bitru de fotbal. Ce condiții tre
buie să îndeplinesc și ce trebuie 
să fac. 7“ viața este atit de fni- 
moasă, mai cu seamă la 17 ani, 
șt dv. vă gîndiți să devenițî ar
bitru de fotbal, apostrofat de 
public, criticat de cronicari, bles
temat de echipe etc. etc. Oricum, 
mal trebuie să așteptați un an. 
La 18 ani, căpătați... drepturile 
expuse mai sus, după ce, fn 
prealabil, veți fi urmat un curs 
de arbitri. Interesați-vă în acest 
scop la Consiliul municipal pen
tru educație fizică și sport, strada 
Biserica Amzei nr. 6.

»înr. 1“ al țârii ! Iar wallonil 
flamanzii s-au pus tacit de acord, 
ca șl cum ar fi acceptat o plat
formă comună, asupra primor
dialității ciclistului.

Vrei să trimiți o Ilustrată 7
Fotografia Iui Merckx se află la 

chioșc alături de Palatul Regal, 
de „la Grande Place” sau ele 
„Atomimul" caro ilustrase ex
poziția universală din Bruxelles.

Cauți un ziar 7
Patru reviste din cinci public» 

Imaginea Iul Merckx pe copertă, 
iar afișclo comunică știri despre 
viața și activitatea campionului, 
lilsind pe un plan secund că
lătoriile regelui Baudouin sau 
conflictele din Orientul Mijlociu.

Intrt într-o librărie : biografia 
Iul Merckx stă pe același raft 
cu Istona orașului Llițge. Ml s-a 
spus că atelierele de broderii 
pregătesc dantele exprimtnd vic
toriile ciclistului, iar apariția p» 

.. piață a tirbușoanelor e așteptată 
de pe o zt pe alta. Egalarea In 
trei ani doar a recordului de 
popularitate pe care „Manneken 
Pis" îl deține, fără contracandi
dat. de citeva secole ! Nu, mai 
mult, depășire, deoarece dacă 
băiețelul foarte năzdrăvan a o- 
eupat lumea oargbum minori a 
„suvenirurilor", Merckx a Intrat 
direct ta economia națională. 
Magazinele universale (Inno sau 
Bon MarchC) afișează îmbrăcă
minte Eddy Merckx, sîntem In
formați despre cămăși E.M.) iar 
gazetele dau ca certă înființarea 
unor întreprinderi comerciale 
purtînd numele campionului, 
nomenul reprezintă un salt 
lltatlv în materie, lndlcînd 
se pare Intrarea sportului 
Bursele de valori. Transformarea 
performanței sportiv» în capital 
— transformare ce era plnă mal 
deunăzi cristalizată prin 
„Lacoste" (după numele 
manulul francez), prin 
deschise de boxerii teșiți 
sie, prin organizarea sanatortilor 
de cură și refaoer» musculară, 
precum acela creat de fostul 
ciștigător al Turului Franței, 
Loulson Bobet, sau prin achizițio
narea de terenuri agricole, vezi 
Jacques Anquetil — cunoaște 
zilele acestea In Belgia un mo
ment istoric. Nu știu ce părere 
au experțll, dar am impresia că 
Occidentul asistă la aparițta unei 
noi pături economice : campionii. 
Altădată scop în sine pentru „a- 
matorl" șl prilej de ameliorare 
pur șl simplu a vieții 
profesioniști, 
mijloc.

Premiul nu 
se Investește.

Celebritatea 
firesc prilej 
„marcă"...

Dacă fiecare dintre soldațil lui 
Napoleon purta în raniță (și-n 
principiu) un baston de mareșal, 
ciclistul 
bidoane 
General.

eompetițla
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mal
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Stă jos
Și mîinile-mpletite,
Pe gambele-adunate
Le ține sprijinite,
Iar capul pe genunchi.
Nu doarme; se odihnește;
Doar mușchii, de

Trea lin In somn, 
în timp ce-al lor

Se mlădiază dulce.

vibrații 
sleiți,

unghi
aspru

Fe- 
ca- 
ml 
la

bluzei» 
tenls- 

barurlle 
la pen-

pentru 
devine

consumă,

preschimbă din 
satisfacții, tn

profesionist poartă
un

tn
fotoliu de Director

Bruxelles,
AL. MIRODAN

octombrie 1970

Stă nemișcat
Și forma în marmură se 

schimbă.
VASILE DIACONESCU

REFLECȚII
FOTBALISTICE

• Echipele care „fac zid în 
jurul rezultatului" au, uneori, 
soarta... Meșterului Manole !

• Un joc presărat doar cu 
faze de fotbal nu este altceva 
decît un... fotbal cu amănun
tul ! Spectatorii vor insă fot
bal... cu „ridicata" 1

• Cum unii jucători ratează 
„copilărește", de ce n-am spu
ne, cînd copiii joacă fotbal, că 
ratează... „ca oamenii mari" 7 !

• Cinci stele corespund unui 
arbitraj excelent! (Nu s-ar pu
tea acorda... coniacului o stea 
în plus ? I).

PICATURI
• Marșul este un sport, 

în timp ce automobilismul 
este și sport și... transport.

• Cosmonautul are cali
tăți fizice și psihice cu to
tul excepționale și reali
zează performanțe oare îl 
solicită organismul mai 
mult decît orice sport

Poate că, într-o zi se va 
numi .super sportman" sau 
.cosmos sportman*.

CONSTANTIN C A B UN TU. 
BUCUREȘTI : „știu că țara geme 
de poeți. Dar ce mal contează 
unul tn plus 7 Vă trimit, deci, 
elteva versuri". Am tras o... spe
rietură zdravănă, văzind această 
introducere, dar ne-a venit apoi 
repede inima la loc, citind catre
nul adresat Universității Craiova, 
care, la 30 septembrie, a fost eli
minată, în condlțiunlle știute, din 
„Cupa europeană a tîrgurilor“.
M-a rugat să scriu o muză. 
Că Studenții au o scuză : 
Nu-ncepuse. pe cuvînt. 
Anul de... invățămint 1

TATIANA BADULESCU, 
MUNA POGOANELE județul Bu
zău. 1) Răducanu Necula. porta
rul Rapidului și al echipei națio
nale. este căsătorit și are un 
băiețel : Cătălin. 2) Vreți să-l fe
licitați pe cel de la U.T.A. pen
tru succesul obținut in țața iui 
Feijenoord. dar nu știți adresa 
clubului arădean. V-o dau eu. 
deși la ora actuală, la 
copiii din leagăn știu 
U.T.A. Notați : strada 
nr. 1.

FLORICA 
LIMPEZ1Ș, 
pă marea 
provocat-o 
primul tur 
noord, i-am dedicat echipei ară- 
dene o poezie". Am Citit-O. N-a 
avv.t șansa U.T.A.-ei: a fost eli
minată din primul tur ! Nu e 
nimic : vă înscrieți la anul, cu 
o nouă poezie !

Ilustrații : N. CLAUDIU

ALEX ANDItU PALACIESCU.
PITEȘTI. t) Tn ediția din 1936 a

Arad, și 
unde e 
Poetului

COMUNA 
Buzău.
pe

DUMITRU, 
jlidețul Buzău. „Du- 
surpriză pe care 
U.T.A., eliminlntl în 
al C.C.E. pe Feije-

a

Sînt oameni — și nu puțini 
— care mai cred că record
manul este de profesiune... 
recordman. Mai ales în afa
ra ■ stadionului, se bănuieșle 
că acești campioni ai impo
sibilului, aceste vedete în
coronate sou nu ale secolului 
nostru nu au nici o altă 
preocupare și obligație pro
fesională.

Dar mi se pare de necon
ceput pentru lumea în care 
trăim, să ne închipuim că 
de dimineață pînă seara, oa
menii stau pe teren, sub pluș 

masă — cu mii de 
— iar după con- 
la banchete, în bor 
Coasta de Azur.

fals romanțate și

Zimbrtsșieanu, Gabriel Chere- 
befiu. ; Dar foarte mul|i din
tre cei care au iubit sportul 
și au reușit în el performan
țe de valoare olimpică sau 
mondială, își aleg alte pro
fesiuni, și credem că acest lu
cru esie și mai prețios pen
tru ideea sportului, fiindcă a- 
colo unde sint, ei pot apăra 
sau milita pentru adevărurile 
și frumusețea lui.

Este foarte plăcut să afli 
celebrități ca Elliot, Daca

sau la 
calorii 

cursuri, 
sau pe . ___

Biografiile fals romanțate și 
unele filme ipocrit gîndite au 
creat, poate, în mintea celor 
care condamnă lumea spor
tului pe ocești trîndavi și ne
păsători oameni ai 
de mai tîrziu. Dar 
spunem categoric că 
si nu trebuie să fie 
tîndu-l pe Jacques

ratărilor 
noi v-o 
nu este 
așa, ci- 

....... Chaban- 
Delmas, primul ministru. ,   ol
Franței și fost jucător în na
ționala ei de rugby, noi cre
dem că sportul te schimbă 
fundamental fizic, psihic și 
profesional. „Mi-am transfor
mat viața prin sport, nu nu
mai pentru plăcerea vieții, dar 
șî pentru educația 
rului".

Și Chaban-Delmas 
singurul fost sportiv devenit 
ministru, așa cum Joliot Curie 
sau Philip Noel Baker nu sînt 
singurii laureați Nobel caro 
în tinerețe au fost performeri.

Firește, cei care dau ore 
ră-

caracle-

nu este

Firește, cei care dau 
nenumărate stadionului 
mîn deseori legați de el, ca 
profesori, antrenori, medici : 
Ter Ovanesian, Don Schollan- 
dor, Alain Calmat sau la noi 
Elena Leușteanu, Gheorghs

S3

Marcel Hansenne facSilva, 
gazetărie, iar Gilbert Prou- 
teau, fost recordman al Fran
ței la triplu salt, se consacră 
și în literatură.

La noi, din păcate, aceste 
exemple nu sînt.atît de nu
meroase, dar ele vor deveni 
în deceniile următoare. Pînă 
atunci, putem saluta cu bucu
rie surpriza invaziei scriitori
lor noștri în lumea sportului. 
Sportivii sînt datori o revanșă 
și vă asigur că, mai devreme 
ori mai tîrziu, ei sigur și-o 
vor lua.

Intima cunoaștere a corpu
lui omenesc a făcut ca mulți 
sportivi de performanță să 
îmbrățișeze medicina (Love
lock, Mellerowicz, Bannister 
sau Baciu, Demeter, Ponova), 
iar calculul otît de exact al

legilor biomecanica o inspi
rat alegerea 
inginer (Petre 
Manoliu, Zeno 
Ciochină).

Din rîndul 
presa a relevat după Tokio 
pe Michael Larrabee, cam
pion olimpic la 400 m plat 
cu timpul de 45,1 și profe
sor de matematică la un co
legiu din California, în timp, 
ce noi astăzi ne mîndrim cu 
Carol Corbu, recordmanul 
nostru la triplu salt, profesor 
de aceeași specialitate. Și 
cum l-am uita pe Bill Toomey, 
recordmanul mondial la de
catlon (8417 p), profesor de 
istorie și engleză.

Să sperăm că va fi un bun 
arhitect recordmanul mondial 
de tir Virgil Atanasiu (pre
cedent glorios Gh. Lichiardo- 
pol si ei arhitect, de două 
ori laureat olimpic) și un bun 
actor sau cîntăreț, trăgătorul 
Marcel Roșea, vicecampion o- 
limpic la ultima Olimpiadă.

Bizare sînt preocupările în 
afara infiniților kilometri a- 
lergați de maratoniștii Ron 
Hills (inginer în textile, doctor 
în filozofie) și Gaston Roe- 
fonts (recenta expoziție de 
pictură).

Cum să convingem pe cei 
tineri care îndrăgesc sportul, 
că numai echilibrîndu-l cu 
profesiunea și cu alte gîndurî 
frumoase în timpul liber, 
demonstra înaltele 
stadionului ?

