
Eșec total al echipelor noastre 
în Cupele europene la fotbal!

10 goluri primite—O înscrise!
STEAUA ROȘIE BELGRAD — U. T. A. 3-0 (1-0) 
P. S. V. EINDHOVEN — STEAUA 4-0 (1-0)
F. C. LIVERPOOL — DINAMO 3-0 (0-0)

Al doilea tur al Cupelor europene la fotbal care se anunța 
foarte dificil pentru cele trei echipe românești rămase în com
petiție, U.T.A., STEAUA și DINAMO BUCUREȘTI, s-a încheiat cu 
rezultate, și în special cu scouri, totuși puțin așteptate, fiind 
obligați să consemnăm un eșec total al echipelor.

Dacă U.T.A. și Dinamo București au
/ .1 justificaClaîd internațională caro pot

avut adversari de mare 
detașarea acestora pe

terenul | . . ,
este foarte greu de înțeles.

i BELGRAD, 21 
fon). — Se știa 
partidei că anna 
ichipei Steaua roșie o repre
zintă violentele ei ruperi de 
ritm, pe cît de temperamen
tale, pe atît 
itrenorul N. 
no-ștea foarte 
al adversarei 
încredințase 
preocuparea sa de a-i găsi 
antidot. Adevărul este că 
cest antidot U.T.A. nu 
găsit, iar Steaua roșie a câș
tigat punîndu-și în valoare 
recunoscuta-! potență de a 
declanșa „furtuni**, scurte dar 
năpraznice.
I Demne de luat In seamă

(prin tele-
dinaintea 

nr. 1 a e-

de eficace. An- 
Dumitrescu cu- 
bine acest atu 
U.T.A.-ei și 

înainte de
ne 

joc 
un
a-
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propriu, eșecul echipei Steaua, la patru goluri diferență, 
arte greu de înțeles.

Echipelor noastre nu ie rămîne altceva de făcut decît să 
încerce revanșa la București și Arad, satisfacție platonică în 
contextul eliminatoriu al acestor cupe. Și încă ceva. Dar dacă 
Dinamo București...

învinsă numai in trei minute!
sînt și alte elemente care au 
favorizat victoria campioa
nei Iugoslaviei. Citîndu-le. în 
ordinea ponderii vom con
semna ; 1) Aportul decisiv al

lui Geaici, 
repetate ori 
rădeană cu 
concertantă, 
merită a fi

care a trecut în 
prin apărarea a- 
o ușurință de- 
La acest capitol, 
subliniat faptul

i STEAUA ROȘIE BELGRAD — U.T.A. 3—0 (1—0)
Stadionul Steaua roșie ; teren moale (a plouat aproape tdt 

timpul); 25 000 de spectatori; au marcat: FILIPOVICI (mln. 18), 
ACIMOVICI (min. 50) și OSTOICI (min. 53).

Raport de cornere : 13—4; raport de șuturi la poartă. : 22—12 (pe 
spațiul porții ; 7—2).

STEAUA ROȘIE : Duikovlci — Giorlcl, Krlvokucea, Antonievici, 
Dojcinovski, Boghicevicl, Novkovicl (min. 76 Karasi), Filipovici, 
Ostoici, Acimovici, Gealei.

U.T.A. : Gornea 6 — Callnin 5, Lereter 6, Pojonl 7, Broșovschl 
7, Axente 7, Petescu 5, Domide 7, Dumbreanu 4 (min. 67 Sima 4), 
O. Dembrovschl 4, Dumitrescu 7.

A arbitrat brigaua poloneză compusă din STANISLAW EKSZ- 
TEIN — la centru, D. Lteo și J. Lazowski — la linie.

celebrului atacant
2) Ploaia aproape 

a handicapat vizibil 
echipei române 

îndeobște

că înlocuitorul lui Birău, Ga
linin, a luptat cu multă tra
gere de inimă, dar a fost o 
pradă ușoară în 9 din 10 ac
țiuni ale 
iugoslav, 
continuă 
apărarea
(compartimentul
forte al echipei), care a reac
ționat cu greutate în fața 
schimbărilor de ritm și de di
recție ale acțiunilor ofensive 
ale echipei gazdă, 3) Atacul 
arădean a contat 
efortul solitar ai

exclusiv pe 
lui Dumi-

9

Marius FOPESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

STEAUA — LEVSKI SPARTAK SOFIA
77-69 LA BASCHET

Aseară a avut loc în sala Floreasca întilnirea de baschet din
tre echipele masculine Steaua și Levski Spartak Sofia (în 
fotografie, imagine din cursul jocului).

CITIȚI amănunte în pag. a 2-a.

CAMPIONATUL NATIONAL DE ȘAH

6 remize în runda a doua,
Aseară, s-a disputat runda 

a doua a finalei Campiona
tului național de șah. Din

doar una
campionul

LOTUL NATIONAL
PENTRU „CUPA DUNĂRII"

LA MOTOCROS
IV-a a „Cupei Dună- 

urma săEtapa a 
rll“ la motocros, care 
aibă loc la 11 octombrie, a fost 
reprogramată pentru 1 noiem
brie. Organizatoarea Întrecerilor, 
federația de specialitate a Uniu
nii Sovietice, a ales un traseu In 
apropierea orașului Chișinău.

Antrenorii Gh. Ioniță șl Tr. 
Macarie au stabilit următorul 
lot, din care va fi alcătuită e- 
chipa națională a României î 
Ștefan Chițu, Cr. Dovids, A. Io- 
nescu, A. Crlsbal șl M. Banu.

cele 10 partide, 
a fost decisă : 
țării, Victor Ciocâltea l-a în
vins, normal, pe Kertesz. 
Două partide s-au întrerupt : 
Segal—Tratatovici și 
ghiu—Ungureanu.

Cu
tate au luat sfîrșit 
rile : Solomonovici—Ghizdavu, 
Iliji'n—Reicher, Georgescu— 
Ghindă,
Neamțu—Mazeș și
Vaisman.

S-a amînat partida
Iov—Buză.

După 2 runde, în 
ment conduce Victor 
tea cu 2 puncte, urmat 
Ghindă, Ghizdavu. și Reicher 
l‘/j etc.

un rezultat de

Gheor-

egali- 
întîlni-

Ghițescu—Joița,
Bena—

Pav-

clasa-
Ciocâl-

de

Semicentenarul clubului „Medicina" București

ȘEDINȚA DE COMUNICĂRI

ANTRENORI ROMÂNI

PREȚUIȚI PESTE HOTARE
Profesorii V. Cîrligelu și C. Vasile au primit 

înaltă distincție 
de rugby din

cea mai a antrenorilor
Franța

TENTATIVĂ^ VAI I IHA BUM W 0 ZECIME

Ieri a fost o zi splendidă. 
Parcă anume... comandată 
pentru o tentativă de record 
mondial. La ora 11, pe stadio
nul Republicii, numeroși iubi
tori ai atletismului, arbitri, an
trenori, oficiali, sportivi, zia
riști, fotoreporteri și operatori 
ai televiziunii asistau cu emo
ție la startul in proba 
mg in care excelenta 
atletă, Valeria Bufanu, 
doborirea recordului 
După prima sută de metri exis
ta certitudinea reușitei (o in
dicau cronometrele), dar la an- 
tepenultimul gard, Valeria Bu
fanu (pe care emoția a cris
pat-o) s-a dezechilibrat și a că
zut. .. încercarea fusese ratată. 
Valeria Bufanu, la care talentul 
se împletește cu ambiția, n-a 
vrut să se recunoască înfrin- 
tă. După aproape o oră a mai 
făcut o tentativă. Cu teama 
de a nu cădea din nou, re
cordmana noastră a ezitat la 
trecerea peste două garduri — 
pierzind prețioase zecimi de 
secundă — și. astfel, rezultatul 
final a fost de 25,9 s, adică a 
treia performanță mondială a 
anului, la o zecime de recordul 
lumii (vechiul ei record 27,3). 
După cum se știe, recordul 
mondial este de 25,8 s și aparți
ne atletelor Pamela Kilborn — 
Australia — 1969. Jahns — R.D. 
Germană și Sukniewicz — Po
lonia — 1970. Iată cum arată 
acum lista celor mai bune per
formanțe ale anului in proba 
de 200 mg :

unui concurs atletic, ea va face 
o nouă tentativă.

în cadrul aceluiași concurs 
au mai fost înregistrate urmă
toarele recorduri naționale: 
Nioolae Maxim (Dinamo) 21:11,2

la 5 000 m marș (v.r. 21:20,6),' 
Constantin Stan (C.A.U.) —

47,2 la 400 m (v.r. de juniori 
47,7) și Niculina Manea 28,3 la 
200 mg (record de junioare 
egalat).

de 200 
noastră 
incerca 

lumii.

Doi dintre 
antrenori 
care își 
pregătind 
— este ... _ ,_____
Vierei Cîrligelu din Cluj

cei mai apreciați 
rugby de la noi, 

activitatea
■juniori 

de profesorii 
_ ' . j și

Constantin Vasile din Bucu
rești — au fost nu de mult 
oaspeții Institutului Național al 
Sporturilor din Paris, in cali
tate de participanți la un curs 
organizat în cinstea celui care 
a fost Georges Pautot, un 
animator al sportului cu 
nul oval.

Cursul, desfășurat sub 
Federației franceze de rugby și 
încredințat unor somități în 
materie, în frunte cu Michel 
Celaya și Fernand Cazenave, 
și-a propus să abordeze o serie 
de probleme privind unificarea . 
concepției de pregătire a ju
niorilor și implicit condițiile ce 
trebuie să le întrunească antre
norii și tehnicienii cuprinși in 
această sferă de activitate.

„Cursul — ne-a mărturisit 
la înapoiere prof, Cîrligetu — 
a avut o mare eficiență, in pri
mul rind datorită caracterului 
său practic, mai bine de 80 la 
sută din program desfășurîn- 
du-se în aer liber. Cursanții, 
deși în rîndurile lor nu s-au 
aflat numai antrenori tineri, 
au luat parte la lecții de apli
care a tehnicii de comparti
ment, Ia altele vizîncl folosirea 
unei game cit mai largi și mai 
eficace de scheme tactice, după 
un plan riguros respectat și 
care a necesitat eforturi fizice 
deosebite".

Una dintre temele asupra 
cărora s-a insistat în mod spe-

de 
consacră 
echipe de 

vorba

mare 
balo-
egida

s-a referit la selecție,cial 
normele după care trebuie să 
se ghideze antrenorul.

„In această privință, ne-a 
precizat prof. Cîrligelu, școala 
franceză de rugby nu face nici 
un fel de rabat calității : se 
aleg numai elementele la care 
se întrevăd perspective, care 
posedă calități fizice — în pri
mul rind o foarte bună mobili
tate — dar și intelectuale, ti
neri cu o gindire spontană, tot
odată in măsură să analizeze 
un moment al jocului, să-1 pre
zinte pe toate fațetele, să dis- 
cearnă cit s-a respectat din 
regulament etc. O serie de fil
me, de joeuri-școală, ne-au în
tregit o imagine foarte cuprin
zătoare asupra seriozității ce 
se acordă pregătirii viitorilor 
rugbyști în Franța."