Pentru noi, 
și pentru ei, 
existe bucurie _ 
afara sportului, după cum 
există bucurie a vieții 
afara muncii. Cine crede 
fel se înșeală amarnic 
plătește greu tribut existenței 1

VIRGIL LUDU

profesiunii de 
Cișmigiu, Lia 
Coste, Șerbcin

profesorilor,

virtuți
vor 
ale

cei 
nu 
a

mulți, 
trebuia 
mișcării

ca 
să 
în
nu 
în 
alt-

Penalty! Emoția asta firtască. Tragă Ropotan, dar lovitura va fi apărată dt Matei.

IA „COLȚUL MORir, DUPĂ TĂIEREA CĂTINEI

F.C. URANUS BEZDEAD
ȘI-A ÎNCEPUT ACTIVITATEA...

PRIMELE SUCCESE, PRIMELE NEVOI
METALUL TÎRGOVIȘTE

micii fot'ouliști — care-și pro
pune să prezinte activitatea 
sportivă din comună. In primul 
număr — care ne-a fost expe
diat — este prezentat un scurt 
istorie al fiecărei echipe, cro
nicile meciurilor din campiona
tul trecut (cu formații, notele, 
jucătorilor, echipa etapei și go
lul etapei!), o rubrică externa, 
cuvinte încrucișate și rebusuri, 
bineînțeles pe teme fotbalistice. 

Iată, într-adevăr, o inițiativă 
demnă de toată lauda, care ar 
putea fi extinsă în școlile ge
nerale din mediul rural. Dar, 
pentru aceasta, copiii au nevo
ie de sprijinul și îndrumarea 
celor mari. După cite am în
țeles, de acest lucru au nevoie 
și minifotbaliștii din Bezdead. 
care anunță in revista lor că 
sînt în căutarea unui antrenor 
și nu știu cum să-și procure e- 
chipament. Propunem echipei 
de fotbal Metalul Tirgoviște — 
port-drapelul fotbalului dim- 
bovițean — să ia sub patrona
jul său team-urile din Bezdead. 
S-ar putea ca peste cîțiva ani 
să aibă numai de cîștigat din 
aceasta.

In legătură cu celelalte do
leanțe pe care ni le semnalați, 
dragi fotbaliști din Bezdead, 
credem că trebuia să vă adre
sați Consiliului popular comu
nal din localitate, care, cu si
guranță vă va acorda tot spri
jinul. Cit despre dorința de a 
ne trimite vești în legătură cu 
activitatea sportivă din comuna 
voastră, nu ne rămîne decît să 
vă mulțumim anticipat.

Așteptăm, deci, cît mai multe 
vești de la voi. Plnă atunci, 
vă urăm succes în noul cam
pionat.

Șl 0 SUGESTIE PENTRU
Zilele trecute am primit la 

redacție un plic voluminos. 
Pînă aici, nimic deosebit. Zil
nic primim asemenea scriiori. 
Ceva, totuși, ne-a atras ime
diat atenția. Expeditorul era... 
Uranus Fotbal Club. Surpriza 
ne-a fost și mai mare cînd am 
văzut ștampila de pe plic : co
muna Bezdead, județul Dîmbo
vița. Printre cele vreo douăzeci 
de pagini am găsit un blazon al 
clx&ului, un fanion (confecțio
nate ad-hoc) și citeva fotogra
fii. Deci, este, intr-adevăr, vor
ba despre un club care... se 
respectă. De fapt, despre ce 
este vorba ? Așa cum ne in
formează căpitanul formației 
Uranus F.C., Alin Ropotan, a- 
cum vreo doi ani, in comuna 
Bezdead au luat ființă primele 
echipe de fotbal ale pionieri
lor : Dinamo și Steaua. Curînd 
au apărut altele: Rapid, Stea
gul roșu, Olimpia și Fulgerul.

In unul din cele mai pito
rești locuri ale comunei, în lo
cul denumit „Colțul Morii", a 
apărut în anul următor un a- 
devărat stadion. „Am tăiat că
tina, am curățat locul de buru
ieni și mărăcini, am făcut bare 
și tușe, am amenajat un loc 
pentru dezbrăcat" — ne scrie 
autorul epistolei. Proiecte de 
viitor ? Minifotbaliștii din Bez
dead vor să realizeze și alte 
terenuri, să construiască un 
vestiar și să facă rost de plase.

Anul trecut au avut loc ci
teva fuziuni de echipe. Astfel, 
la startul ultimului campionat 
s-au aliniat trei formații: F.C. 
Uranus, Olimpic și Racheta, cla
sate, tn final, in această or
dine.

O dată cu pregătirii* noului 
campionat a apărut la Bezdead 
și prima revistă — editată de Don VLAD

■F

P
e pînza întinsă a saltelei, cel 
doi luptători se răsuceau în- 
spăimîntător. Corpurile lor, 
supuse îngrozitoarei apăsări a 
„cheilor" și „preselor", străluceau 

acoperite de sudoare. Publicul, a- 
prins de luptă, își aplauda îndrăcit 
favoritul.

Și, în timp ce lupta continua cu 
furie implacabilă, cei doi luptători, 
uniți într-o îmbrățișare brutală și 
cu chipurile crispate de durere, 
vorbeau :

— Și nevastă-mea face 
asta, dar cu trei ceșcuțe 
în loc de patru.

— Cred că 
tioasă.

— Foitajul 
tot secretul.

— Și să nu

așa • mai 
!

să fie

prăjitura 
de zahăr

puțin sS-

fraged, ăsta-i

prea multă ra
să vă răsucesc

♦. Schlfia umoristica de alvaro de laqiglbsia

că sînt 
treacă

mai cu-

aibă 
nilie. îmi permiteți 
puțin brațul ăsta ?

— Vă rog. De obicei, cît timp 
lăsați prăjitura în cuptor ?

— Două ore, ca să se rumeneas
că bine. De ce nu veniți să luați 
ceaiul cu noi într-o 
gustati ?

— Slăbiți, vă rog, 
rea genunchiului pe 
ca să vă pot răspunde.

— Așa ?
— E suficient, mulțumesc, 

tămîna asta nu putem veni.

zi. ca s-o și

puțin apăsa- 
plămînii mei.

Săp- 
pen-

tru că unul din băieți ar» tuse 
convulsivă.

— Bietul îngeraș !
— Mă resemnez pentru 

boli prin care trebuie să 
toți copiii.

— Bineînțeles. Si cu cît
rînd, eu atît mai bine. Băiatul meu 
a făcut pojar la 14 ani și am cre
zut că se duce. Dar nu s-a dus.

— Ce mai face soția dumneavoas
tră ?

— Biata de
— Vreți să 

tr-un... țipăt ?
— De țipat, 

o să-mi rupeți piciorul.
— Fiți sigur că n-am vrut. Dar 

știți cum e : dacă nu strîngi puțin, 
publicul zice că trișezi.

— Așa, și cum vă spuneam, pe 
nevastă-mea o tot chinuie crizele de 
lumbago.

— Vai, săraca I Mie mi-e groază

ea, o ține-ntr-un...ah! 
spuneți că o ține-n-

țip eu, pentru că

de lumbago.' Acum cîțiva ani. cînd 
i-am rupt coloana vertebrală ne
grului ăluia care era campion ame
rican, m-a încercat și pe mine.

— E normal. Cum ne tăvălim 
mereu pe saltele, în poziții inco
mode...

— Da, dar m-am vindecat cit ai 
zice „pește", cu apă de Campun- 
zanete.

— Tot vă mai petreceți vacantele 
la Campunzanete ?

— De atunci mereu, 
face foarte bine. Clima 
mană cerească pentru 
mîncare.

— Noi mergem Ia munte, 
obicei, seara se răcorește. Si 
nu se răcorește, ne băgăm 
sub cișmea și ne răcorim singuri.

— Fetița dumneavoastră e de-a- 
cum o domnișoară.

— A împlinit luna trecută 15 ani. 
— Nasul e tot al mamă-sii.

Copiilor le 
de acolo e 
pofta de

De 
cînd 

capul

— Tot al mamei și ceva dlntr-al 
meu. De asta e așa de lung.

— Ai mei, în schimb, seamănă 
cu un domn care stă la un etaj 
mai jos.

— Cu oopiil nu m știa niclo- 
dată...

— știți că nu l-am tmă Tăztrt de 
mult pe Ramirez, luptătorul acela 
simpatia cai* mi-a rupt clavicula 
anul trecuta

—* Cred că s-a-nsnrat.;. Si acuma 
îl bate nevastă-sa pe el.

— E un băiat deștept
— Și muncitor. L-am văzut (op- 

tînd pînă seara tîrziu. Și cînd a- 
jungea acasă, tinea contabilitatea 
unor magazine.

— A bătut 
ne despărțim.

— Cred că
— Bine i

gongu.1. Va trebui să

ați cîștigat la puncte, 
data viitoare cîștigați 

dumneavoastră și sîntem chit.
Și eu zic la fel i azi pentru 
și mîine pentru mine. Impor- 
este că ne-am simțit foarte 
împreună.

Omagiile mele, soției dumnea
voastră.

— Asemenea din partea mea. Pe
trecere fr imoasă.

— La revedere.

tine 
tant 
bine

Traducere: A. SOIMULESCU
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în ultima
fracțiune de secundă

IILA (EA MAI ÎNALTA TENSIUNE
(prin telefon, 
nostru). ...Ce

PITEȘTI. 17 
de la trimisul 
alt calificativ poate primi un 
me.i in care s-a șutait de a- 
iproape 40 de ori la poartă 
(fără a 
da alte 
culoase în suprafețele de pe
el apsă), în care balonul a 
fost scos de 10 ori (!) de pe 
linia porții ?

Conectați ds la începutul 
partidei, angajați fizic pe de
plin, jucătorii celor 
imații au avut, pur 
o primă repriză 
Semnalul l-a dat 
Dobrin, din primul 
joc, terminată cu un șut Ia 
colț, respins cu dificultate 
de Constantinescu. în min. 
9, Frățilă introduce balonul 
in poartă, dar — spre dezi
luzia spectatorilor — golul 
este anulat, în mod Justifi
cat, pe motiv de ofsaid. Din 
lovitura liberă executată de 
Dinamo, din propria supra
față de pedeapsă, mingea a- 
junge la Lucescu, care cen
trează cu boltă, Miculescu 
se vede depășit și balonul — 
lovit excelent de Dumitrache 
— este respins de pe linia 
potrții de către Olteanu.
. Acțiunile se succed cu re-

mai pune la socotea- 
numeroase faze peri-

două for- 
Si simplu, 
Infernală, 
cursa lui 
minut de

F. C. ARGEȘ — DINAMO BUCUREȘTI 1—1 (1—0)
Stadion „1 Mai" ; teren bun ; timp friguros : spectatori — apro

ximativ 14 000. Au înscris: Roșu (min. 36) și Sălceanu (min. 75).
Șuturi la poartă : 17—22 (dintre care pe poartă 10, respectiv, 12). 

Raport de cornere : 7—7.
F.C. ARGEȘ : Nlculescu 10 — Pigulea 7, Olteanu S, Vlad 8, Ivan 

7, Prepurgel 6, Roșu 7 (min. 78, Ștefan), Radu 5 (min. 75, Circiumă^ 
rescu), Frătilă 8, Dobrin 7, Jercan 7.

DINAMO BUCUREȘTI : Constantinescu 8 — Cheran 8, Stoenescu 
7. Dinu 9, Deleanu 8, Sălceanu 9, R. Nuniveiller 7, Lucescu « (min. 
73, Mustățea), D. Popescu 3, Dumitrache 6, Haidu 6.

A arbitrat Sever Mureșan (Turda) ajutat la linie de
loan Rus șl Zoltan Szecsel (ambii din Tg. Mureș).

„Trofeul Petscliowsclii" (pentru public) — 4. (Nota scăzută este 
urmarea atitudinii negative cu care publicul local a prlțnit_ echipa 
bucureșteană șl a huiduielilor care 
cătorilor). -------------- ---- Argeș

au contribuit la enervarea ju-

La tlneret-rezerv» : T. C. — Dlnamo București 0—1 (0—0).

Ptfg. a

5 minute cu antrenorul lui F. C. Bangu

la 
e-

peziciune de la o poartă 
alta, apărătorii ambelor- 
chipe abia își trag sufletul 
între două faze periculoase 
(în min. 17, la poarta dina- 
inovistă s-au executat conse
cutiv trei cornere, la două 
dintre acțiuni trebuind să in
tervină. în ultimă instanță, 
portarul Constantinescu), ias 
atacanții și mijlocașii, deopo
trivă, dau dovadă de o rară 
combativitate. Așa încit, cro
nicarului nu-i rămîne, în fața 
avalanșei fazelor de poartă, 
decît să le amintească glo
bal și să insiste pe trei mo
mente din finalul acestei re-

prize disputată într-un ritm 
drăcesc. în min. 36, Dobrin 
„elimină" trei adversari și — 
ajuns la linia de corner — 
centrează cu boltă, balonul 
il depășește pe Constantines
cu și, incredibil, se îndreaptă 
spre gol, dar Stoenescu res
pinge cu capul de pe 
porții ; mingea ajunge 
la Roșu, care — tot cu 
— o trimite în fața 
Hui Constantinescu mascat :
1—0 ! Replica dinamoviști- 
lor este promptă (în min. 39, 
Olteanu și Ivan fiind obli
gați și ei să-1 salveze pe Ni- 
culescu, la rîndul său depă
șit), dar și nervii lor sînt

linia 
totuși 
capul 
porții

0 reușită „repetiție generală" pentru arădeni
Antrenorul Miljanic nu regretă drumul pe care l-a făcut la Brașov

STEAGUL. U.T.A.ROȘU 
0—0

Municipal; terenStadion
moale ; timp frumo» i spec
tatori 12.000.

naport de cornere i 9—S.
Raport de șuturi la poartă: 

18—12 (șuturi pe spațiul por
ții : 7—3).STEAGUL ROȘU : Adama- 
che 7 — Ivăncescu 7, Jenei 6, 
Olteanu 8, Rusii 6, Pescaru 8, 
Cadar 7, Ghergheli 6 (min. 
46 Necula 7), Florescu 8, Ba- 
iiiit 7. Gyorfi 8.

tf.T.A. : Gornea 8 — Callnin 
7, Lcreter 8, Pojonj 8. Bro- 
sovselii S, Peteseu 8, Domlde 
9. Axente 8, Sima 5, Dembrov- 
schi 5 (min. 75 Dumbreanu), 
Fi. Dumitrescu 7.

A arbitrat M. Rotam 
ajutat de V. Bui- 

mlstrluc șl V. Popa (toți din 
Iași).

„Trofeul Petschowschl"
(pentru public) : 7.

La tineret-rezerve : 
roșu — U.T.A. 0—0.

Steagul

telefon.BRAȘOV 17 (prin 
de la trimisul nostru),

în vreme ce Steagul roșu 
a dorit cu ardoare victoria, 
U.T.A. își propusese ca prin
cipal obiectiv, la Brașov, in
terpretarea rolului pe care 
intenționează să-I joace 
miercuri, la Belgrad, în par
tida cu Steaua roșie. Afir- 
mînd că echipa arădeană a 
reușit ceea ce și-a propus 
(ba chiar și-a depășit aspira
țiile, obținînd și un punct ne
sperat), nu facem decît să 
reluăm ideea principală a lui 
Miljan Miljanic, antrenorul e- 
chipei Steaua roșie Belgrad, 
venit special la Brașov să 
urmărească ultimul meci de 
campionat al adversarei echi
pei sale. Antrenorul Miljanic 
îmi mai spunea la încheierea 
partidei că nu regretă dru
mul pe care l-a făcut la Bra
șov și că a rămas impresionat 
de disciplina tactică a U.T.A.-

manifestă o mare 
în zona de tnij-

„care 
siguranță 
loc a terenului și în fața ca
reului de 16 m, unde fundașii 
au intervenții matematice".

Nu-1 vom contrazice pe 
antrenorul iugoslav, ba chiar 
vom recunoaște că el a des
lușit într-un singur meci două 
din principalele atu-uri ale 
echipei arădene 1 stăpînirea 
zonei mediane ți o „gardă" 
aproape fără fisură în fața 
careului de pedeapsă.

Aici s-a hotărît de fapt și 
rezultatul partidei Steagul ro
șu—U.T.A. Un rezultat care 
nedreptățește în oarecare mă
sură echipa gazdă, care s-a 
angajat cu o impresionantă 
dăruire în repetate acțiuni 
ofensive, dar care răsplătește 
efortul lucid al oaspeților, 
preciși, sobri și calmi chiar 
și la cele cîteva situații în 
care antrenorul brașovean 
Valentin Stănescu... sărea în 
sus ți își acoperea ochii, care 
nu văzuseră gol la... goluri 
„gata făcute" și ratate-

Făcînd o statistică a oca
ziilor celor mal favorabile de 
a marca, vom spune că Stea
gul roșu are un „avantaj" 
de 4—2, Florescu (min. 20), 
Necula (min. 60), Gyiirfi (min. 
70) și Pescaru (min. 80) — 
respectiv Sima (min. 50) și 
Dumbreanu (min. 85) ratînd 
mingi pe care nici copiii nu 
le pot rata... Sima, de pildă, 
a scăpat singur-singurel spre 
poarta brașoveană și a... aș
teptat fundașii adverși pentru 
a-i mai dribla o dată (acțiu
nea sa a eșuat bineînțeles).

Ca să nu mai vorbim de 
Necula, care a șutat de la 
6 m pe lîngă poarta goală, 
Gyorfi imitîndu-1 cu o „pre
cizie" exasperantă pentru pu
blic și mai ales pentru antre
norul V. Stănescu, vestit

dramatică pe 
la meciuri cu

pentru viața 
care o trăiește 
astfel de momente.

Apreciind în concluzie că 
maturitatea U-T.A.-ei a avut 
la Brașov ultimul cuvînt, în
tr-un meci fair, plăcut la 
vedere, de un bun nivel teh
nic, dăm o ultimă explicație 
a scorului alb cu care s-a 
terminat această partidă.

Marius POPESCU

a- 
la 
a- 
de

întinși la maximum. De 
ceea, în min. 40 asistăm 
un „scurt-circuit" : scandal 
proape generalizat, pornit 
la un duel aerian între Dinu
și Olteanu ; meciul fiind în
trerupt mai bine de un mi
nut. La intervenția decisă a 
arbitrului și a antrenorilor 
celor două echipe, partida s-a 
reluat și n-a mai dat naște
re apoi la asemenea 
dent-e.

Repriza secundă a 
nut, cu siguranță, 
bucureștene.

Replica ofensivă a 
viștilor era atît de 
tă, îneît și Dinu se 
deseori în atac, 
chiar în unele situații de a 
marca. Iar pe de altă parte 
a fost ciudat să vezi cum o 
formație care a luptat cu a- 
tîta combativitate și decizie 
în prima repriză, se stinge, 
atunci cînd un singur jucă
tor — Dobrin — nu mai are 
resurse. Totuși, poate pentrij 
ca această întâlnire să însu
meze cele mai diverse atri
bute ale unui spectacol, în 
min. 74 Radu — care scăpa
se singur oe contraatac (ase
menea acțiuni ale echipei 
gazdă au putut fi numărate 
pe degete în ultimele 45 de 
minute) îl depășește și pe 
Constantinescu fiind pe punc
tul de a înscrie. Dar — apă
rut ca din pămiînt — Dc- 
leanu scoate de pe linia por
ții ! De aci. balonul ajunge 
la Haidu, pe partea opusă a 
terenului... O cursă scurtă, 
un șut la poartă, NicuJescu 
este nevoit să respingă în a- 
fara careului și Sălceanu, 
venit din urmă, șutează în 
plasă, de la peste 20 tn. Deci. 
1—1, în loc de 2—0, scor 
care ar fi contrazis desfășu
rarea jocului. Astfel egalita
tea, justă oglindire a meciu
lui, a fost restabilită într-un 
singur minut.

inci-

aparți- 
echipei

dinamo- 
pregnan- 
intercala 

găsindu-se

Paul SLAVESCU

JOSE ALVEZ DO RIO. Nume pur de brazilian. Un om bine 
clădit, cu alură de halterofil, surprinzător de tînăr pentru 
postul de antrenor al lui F. C. Bangu. Are doar 36 de ani. A 
fost junior la Gremio Porto Alegre, profesionist la Forza 
e Luz. A făcut parte din marea familie a jucătorilor bra
zilieni, a trăit cu ei bucuria succeselor.
Cînd translatoarea i-a ex

plicat rostul prezenției mele. 
Jose Alvez a lăsat totul baltă, 
m-a invitat să iau loc. făcînd 
un gest d’n care se înțelegea 
că e gata să răspundă între
bărilor.

— Domnule Alvez, ce re
prezintă echipa dv. în fot
balul brazilian, pe care lu
mea îl divinizează 
excelenta impresie 
în Mexic ?

— Este o formație 
Joacă alături de Flamengo și 
Fluminense, cîștigă în 1966 
campionatul statului Rio, cu
noscut în lume sub numele 
de „Cariocas", se clasează o 
dată pe locul 3. Nu-i așa că 
nu sînt performanțe rele ? De 
aceea am și venit la această 
echipă 
Are o 
tă.

— Dar, azi, ce cotă are 
Bangu ?

— Ultimul campionat l-a ter
minat pe locul 6. Pentru vi
itor, sperăm 
aceasta am 
lung turneu 
frica.

— Prin
țele parcurse,
nea turneu ni se pare o- 
bositor. Poate fi el și e- 
ficient ?

după 
lăsată

bună.

in urmă cu 30 de zile, 
frumoasă carte de vizi-

mai mult. Pentru 
și plecat intr-un 
în Europa și A-

durata și distan- 
un aseme-

JOSE ALVEZ DO R1O
— Intr-adevăr, e obositor, 

dar necesar. Vrem să formăm 
o nouă echipă. In asemenea 
condiții grele se verifică jucă
torii și nu cu un meci pe săp
tămână, și acela pe teren pro
priu

— Cînd ați aflat că veți 
juca în România, ce știați 
despre fotbalul de aici ?

— Mai întîi, știam că în 
România avem buni prieteni. 
Marți, de pildă. întreaga echi
pă s-a întîlnit cu marea atletă 
care a fost Iolanda Balaș, cu
noscută de întreaga Brazilie. 
Despre fotbalul dv. știam mul
te lucruri. Jucătorii români au 
fost de cite va ori în Brazilia 
Personal, am avut ocazia să-i 
văd pe Maracana Atunci, 
mi-au lăsat o frumoasă impre
sie. Cine urmărește atent evo
luția lor, își dă seama că fot
balul dv. diferă in multe pri
vințe de cel european. E plă
cut, are în el ceva latin.

— Ce spuneți acum, 
după meciul cu Rapid ?