Dar cursul de la Paris a în
semnat. pentru cei doi antre
nori români, și o confirmare a 
valorii lor de pedagogi : con
ducerea federației franceze de 
specialitate le-a conferit titlul 
și diploma de antrenori 
dul III, ca urmare a 
eu note excelente, a 
lor teoretice și practice 
au participat. Gradul 
semnind etalonul maxim al va
lorii în rugbyul francez.

Este o răsplată care onorea
ză nu numai pe cei doi tineri 
antrenori care au reprezentat 
țara, ci și rugbyul românesc 
despre care — și cu acest pri
lej — s-a vorbit în termenii 
cei mai elogioși.

de gra- 
trecerii, 
norme- 
la care
III in-

Tiberiu STAMA

In organizarea catedrei de 
educație fizică și sport și a 
disciplinei de medicină a 
culturii fizice, în cadrul se
micentenarului clubului spor
tiv „Medicina" București, 
are loc astăzi deschiderea

Dj

După exemplul suede
zului Larsson și al vest- 
germanului Fassndcht, 
care studiază tehnica în
toarcerilor în bazinele 
universităților californie- 
ne, tinărul francez de 
mare talent Frangois Tra- 
canelli s-a decis să tra
verseze Oceanul pentru a 
urma, cu prăjina, înalte
le studii ale unei 
facultăți din Los Angeles. 
Săritorii cu prăjina și 
înotătorii de mare per
formanță obțin in Ame
rica bursele sportive 
înaintea oricărui examen.

Numai foștii decatlo- 
niști americani fac voia
jul invers, peste Ocean, 
predicînd in Europa vir
tuțile unui diletantism ce 
nu mai există.
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25.8
25.8
25.9
26.0
26,3
26,3
26,6
26,6
26,7
26.9

Ja.hns (R.D. Germană) 
Sukniewicz (Polonia) 
BUFANU (ROMANIA) 
Straszynska (Polonia) 
Kilborn (Australia) 
Calrd (Australia)
Ci Ceng (Taivan) 
Nikiforova (U.R.S.S.) 
Hawkins (S.U.A.)
Donnelly (S.U.A.)

Deși realizase o performanță 
de înaltă valoare internațională, 
Valeria Bufanu a plins ca un 
copil. Visul ei este să ajungă 
în virfut piramidei. Și poate 
va reuși, pentru că duminică di
mineața la ora 11, in cadrul

H. N.

Izbucnirea nervoasă este justificată. De această dată ten
tativa n-a reușit. Dar timpul n-a trecut...

Vi L*» > '

Fotografii de Dragoș NEAGU

Valeria Bufanu a căzut la prima încercare, dar va repeta 
cursa.

' r.
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Din 31 echipe divizionare, doar 9 selecționați Unde sînt canotorii și atleții timișoreni?

® Rodica Popa și Serafina
I

RANDAMENTUL
ANTRENAMENTULUI

I
I
I

ședinței de comunicări ști
ințifice.

După cuvîntul introductiv 
— care 
16, în amfiteatrul 3 al Fa
cultății de medicină gene
rală — ședințele de comu
nicări vor fi susținute pe 
secții. Astfel, de la ora 17,30 
vor începe lucrările secției 
de „Educație fizică și sport 
în învățămîntul superior” 
(amfiteatrul 5), în timp ce 
amfiteatrul 3 va găzdui co
municările secției de „Medi
cină sportivă1*,

Sînt incluse în program 33 
de comunicări științifice.

va fi rostit la ora

Prima „rundă” a întrecerii 
echipelor masculine de hand
bal se apropie de sfîrșit. Mai 
palpitant ca niciodată, acest 
campionat a oferit în noua 
sa ediție numeroase momente 
de mare tensiune, furnizînd 

frecvente 
schimbări în pozițiile fruntașe 
ale clasamentului. Sîmbătă, 
în ultima etapă a acestui 
prim tur, se întâlnesc, într-o 
nartidă ce veche tradiție 
STEAUA și DINAMO. Vom 
avea, deci, o nouă schimbare 
de lider ? Această întrebare 
am pus-o și antrenorului fe- 
ceral NICOLAE NEDEF...

— Sincer să vă spun — 
ne-a mărturisit reputatul 
îehn’cjan — pe mine acest

totodată

Pentru cercetătorul super
ficial, județul Timiș re
levă o realitate statistică 

extrem de grăitoare : în peri
metrul timișan activează nu 
mai puțin de 16 echipe divizio
nare A (în 10 discipline spor
tive), cărora li se pot adăuga 
alte 15 echipe din diviziile se
cunde (în 6 ramuri sportive), 
fără a mai vorbi de sportivii de 
performanță din disciplinele lip
site de campionate divizionare. 
Asemenea tablou încărcat poate 
duce — pripit — la concluzia 
că din acest județ bănățean 
sint de așteptat întăriri consi
derabile pentru loturile națio
nale ale candidaților olimpici. 
Realitatea — din păcate — nu 
încurajează această concluzie.

La începutul anului 1969. pe 
lista sportivilor timișoreni și 
lugojeni, luați în considerare 
pentru o perspectivă olimpică 
ce rămînea de confirmat, figu
rau peste 40 de nume. Astăzi, 
pe aceeași listă nu au mai ră
mas decît 17 nume, din care ar 
trebui de fapt să scădem gim
nastele — originare din Banat, 
dar aflate acum toate, împreu
nă cu antrenorii lor, la școala 
de specialitate din Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Să recunoaștem că in raport 
cu tabloul prezentat la început,

Moritz — printre „oile negre"
bilanțul acesta este destul de 
sărac. -Neconfirmarea normelor 
impuse, mutările in alte loca
lități sau abandonul sportului 
din diverse motive — explică 
firește diminuarea potențialului 
olimpic al

însă întrebarea : ce a creat nou 
județul in acest răstimp, cite 
talente a descoperit și a pro-

B. VICTOR

I
I
Ijudețului. Rămine a 2 a)(Continuare în pag.

«>

Sala „Olimpia" din Timișoara, cu încurajatoare ambiantă 
pentru pregătirile olimpice

Foto t Dan ȚĂRAN’ (Timișoara)

DERBY-UL CAMPIONATULUI DE HANDBAL 
VĂZUT DE ANTRENORUL FEDERAL
Azi, In Capitală; Voința

lucru mă interesează mai pu
țin, pentru că jocul reprezin
tă ultimul și cel mai serios 
test al jucătorilor selecționa- 
bili. Aș zice chiar a majori
tății jucătorilor selecționabili. 
deoarece atît Steaua, cit Și 
Dinamo București constituie 
principalele „furnizoare" ale 
lotului reprezentativ. în am
bele formații sînt 7—8 hand- 
baliști vizați; ce vor const!-

București — Politehnica Timișoara 
tui „scheletul" echipei națio
nale, care își va face pentru 
prima oară apariția în public 
după C.M. în cadrul turneului 
de la Cluj dotat cu „Trofeul 
Carpați". Așa că eu personal 
aștept un meci frumos, de o 
ridicată valoare, fără excese 
de duritate, cu atit mai mult 
cu cit handhaliștij din cele 
două formații au evoluat de 
zeci de ori împreună, sub cu-

lorile selecționatei României. 
Ce bine ar fi dacă întilnirea 
mi-ar da mari necazuri — 
prin evoluția bună a unui cit 
mai mare număr de Jucători 
— în definitivarea selecției...

Am urat antrenorului fede 
ral împlinirea dorințelor, care 
sînt nu numai ale lui'

★
Astăzi, începînd de la ora 

16, are loc pe terenul Voința 
meciul masculin de handbal 
dintre echipele VOINȚA și 
POLITEHNICA TI MIȘOÂRA 
Data de disputare a jocului 
a fost devansată, deoarece 
studenții timișoreni aniver
sează duminică semicentena
rul institutului lor._ . ___

I
I
I
I
I
I
L

I
ată o idee adesea ignorată. Antrenamentul 
urma căruia sportivul sau echipa nu evoluează, 
nu se autodepășesc, nu obțin comportări și per
formanțe din ce în ce mai bune, devine un 
non sens, ceva inutil, un fel de Apa Sîmbetei, 
pe care se duc bani, timp,, speranțe. Se cunosc 

nenumărate cazuri. Oameni, echipe, ramuri de sport 
cuprinse de criză prelungită, deși, în plan formal cel 
puțin, au Irecut ani de zile de 
pregătiți (e) de specialiști plătiți 
pentru diploma păstraiă în plic

Antrenamentul este un proces 
cesul de învățămînt, de pildă, și 
tate, dacă la capătul ciclurilor 
exprimă prin acumulări progresive, convertite 
nouă stare, atunci pot fi incriminate cantitatea, cali
tatea, și înțeleasă cauzalitatea lipsei de randament.

înnoirile apărute in substanța antrenamentului spor- - 
tiv s-au manifestat în direcția volumului, precum și 
în planul intensității și densității. S-a ajuns curent la 
două-trei reprize de pregătire pe zi și se propun deja 
patru-cinci. Dar, parcă și mai mult, a sporit,^ față de 
practica deceniilor trecute, cuantumul intensității efor
tului. Datorită acestei atitudini, performanțele mo
derne au avut și au o traiectorie oarecum stupe
fiantă. Amintind în treacăt conflictul posibil între cei 
doi termeni (volum — intensitate), și de necesitatea 
realizării unui echilibru dinamic între ei, vom sem
nala în continuare cele mai frecvente inadvertențe 
de care se fac responsabili cei mai mulți dintre an
trenorii noștri, inadvertențe ce conduc la o flagrantă 
lipsă de randament Este vorba de uliiizarca doar 
parțială a timpului programat (fie datorită nepunctua- 
lității, fie prin lipsă de densitate), ignorarea imperati
vului pregătirii fizice multilaterale, lipsa explicațiilor 
corective, precum și un fel de robotizare a elevilor, 
fenomen datorat desfășurării oarbe a exercițiilor și a 
întregii lecții. Sportivii nu ajung la o participare lu
cidă, fiindcă nu li se vorbește despre mobilul antre
namentului și nici despre cum a fost desfășurarea aces
tuia și participarea lor. Mai amintim, la fel de suc
cint, configurația desuetă a secvențelor de pregătire, 
similitudinea lor cu ceea ce se făcea cu multă vreme 
în urmă, lipsa acelor elemente de fond și formă de
finitorii pentru antrenamentul modern.

Aducem aceste cîteva acuze corpului nostru de an
trenori (cu excepțiile de rigoare), fiindcă o cronici- 
zare a erorilor de mai sus are efecte foarte. nocive 
pentru capacitatea de performanță a sportului româ
nesc. Ne lipsește, deocamdată, un substrat material 
optim dar și tocmai de aceea ideea de randament 
maxim ar trebui să domine activitatea tuturor antre
norilor, categorie profesională care beneficiază de un 
context stimulator, dar care, în bună, măsură, pare 
în prezent cam blazată, datorită unei, inacceptabile 
involuții a nervului responsabilității.