— Nu-i greu de răspuns. 
Cunosc și mai bine fotbalul 
din (ara dv. Partida cu Rapid 
mi a întărit părerea excelentă 
formată după evoluția echipei 
dv. naționale, la Gualalajara. 
Rapid e o formație foarte 
bună. Joacă in viteză, își or
ganizează bine acțiunile ofen
sive, pasează excelent. Nu 
ne-am supărat că am pierdut 
cu 2—1 în fața unei formații 
in rîndul căreia evoluează cîți- 
va jucători de mare valoare ca 
Răducanu și Neagu, compo
nent ai echipei naționale care 
a învins nu de ' ~
lia și a reușit să se claseze 
printre primele 16 echipe din 
lume. Vizita în 
făcut o deosebită

Constantin ALEXE

mult Portuga-

Romdnia ne-a 
plăcere.

divizia b: In fața etapei a 10-a
Iată-ne ajunși, pe nesim

țite, în fața etapei a 10-a a 
campionatului diviziei B, 
fără ca favoritele celor două 
serii, fostele divizionare A, 
A.S.A. Tg. Mures și Crîșxtl, 
să fi reușit să se . desprindă 
din pluton, asigurîndu-și a- 
vantajul presupus 
lorlalte formații 
experimentate.
• Ce ne rezervă 
astăzi ?
. ÎN SERIA I, cel mai

asupra ce- 
mai puțin

etapa de

im-

UN GOL DIN OFSAID A VICIAT REZULTATUL!

portant meci este ce) de la 
București, unde liderul, Spor
tul studențesc, primește re
plica uneia din principalele 
sale urmăritoare, Dunărea 
Giurgiu. Echipa lui Petre 
Mindru nu este un adversar 
neglijabil, dacă va fi în mă
sură să alinieze formația 
(completă. Oricum, studenții 
sint atenți. Ei nu 
gur, să repete o 
amară, pierzînd pe 
priu măcar unul 
două puncte puse 
asemenea, din programul se
riei se desprinde partida de 
la Tg. Mureș, unde A.S.A. 
întâlnește pe Știința Bacău, 
performera etapei

vor, desi- 
experiență 
teren pro- 
din cele 
în joc. De

trecute

{victorie asupra Sportului 
studențesc).

ÎN CEALALTĂ SERIE, 
Politehnica Timișoara joacă 

o carte mare, la Arad. Dacă 
reușesc să cucerească încă 
două puncte în deplasare, 
studenții își consolidează lo
cul invidiat pe care îl ocu
pă acum în clasament: pri
mul. Dar jocurile „afară" 
sînt dificile și pentru marile 
formații. Poate că „Poli1 
moaște secretul lor. în 
caz, poziția ei nu pare 
nințată deocamdată, 
trucît echipa care < 
lonează, C.S.M. Sibiu, 
noaște și ea rigorile deplasă
rii, jucind la Hunedoara.

1“ cu-
orice 
ame- 

în- 
o ta- 

cu-

(Urmare din pag. 1)

mentul în care Vigu, printr-un 
șut de la marginea careului, 
l-a surprins pe Iordache, toar
te nesigur în jocul de ieri, 
deschizintl scorul. Cum. pînă 
atunci, jocul decursese in fa
voarea echipei bucureștene, se 
părea că ea va obține o vic
torie lejeră, Dar oaspeții nu 
s-au demoralizat după acest 
gol primit atât de ușor, ci au 
echilibrat imediat jocul, pre- 
luînd apoi inițiativa. In con
secință, fazele Ia poarta Stelei 
devin mai frecvente și mai 
periculoase și, după ce, în 
min. 11, Mbldoveanu, la o cen
trare a lui Lupulescu. reia cu 
capul pe lingă poartă, ratînd 
o mare ocazie, intervine ega
larea. La o centrare venită de 
pe partea dreaptă, Lupulescu 
reia mingea cu capul, trimițin- 
d-o cu boltă în bară, de unde 
ea revine în teren, in fața lui 
Goliac, care nu arc alteeva de 
făcut decît s-o introducă in 
poartă.

Este o egalitate temporară, 
fiindcă ieșenii joacă din ce 
în ce mai bine, controlincl mij
locul terenului și realizind ac
țiuni de atac organizate, prin 
pase precise, printr-o colabo
rare eficientă între mijlocași și

înaintașl. Totuși, golul prin 
care ei vor lua conducerea este 
mai puțin opera lor și mai 
mult a Iui Sătmăreanu, care 
a avut o intervenție defectu
oasă, ce i-a dat posibilitatea Iui 
Cuperman să preia balonul și 
să facă o cursă irezistibilă spre 
poartă, la capătul căreia Suciu 
a fost nevoit să scoată balonul 
din plasă. Dar acest 2—1 era, 
totuși, meritat și el a. fost men
ținut și după pauză, multă 
vreme, deși în această a doua 
repriză Steaua a fost mai de
cisă, dominînd teritorial și cre- 
indu-și situații favorabile la 
poarta oaspeților.

în aceste momente mai difi
cile pentru ieșeni, înaintașii 
bucureșteni s-au dovedit. însă, 
ineficace. După ce ei s-au aflat 
aproape de egalare prin șutul 
în bară al Iui Iordănescu (min. 
51), a urmat o suită de alte 
atacuri nefructifica'te, în mi
nutele 53 (Iordănescu, deschis 
de Dumitriu, și-a „lungit" prea 
mult mingea, dind posibilitate 
portarului ieșean să intervină), 
72 (Ștefănescu a atins prea u- 
sor balonul, la centrarea lui 
Dumitriu) și 75 (Dumitriu a 
reluat mult peste bară o cen
trare precisă a lui Ștefănescu).

în aceste condiții, scorul pă
rea de neclintit, mai ales că 
și ieșenii apărau rezultatul cu

dinții, organizat de cele mai 
multe ori, realizind și contra
atacuri. A venit, însă, acel mi
nut 77 cînd, Ia o centrare de 
pe partea dreaptă a Iui Ștefă- 
nescu, Tătaru, aflat în ofsaid 
clar, nesemnalizat de tușierul 
Vasile Neacșu, dar evident pen
tru toată lumea (inclusiv pen
tru arbitrul de centru), a îm
pins balonul în poartă. Șapte 
minute mai târziu, Iordânescu, 
cel mai bun jucător al Stelei 
în partida de ieri, a driblat tet 
ce i-a ieșit în cale, dar, în 
ultimă instanță, un picior sal
vator — al cui o fi fost ? — 
s-a interpus în calea balonului 
șutat de el. Presați de adver
sari, ieșenii au. totuși, o oca
zie excepțională de a repara 
nedreptatea ce li se făcuse și 
de a relua avantajul, dar Lupu- 
lescu, scăpat singur spre poar
tă. n-a avut prezența de spirit 
necesară, s-a intimidat și - n-a 
reușit să-1 „paseze" pe Suciu.

Pentru ca finalul să fie și 
mai senzațional, victoria s-a 
produs in minutul... 91 (în ur
ma prelungirii jocului pentru 
timp pierdut) cînd, Ia un cor
ner, Iordănescu a spulberat ul
timele speranțe ale ieșenilor, 
țrimițind din apropiere balonul 
în plasă. Citeva secunde mai 
tirziu răsuna fluierul final. 
Drama ieșenilor se consumase...

TENIS

CilIlDCiIlICĂ A UITAT SÂ JOACE

Condusă cu 7 — 2, Avintui M. Ciuc a ciștigat totuși <u 10—7

BRAȘOV, 17 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). — Cele 8 
reprezentative de Județ lșl con
tinuă întrecerea pentru cuceri
rea „CUPEI ROMÂNIEI".

După rezultatele do (p!nă acum ■ 
șl forma arătată, selecționata 
sectorului 6 București (de fapt 
echipa Progresul), antrenată de 
prof. Nicolae Angelescu, se pare 
că nu mai poate scăpa trofeul, 
învingători în cele mal 
întâlniri, cu reprezentanții 
dețelor Arad șl Brașov, 
reștenii mai au de trecut 
hop; duminică, in 
cu teamul clujean.

Dacă în întilnlrile lnter-echlpe 
nu sînt de 
în meciurile 
obținut unele 
țin scontate.

Recordul U . _
glucă, reîntors de curîtid după 
turneul de o lună de zile din 
Iran. Dar, cunoscutul jucător 
clujean, ce! care are în palma
resul său atîtea victorii presti
gioase a uitat... să joace. Altfel, 
cum ne putem explica suita de 
înfringer» suferite, aici, la 
Brașov. Printre învingătorii săi 
se numără nu numai consacrați, 
cl și unii tineri, talentați, e 
drept, dar care. în condiții nor
male, nu pot emite încă preten
ții justificate. Ne gîndini la 
Ion Drăguiin (Buzău), Cornel 
Popovicl (Hunedoara) șl Marin 
Firănesou (Dolj).

REZULTATE : Cluj — Hune
doara 8 — 1 (Giurgiueă —

grsie 
îu- 

bucu- 
un 

confruntarea

semnalat surprize, 
Individuale s-au 
rezultate mai pu-

deține Dorin Giur-

povicl 0—2), Sector S Buc. — Bra
șov 8—s (Galaci — Hariga 0—2, 
Ovanez — Kakas 2—1, Maria 
Alexandru — Hajnal Korodl 2—o, 
Luchian — Ancei 2—0, Victoria 
Babiciuc — Marla Korodl 0—2. 
Sindeanu — Gheorghiu 2—o. 
Galaci, Ovanez — Hariga. Kakaș 
0—2, Alexandru, Babiciuc — 
Korodl, Korodl 1—2 !, Luchian, 
Sindeanu — Ance), Gheorghiu
1— 2, Maria Alexandru — Maria 
Korodl 2—0, Sindeanu — Ancei
2— 0, Victoria Babiciuc — Hai
na! Korodl 0—2. Luchian — 
Gheorghiu 2—1, Alexandru, Lu
chian — M, Korodl, Ancei 2—0). 
Arad — Satu Mare 8—0, Buzău
— Dolj 8—2, Arad — Hunedoara 
8—2, Sector S Buc. — Buzău 8—o. 
Brașov — Satu Mare 8—0, Cluj
— Dolj 8—3 (M. Fliăneșcu —
Giurgiueă 2—1, M. Firănescu, 
N. Colțescu — Giurgiueă, 
boși 2—1), Cluj — Buzău 
(Drăguiin — Giurgiueă 
Brașov — Hunedoara 8—0, 
tor 6 Buc. — Satu Mare
Arad — Dolj 8—1, Buzău — 
Satu Mare S—2, Sector 6 Buc.
— Hunedoara 8—2, Brașov — 
Dolj 8—2, Arad — Cluj S—4 
(Căruceru — Lupu 1—2, Rellii
— Dobosl 0—2, Demian — 
Giurgiueă 2—1, Rethl — Giur- 
giucă 2—0).

Duminică au loc ultimele par
tide, după terminarea cărora 
va fi cunoscută ciștlgătoarea 
trofeului.

Do-
8—3

2—0),
Sec- 
s—1,

Răsturnările de situații și 
de scor, fac totdeauna deli
ciul unei întreceri sportive, 
dar cea la care am asistat 
ieri, în cadrul campionatului 
republican de hochei, 
șește cu mult tot ceea 
văzut pînă acum sau 
tot ceea ce am auzit 
fi întâmplat vreodată 
vreun stadion de gheață ro
mân sau străin !

în meciul cu Avintui 
Miercurea Ciuc, echipa stu
denților clujeni de la A- 
gronomia s-a impus cate
goric în primele două repri
ze și după 40 de mi
nute de joc formația lor 
conducea confortabil cu 7—2. 
Diferența de scor atît de 
clară, cît și faptul că în in
tervalul celor două reprize 
clujenii își impuseseră su
perioritatea, nu mai lăsau 
să se întrevadă nimic pen
tru ultima treime a partidei, 
motiv pentru care unii din
tre spectatori s-au și grăbit 
să prindă ceva din partida 
de fotbal Steaua — Politeh
nica, din vecinătate.

Ultima repriză însă a in
firmat toate pronosticurile 
și puținii privitori aflațî în 
tribunele patinoarului de la

depă- 
ceam 
chiar 

să se 
pe

(Urmare din pag. 1)

aspiră cu justificate preten
ții la... „tricoul galben". în- 
tr-adevăr, în această parti
dă Steaua a evoluat la ade
vărata ei valoare, creînd în 
atac combinații de o mare 
subtilitate — pe care, în 
treacăt fie spus, le recoman
dă ca atare însuși faptul că 
înfocata galerie studențeas
că le-a aplaudat generos — 
știind 
loare, 
șut a 
ia și 
Gațu, 
l-am
cu fentele și inventivitatea 
sa apărarea adversă ps se
micerc. în apărare. învingă
torii au fost foarte atenți, 
mobili, știind să închidă bi
ne și la timp culoarele de 
pătrundere sau de sut s'~re 
poarta apărată cu insț .rație 
de Dincă. în ce privește a- 
părarea echipei Steaua, vom 
remarca revenirea la plasa-

să pună bine în va- 
alternativ, forța de 
celor doi giganți (Gru- 
Birtolom), în timp ce 
într-o vervă cum nu 

văzut de mult, ,.pisa“

au asistat 
necrezut. 

Miercurea

la un 
Ho- 

Ciuc

,.23 August" 
spectacol de 
cheîștil din 
au preluat complet inițiativa, 
și-au supus adversarii unei 
presiuni ferme (rezultat al 
unui joc în viteză și forță)

DINAMO — AVINTUL 
GHEORGHIENI 20—1 (3—1,

5—0, 12—0)
Arbitri : C. Sglncă șl Al. 

Mureșan
Marcatori : Huțanu (4), Flo- 

rescit (3), Făgăraș, Pană. Bol- 
descu, Axinte, Moiș (cite 2). 
Costea, FI. Sgîncă, Tureanu. 
respectiv, Farkaș.

Penalizări : Dlnamo 17 mi
nute, Avintui 6 minute.
AVINTUI, M. CIUC — AGRO
NOMIA CLUJ 10—7 (1—3,

1—4, 8—0)
Arbitri : C. Ștefănescu, M. 

Presneanu.
Marcatori : Csiser, Jere, 

Kraus, Bașa (cite 2). Papp și 
Osvath pentru Avintui. Gal). 
Cazan II, Texe (cite 2) șl 
Otvds pentru Agronomia.

Penalizări : Avintui 2 minu
te. Agronomia 2 minute.

fnscriindu-le punct după 
punct. Cu 8 minute înaintea 
fluierului final Avintui a 
egalat situația și în conti
nuare a mai înscris de trei 
ori. asigurîndu-și o victorie, 
absolut meritată, pe care pu-

țini mai scontau. Tn aceste 
ultime 20 de minute ale par
tidei, pe gheață a existat, 
practic, doar formația din 
M. Ciuc, căci rarele contra
atacuri ale clujenilor n-au 
mai avut vigoarea și decizia 
din primele două 
Deși fără 7 
abandonat 
petițională, 
Ciuc, grație 
re contează 
ță o adversară 
pentru oricare formație 
campionatul nostru. In ceea 
ce privește Agronomia (be
neficiază doar de aportul a 
13 jucători !), ea n-a jucat 
rău în primele 40 de minu
te dar a cedat complet 
tunci cînd hocheiștii 
n-au mai avut resursele 
zice necesare.

reprize, 
titulari, care au 

activitatea com- 
echipa din M. 
tinerilor pe ca- 
acum, se anun- 

incomodă 
din

a- 
săi 
fi-

Di-în partida inaugurală, 
namo a avut de făcut față 
unei simple formalități 
meciul cu 
ghieni, pe 
confortabil, 
pectele, pe 
ceau minutele și pregătirea 
fizică (dar și cea tehnică și 
tactică) își spuneau cuvîntul!

Romeo VILARA

în 
Avînțul Gheor- 
care a întrecut-o 
sub toate as- 
măsură ce... tre-

rea jucătorilor înalți în cen
tru (Gruia, Coasă, Birtolom, 
Speck), precum și corectitu
dinea cu care Gațu l-a ținut 
„om la om“ pe Chicidt, prin
cipalul realizator al studen
ților.

Marele merit al handba- 
liștilor de la Universitatea 
este 
nici 
au 
riei 
sării 
clar. în fața unei 
pusă pe fapte mari, cum a 
fost ieri Steaua, jucătorii de 
la „U“ ......................
ză, au 
tot din 
nice și 
spre cinstea lor 
o replică nu cu mult infe
rioară învingătorilor.

Intîlnirea a debutat furtu
nos și după 8 minute Steaua

acela că nu au cedat 
un moment lupta, nu 

abandonat ideea victo- 
nici atunci cînd adver- 
conduceau destul de 

formații

au acționat în vite- 
încercat să scoată 

capacitățile lor teh- 
tactice, reușind — 

să dea

j

conducea cu 3—0. Am remar
cat în această perioadă o mai 
mare luciditate la Steaua ca- 
re-și construia cu calm ac
țiunile ofensive, în timp ce 
studenții se pripeau, ratînd 
atacuri după atacuri. Treptat, 
însă, ei și-au revenit și sco
rul a devenit mai echilibrat, 
fiind totuși tot timpul în a- 
vantajul formației Steaua : 
3—2 (min. 10), 8—3 (min. 21), 
IC—5 (min. 29). In finalul 
primei reprize, slăbiciunile pe 
extreme ale defensivei ju
cătorilor de la Steaua au fost 
mai bine speculate de stu- 
denți și, de pildă. Stef într-un 
singur minut (30) a realizat 
două goluri reducînd serios 
din handicap.

După pauză întâlnirea a fost 
mult mai echilibrată, hand- 
baliștii de la Universitatea 
forțînd egalarea și apoi vic
toria, dar neizbutind decît să

Ultima etapă a campionatului pe echipe
Ieri, pe trei baze sportive — 

două din Capitală și una din 
Cluj — s-au disputat întâlni
rile ultimei etape. Centrul de 
antrenament nr. 2 a găzduit 
meciul dintre virtuala campioa
nă pe echipe din acest an, 
C.S.U. Construcții și Steaua 
București. Spuneam și cu alt 
prilej cătenismanii-studenți au 
reușit să se debaraseze de com
plexul ce li-l creau echipe a- 
vind în componența lor jucă
tori cu experiență. Acest teno- 
men a fost foarte pregnant și 
ieri, cînd C.S.U. Construcții a 
reușit să se detașeze cu 9—3 de 
Steaua. Punctele forte ale e- 
chipei campioane continuă să 
rămînă, în primul rind, Agneta 
Kun — această jucătoare care 
ne dezvăluie, cu fiecare nouă 
partidă, posibilități din ce în ce 
mai mari —, apoi Ionel San
teiu, Gheorghe Boaghe, Florica 
Butoi, Petre Almăjan și alții.

Prima partidă s-a disputat 
între I. Santeiu și Codin Du
mitrescu. Era un meci aștep
tat cu interes de antrenorii e- 
chipelor avînd. în vedere fap
tul că amîndoi tenismanii erau 
considerați de forțe aproxima
tiv egale. Chiar după primele 
schimburi de mingi, Santeiu se 
lansează într-o ofensivă cu in
tenția vădită de a se impune 
în fața lui Dumitrescu. Dar a- 
cesta nu se lasă intimidat și, 
atacînd în stilul lui caracteris-

tic, cu lovituri laterale scurte, 
cu smcciuri puternice, cîștigă 
setul. Așadar 3—6. în setul al 
doilea Santeiu își revine și cîș
tigă cu 6—4. Tot cu 6—4 va cîș
tigă și al treilea set. Alte re
zultate : Gh. Boaghe — D. Hă- 
rădău 1—6, 0—6, A. Siltb — 
V. Sotiriu 6—2, 6—4, Florica 
Butoi — Valeria Balaj 1—6,
1— 6, Adriana Călina — Elena 
Cristea 6—1. 6—0.

Tot în Capitală, pe terenu
rile din parcul Dinamo, echipa 
gazdă s-a întîlnit cu Progresul 
București. După prima zi re
zultatul este 5—5. Cîteva rezul
tate : S. Dron — S. Mureșan 
6—2, 6—3, V. Marcu — P. Du
mitrescu 6—1, 2—6, 6—0, Dron 
Marcu — Mureșan, Dumitrescu 
8—6, 6—2. Mariana Ciogolea — 
Ecaterina Roșianu 2—6, 8—2,
2- 6.

Ion GAVRILESCU

Constantin COMARNISCHI

Agneta Kun campioana României respingind mingea

dea emoții suporterilor cînd 
două goluri : 

32). Cum spu- 
Steaua a 
pusă Pe fapte

au ajuns la
10—8 (min. 
neam, însă, 
în acest joc 
mari și la fiecare gol al stu
denților reușea să-și adauge 
în cont alte două sau trei, 

'astfel că pînă la urmă vic
toria i-a revenit, normal.

Arbitrii V. Cojocaru și I. 
Mihăilescu — ambii din Cra
iova — au meritul de a fi 
reprimat curajos orice inten
ție de brutalizare.
cu
(unele nu întotdeauna 
justificate) 
7 m. Ei au 
țiile :

STEAUA;
(2) , Gruia(3),
Popescu (1). Goran (1), Birto
lom (8—4 din 7 m), Cristian 
(1). Speck, Coasă.

UNIVERSITATEA : 
(Baneiu) — Costaclie II 
Chicidt (4—3 din 7 m),
(3) . Parascbiv, Bâdău
Schuman (1), Voinea (3).

fost

dictînd 
promptitudine eliminări 

însă 
și aruncări de la 

condus forma-

Dincă — Gațu 
Marinescu (1),

Orban 
(2).

Șlef 
(1).

CLUJ, 17 (prin telefon). 
gramat pe tot parcursul 
de sîmbătă meciul dintre 
tehnica Cluj și Steagul 
Brașov nu a putut începe de- 
cît la ora 14. atunci cînd soa
rele îngăduitor a permis 
renului să se usuce. Așa că, 
din cauza timpului scurt, 
prima zi a întrecerilor nu s-au 
putut disputa decît 11 partide. 
Suita lor a fost deschisă de 
două victorii ale studentelor 
clujence (Marieta Ghercioiu — 
Mălina Migea 6—1. 6—0 și Lu
cia Tănăsescu — Anca Necșu- 
lescu 6—0. 6—1). rezultate anu
late imediat — în clasament — 
de două înfrîngeri ale colegilor, 
lor Silaghi la Marcu 1—6, 2—6,' 
și Komoroczi la Kerekes 2—6,
3— 6.

Din categoria „simplelor" se 
cere remarcat în mod deosebit, 
pentru dinamismul și drama
tismul ei. partida dintre Vera 
Rado și Hermine Zurălău. A- 
tacînd curajos, clujeanca reu
șește să cîștige primul set (9—7) 
și să-și țină adversara tn șah 
pînă la mijlocul setului doi:
4— 4. Din acest moment, însă, 
stăpînirea de sine a brașoven- 
cei și mingile ei decisive au 
învins elanul debordant al gaz
dei (6—4, 6—1 pentru Zurălău 
în seturile doi și trei). Alte re
zultate : Negru — Oprea 6—1, 
6—1, Boldur — Bosch 6—4. 6—4, 
Ghercioiu, Fazekas — Necșu- 
lescu, Migea 6—0, 6—2.

Pro- 
zilei

Poli-
roșu

te-
în

Nușa DEMIAN

UNDE MERGEM!
ATLETISM : Stadionul 

blicii, de la ora 15, etapa 
a campionatului național 
chipe. divizia A (meciurile
— C.A.U. — Brașov și Șc. 
atletism — Rapid 
Prahova).

STADIONUL POLITEHNICA, 
ora 9.30 : DESCHIDEREA FESTI
VA A ANULUI SPORTIV UNI
VERSITAR (întreceri de atletism, 
gimnastică, judo, ciclism și fot
bal.

BASCHET : Sala Floreasca. de 
la ora 9 : IEFS — Crișul Oradea 
(A. f). Steaua — Farul Constanța 
(A.m), Dinamo — Politehnica 
Galați (A.m). IEFS — Rapid (A. 
m). teren Floreasca. de la ora 
9.45 : Medicina — Universitatea 
Iași (B. I), Arhitectura — Voința 
Constanța (B. f). Universitatea — 
A.S.A. Bacău (B. m) : teren Pro
gresul, ora 11 : Progresul — Con
structorul Iași (B, rrt).