Romulus BALABAN 
___________________________ _  _J___________

în
I
I
I

cînd ei sau ele sinț 
pentru așa ceva, și 
de celofan.
complex ca și pro- 
dacă el n-are finali- 
sale subiecții nu se 

într-o

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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UN MINUT CU
DECEPȚII LA STARTWILLI SCHREIBER

Pe culoarele din veci
nătatea redacției l-am în
tîlnit zilele trecute pe tră
gătorul dinamovist Wil
liam Schreiber, 
venea de la unul 
tre examenele 
din cauza „mondialelor".

— Ce te frămîntă Willi ?
— Examenele. S-au con

densat într-o sesiune scur
tă. Așa că trebuie să le 
acord întregul timp dispo
nibil.

— Gum îți explici evo- 
înfringerea 
a lui Di-

Tocmai 
dintre 

amînate

luția slabă și 
de duminică 
namo ?

— Explicația 
mult în „cei de-acasă' 
în altele...

— Adică ?
— In pregătire, de pil

dă. Unii nu prea depun 
interes.

— Cum ți se par antre
namentele la club ?

— Ca și meciurile...
Motive reflecție...

stă mai 
și

Startul campionatelor națio
nale nu ne-a satisfăcut — 
trebuie să recunoaștem — a- 
proape de loc. Și nu spunem 
asta sub influența meciurilor 
bune văzute la recent 
încheiatele mondiale. Deși 
amarul din peniță nu s-a 
scurs în întregime, am avut 
grijă să păstrăm proporțiile. 
Doar nu putem să pretindem 
divizionarelor noastre să rea
lizeze tot ceea ce fae marile 
teamuri. Nici măcar ce-au fă
cut naționalele române. Și to
tuși, parcă am fi avut preten
ția de la ele să joace volei.

Dacă echipele de B conti
nuă să ne ofere secvențe tra- 
gi-comice, cel puțin 
primul 
spectacole sportive 
Și, în etapa inaugurală, di
vizia A n-a dovedit nimic în 
acest sens. Nici chiar prin 
bănuitele derby-uri. Dacă ani 
face radiografia meciului mas
culin Steaua — Dinamo, ani 
ajunge la concluzii de loc 
măgulitoare pentru numele a- 
cestor echipe: numărul ser-

viciilor greșite (poate egal cu 
punctele învingătorilor), „du
blele" repetate, pasele de în
cepători <în terenul dinamo- 
vist), greșelile în atac (deter
minante în realizarea punc
telor), au fost elemente pre
dominante. Steaua s-a prezen
tat mai bine și pentru că a 
aliniat șase dintre participan-

NOTA

de la 
eșalon așteptam 

serioase

De vorbă cu prof. Al. TEOFILOVICI, antrenor federal

ții Ia mondiale : Stamate. Ior- 
ga, Barta, Crețu. Kauli, Du- 
duciuc și numai unul (Poroș- 
nicu) dintre cei rămași acasă. 
Prin urmare, pregătirea și 0- 
mogeoitatea echipei și-au 
spus cuvfhtul. în schimb, Di
namo a decepționat total, în
deosebi jucătorii care n-au 
făcut parte din lot s-au pre
zentat lamentabil. De ce? Nu 
se știa că începe campionatul'’ 
Aceeași situație, la aproape

toate echipele masculine. Co
respondenți! noștri din Bră
ila, Baia Mare, Ploiești și 
Bacău ne-au informat că e- 
chipele locale s-au prezentat 
cu carențe serioase în meciu
rile susținute acasă. La Brăi
la antrenorul Alexandru 
Stanciu nu a făcut nici un 
fel de pregătire 
Unirea Tricolor, 
la meci.

La rîndul lor, 
strălucit de 
mai mare jena să le privești 
cum se înalță la... 10—20 cm 
cînd sar la blocaj, cum pri
vesc impasibile mingile ce I® 
cad. alături, cum se Ciocnesc 
în timpul jocului sau cum se 
prăbușesc — obosite de atita 
„pregătire fizică" — in fileu. 
In orice caz, poate este nece
sar să Ie reamintim că au 
început campionatele și că iu
bitorii voleiului vin îh săli să 
vadă... volei.

cu formația 
venind doar

fetele n-au 
Ioc. Ți-e

DEBUTURI

victorie, in deplasare

lor trei meciuri de verificare 
ale lotului. La ce concluzii 
ați ajuns acum, cu numai clte- 
va zile Înaintea confruntării 
de la Rovigo 7

— Ne-am stabilit la componen
ța actuală a lotului după ce am 
urmărit în pregătire mal mult 
de 3o de selecționabili. In gene
ral slntem mulțumiți de forma 
și randamentul jucătorilor vizați 
pentru echipa pe care o vom a- 
linia la Rovigo. Considerăm că 
s-a realizat un echilibru de pre
gătire al compartimentelor, că
— vizibil mal ales la ultimul trial
— putem spera la o omogenitate 
corespunzătoare, la o unitate de 
acțiune, la valorificarea valo
rilor individuale din cadrul for
mației.

— Nu este, desigur. ora 
verdictelor definitive, dar am 
dori să cunoaștem ți cîteva 
observații nominalizate ta di
feriți jucători.

— Ne bucură revenirea 
mă a perechii de centri 
DragomireScu, încadrarea 
mecanismul echipei a Iul 
cu, coordonator Inspirat

fața italienilor ?

La Școala generală nr. 6 din Giurgiu, elevii scutiți medical 
formează un corp de arbitri și oficiali

Meciul cu naționala Italiei (du
minică, la Rovigo) a majorat 
considerabil Interesul și pasiuni
le cu care ne-a obișnuit lumea 
rugbyului, atlt de entuziastă și 
devotată sportului cu balonul 
oval. Făclndu-ne ecoul mal mul
tor solicitări ale amatorilor de 
rugby, dornici să cunoască 
puncte de vedere autqrizate îna
intea celei de a doua partide pe 
care XV-le nostru urmează s-o 
susțină în „Cupa Națiunilor — 
FIR A", am solicitat un interviu, 
prof. AL. TEOFILOVICI care îm
preună cu antrenorul P. COSMA- 
NESCU șl dr. M. CONSTANTI- 
NESCU s-a ocupat de pregătirea 
echipei reprezentative.

— Cunoaștem etapele de 
pregătire și desfășurarea ce-

de for- 
Nlea — 
bună în 
Matees- 
și ex

celent în execuții, ctaritatea ac
țiunilor aripilor Suelu și Braga, 
progresul mijlocașilor — tn ge
neral. în ceea ce privește pa
chetul de înaintași pot fl remar
cate : buna coordonare a falo- 
najului (jucătorii din linia I tre
buie, tnsă, să mal lucreze pen
tru creșterea forței de împinge
re), siguranța și precizia „prin- 
zătorllor" (volelbolărlle nu 
recomandate pentru meciul 
la ............... ...
in
a

bănel șl Mlclescu — accidentați, 
Florescu — nerestabilit, Onuțlu — 
reținut de probleme profesionale 
și, fapt cunoscut, Demlan — 
suspendat. Efectele s-au resimțit 
și în pregătire, lipsa unor coor
donatori ca Ciobănel și Demlan 
dind jocurilor cîteva „minusuri" 
importante. In această situație 
am adoptat soluția încredințării 
sarcinilor de coordonare și con
ducere tehnică în titnpul jocuiui 
Iul Mateescu și Țuțuianu și în 
meciul cu Sportul studențesc am 
verificat pozitiv măsura luată.

— Absențele amintite au re
dus, cumva, și... încrederea 
In posibilitățile unej victorii 7 

— Nu. La oricare echipă și 
cînd se pot Intîmpla (și se 
tîmplă) asemenea situații, 
portant este ca înlocuitorii 
aibă valori foarte apropiate 
ceie ale titularilor și din acest 
punct de Vedere se poate apre
cia că nu există un decalaj alar
mant. Lotul actual — căruia i se 
vă adăuga mai mult ca sigur 
Valerin Irlmescu — are certă 
posibilități de afirmare la Ro
vigo. Deși italienii, beneficiari al 
avantajului terenului, sînt in 
mare progres.

— O simplă lectură a pal
maresului meciurilor România 
— Italia ne reamintește 
ECHIPA NOASTRĂ NU 
CIȘTIGAT NICIODATĂ 
DEPLASARE IN FAȚA 1 
LIEI. Ce pronostic ne

ori- 
în- 

Im- 
să 
de

sînt 
________  ,_____ _____ de 
Rovigo I), buna orientare atlt 
atac cit șl in apărare a liniei 
III-a.

— Din lotul pentru Rovigo 
lipsesc cîteva nume consa
crate. In ce măsură aceste in
disponibilități afectează for
ța și potențialul valoric al 
echipei 7

- Intr-adevăr sarcina selecției 
a fost oarecum îngreuiată, din 
cauza unor Indisponibilități. Cio-

că 
l A 

IN 
1TA- 

___  __ dațl 
pentru meciul de duminică 7

— Nu-ml plac pronosticurile. 
Vă pot spune. în schimb, că — 
jucătorj șl antrenori — dorim 
deopotrivă să punem punct, 
duminică la Rovigo. „tradiției" 
meciurilor pierdute în deplasare. 
Cu atlt mai mult cu cit este 
vorba șl de o partidă oficială, 
de importanță evidentă pentru 
ruebyul romanesc.

Este, totuși, un pronostic 
pe care-I dorim Împlinit.

Dan GARLEȘTEANU

Anul acesta în prima divi
zie au apărut cîteva nume 
noi, elemente talentate re
crutate din echipele școlare 
și de juniori. între debutanți 
se află vîlcenii Radu Dumi
trescu (trăgător) și Dragoș 
Popescu (ridicător), care au 
fost promovați în echipa Po
litehnica Galați, Ei provin de 
la Liceul nr. 2 din Rm. Vîl- 
cea, unde aii fost pregătiți 
de profesorul Laurențiu Sti- 
lea. Ambii sînt acum stu- 
denți în. anul I la Politehni
că. în rîndul debuturilor no
tabile în divizia A trebuie 
trecuți și cițiva dintre jucă
torii de la proaspăta promo
vată. echipa masculină clu
jeană, Universitatea. Este 
vorba de Viorel Băiaș, Teo- 
fil Chiș, loan Ghic, proveniți 
de la formația Liceului N. 
Bălcescu Cluj — cîștigătoa- 
rea pe 1969 a titlului de cam
pioană națională la școlari și 
juniori — de Dorin Drăgan 
(de la Școala sportivă Ploiești) 
etc. O dată cu tinerii jucă
tori amintiți revine ca an
trenor în divizia A și prof. 
Constantin Liengeanu.

între promovările de succes 
în A, amintim pe cele făcute 
în echipa de fete a I.E.F.S. i 
Renata Pop (de la Școala 
sportivă Brașov), Ileana Ger- 
gely (Șc sp. Oradea), Magda
lena Kovacs (Șe. sp. Topli- 
ța), Gornelia Cîrstoiu (Cute
zătorii), apoi notăm reveni
rea la Penicilina a jucătoarei 
Nadia Brumă (de 13 Șc. sp. 
Bacău).
cerea — 
ră — în 
Dinamo, 
Butică.

precum și introdu- 
din propria pepinie- 

echipa masculină 
a juniorului Radu

Din nou despre elevii scutiți medical 
la educație fizică. Numai că de data a- 
ceasta — referindu-ne la Șboala generală 
nr. 6 din Giurgiu — sîntem in măsură 
să consemnăm o rezolvare fericită, lată 
despre ce este vorba...

Vom aminti mai intii că la această 
școală numărul elevilor scutiți medical 
la educație fizică este într-o sensibilă des
creștere. De unde cu numai trei ani în 
urmă, aproape fiecare clasă își avea scu- 
tiții ei — devenise un fel de modă — 
acum, iată, în toate clasele V—Vlll n-au 
mai rămas dedt 9 scutiți. 9 elevi din 350. 
Rezolvarea a intervenit datorită pe de a 
pat-te colaborării dintre conducerea șco
lii (director, prof. Marin Apostol), profe
sorul de educație fizică Gonstantin Pirvu. 
un excelent pedagog, și medicul de cir
cumscripție, dr. Ludmila Păltineanu, iar 
pe de altă parte spiritului de înțelegere 
manifestat de părinți.

Rezolvarea în sine a fost foarte sim
plă : în funcție de gradul de scutire al 
unor elevi (precizat riguros de medic) 
prof. Pirvu le-a fixat un program de 
exerciții cu efort diferențiat. Elevii in 
cauză au aplicat acest program, fie in 
orele de educație fizică — paralel cu cei
lalți colegi — fie acasă în orele libere, 
sub supravegherea familiei.

Frintr-o asemnea modalitate — se cu
vine a fi precizat — o bună parte din
tre foștii scutiți medical au fost treptat 
recuperați, ei participînd acum, îm
preună cu clasele respective, la progra
mul obișnuit de educație fizică, iar unii 
dintre ei, chiar la activitățile extra-șco- 
laie, la competiții de fotbal, volei, hand
bal sau la concursuri de atletism, gim
nastică sau judo, disciplinele cele 
„en vogue" in școală.

Profesorul Pirvu a mers insă mai de
parte : in dorinfa de a-i apropia și pe 
ceilalți 9 elevi scutiți medical de tere
nurile de sport, le-a propus să participe 
la un curs de arbitri, oficiali și starteri. 
(iu alte cuvinte, să devină astfel _,mîna 
dreaptă" a profesorului de educație fi
zică. Propunerea a fost primită cu multă 
însuflețire de tofi> cei 9 elevi, astfel că 
după mai pufin de o lună de zile Școala 
generală nr. 6 din Giurgiu a dat la 
iveală prima promoție de „cavaleri ai 
fluierului".

★
Acțiunea despre care v-am relatat a 

fost materializată încă din primele luni 
ale anului 1970. Acum, o dată 
an școlar, corpul de arbitri de 
generală nr. 6 activează din plin.

Ne spunea prof. Pirvu t
„Este o mare bucurie pentru 

câtor să-i vadă participînd la diferite 
activități sportive pe TOȚI elevii. Astăzi 
nimeni, în nici o clasă, nu se mai află 
pe banca rezervelor, privind cu jind la 
colegii lor. Gît privește corpul elevilor- 
arbitri, vă asigur că își fac datoria cu 
aceeași competență și sirguință ca șl oa
menii maturi. Copiii prețuiesc obiectivi
tatea, spiritul de orientare. Adesea ei 
sînt solicitați și de alte școli aflate în 
vecinătatea noastră. Faptul că nu înțele
gem să-i... împrumutăm n-aș vrea să 
fie înțeles greșit... Dorim mai degrabă ca 
și în celelalte școli să apară o inițiativă 
asemănătoare. In fond este atlt de 
simplu..."

Subscriem din toată inima la punctul 
de vedere al acestui tînăr șl inimos pro
fesor de educație fizică.

cu noul 
la Școala

un edu-

Tiberiu STAMA

GONGMECI FRUMOS ȘI STEAUA
spectacol au oferit a- 
saia Floreasca, echipele

LEVSKI SPARTAK îî 69
Frumos 

seara,' in . . . .
masculine de baschet Steaua și 
Levski-Spartak Sofia. Meciul a- 
mieal, avtnd drept scop verificarea 
stellștllor în vederea participării 
la „Cupa cupelor" ,a avut un ritm 
rapid, impus în special de bu- 
cureșteni în prima repriză, cînd 
apărarea In zonă a facilitat multe 
intercepții șl lansarea a numeroa
se contraatacuri. De asemenea, 
levil prof, vasile PopfcScu, mal 
seamă Savu șl V. Gheorghe, 
exdelat în precizia aruncărilor 
la distanță, în vreme ce Baclu, 
splendid produs al antrenorului 
D. Leca de la Academia Militară, 
a strălucit prin modul tn care a 
condus echipa șl a dovedit că 
poate deveni un demn urmaș al 

Dlmancea Oaspeții, Cu eunos-

e- 
cu 
au 
de 
ur>

lut

în ,,C.C.E.“, datele

cuta lor combativitate, au dat o 
replică difză, dar poate oboseala 
partidei de antrenament, susținută 
marți seară în compania dlnamo- 
viștilor, l-a împiedicat să arate tot 
ce pot. Victoria a revenit echipei 
Steaua cu scorul de 77—69 (43—30). 
Au înscris V. Gheorghe 28, Savu 
14, Oțeiac 11, Dltnancea 5, Baciu 
10. Molln 9 pentru Steaua, respec
tiv. Doielnov 18, V. Spasov 8, DI- 
mov 6, I. Spasov 8. Kosev 11, Hu
se» 2, s. Spasov 14, Mutveciev 2. 
Au arbitrat bine M. Rlzea șl V. 
Bordelanu.

Azi, de la ora 16,30, are lob în 
sala Floreasca întîlnlrea Dinamo 
București — 
Pentru elevi 
liberă.

Levskl-Spartak Sofia, 
șl copila intrarea este

D. ST.

au fost definitivate,
in „Cupa cupelor14, încă nu

In 
ta te . 
inițiale 
următoarele date de dispu
tare a meciurilor echipelor 
române în „Cupa campioni
lor europeni” la bascheți

urma tratativelor pur- 
pe baza propunerilor 

au fost definitivate

• Comisia medicală a F.R. 
Box a luat măsuri energice pen
tru protejarea sănătății pugi- 
liștilor care vor lupta în tur
neul final al campionatelor na
ționale de seniori. Astfel, 
miercuri 28 octombrie (prima 
zi a turneului) boxerii vor face 
o exigentă vizitii mwliralfi, ei 
avind obligația de a 
zenta cu viza Uhităfilbr 
de care depind. Pe 
parte, boxerii care au 
în cursul ultimei luni, 
vor fl supuși unul examen su
plimentar neurojlslhlatric. Ilară 
în timpul turneului final bo
xerii vor suferi k.d.-tiri. chiar 
In eventualitatea cișligărit me
ciurilor respective, el nu vor 
putea continua lupta pentru 
ciștigarea centurilor 
rezerva examenului 
grafic.

• Contlnuîndu-șl 
In vederea turneului final al 
campionatelor, boxerii de la 
Steagul roșu Brașov și Energia 
Cîmpina 6-au întîlnit. recent, 
într-o reuniune amicală. Rezul
tate tehnice : Ileana (Bv.) b n. 
BrebeanU. Șot.ropa (Ev) b.p. 
Preda, Popescu (Bv.) b.ab.3 
Cernat, Nicolae (C) b.ab.l Dro- 
gu, Simuleac (Bv.) b.p. Tifboi, 
Knor (Bv.) egal cu Mlhal. Pută 
(Bv.) b.p. Pop, Petre (C) b p. 
BertelfL (D. Vasiliniuo — ar
bitru)

• Selecționata de juniori a 
R.D. Germane a cîștigat, de 
două ori cu scorul de 12—10, 
meciurile consecutive cu echipa 
simllafă a Poloniei.

• Imediat după finalele cam
pionatelor naționale, echipa Ni
cotină Iași va pleca intr-un tur
neu în Italia. Ieșenii sînt invi
tați de U.I.S.P. și vor susține, 
la Reggio Emilia, două partide. 
La rîndul ei, selecționata Voin
ța va plcea in Bulgaria, in 
luna decembrie, pentru a dispu
ta revanșa echipa Sep-
temvrl.

se pre- 
f unitare 
de altă 
suferit, 

un k.d.;

ilecit sub 
encetalo-

pregătirile

masculin: Dinamo Bucu
rești — Union Firestone 
Vlena i 3 noiembrie la Bu«u- 
rești, 12 noiembrie la Vienai 

feminin : Politehnica Bucu
rești — Macabi Te] Avizi 
3 noiembrie la Tel Avlv, 12 
noiembrie la București.

Gît privește jocurile Stea
ua — Galatasaray Istanbul, 
din cadrul „Supei cupelor”, 
datele propuse de clubul din 
Turcia sînt încă în discuție, 
dar probabil că ele vor ră- 
mîne valabile și anume i 3 
decembrie ia 
tri A. Soilev
B. Shemina 
decembrie la
bitri J. Jarzeibinski 
Ionia și N. Pilku 
nia).

Rubrica redactată de 
Aurelian BREBEANU

Șl ANUL ACESTA SPORTIVII DIN BUȘTENI

SE VOR ANTRENA DEPLASARE!

BARAJUL PENTRU CALIFICAREA IN DIVIZIE

gUȘ

la ora
CRISTIANII

au oferit surprize plăcute 
Itnătorllor lor, cu aceste 
ciur! cîștigate, făclnd un

astăzi de
14.

„prima dragoste" 
fiindcă de-a lun- 
și la poalele Za- 
trasa ușor pîrtii 
întreceri nepre-

doar pentru amplasarea 
porți de slalom, pregâti- 

temeinică urmează să o
IN DEPLASARE. Da ! 
curios dar acesta este

In al doilea meci din cadrul 
turneului pentru promovarea tn 
seria a II-a a diviziei de tenis 
de cîmp, ieri s-au întîlnit echi
pele Petrolistul Cîmpina și Du
nărea Galați. Rezultat : 4—9. Șl 
de astă dată tenismanll gălătenl 

sus- 
me-
Pas 

mare către promovarea in pri
ma divizie. Iată elteva rezultate: 
A. Dragomlr — C. Chlnan 1—6. 
3—6, F. Rotaru — I». Vîrgollcl 
1—6, 6—1, o—6, N. Comănescu —

— C. tuhasz 
— A. Gfl- 
Flhp -

G. Onose 6—2, 6—1, D. Glosanu 
— V. Curduman 1—8, 3—6, D. 
Comănescu — D. Constantlneseu
I— 6, 4—6, M. Comănescu — A- 
neta Enclu 5—7, 3—6.

Paral“l, echipa Sănătatea Ora
dea s-a tntflnlt cu Explorări 
Bala Mare. Scor după prima zi:
II— 5 pentru orădenl. Iată cîteva 
rezultate : Z. Nagy ~ - ----- 
1—6, 2—6, A. Sompgy 
r6g 4—6. 4—6, Gh. 
V. GdrCg 3—6, 5—7.