BOX : Sala Casei de cultură a 
sectorului 4 (str. Turturele) ora 
10, gală finală a campionatului 
orașului București.

CAIAC-CANOE : Lacul Herăs
trău, ora 8.30 : „Cupa orașului 
București".

FOTBAL : STADIONUL REPU
BLICII. ora 10.45 : Rapid Buc. — 
Universitatea Craiova (tineret), 
ora 12.30 : Rapid Buc. — Uni
versitatea Craiova (divizia A) : 
STADIONUL POLITEHNICA, ora 
11.00 : Sp. Studențesc Buc. — 
Dunărea Giurgiu (divizia B): TE
REN VOINȚA, ora 11.00 : Voința 
Buc. — S.U.T. Galați (div. C) ; 
TEREN FL. ROȘIE — DUDEȘTT. 
ora 11-00 : FI. roșie Buc. — Elec
tronica Buc. (div. C) : TEREN 
Sirena, ora 11.00 : Sirena Buc.
— Sp. Muncitoresc Buc. (div. C);

HANDBAL : Teren Dinamo, ora

Repu- 
a IV-a 

pe e- 
Steaua 
sp. de 

selec. jud.

10.15 : Constructorul Buc. — Uni
versitatea Iași (B. I); ora 11.15: 
Dinamo Buc. — Politehnica Ga
lați (A, m).

HOCHEI :
„23 August", 
Cluj — 
(campionatul

PATINAJ : 
„23 August", 
strația internațională de 
artistic.

POPICE : Arena Voința, de ia 
ora 8. Voința București — VOin'a 
Tg. Mureș (ni) ; arena Ciulești, 
de la ora 3. Rapid Buc. — C.F.R. 
Timișoara (m) (continuarea parti
dei începută sîmbătă după-amla- 
ză) — meciuri în cadrul campio
natului diviziei A.

RUGBY : Teren Parcul Copilu
lui. ora 10.30 : lotul reprezentativ 
A — Selecționata Grlvița Roșie 
+ Steaua.

TENIS : Centrul de antrena
ment nr. 2 (Dotietty) orele 9 și 
14 : C.S.U. Construcții — Steaua; 
teren Ț'------  ‘
namo ■ 
A) ; 
ora 9. '

TIR :
8.30 :
IEFS -

VOLEI :
ora 8 : _____ --
Galați (m.B), I.E.F.S. — C.P. 
București (£, A), Rapid — Penici
lina Iași (E. A), SALA DINAMO, 
Dinamo — Universitatea Timișoa
ra (f. A). Viitorul — Universitatea 
(f. B). SALA PROGRESUL, de la 
ora 3 : Spartac — I.T.B. Infor
mația (t. B) ; SALA CONSTRUC
TORUL, de la ora 8 : flacăra ro
șie Buc. — Voința Constanța 
(f, B).

Patinoarul artificial 
ora 10 : Agronomia 
Avintui Gheorghieni 
național).
Patinoarul
ora 17.30 -

aeo perii 
demon- 
patinai

Dinamo, ora B șl 14 : Dl- 
— Progresul (meciuri div. 
teren Palatul Pionierilor, 
concurs „Racheta de aur“. 

Poligonul Tunari, ora 
Intîlnirea Internațională 

Zalka Mate-Budapesta.
Sala Ciulești, de la 

Electra — Siderurgistul



CAMPIONATUL DE ATLETISM PE ECHIPE

CU STEAUA GRAȚIE FETELOR
• Valeria Bufanu va încerca miercuri, pe „Republicii", să doboare recordul mondial la 200 m g

n lumeț

PE PISTELE
DE ATLETISM

Un lot de atletl vest-ger- 
mani se află in prezent în In
dia unde participă la o serie 
de concursuri demonstrative. în 
cadrul unei asemenea reuniuni, 
desfășurată la Patiala, Michael 
Sauer a terminat învingător 
în două probe : 7,64 m la să
ritura în lungime și 15,55 m 
la triplusalt. în cursa de 100 
m, Gert Metz a fost cronome
trat cu timpul de 10,5, iar Pe
ter Hofmeister s-a clasat pe 
primul loc în proba de 200 m 
cu performanța de 21.1. în pro
ba de săritură In înălțime In- 
gomar Sieghart și-a adjudecat 
victoria cu rezultatul de 2,13 m.

Alte rezultate : aruncarea dis
cului : Wippermann 58,98 m;
Aruncarea suliței : 
mer 76,50 m ; 110 M. 
DURI: Berkes 14,1.

Tim~ 
GAR-

Foto : V. BAGEAC
inter-

TURNEUL DE ȘAH DE LA VINKOVCI

LARSEN Șl GLIGORICI IN FRUNTE
In runda a 10-a a turneu

lui internațional masculin de 
șah de Ia Vinkovci (Iugosla
via), marele maestru danez 
LARSEN l-a învins pe LE- 
D1CI, iar marele maestru so
vietic BRONSTEIN (cu pie
sele negre) a cîștigat la VELI-

MIROVICI. PETROSIAN a 
remizat cu HORT, 
consemnat 
BERTOK
BO — MINICI și GLIGORICI 
— PARMA. Partidele QUIN
TEROS — TOMICI ȘI OZA- 
NICI — TAIMANOV s-au în-

’, rezultat 
și în partidele 

MARICI, SZA-

trerupt. în clasament conduc 
LARSEN (Danemarca) și 
GLIGORICI (Iugoslavia) cu 
cite 7 puncte, urmați de Tai- 
manov (URSS) — 6‘/j (1) 
puncte, Hort (Cehoslovacia) 
®'/i puncte, Petrosian (URSS) 
— 6 puncte.

Viitoarea adversară a Universității Timișoara in „C.C.E." la handbal

LOKOMOTIV ZAGREB
0 FORMAȚIE RADICAL

PREZINTĂ
SCHIMBATĂ

Valeria Bufanu se impune categoric în cursa de 100 m plat
Serialul atletic continuă. Con

tinuă în pofida vintului tăios 
și a frigului pătrunzător, ieri, 
atleții ,și atletele au venit pe 
stadionul din Dealul Spirit pen
tru a tranșa rivalitatea în cam
pionatul național pe echipe. Am
biția i-a încălzit. Arbitrilor 
le-au fost însă necesare... pal
toanele pentru a rezista celor 
aproape trei ore de frig. Desi
gur, condițiile neprielnice ale 
acestui început timpuriu de 
iarnă și-au pus amprenta pe 
rezultate. O singură sportivă a 
reușit să urce totuși ștacheta 
performanței pînă aproape de 
posibilitățile reale : VALERIA 
BUFANU. Ea a marcat 11.9 pe 
clasica alergare de sprint, pre- 
gătindu-și astfel evoluția de 
astăzi în cursa peste garduri, 
în excelentă formă, Valeria 
Bufanu i-a anunțat pe oficiali 
că miercuri încearcă do'oori- 
rea recordului mondial pe 200 
m g. Ti dorim să reușească în 
această tentativă.

Lupta surdă pentru puncte a 
fost pasionantă. Așa cum era 
de așteptat, CLUBUL ATLETIC 
UNIVERSITAR din Capitală s-a 
impus în fața reprezentanților 
clubului STEAUA în probele 
rezervate fetelor. Punctele de 
aici au influențat decisiv și 
clasamentul general, astfel că 
universitarii au luat serioase 
opțiuni pentru izbînda finală. 
Fără accidente, ei vor con
tinua să se impună și în pro
bele de astăzi și vor obține ti
tlurile în două din cele trei 
clasamente: fete și general. 
Elevii lui Iolanda și Ion Soter 
vor trebui 6ă se consoleze cu 
victoria în întrecerea echipelor 
de băieți.

Iată învingătorii în probele de 
«lmbătă ale celor două triun-

ghiulare desfășurate pe stadio
nul Republicii (primul în. me
ciul Steaua — C.A.U.
cel de al doilea în
Rapid — S S.A. —

Băieți ■: —* - - -
(Steaua) 14,2

— Brașov, 
întîlnirea 

Prahova) : 
N* Perța110 m.g. :

— H. Ilieșu (Rapid)
bune 
bar

In cadrul 
național de 
vut loc la 
campion cehoslovac Josef Pla- 
chy a cîștigat cursa de 1 800 m 
cu timpul de 2:19,4. Pe locu
rile următoare s-au clasat 
Kupczyk (Polonia) 2:20,2 și 
Jungwirt (Cehoslovacia) 2-21,0.

unui concurs 
atletism care a a- 
Kosice, cunoscutul

de

In divizia A de baschet

Politehnica Constructorul
72-57 (33-28)

Uliul din meciurile primei 
etape a campionatului femi
nin de baschet a pus aseară, 
față în față în sala Giulești 
echipele Politehnica și Con
structorul, ambele din Capi
tală. Spre surprinderea pu
ținilor spectatori, sportivele 
de la Constructorul au avut 
timp de 16 minute condu
cerea pe /tabela de marcaj. 
A fost suficient ca antrenorul 
Grigore Costescu (Politeh
nica) să efectueze cîteva 
schimbări și elevele sale și-au 
luat rolurile în serios, obți- 
nînd, pînă la urmă, o victo
rie clară cu scorul de 72—57 
(33—28), Au arbitrat foarte 
bine E. Niculescu și P. Pa
săre.

(P. I).

surclasate la Belgrad, 
formația Radnieki, Învingă
toare cu 10—3. Lokomotiv 
a marcat cele 3 goluri din 
lovituri de la 7 metil în 
prima repriză și, după relua
re. a jucat foarte slab.

Explicația asupra compor
tării mai slabe a campioa
nelor în această ediție ne-o 
furnizează antrenorul Kreșo 
Pavlin, profesor de handbal 
Ia Institutul Superior de E- 
ducație Fizică din Zagreb : 
„Am rămas fără cîteva din
tre principalele vedete ale 
echipei. NADA VUCIKOVICI 
s-a retras din activitate, 
ZDENKA ISTVANOVICI (por
tarul titular al echipei re
prezentative) s-a transferat 
la echipa din Varajdin, MA-

RA VEINOVTCI și ZLATA 
REBERNJAK vor deveni în 
curind mame, Iar MARIA 
BART este Indisponibilă. în 
această situație a trebuit să 
fac apel la o serie de jucă
toare tinere, fără experiență 
competițională, fapt care s-a 
repercutat direct asupra o- 
mogenității Iotului. Lokomo
tiv de astăzi este departe de 
valoarea echipei care a cîș
tigat în primăvară campio
natul țării. Mai am mult de 
lucrat, dar sper că nc vom 
prezenta totuși onorabil la 
meciurile cu Universitatea 
Timișoara. Avem marele a- 
vantaj de a juca cel de al 
doilea meci pe teren propriu, 
ceea ce înseamnă foarte 
mult".

Lotul echipei Lokomo
tiv Zagreb la această oră 
este: Maticî, Jelici (portari) 
— Evstatiev, Licina, Canad- 
jia, Tekin, Mrgan, Aliradici, 
Makiei, Veinovici (sora cu
noscutei internaționale), 
Vrbanc Hrncici.

ZAGREB 15 (prin telex). 
Handbalistele de Ia Lo
komotiv Zagreb, viitoare
le adversare ale jucătoa
relor Universității Timi
șoara. în primul tur al 
„C.C.E.", dețin un record: 
ele au cucerit de 9 ori 
titlul de campioane na
ționale (prima 
1955 și ultima 
1970) și de 10 
Iugoslaviei".

consemnat următoarea situație : 
Cluj — Dinamo 47—88 (B. 29—62 : 
F 18—23). Cluj — Metalul 72—54 
(53—33 ; 22—21), Dinamo — Me
talul 87—44 (63—22 ; 22—22).