• întrecerile continuă 
la ora 9 și de la ora

BUȘTENI : cunoscută stațiu
ne climaterică situată la poalele 
Bucegilor, leagănul alpinismului 
și important centru de schi...

Fraza nu este luată dintr-un 
prospect turistic — deși am 
putea-o găsi și în acestea. Ea 
ne aparține și caută să rezume 
in vorbe puține principalele ca
racteristici ale unui oraș stră
juit de munți, oraș in care alpi
nismul și schiul sînt de cîteva 
decenii înfipte adine în viața 
localnicilor. De altfel se poate 
vorbi de o tradiție a schiului la 
Bușteni atît în probele de fond 
cit și in cele alpine. Buștenii 
ne-au dat cițiva mari fondiști 
dintre care Gh. Drăguș, Con
stantin Enache, Manole Aldes
cu, Petre Dinu și Stelian Dră- 

figurează de multe ori 
printre campionii naționali ai 
ultimilor 25 de ani. Probele de 
fond au fost 
a buștenarilor 
gul Prahovei 
morei se pot 
pentru aceste 
tențioase. Dar, după 1944, co
piii Bușteniului au început să 
îndrăgească și probele alpine, 
C. Petcu și frații Ilie și Gh. 
Roșculeț deschizînd drum unor 
campioni ca Nicolae Pandrea, 
Gh. Bălan și Dan Cristea, 
mulți ani oameni de bază ai 
echipei reprezentative. Și aceas
ta în ciuda faptului că pînă 
in 1950 la Bușteni nu exista o 
pîrtie pentru slalom și coborîre, 
iar după aceea doar o pîrtie 
improvizată, fără un mijloc me
canic pentru urcări.

Care este situația astăzi ? In 
oraș există o singură secție 
de schi „Caraimanul”, cu un 
antrenor permanent (Mircea 
Enache), pentru probele alpine 
și un antrenor plătit cu ora 
(Dumitru Enache) pentru pro
bele de fond. Schiorii care se 
pregătesc sistematic pot fi nu
mărați pe degete. „Alpinii" 
după o vară în care au profi
tat cit de cit de zăpada întir- 
ziată pe Valeă Albă, lucrează 
acum pe uscat, așteptind za

BASCHET : Sala Floreasca. 
ora 16.30 : Dinamo București
— Spartak Levski Sofia, meci 
masculin amical.

HANDBAL : Teren Voința, 
ora 16 : Voința București -- 
Politehnica Timișoara (A. m).

HOCHEI : Patinoarul arti
ficial „23 August" (bd. Mun
cii), ora 16 : Dinamo —
I.P.G.G. ; ora 18.30 : Steaua
— Avîntul M. Ciuc (jocuri în 
cadrul primului tur al cam
pionatului diviziei A).

ȘAH : Aula Bibliotecii Cen
trale Universitare (Piața Pa
latului), orele 9 șl 16: par
tide Întrerupte și runda a 
III-a a finalei campionatului 
național, masculin.

TENIS : Teren Parcul spor
tiv Progresul, de la ora 3.30 
și de la ora 14, meciuri de 
baraj pentru promovarea In 
divizie.

pada în oraș. Cum însă acasă 
nu se poate face decit acomo
darea, pe pîrtia de la poalele 
Caraimanului existînd posibi
lități ' 
a 10 
rea 
facă 
Pare 
adevărul. LA BUȘTENI SCHIO
RII NU SE POT ANTRENA 
PENTRU COMPETIȚIILE NA
ȚIONALE (NICI MACAR 
PENTRU CELE DE JUNIORI) 
FIINDCĂ NU AU UNDE ȘI 
NU AU NICI UN SCHI-LIFT 
FARA DE CARE E GREU 
DE CONCEPUT ASTAZI O 
PREGĂTIRE MULȚUMITOA
RE. Deplasarea la Predeal, Si
naia sau Poiana înseamnă însă 
bani și asociația Caraimanul are 
un buget destul de subțire pen
tru sportul care la Bușteni tre
buie să fie numărul 1.

Mat există în oraș și un 
centru de copii (antrenor Aurel 
Albert) care se străduiește să 
asigure cadrele de mi ine. Con
dițiile de lucru sînt însă și 
pentru el departe de a fi sa
tisfăcătoare, ceea ce explică nu
mărul redus al celor angrenați 
în descifrarea tainelor tehnicii 
(15 copii).

Cea mai precară situație o 
are însă secția de schi-fond, 
care pînă acum două săptămini 
nici nu începuse activitatea. 
De data aceasta cauza nu tre
buie căutată în lipsa pîrtiilor, 
pentru fond găsindu-se la Buș
teni un teren excelent care nu 
are nevoie de amenajări spe
ciale. Există, însă, o slabă pre
ocupare în cadrul asociației 
pentru această disciplină a 
schiului în care Buștenii au dat 
mari campioni ; o lipsă de dra
goste, de pasiune care alăturate 
neasigurării celor mai elemen
tare condiții materiale (schiuri 
și echipament) au dus la această 
netolerabllă situație. De altfel, 
această lipsă de interes a aso
ciației Caraimanul pentru schiul 
nordic și aceste condiții nesa
tisfăcătoare l-au determinat 
Manole Aldescu să renunțe 
se mai ocupe de secție.

Iată — pe scurt — tristul 
blou al unui centru de schi 
tradiție, cu suficiente 
proprii și cu mari posibilități.

Desigur, pentru sezonul care 
începe este greu 
acțiuni menite să 
cal situația. Se 
măsuri ca măcar 
să se poată trece 
temeinic organizată, avînd la 
bază minimum de condiții ma
teriale necesare. Pe această li
nie considerăm că problema vi
tală pentru activarea schiului

pe 
să

ta- 
cu 

cadre

de întreprins 
schimbe radi- 
pot lua însă 
în anul viitor 
la o activitate

la Bușteni o constituie exis
tența unei pîrtii corespunză
toare. Posibilități sînt. La fe
derația de specialitate am vă
zut o schiță-proiect în care se 
propune amenajarea pîrtiei de 
pe Caraiman pe un traseu nou 
care ar aduce-o pînă în parcul 
din centrul orașului (în spatele 
hotelului Caraiman).

Prin defrișarea a 800—1 000 
de pomi s-ar" crea o pirtie de 
1 500 m lungime cu o diferență 
de nivel de 500 m care ar da 
viață schiului și — fără îndoială 
— întregii stațiuni. Rămîne ca 
asociația Caraimanul, împreună 
cu I.S.B.C. Sinaia, întreprinde
rea care administrează stațiu
nea climaterică și este astfel 
direct interesată de realizarea 
pîrtiei, să facă demersurile ne
cesare la O.N.T. pentru a fi in
clus și Bușteniul în planurile 
de investițu turistice, FIIND DE 
NECONCEPUT ASTAZI O 
STAȚIUNE DE SPORTURI DE 
IARNA — PREZENTATA IN 
SUPERLATIVE DE PLIANTE
LE O.N.T. - FARA O PÎRTIE 
ȘI FARA UN SCHILIFT. Cre
dem că și secția de sport a 
U.G.S.R. trebuie să acorde o 
mai mare atenție secției de 
schi a asociației Caraiman, să 
urmărească activizarea ei, asi- 
gurindu-i condițiile materiale 
indispensabile. Printre acestea 
ar trebui să figureze și un 

. bebi-schilift (le fabrică industria 
locală din Brașov), care pînă 
la construirea telefericului sau 
schiliftului pe care îl așteaptă 
Buștenii ar rezolva problema 
antrenamentului tinerilor din 
rindurile cărora așteptăm cam
pionii de mi ine.

Gh. EPURAN

• TN IARNA 
tomobiliștii vor 
cu ușurință pe 
hotelul Alpin Cota 1400. deoa
rece noul drum care urcă din 
Sinaia va fi asfaltat aproape 
în întregime (au mai rămas de 
acoperit cu asfalt doar ultimele 
sute de metri).

• CEI CE NU SÎNT AUTO- 
MOB1LIȘTI vor urca din iarna 
aceasta și mai rapid pînă Ia 
cota 1 400 și de acolo pînă pe 
muntele Furnica, grație noilor 
telecabine a căror construcție 
se apropie de sfirșit. Astfel 
primul tronson (Sinaia — Cota 
1400) este practic gata, urmînd 
să intre în probe zilele acestea. 
Sînt avansate și lucrările la 
tronsonul Cota 1400 — Furnica 
(se întind cablurile).

• PUȚIN MAI ÎNTÎRZIATE 
sînt lucrările la telecabina Po
iana — Postăvarul, dar sînt 
promisiuni ca această instalație 
să fie gala pînă la căderea pri
mei zăpezi bune de schi.

• TELECABINA DE 
TIMPA care funcționează din 
luna august va fi și la iarnă 
pentru vizitatorii Brașovului un 
mijloc de a ajunge fără efort 
să admire frumoasa panoramă 
a orașului. Pentru amatorii de 
schi din localitate — destul de 
mul ți — ea nu va însemna insă 
nici un cîștig. La ei nu nu s-au 
gîndit cei care au construit-o 
(O.N.T.) și de aceea nu s-a 
amenajat și o pîrtie de schi. 
Și este păcat fiindcă versantul 
dinspre oraș al Tîmpei, orientat 
spre nord, păstrează în bune 
condiții zăpada. Dar poate pen
tru la anul...

ACEASTA au- 
putea ajunge 
roate pînă la

PE

• PÎRTIILE DE SCHI DIN 
POIANA BRAȘOVULUI vor fi 
pregătite anul acesta de o ma
șină specială (RATRAC) de 
origine elvețiană, un fel de 
tractor cu șenile largi care poa
te urca și coborî pante de 
35—40°. Fără îndoială un mare 
cîștig de timp și o certitudine 
pentru schiorii ce se vor putea 
lansa pe pîrtii, curînd după 
ninsorile abundente.

(Urmare din pag. 1)

O INIȚIATIVĂ LĂUDABILĂ

Istanbul (arhi-
— Bulgaria șl
— Israel), 10 
București (ar-

• Po- 
Alba-

TIMIȘOARA:
TIMIȘOARA, 21 (prin telefon, 

de la corespondentul nostru).
In organizarea asociației spor

tive „Electrica" Timișoara, în 
localitate va avea loc — tnce- 
pînd de Joi șl piuă duminică — 
o interesantă competiție de te
nis. întrecerea, dotată cu „CUPA 
ELECTRICA", va reuni pe tere
nurile bazei sportive timișorene, 
tenlsmanl din 11 asociații spor
tive șl cluburi locale din țară.

„CUPA ELECTRICA"
anunțat participarea :și-au anunțat participarea : 

U.T.A., steagul roșu Brașov, Di
namo București, Școala sportivă 
Timișoara etc. Prezența valoroși
lor jucător! Sever Dron — cîș- 
tlgătorul „Internaționalelor" Ro
mâniei — Vlorel Marcu șl Iosif 
Kerelteș, a jucătoarelor rudith 
Dibar. Doina Sîrbu — face deo
sebit de atractivă actuala ediție 
a „Cupei Electrica".