Cîteva dintre cele mal 
performanțe individuale :
BAȚI : ioo m : Sărucan (C) 10,8 ; 
400 m : Nicol ae (D) 49,1 ; 1 500 m : 
Ungureanu (D) 3:56,2 ; 110 mg :
Hidloșanu (D) 14,9 ; 3 000 m obst. : 
Mustață (D) 9:20,4 ; 4X100 m :
Cluj 43.1 ; triplu : Dumitrescu (D) 
15,53 ; greutate : Gagea (D) 
suliță : Constantinescu (D) 
femei : 100 m : Marinescu 
12 5; 400 m : Ban (C) 59,8 ; 
gime : Vintilă (D) 5,77 ;
Manollu (M) 56,66. Menis 
54.66, Lesenciuc (D) 50,92.

In afara concursului, < 
clubului Metalul (C. Hoiub, 
Iordaehe, M. Llncă) 
recordul de 
3X800 m cj 
aparținea 
6:57.2.

★

PALADE URSU

DEZIDERIU SILAGHI

ARBITRAJUL Șl FILMUL

m ;

- s. 
oo m :

— O. 
suliță :

17.48 ;
60.42 ;

(D) 
lun- 

disc :
(D)

Al. Munteanu 
Mitrofan 

P. Lupan 
'. Scheible 

D. Sila- 
■ V. Iancu 

înălțime : 
2,01 m 

1,94

echipa 
, Gh. 

a doborît 
junioare In proba de 
6 .’52.3. Vechiul record 
echipei naționale

Rezultate înregistrate in con
cursul internațional de la Bu
dapesta, la care au participat 
atlete și atleți de Ia cluburile 
Honved Budapesta șî S.C. Mo
tor Jena (R. D. Germană); 
masculin : 100 m : Farkas (Hon
ved) 10,4; săritura în înălți
me : Major (Honved) — 2,12 m; 
3 000 m : Justus (Șc. Motor) — 
8:12,6; feminin: 100 m: Sza
bo (Honved) 11.7 : 400 m : Mid- 
decke (Șc. Motor) 56,1 : arun
carea suliței : Vidos (Honved) 
57,58 m ; aruncarea greutății : 
Schubert (Șc. Motor) 15,82 m.

în 
în

oară 
oară 
ori „Cupa

în actualul campionat, Lo
komotiv traversează o pe
rioadă mai dificilă, deoarece 
după 8 etape (4 victorii și 
4 infringed) echipa se află 
abia pe locul VI. în ulti
mul meci, handbalistele din 
Zagreb au fost literalmente

16,0 ;
(C.A.U.) 
(S.S.A.) 
(Steaua) 
(Rapid) 
ghl (C.A.U.) 72,08 m ■ 
(Prahova) 56,26 m ; 
loan Șerban (C.A.U.) 
Cr. Dreptu (S.S.A.) 
400 m : Gh. Tănăsescu (Steaua)
48.5 — T Puiu (Rapid) 49,1 ;
greutate : ’ V. Sălăgean (Brașov) 
15,30 m — M. Iordan (S.S.A.) 
14,79 m ; triplusalt: Caro! Corbu 
(Steaua) 15,67 m — M. Zaharia 
(Rqpid)..............
col? :
— V. 
4X100
42.5 ;

Fete : lungime : Alina Popescu 
(Steaua) 5,81 m — Cornelia Po
pescu (Rapid) 5,85 m : 400 m : 
Marilena Bădițoiu (Brașov) 58,5
— Doina Bădescu (Rapid) 54,9 ;
disc : Monica Vasilescu (C.A.U.) 
46,14 m — Carmen Ionescu 
(S.S.A.) 47,00 m ; 100 m: Sanda 
Anghelescu (C.A.U.) 12,2
Valeria Bufanu (Rapid) 11,9.

Clasamentele după prima 
arată astfel :

C.A.U. — Steaua 75—68 
50—51 : f 25—17) ;

STEAUA — Brașov 85 —
(b 64-24 ; f 21—16) ;

C.A.U. — Brașov 103 — 
(b 76—26 ; f 27—13) ;

S.S A. — Rapid 67—66
f 17—26) ț

RAPID — Piahova 
(b 42—39 ; f 24—19) ;

S.S.A. — Prahova 
(b 52—43 ; f 25—19).

Astăzi, începînd de 
se disjută pe Stadionul 
blicll probele zilei a doua.

Hriitache NAUM

14,34 m ; 3 000 m obsta- 
Gh. Cefan (Brașov) 8:59,8 
Reinhard (Rapid) 9:06,8 ; 
m : Steaua 4i,4 — Rapid

zi
(b
40
39

(b 50—40 ;
66 — 58
77 — 67

la ora 15, 
Repu-

CLUJ, 17 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). Pe stadionul 
municipal, pe un timp rece, s-a 
desfășurat sîmbătă prima zl a 
triunghiularului Cluj — Dinamo — 
Metalul, Ia capătul căreia am

APLAUZE PENTRU ARTIȘTII GHEȚII

Campionul de juniori al tării noastre, elevul bucureștean 
Mircea Ion, a avut o frumoasă

(Wrmare din pag. 1)
ternațională. Este tm mo
ment ce nu sa uită.

Dar Beatrice î Ce să mai 
spunem despre mica noas
tră campioană, care nu mai 
e atît de mică, ci s-a înăl
țat frumos deasupra manti
nelei și fără să năzuias
că spre înalt clnd își inter
pretează admirabila „Cio- 
cîrîie“. Am aplaudat cu ne
saț și pe ceilalți români, 
chiar dacă au avut 
unele stângăcii. Pe Bibi Moiș 
patinînd cu eleganța ei cu
ceritoare, pe Letiția 
ru și Dan Săveanu, 
son în mișcări, sau 
cuțul Mircea Ion, mai cura
jos ca oricînd, cel pe care 
ziarul „Sportul" îl premiase 
odată, drept cel mai vrednio 
dintre băieții de viitor.

Am avut un singur regret, 
plecînd de la patinoar. Acela 
de a nu fi putut aplauda și pe

Păctira- 
la uni- 
pe mi

evo luție.
campionul de seniori al țării 
noastre, talentatul Gheorghe 
Fazekas. El n-a putut face de
plasarea de la Fiissen (R.F.G.), 
unde se află în antrenament, 
din cauza unui ușor accident 
la picior. De asemenea a lip
sit valorosul patinator din 
R.D. Germană, Gunter Zoller. 
Absențe care, totuși, n-au pu
tut umbri decît în prea mică 
măsură succesul unui specta
col sportiv cu adevărat excep
țional. Bucureștiul n-a văzut 
niciodată pînă acum, reuniți 
pe gheață, atîția mari cam
pioni, patinatori din elita 
mondială.

Insistente, ne mai urmă
resc și acum crîmpeie de 
melodii, mai vechi sau ne
auzite pînă aseară, pe care 
nu le mai poți fredona de
cît gîndindu-te la grațioase 
siluete lunecînd pe ghea
ță.

E frumos patinajul.

Ultimul campionat mondial de fotbal, desfășurat in Mexic, 
a ridicat probleme noi nu numai pentru jucători, ci și pen
tru arbitri. Ca urmare, arbitrii care conduc meciurile din 
primele două divizii ale campionatului cehoslovac s-au re
unit la 
trebuit 
minute, 
păreau
erau datori să

Praga, pentru a susține un original examen. Ei au 
să alerge distanța de 6 km într-un timp sub 30 de 
după care au vizionat filme „didactice" în care a- 

peste 60 de încălcări ale regulamentului. Arbitrii 
le depisteze și să le interpreteze în mod corect.

Carte de vizită FOTBALUL GALEZ

despre fotbalul 
După cum se 

știe, reprezentativa Țării Gali
lor va fi adversara echipei noas
tre în campionatul Europei.

FEDERAȚIA gaieză este una 
din cele mal vechi din Europa : 
a luat ființă in anul 1875, dar s-a 
afiliat la F.I.F.A. abia In 1946.

DUPĂ o statistică a U.E.F.A. 
din anul 1969, In Țara Galilor 
activează 1.074 de cluburi de fot
bal cu 1.500 de echipe, lnsumlnd 
28.069 jucători (Ia o populație de 
peste 2.600.000 locuitori).

SEZONUL competițional începe, 
de regulă, la 10 august și se în
cheie ia 24 mai.

TN ȚARA GALILOR, oriMt de 
curios ar părea, nu se dispută 
un campionat național și este 
singura tară europeană în această 
situafie. In schimb, are loc Cupa, 
a cărei ultimă cîștigătoare este 
Cardiff City. Aceasta participă 

In campionatul Angliei, liga a 
H-a, în care ocupă locul 5.

O SERIE de jucători galezi joa
că, de asemenea, la echipe engle
ze, ca Mike England (Tottenham) 
și Ron Devies (Southampton).

REPREZENTATIVA națională 
(culori : tricou, chlloți și jambie
re roșii sau tricou și jambiere 
galbene șl chlloți albi) a susținut 
de-a lungul carierei sale aproape 
300 de meciuri inter-țări. Primul 
l-a disputat în anul 1876, contra 
Scoției la Glasgow (0—4); primul 
joc cu Anglia : tn 1879 (1—2) șl 
primul cu Irlanda de Nord : în 
1882 (7—1).

Cîteva cuvinte 
din Țara Galilor.

------------------------1

A PATRA VICTORIE?

Brazilienii au și început să 
se gîndească la viitorul cam
pionat mondial și, bineînțeles, 
la cucerirea unui nou titlu, 
în țara lui Pele și a celorlalți 
faimoși fotbaliști ai lui Za- 
galo a și început să fie pre
gătită atmosfera de lucru 
pentru atingerea acestui scop. 
Luna aceasta, un grup de zia
riști din Belo Horizonte, în 
frunte cu Helio Fraga de la 
„Editor de Esportes" și titu
larul rubricii_T.V., se va de
plasa în 
pentru a 
dioanele 
mondial 
timp, este pregătit programul 
de jocuri al echipei națio
nale, ai cărei adversari vor 
fi aleși dintre cele mai pu
ternice reprezentative și e- 
chipe de club. Zagalo va con
tinua să conducă destinele re
prezentativei, deși la 31 de
cembrie îi expira contractul. 
Joao Havelange, însă, vrea să 
i-1 prelungească, deși unele zia
re sînt de părere ca să fie rea
dus Saldanha, cel care, con
firmă ele, ,,a pregătit 
victoria" din Mexic.

R. F. a Germaniei 
vizita orașele ți sta- 
viitorului campionat 
din 1974. în același

de fapt

ÎN ECHIPA națională sînt fo
losiți toți jucătorii selecționabili, 
de origine galeză, care activează 
in campionatul englez.

Mini-portret

CARLOS ALBERTO

TORRES

'4

i

a

's Ț 
fel

Faimosul căpitan al e- 
chipei Braziliei în Mexic, 
autorul golului al patrulea 
în finala cu Italia. Fundaș 
lateral masiv, cu 6 bună 
mobilitate și 
exact, Carlos Alberto este 
un tot atît de bun atacant. 
Intră des în dispozitivul 
ofensiv, apărînd pe ne
simțite, din spate, pe ari
pa dreaptă, de unde sau 
centrează util sau șutează. 
Și Albertosi, portarul 
„squadrei azzurra" știe ce 
înseamnă șutul lui.

plasament

Carlos Alberto Torres este 
originar din Guanabara. S-a 
născut la 25 septembrie 1947. 
A făcut parte din echipa 
clubului Flumlnense F, C., 
care în 1964 a cucerit cam
pionatul „cariocas", Iar mal 
tîrzlu din echipa clubului 
Santos F. C., cu care a fost 
campion în 1965 șl 1969. In
ternațional reputat, Carlos 
Alberto speră să joace șl la 
C. M. din 1974.