P. ARCAN

JUDEȚUL TIMIȘ
J 1

Matele necaz al schiorilor din unele cen
tre îl constituie lipsa mijloacelor mecanice 
pentru urcat panta. Bebi-schilifturile (con
struite acum și la noi) rezolvă însă pînă la 
un anumit nivel această problemă. Pentru a 
avea de pildă un bebi-schilift este nu nu
mai nevoie de bani mulți, ci și de multă 
inițiativă. Acest lucru a fost dovedit de 
Școala sportivă din Petroșani (director prof. 
Andrei Bartha). Doar cu circa 15.000 lei, dar 
cu mult spirit gospodăresc, inițiativă și pa
siune Școala sportivă din Petroșani și a 
construct un bebi-schilițt care cu ajutorul 
unui motor 18 CP, poate urca pt schioo

de-a lungul a 280 m. El a și fost instalat 
pe pirghia de pe dealul Rakoczidin din ime
diata apropiere a orașului, construitldu-i-se 
la start și sosire mici cabine.

Acum școlarii din Petroșani așteaptă cu 
nerăbdare zăpada pentru a inaugura noua 
inslalafie care îi va ajuta să pătrundă mai 
repede în tainele tehnicii schiului 
sindu- le in același timp forțele.

lată o inițiativă care merită să 
niată și urmată. O semnalăm mai 
tru cei care așteaptă lotul de la 
nu întreprind ut mia.__ s

economi-

fie subli- 
ales pen- 
centru 'șt

movat in cadrele de perspecti
vă ? Figurează intr-adevăr cinci 
nume noi pe lista la zi, fără 
ca această împrospătare să în
semne neapărat rezultatul unei 
merituoase munci de depistare 
sau de pregătire. Luptătorul 
Petru Cernău, de pildă, nou 
venit pe listă, trebuia probabil 
să figureze de mult aici, de 
vreme ce este medaliat al cam
pionatelor europene de lupte 
libere (cat. 52 kg).

Intrăm curînd în ultimul an 
preolimpic și mult timp nu mai 
este pentru a primeni lista 
candidaților, pentru că vine ziua 
definitivării cadrelor, impusă 
de necesitatea de a trece la 
pregătirile finale pentru Jocu
rile Olimpice. Se vorbește 
mult la Timișoara de talentul 
excepțional al unei foarte ti
nere înotătoare de 12 ani. Ka
rin Parutsch ; eleva antrenoa- 
rei Codruta Sala poate fi lua
tă în considerare pentru lotul 
olimpic de perspectivă care vi
zează jocurile dih 1976.

JOCURILE DE ECHIPA ÎN 
PRIMUL RîND

Întregul lot timișorean ac
tual sie dominat .ie reprezen
tanții jocurilor de echipă 
(handbal, volei, baâbhet). Situa
ția este explicabilă pentru ori
cine ajunge să cunoască admi
rabila sală de sporturi „Olim
pia" din Timișoara, creată anu
me pentru jocuri, fără a ne
glija ambianța cu totul olimpi
că pe care o oferă încă de ia 
distanță. Inaugurată cu un an

în urmă, clădirea sălii poartă 
pe cele două frontoane— prin 
ingeniozitatea și calda simțire 
a arhitectului — imense inscrip
ții simbolice : pe un perete, nu
mele tuturor orașelor care au 
găzduit jocuri olimpice (de 
vară și de iarnă) și anii cînd 
au avut loc ; pe celălalt perete, 
o strofă din celebra odă a 
sportului, care ar merita să 
poarte semnătura autorului, 
Pierre de Coubertin.

Excelența sălilor de antrena
ment de gimnastică explică a- 
bundența de sportive pornite de 
aici. Insuficiența bazelor mate
riale — în schimb — clarifică 
penuria de performeri la nata- 
ție. haltere, box. Pentru iubi
torii înotului și ai jocului de 
polo pe apă, vestea că piscina 
de Ia Industria Linii a început 
să fie acoperită, reprezintă o 
speranță. Ce justificare s-ar 
putea da insă slăbiciunii Iotu
rilor din sporturile nautice, in
tr-un județ care e străbătut 
de apele Begăi și Timișului ? 
Un sihgur „barcagiu” în orașul 
care se pregătește să sărbăto
rească centenarul canotajului 
local ? La fel s-ar putea între
ba : unde sînt atleții de azi, 
in orașul care a dat pe Iolanda 
Balaș, loan Soter. Eugen Lup- 
șa, Luiza Ernst, frații Raica și 
atiți alți campioni naționali al 
anilor (re cu ți ? Răspunsul pen
tru atletism ar putea fi : dis
persarea forțelor (în locul clu
bului central „Banatul", des
ființat în 1967) și concentrarea 
specialiștilor în instituțiile de 
invătămînt superior, unde se 
lucrează cu elemente vîrstnice, 
tară perspectiva dezvoltării.

CINE SE OCUPA DE 
SPORTIVI ?

Așii sportivii ai Timișoarei 
sînt astăzi, incontestabil, hand
balistul Roland Gunesch și îno
tătorul Vasile Costa, candi
dați olimpici consacrați în ma
rile competiții de pînă acum. 
Două reprezentante ale sportu
lui feminin ar putea sta alături 
de aceste vedete, aducînd fai
mă sportului local. Din păcate 
și voleibalista Rodica Popa (un 
talent cu totul excepțional), și 
atleta Serafina Moritz (fostă 
campioană europeană de ju
nioare la aruncarea suliței) cal
că strîmb în viață, pățind o- 
noarea de sportiv prin compor
tări care în loc să aducă ad
mirație orașului, provoacă opro
briul.

Cînd e vorba de asemenea 
cazuri, in mod firesc se pune 
problema : federațiile de spe
cialitate care au în grijă și su
praveghere sportivi cu ținută 
etică nedemnă, nu trebuie să ia 
măsuri ? In acest sens este 
justificată observația organelor 
județene Timiș (ca și ale mul
tor alte județe) că. în privința 
candidaților olimpici, forurile tie 
specialitate tic Ia centru nu co
munică orașelor de reședință 
ale sportivilor aprecierile și ho- 
tărîrile referitoare la aceștia. 
Fără asemenea date este difi
cil Centrului metodologic de 
studii și documentare de pe 
lingă C.J.E.F.S. Timiș să pre
vadă în aria activității sale — 
așa cum 1 s-a cerut — și spri
jinirea pregătirii sportivilor de
semnați.
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In așteptarea cuplajului...
/
Două cărți captivante

Arbitrajul și multiplele lui probleme
Arbritrajul a avut o săptă- 

mînă fierbinte. Furtuna care 
s-a dezlănțuit după meciuri
le desfășurate sâmbătă și du
minică la București, a deter
minat Biroul federal să pro
grameze de urgență o discu
ție asupra arbitrajelor, care, 
în agenda de lucru a acestui 
for, figura la o dată mai în
depărtată. Și iată-ne în fața 
unei ședințe speciale, cea de 
marți seara, în cadrul că
reia au fost analizate arbi
trajele incriminate, pronun- 
țîndu-se sancțiunile pe care 
lle-am 
nostru

i Dar, 
n u se

. Zultatilliii meciului Steaua— 
Politehnica Iași, sau la of
saidul din partida Rapid— 
Universitatea Craiova, recla
mat si contestat cu aceeași 
putere, la care concluzia Bi
roului federal, pe baza da
telor pe care le-a strîns, a 
fost alta decât aceea a cro
nicarilor și a observatorului 

i federal, conducătorul parti
dei fiind astfel absolvit de

• iviha de a fi acordat un gol 
din ofsaid. Biroul federal a 
făcut, cu acest prilej, o ana
liză mai profundă a proble- 
tmelor legate de activitatea de 
arbitraj, pe care tov. MIR
CEA ANGELESCU, președin
tele Federației române de 
fotbal, avea să le expună la 
conferința de presă de marți 
seara.

Una dintre cele mai im
portante și dificile probleme 
este aceea a delegărilor. Cea 
mai mare parte a muncii 
Colegiului central al arbitri
lor, pus să rezolve treburile 
unui 
nează 
tul al 
bitri, 
ceastă 
delegărilor, totdeauna gene
ratoare <le nemulțumiri și 
de suspiciuni. Și practic, pro
blema nu se rezolvă. Discu
țiile și incriminările conti
nuă, climatul e mereu ace
lași : de neîncredere, 
mulțumiri exprimate 
sau în ascuns. Poate 
pimerea ce s-a făcut, 
me ca delegările să 
PRIN TRAGERE LA

anunțat 
de ieri, 
problema 

rezumă la

în numărul

arbi tirajelor 
vicierea re-

organism care angre- 
de la un capăt la al- 
țării circa 5 000 de ar- 
eSte consumată de a- 
spinoasă chestiune a

de ne- 
pe față 
că pro- 
Si 
se facă
SORȚI,

anu-

SPORT CLUB BACAU
de conferințe a 
popular munici-

In sala 
Consiliului 
cipal Bacău, a avut Ioc marți 
seara o ședință de lucru a 
consiliului clubului sportiv 
Dinamo. Cu acest prilej, s-a 
discutat și schimbarea denu
mirii clubului, luîndu-se de
cizia ca noul nume să fie 
SPORT CLUB BACAU

Ilie iANCU, coresp, princ.

SPORTIVE PE
z

MELEAGU 
RILE IEȘENE"

Se f*c din ce în ce mai simțite 
legăturile între sportivii din o- 
rașe Jl cei din comunele înve
cinate. Aceste contacte căpătă 
forme variate șl nu arareori ele 
devin periodice, tradiționale. Așa 
s-a petrecut cu puțin timp în 
urmă în satul Strunga. Salarlațil 
Uzinei metalurgice din Iași «-au 
întîlnit aid — la Jumătatea dis
tanței cu colegii lor de la La
minorul din Roman. în mijlocul 
și cu participarea sătenilor, 
ehlpele sportive ale celor două 
instituții și-au măsurat forțele 
la volei, fotbal, handbal. Dublate 
de interesante manifestări ar- 

.tistice, Intîlnlrile au prilejuit pe
trecerea unei plăcute zile de o- 
dlhnă șl recreare la sfîrșit de 
săptămînă. Amintirea el va de
termina — sîntem siguri — re
petarea acestei acțiuni.

„Parcul sportiv al tineretului" 
din comuna Bivolari este o per
manentă șl ospitalieră gazdă a 
sportivilor și artiștilor amatori 
din comunele învecinate. Pe te
renurile de fotbal șl volei, sau 
In arena de popice se desfășoară 
programul sportiv al unor in
teresante „Duminici cultural-spor
tive". Vizitatorii nu stnt numai 
țăranii din comunele învecinate. 
Cu ocazia deplasărilor făcute, 
luptătorii asociației sportive Ni- 
eolina. sau scrimerii cluburilor 
Politehnica și C.S.M. Iași au e- 
fectuat Interesante demonstrații 
în fața amabilelor gazde, com- 
pletînd în mod fericit o activita
te 
pe

sportivă care și-a conturat 
deplin o viață proprie.

T. RADU

o INIȚIATIVĂ CU 
MĂRI FAVORABILE

Vitalitatea oricărei întreceri 
sportive este constituită, în pri
mul rînd, de spiritul competitiv. 
Acest adevăr este bine cunoscut 
de C.J.E.F.S. Iași și de activiștii 
sectorului sport din Comitetul 
județean U.T.C. De aceea, aceste 
foruri au luat inițiativa consti
tuirii unul campionat de fot
bal al echipelor comunale șl să
tești de pe cuprinsul județului. 
Formațiile au fost împărțite după 

............ - ----- f- ' -““‘t a 
tu- 
re- 

pti- 
vor 

se 
pri- 

căpăta

criterii geografice, in 8 serii 
cite 6 echipe. Prima etapă a 
rului s-a desfășurat recent, 
turul urniînd să aibă loc în ] 
măvară. C.îștigătoarele se 
întrece între ele, iar lupta 
întrezărește aprigă, deoarece ] 
mele două clasate vor ”/ 
dreptul de a concura, anul vii
tor, în cadbul campionatului ju
dețean. Cu această ocazie se rea
lizează două importante dezide
rate : se asigură, pe de o parte, 
permanentizarea și continuitatea 
întrecerii sportive în mediul ru
ral (luci’u destul de rar întîl
nit) și se creează. în același 
timp, un sistem efectiv de pro
movare în campionatul județean 
de fotbal.

Tată, așadar, o inițiativă demnă 
de toată atenția și, eventual... un 
exemplu de urmat.

R, TIMOFTE

ar merita să fie luată în 
seamă. Chiar dacă în felul 
acesta, la • conducerea unor 
meciuri importante, cu ca
racter decisiv, sorții ar pu
tea să aducă un arbitru mai 
puțin experimentat, 
țin indicat din 
puncte de vedere, 
capăt, cel puțin, la 
cepul de discuții. Va fi ho- 
tărîrea sorților, și nu a Co
legiului central de arbitri, 
care ar putea fi interpretată 
într-un fel sau într-altul.

O problemă asupra căreia 
s-a oprit Biroul federal este 
aceea a decalajului care s-a

mai pu- 
anumite 

se pune 
orice în-

® DELEGĂRILE-MĂRUL 
DISCORDIEI ® AVANTAJELE
Șl DEZAVANTAJELE TRAGERII 
LA SORTI ® MECIURILE
INTERNAȚIONALE, NU NUMAI 
PENTRU ARBITRII F. I. F. A. 
® CITI IUBITORI Al FOTBA-
LULUI CUNOSC REGULAMEN-

TUL DE JOC ?

arbitrii din pro- 
precis între va-

creat intre 
vincie, mai 
loarea acestora și cea a ar
bitrilor din Capitală. Nu este 
un secret pentru nimeni că 
echipele din provincie, cînd 
joacă între ele, preferă să 
fie judecate de către arbitri 
bucuireșteni, care oferă mai 
multă garanție în ceea ce 
privește curajul și autorita
tea. Este adevărat, și din 
provincie s-au ridicat arbi
tri buni, ca N. Rainea (Bîr- 
lad), Grigore Bîrsan (Galați) 
sau Otto Anderco (Satu Ma
re). De asemenea, au făcut 
o frumoasă si meritată ca
rieră în arbitraj Iosif Ritter 
(Timișoara) și Cornel Nițes- 
cu (Sibiu). Iată însă că și 
unul și altul s-au apropiat 
de vîrsta la care activitatea 
lor pe tărîmul arbitrajului 

lua sfîrșit. Deci, proble- 
arbitrilor din provincie 

larg deschisă și ea

va 
ma 
rămîne 
trebuie să stea în atenția Co
legiului, mai ales că la me
ciurile dintre echipele bucu- 
reștene și cele din provincie, 
se ivesc cele mai multe di
ficultăți și de aceea, firesc, 
se apelează la conducători de 
joc din provincie, bineînțeles 
din alte orașe decît cele an
gajate atunci în luptă.

Nu e mai puțin adevărat 
însă — și Federația a pri-, 
mit multe scrisori în acest 
sens — că mulți arbitri din 
provincie, și în special cei 
delegați la meciurile din di-

ACTIVITATE MULTILATE
RALĂ LA „METALURGIS

TUL" CUG1R
Zece la sută dintre membrii 

asociației sportive Metalurgistul 
Cugir participă efectiv !a dife
rite competiții de fotbal, atletism, 
box, handbal, tenis de masă, vo
lei etc., între aceștia numărin- 
du-se și femei. Asociația dispune 
de un stadion cu două terenuri 
de fotbal, unul de handbal, vo
lei, tenis de cînip și o pistă de 
atletism. De asemenea, un club 
în care se organizează întreceri 
de tenis de masă, box și șah. 
Rezultate remarcabile au obți
nut atleții Cioca, Dăian, Petrea, 
Ghișa (antrenați de Aurel Ciuci), 
ca și jucătorii de tenis de masă 
Bîldea, Gavriș, Dogaru. Secția 
de șah are 2o de sportivi legiti
mați, dintre care 5 cu categoria 
I de clasificare. O afluență deo
sebită se Înregistrează la centrul 
de fotbal pentru copii — aproape 
100 — repartizați în patru grupe 
de vîrstă.

N. VÎLCEANU, coresp.
FATA NOUĂ A BAZELOR 
SPORTIVE DIN GIURGIU

viiturile
1- 

din 
___ ___ _____, __________ de 
resort din orașul de pe malul 
Dunării sînt din nou practicabi
le, unele chiar mai frumoase 
și mal complexe decit au fost. 
Astfel, pe stadionul Dunărea

In primăvara aceasta 
Dunării au pricinuit pagube 
mense și bazelor sportive 
Giurgiu. Acum, amenajările 
resort din orașul de pe i..

viziile B si C, au impresia că 
nu sînt urmăriți de nimeni, 
că promovarea lor este mai 
curînd o chestiune de hazard, 
dacă nu de favoritism, cum 
cred Unii dintre ei. Acest lu
cru invită la o reanalizare 
a felului în care se fac pro
movările de arbitri, pentru 
a se ajunge la soluțiile cele 
mai eficiente și mai princi
piale în același timp. Este 
bine venită, în orice caz, 
ideea de a se crea. în afara 
lotului F.I.F.A., un corp mai 
larg de arbitri — cifra pro
pusă este 20 — care să fie 
folosit atît la mecitiriie in
terne, cît si la cele interna
ționale, pe măsura experien
ței căpătate a importanței a- 
cestor meciuri.

Ne-am oprit 
tre problemele 
Biroul federal, 
jtil, ca i 
complexă, 
tele, care

la cîteva din- 
discutate de 
Dar arbitra- 

activitate 
, ridică

țin de condițiile 
de arbitrat, de cunoașterea 
sau necunoașterea regulilor 

de joc de către spectatori (și 
trebuie găsite cele mai bune 
căi pentru popularizarea mă
car a principalelor prevederi 
ale regulamentului), a stimu
lentelor morale ce trebuie 
acordate arbitrilor merituoși 
(ecusoane speciale, diplome) 
și ca revers al medaliei, mă
suri energice împotriva ce
lor ce nu corespund, în fapt, 
titlului de „cavaleri ai fluie
rului" etc. etc. Acestea, și 
altele, sînt subiecte care ne
cesită încă largi discuții.

Colegiul central al arbitri
lor ar putea, totuși, să eli
mine măcar unele din moti
vele de. discuții, cum at fi 
acela al suprasolicitării unor 
arbitri și al ignorării altora. 
Explicații se găsesc. Dar par
că am fi înclinați să spunem 
că un arbitru care coboară 
dintr-un tren pentru a se urca 
imediat într-altul. nu este în 
măsură să 6'ea cel mai bun 
randament nici pe terenul de 
joc, nici la locul său de 
muncă.

atît de 
multe al-

Jack BERARIU

în toate orașele, derby-uri- 
le locale suscită un interes 
mai mare decît partidele in 
care adversarul este o echipă 
din alt oraș. Rivalitatea spor
tivă pe plan local este mai 
mare, mobilizînd la maxi
mum ambițiile.

Bucureștiul nu face excep
ție în această privință. Și, 
cum în cadrul unui cuplaj 
interbucureștean i se oferă 
spectatorului două asemenea 
derby-uri, succesul lui este pe 
deplin asigurat. Cuplajul de 
dutnihică, de pe stadionul „23 
August", marchează un ele
ment în plus de atracție, în- 
trucît prilejuiește întîlnirea 
dintre cele două echipe frun
tașe ale fotbalului nostru, 
DÎNANÎO și STEAUA, aștep
tată întotdeauna cu viu inte
res, indiferent de poziția în

clasament a acestor formații. 
Acum, și sub acest aspect, 
partida reține atenția Iubito
rilor de fotbal, Dinamo Bucu
rești și Steaua aflîndu-se în 
plină întrecere pentru șefia 
clasamentului. învingătoare, 
Dinatno ia un avans substan
țial asupra Stelei. învinsă, ea 
poate ajunge pe locul al doi
lea, la golaveraj.

Celălalt meci al cuplajului 
opune două dintr# cele mai 
„bătăioase" echipe, RAPID și 
PROGRESUL. Va fi o partidă 
de mare luptă, care ml va 
lăsa ihdiferente tribunele, ci 
dimpotrivă, le va pune pe jă
ratic.

Iubitorii fotbalului din Ca
pitală au început „numără
toarea inversă" a acestui cu
plaj. care nu mai are nevoie 
decît de un timp favorabil.

despre fotbal
MEXICO 70

Ieri, intr-un prim meci de verificare

« ’3k> V « « « « «
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'JURNAL SEMTItVIENTAL

1-1)
Pentru testul de ieri — _ln 

compania divizionarei C, Flacăra 
roșie — cei trei antrenori ai lo
tului de juniori, Constantin Ar- 
deleanu, Cornel Drăgușin șl Va- 
slle Zăvoda, au decis să trimită 
în teren garnitura de perspectivă, 
alcătuită din mulți jucători a- 
flați la prima convocare ln- 
tr-un lot reprezentativ...

Tn asemenea condiții, partida 
dintre Flacăra roșie — al cărei 
antrenor, fostul internațional Ni- 
colae Oaldă, a rulat nu mai 
puțin de 23 de jucători 1 — și 
echipa II de juniori a fost deo
sebit de echilibrată, pe alocuri 
spectaculoasă, cele două forma
ții apărindu-șl șansele cu 
doare șl sportivitate.

La capătul unui meci 
a cunoscut trei „bare' 
— Mihalclc, min. 58 - 
tinescu. min. 59 — 
victoria a revenit juniorilor 
Cornel Drăgușin (antrenorul

ar-

care
• (min. 55 
- Constan- 
Tânăsolu). 

iul 
....__ ________ „___ e-

chipe,- de perspectivă .) cu sco
rul de 1—0, grație golului mar
cat de Năstase în min. 72.

Tată și cele două formații care 
au abordat partida :

LOTUL REPREZENTATIV DE 
JUNIORI : Hîrzoiu — Mihalclc, 
Enache, MICLOȘ, Veleanu, CIU- 
CA. DUMITRIU, Șumulanschi, 
Lunca. NASTASE, Szabados.

FLACĂRA ROȘIE : Coiocaru — 
CONSTANTINESCU, Marin. NEA
GU, Coman, Tudor — DASCA- 
LU, tozu, Lazăr — Tăhăsolu, Cu- 
conea.