DIN CULISE

riscă să
turul al

• ARSENAL Londra
rămînă fără adversar In ___
Il-lea al Cupei europene a tir- 
gurllor. Jucătorii clubului austriac 
STURM din Graz — echipă cu 
care trebuie să Joace londonezii 
— au amenințat cu grevă con
ducerea dacă nu le satisface anu
mite cereri. Conducerea, însă) 
nu-i de loc dispusă să facă vreo , 
concesie Jucătorilor. Se pare că 
STURM nu se va prezenta ta Bl 
octombrie sau va Juca cu fot
baliști amatori.
• In ajunul meciului cu Tur

cia, Jucătorii reprezentativei R.F 
a Germaniei _ care a cucerit 
locul 3 la C.M. — au fost primiți 
tn audiență de președintele Re
publicii, G. Heinemann. El au 
fost distinși cu lauri de argint 
pentru succesul repurtat tn Me
xic.
• Internaționalul englez LEE

este autorul unei cărți, «Fotbalul 
în jurul ' ......... "lumii", recent ~ apărută

tn librării. In această lucrare, In 
care abordează și campionatul 
mondial din Mexic, LEE emite 
cîteva ipoteze senzaționale in 
virtutea cărora lansează ideea 
unui complot premeditat împo
triva echipei Angliei. Pentru LEE 
a fost suspectă îmbolnăvirea por
tarului BANKS și presupune un 
caz de droga), ca și — mai ales 
— acuzația de furt) adusă lui 
BOBBY MOORE. Pe aceste două 
fapte tși bazează LEE părerea că 
tn Mexic a fost vorba de o con
jurație deliberată.
• Renumitul medic sportiv din 

R.F. a Germaniei, doctor EISEL, 
este de părere că absolut toți 
fotbaliștii ar trebui să albă pro
teze (apărătoare) pentru dinți. 
Dovada in sprijinul celor afir
mate de dr. Eisel ? Numai tn 
anul 1969, in R.F. a Germaniei) 
pe terenurile de fotbal au sufe
rit accidentări, cu pierderea din
ților, 7707 Jucători.

EFECTELE UNUI MECI...

Partida dintre Olympique 
Marseille și Spartak Trnava, 
din cadrul „Cupei europene 
a tîrgurilor", a fost presăra
tă de o serie de incidente, 
pe teren și în tribune, în ur
ma cărora vreo cîțiva spec
tatori au ajuns la spitalul de 
urgență, iar proprietarul te
renului s-a ales cu cîteva pa-

gube însemnate. Una din ele: 
gardul împrejmuitor țcum se 
vede în fotografia alăturată), 
a fost culcat la pămînt, la 
asaltul unei grupe de spec
tatori care au vrut sâ pă
trundă pe teren.

Pasiuni oarbe, care com
promit fotbalul și ideea de 
întrecere sportivă.

RENO VINEK
redactor la „Sportske No- 

vosti" - Zagreb

România R. S. S.
Ucraineană la spadă
A fost perfectată întîlnirea 

de spadă dintre echipele re
prezentative ale României șl 
R.S.S. Ucrainene. Ea va a- 
vea Ioc la București, in zi
lele de 31 octombrie și 1 no
iembrie. (Inițial, la aceeași 
dată, urma să se desfășoare 
un concurs triunghiular 
cu participarea echipei 
seniori a Suediei, dar 
avînd o serie de 
indisponibili, 
lele din Turcia, nu mai poa
te face deplasarea).

Din lotul țării noastre nu 
vor lipsi C. Duțu, trăgătorul 
cel mai bine clasat dintre 
spadasinii români prezenți la 
Ankara, A. Pongraț și Al. 
Istrate.

și 
de 

care 
jucători 

după mondia-

LISTA DE PUNCTE F.I.S.
PENTRU VIITORUL SEZON DE SCHI

Federația Internațională de schi 
a dat publicității lista de puncte 
F.I.S. care constituie criteriul de 
alcătuire a grupelor de care se 
va ține seama la ordinea de start 
în concursurile viitorului sezon. 
F.I.S. a avut în vedere cele mal 
bune două rezultate ale fiecărui 
schior obținute în 93 de mari 
concursuri din sezonul 1969—1970. 
Iată pe primii clasați, în acest 
tabel de punctaj : BARBAȚI. — 
Coborîre: 1. Cordin (Austria) 4,19;
2. Schranz (Aus.) 4,86; 3. Duvil- 
lard (Franța) 5,93; 4. MUne (Aus.) 
6,53; 5. Messner (Aus.) 7,70; 6. 
Russi (Elveția — campion mon
dial) 7,79; 7. Orcel (Fr.) 8,17; 8. 
J. D. Daetwyler (Elv.) 8,61: 9. 
Vogler (RFfi) 10,13: 10. Sailer 
(Aus.) 11,37; Slalom : 1. Thoenl 
(Italia) 5.52; 2. Russel (Fr.) 4.71;
3. Penz (Fr.) 4,25; 4. Auger (Fr.

Telex
La Los Angeles (California) 
s-a disputat meciul pentru 
titlul mondial de box la ca
tegoria cocoș între deținăto
rul centurii, mexicanul Ru
ben Olivares și compatriotul 
său Chucho Castillo. Victoria 
a revenit prin k.o. tehnio în 
repriza a 14-a lui Chucho 
Castillo.

Noul campion mondial este 
în vîrstă de 26 de ani.

■
In cadrul competiției de fotbal 
„Cupa Robertao", care înlocuieș
te campionatul brazilian, echipa

campion mondial) 3,64; 5.
Brechu (Fr.) 0,04; 6. Glovanoll
(Elv.) 2.00; 7. Kidd (SUA) 3,10;
8. Rofner (Aus.) 4,08 ; 9. Brugg-
mann (Elv.) 7,49; 10. Rieger
(RFG) și Tresch (Elv.) 7,78; 12.
Frel (Elv.) 8,90; 13. Messner (Aus.) 
8.95; 14. Chaffee (SUA) 9,01; 15. 
Duvlllard (Fr.) 9,18; Slalom uriaș: 
1. Thoenl (It.) 4,70; 2. Blelner
(Aus.) 4,11; 3. Schranz (Aus. — 
campion mondial) 3,86; 4. Russel 
(Fr.) 3,77; 5. Glovanoll (Elv.) 2,65; 
6. Penz (Fr.) 2,35; 7. Hecklmiiler 
(RFG) 0,13; 8. Augert (Fr.) 0,17;
9. Bruggmann (Elv.) 1,67; 10.
Tischhauser (Elv.) 1,77; 11. Ba- 
chleda (Polonia) 3,83; 12. Duvlllard 
(Fr.) 4,67; 13. Riefer (RFG) 5,09 : 
14. Messner (Aus.) 5,95; 15. Roestl 
(Elv.) 6.00.

FEMEI. — Coborîre : 1. Drexel 
(Aus.) 10.39; 3, .Mir (Fr.) 10,52;

• Telex o
Flamengo a învins cu scorul de 
2—1 (0—1) formația America. Au 
marcat Nel. Mario Sergio șl res
pectiv Jeremlas.

3. Jacot (Fr.) 15,72; 4. Maechl 
(Fr.) 16,63; 5. Famose (Fr.) 16,79: 
6. Steurer (Fr.) 17,92; 7. Zyrd 
(Elv. — campioană mondială) 
21,68; 8. Proell (Aus.) 23,70 ; 9.
Nagel (S.U.A.) 25,91 ; 10. Goellner 
(Aus.) 26,73; Slalom : 1. I. Laffor- 
gue (Fr. — campioană mondială) 
3,06: 2. M. Cochran (SUA) 1.72;
3. Jacot (Fr.) 0.16 : 4. B. Cochran 
(SUA) 0,09: 5. Steurer (Fr.) 1,48; 
6. Proell (Aus.) 1,76; 7. Clifford 
(Canada) 3,24; 8. Rauter (Aus.) 
3,84; 9. Famose (Fr.) 3.93; 10. Na
gel (SUA) 4,29; Slalom uriaș : 1. 
Macchl (Fr.) 0,64; 2. I. Lafforgue 
(Fr.) 1,31: 3. Proell (Aus.) 1,40;
4. Jacot (Fr.) 1,42; 5. M. Cochran 
(SUA) 3,85; 6. B. Cochran (SUA) 
4.12; 7. Nagel (SUA) 4.13; 8. Clif
ford (Can. — campioană mondia
lă) 4.15; 9. steurer (Fr.) 4,99; 10. 
Gabl (Aus.) 5,57.

Cea de-a 7-a etapă a Turului ci
clist ai Mexicului, desfășurată pe 
distanța Queretaro-Leon, a fost 
cîștigată de sportivul cehoslovac 
Dusan Zeman, cronometrat pe 186 
km cu timpul de 4h 05:29. în cla
samentul general Individual con
tinuă să conducă Fabio Acevedo 
(Columbia)* urmat de Arturo 
Garda (Mexic) la 48 sec.

■
Contlnntndu-și turneul in Cana
da, echipa masculină iugoslavă 
de baschet Rabotnickl Skoplje a

Telex
jucat Ia Vancouver cu formația 
locală Columbia All Stars. Bas- 
chetbaliștil Iugoslavi au terminat 
învingători cu scorul de 91—89 
(46—47).■

Echipa de rugby» a Țării 
Galilor a dispus la Cardiff 
cu 26—11 (6—6) de o selec
ționată internațională, alcă
tuită din jucători francezi, 
englezi și irlandezi.■
La Tașkent au luat sfîrșlt între
cerile pentru „Cupa URSS" la 
gimnastică artistică. Victoria a 
revenit tinerei Alfia Nazmutdlno- 
va, care a totalizat 38,25 p.

-ultimele știri -ultimele rez »»

In campionatul european de fotbal

R. F. a GERMANIEI - TURCIA 1-1 (1-1)!
Mare surpriză la Koln ! Echi

pa R.F. a Germaniei, clasată 
pe locul al treilea la C.M. din 
Mexic nu a putut învinge pe te
ren propriu echipa Turciei I în
tîlnirea, desfășurată în cadrul 
campionatului european, s-a în
cheiat la egalitate; 1—1 (1—1).

Oaspeții au deschis scorul prin 
Kamarun în min. 16, iar în min. 
37 Gerd Miiller a înscris golul 
egalizator dintr-o lovitură de 
la 11 m ! în fața celor 53 000 
de spectatori, arbitrul Paul Bon
net (Malta) a condus urmă
toarele formații:

R.F. a GERMANIEI : Maier — 
Vogts. Hdttgcs. Beckenbauer, 
Sielolf, Weber. Libuda, Fichtel, 
Muller, Overath, Grabovschi.

TURCIA : Ali — Ergiin, Alpa- 
stan, Muzffer, Ercan, Kamarun, 
Metin, Zya, Cemil, Sanli, Cehan.

IN MECI AMICAL: ELVEȚIA - ITALIA 11 (1-0)
BERNA, 17 (prin telex). Pre- 

gătlndu-se pentru campionatul 
european, Ia Berna s-au întîlnit 
In mec! amical reprezentativele 
Elveției șî Italiei. Intîlnlrea s-a 
terminat la egalitate : 1—1 (1—9). 
Formația Elveției a jucat foarte 
ofensiv în prima repriză. In 
repriza secundă însă, pe mă- 

I sură ce meciul se apropia de 
sfîrșit și tabela de marcaj indica

1—0 pentru elvețieni, ofensiva 
„Squadrei Azzurra" a devenit 
tot mai persistentă.

Primul gol a fost marcat de 
Cerra (autogol), care a deviat 
în poartă un șut expediat de 
Blaettler (min. 16). Punctul ega
lizator a fost opera lui Mazzola 
în min 86. Arbitrul vest-ger- 
man Tschenscher a condus ur
mătoarele formații : „

ELVEȚIA : Kunz — Boffi, 
Chapuisat, Weibel, Perroud, 
Odermatt, Blaettler, Kuhn, Bal
mer (Jeandupeux, Vuilleumier), 
Kiinzll, Wenger.

ITALIA : Albertosi (Zoff) — 
Polettl, Cerra, Niccoali, Fac- 
chetti, Juliano (Ferrante), Maz
zola, De Sistl, Domenghinl, 
Gori, Riva,

Au asistat 42 000 de spectatori.
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