Astăzi, în ultima zl a pregă
tirii comune, componenții lotu
lui național de juniori vor juca 
la București — pfe stadionul „Me
talul" din șoseaua Pantelimon, 
de la orele 11 — în compania 
divizionarei B, Metalul.

După Cum ne anunța antre
norul coordonator Constantin Ar
delean», din cel 30 de jucători 
prezenți, vor fl utilizați astăzi 
toți titularii, cu excepția iul 
Helvei și Aelenei, cărora dr. M. 
Ghimpeteanu, medicul iotului, 
le-a diagnosticat întinderi mus
culare. După toate probabilități
le, echipa care va fl aliniată 
va fi, cu mici modificări, cea 
care a cîștigat nu de mult. în 
Polonia, prestigioasa „Cupă a 
Prieteniei".

Adică : BUCARU — DOBRAU, 
SMARANDACHE, GH. SANDU. 
CIOCIRLAN, DĂNILA. BOlONY, 
BLEJUȘCA. M. SANDU, DO- 
NOSE, COJOCARU.

Rep.

SPORTUL STUDENȚESC
SPORTUL MUNCITORESC 0-0

'I

Amicalul de ieri dintre cele 
două echipe bucureștene, Sportul 
studențesc șl Sportul muncitoresc, 
lidere ale diviziilor naționale B 
(seria I), respectiv C (seria a 
IV-a), au oferit o dispută frumoa
să șl interesantă. La capătul celor 
90 de minute de ioc partida s-a 
încheiat cu un draw echitabil : 
0-0. (Aurel PĂPĂDIE).

jurnal sentimental"

de loan CHIRILĂ

Ieri a apărut în 
librării .MEXICO 
70 — JURNAL
SENTIMENTAL*, 
de IOAN CHI
RILĂ, o pasionan
tă reluare a CO- 
PEI DEL MUNDO, 
în care, firește, 
pe prim plan se 
află „zilele de 
foc de la Gua
dalajara".

300 pag. — 9 lei

de Neagu RĂDULESCU

SPORT PE MICUL ECRAN
Bogat program 

Iată-1 : sîmbătă, la 
Dinamo București (transmisie directă, comentator Cristian Țopescu); 
ora 22,50 : FOTBAL — Steaua roșie Belgrad — U.T.A. (rezumat fil
mat, comentat de 
namo Bucutești 
rate cu A. S. 
ora 17,00 : P.S.V. 
de Ef. Ionescu) ;
CAMPIONATUL MONDIAL DE GIMNASTICA 
femei. (Transmisiune directă de la Ljubljana, comentează trimisul 
TVR, Gabriel Bădeseu). Luni, ora 22,20 s C.M. gimnastic* — exerciții 
libere, bărbați. Marți, ora 18,05 s C.M. gimnastic* : finala, femei (pe 
aparate).

pe micul ecran, la sHrșltui acestei s&ptSmlnl. 
ora 15,45 — HANDBAL MASCULIN : Steaua —

Gh, Nenea). Duminică ; ora 15 — FOTBAL : Di-
— Steaua (transmisie directă în colabo- 
Loto pronosport, comentator R. Balaban) : 
Eindhoven — Steaua (rezumat filmat, comentat 
ora 21,3o (programul TI) și 22,30 (programul I), 

exerciții Ubere

s-au înlocuit sute de metri pă- 
trați de gazon, se fac vestiare 
noi, s-au consolidat tribunele 
stadionului Fabricii de zahăr, 
care trec printr-o refacere a- 
proape totală. Aici se regazonea- 
ză întreg patrulaterul de Joc, se 
reamenajează terenul de antre- 
hament (pe care vor Juca iu- 
nlorii ți echipele din campio
natul Județean), s-a terminat 
construcția tribunei cu o capa
citate de aproape 5 000 locuri și 
încă din toamna aceasta vor în
cepe lucrările pistei (drenate) de 
atletism cu 6 culoare.

S-a Imbogă(lt și baza materială 
a sportului popicelor. Arena Fa
bricii de zahăr a fost lărgită, 
avînd acum 4 piste, Iar la cea

a AS. Cetatea (cu echipă de 
fete în divizia A) a fost revopsită 
lemnăria șl în curînd vor fl a- 
coperite cu un nou «trat de bi
tum cele două piste.

N-au fost uitați nici cel mal 
mici sportivi. Pentru €1 se con
struiește, la Liceul nr. 2, o sal* 
de sport, unde se va putea Juca 
volei șl baschet, iar în curtea Li
ceului nr. 1, terenurile de volei 
și baschet au fost așternute cu 
bitum. La ora actuală în șase 
din cele nouă școli generale e- 
xlstă mlnl-stadioane, îneît elevii 
respectivi au unde practica — 
In bune condițlum — «porturile 
preferate.

TOMA TRAIAN, coresp.

LA ARAD — START ÎN „ANUL ATLETISMULUI 
PIONIERESC"

într-o atmosferă sărbătorească 
pe stadionul Gloria, din marele 
oraș de pe Mureș, s-a deschis 
..Anul sportiv al școlilor genera
le”, de fapt „Anul atletismului 
pionieresc". Acțiunea a fost or
ganizată de Consiliul municipal 
ai organizației pionierilor, în co
laborare cu C.J.E.F.S. După 
cum ne relatează profesoara Le- 
tiția Deleanu, inaugurarea a fost 
onorată printr-o frumoasă festi
vitate, la care și-au dat con
cursul toate școlile generale din 
Arad.

Programul a prevăzut și desfă
șurarea „crosului cravatelor 
șil", pe categorii de vlrstă, 
tanțele fiind cuprinse între

m (pentru elftvil claselor a V-a) 
șl 1 000 m (pentru școlarii din 
clasele a Vin-a). După flecare 
probă au avut loc atrăgătoare 
festivități de premiere, primii 
clasați ureînd pe podium în su
nete de tobe șl trompete, ei 
fiind răsplătiți pentru strădania 
depusă cu diplome șl materiale 
sportive. Acest start școlar a 
fost urmărit de numeroși spec
tatori și — fapt semnificativ — 
la el au luat parte peste 80o de 
tineri concurențl din 14 școli ge
nerale arădene.

In Imaginea alăturată — un 
moment din cursa cea mal lungă 
a croslștilor. (Foto : Vlrgll Jl- 
reghle).

Vă interesează 
palpitanta finclă 
VENUS 
PENSIA, 
vremuri ?

Scriitorul Nea
gu RĂDULESCU 
v-o oferă în ro
manul său „UN 
BALON RÎDEA1N 
POARTA" (Ed. Al
batros).

Colaboraiorul 
nostru se va în- 
tîlni cu cititorii 
săi, miine, vineri 
23 octombrie, ora 
19, la librăria 
„Mihail Emines- 
cu" (bd. Republi
cii 5, colț cu str. 
Academiei), 
torul va 
causerie __
fotbal și va da 
autografe.

NEAGU RĂDULESCU

Un balon
Au- 

jine o 
despre

ridea îfi poarta |

AGENDA BUCUREȘTEANA
Duminică, in București, se vor 

disputa următoarele partide :
Stadionul „23 August", ora 13 : 

Rapid — Progresul ; ora 15 : Di
namo București — Steaua (am
bele din divizia A) ;

Stadionul Giulești, bra 9 : Ra
pid — Tehnometal Buc. (juniori): 
ora 10.30 : Rapid — Progresul (tl- 
neret-rezerve) ;

Stadionul Dinamo, ora 10 : Di
namo Buc. — Steaua (tlneret-re- 
zerve) ;

Stadionul Metalul (Pantelimon), 
ora 12 : Metalul Buc. — . A-S.A. 
Tg. Mureș (div. B) ; ora 14 : Me
talul Buc. — Petrolul Berea (ju
niori) ;

u —

Tplenul Electronica (str. Bal- 
cului), ora 9.30: Electronica Buc.
- Dunărea Tulcea (juniori) ; ora 

11 : Electronica Buc. — Dună
rea Tulcea (dlv. C) :

Terenul Laromet (bd. Bucu
reștii noi), ora 11 : Tehnometal 
Buc. — Electrica Constanța (dlv. 
C) ;

Terenul Sirena (bd. Lacul Tei), 
ora 11 : Sirena Buc. — Lotrul 
Brezoiu (div. C) ; ora 13 : Sire
na Buc. — Unirea Mînjstlrea (ju
niori) ;

Tpreiui) Autobuzul (șos. Giur
giului), ora 11 : Autobuzul Buo. — 
Unirea Drăgășani (dlv. C) ;

Terenul Sportul muncitoresc

(str. Drumul Găzarului), ora 13 ! 
Sportul muncitoresc — Metalul 
Tîrgovlște (Juniori) c

Terenul Gloria (bd. Muncii) < 
ora 13 : Mașini unelte — Dună
rea Giurgiu (juniori) ț

Terenul Progresul (str. Dr. Stal
er: viei), ora 13 : Progresul — 
Comerțul Alexandria (juniori) ț

stadionul Politehnica (fost 
C.A.M.), ora 13 : Sp. studențesc 
— Metalurgistul Brăila (juniori) ;

Stadionul „23 August", terenul II, 
ora 10 : Sc. sp. Energia — Ca- 
raimanul Bușteni (Juniori) ț te
renul IV, ora 10 : Steaua 23 Au
gust — Olimpia Giurgiu (Juniori).

Ecouri la masa rotondă organizată
la ziarul nostru privind activitatea voleiului

Cele două mese rotunde, organizate de redacția ziarului 
nostru, au stirnit vii ecouri în masa cititorilor, a tehnicieni
lor și în rîndul celor vizați în discuții. Publicăm astăzi cîteva 
opinii referitoare la modul cum au abordat problemele in
vitații noștri și la chestiunile voleiului în general

Ne oprim, mai înlîi, 
pra 
mise 
ducerea Clubului STEAUA 
și în care se spune : „Pe 
drept cuvînt, din articol re
iese nemulțumirea unanimă 
pentru comportarea și rezul
tatele necorespunzătoare ale 
echipei naționale masculine 
de volei și se trag unele con
cluzii asupra considerentelor 
care au 
tuație.

Biroul 
Steaua a 
conținutul 
este de acord cu preocupările 
ce reies pentru stabilirea lip
surilor și cu grija pentru ac
tivitatea viitoare a voleiului 
nostru masculin. Nu este însă 
de acord cu uncie afirmații 
care se fac Ia adresa clu
bului Steaua, afirmații nefon
date, care aruncă o lumină 
proastă asupra activității 
desfășurate aici și fac o at
mosferă necorespunzătoare 
clubului nostru in rindul ci
titorilor".

în scrisoare se arată că, de 
fapt, nu au existat nicioda
tă. în ultimii ani, interese 
contradictorii intre F.R.V. și 
acest club, că Steaua a res
pectat întotdeauna hotărîri- 
le federației și că, referitor 
la competițiile la care a par
ticipat, clubul a avut apro
barea F.R.V. și C.N.E.F.S., că 
sportivii săi și cei doi an
trenori au luat parte cu re
gularitate 
lui etc.

Întrucît 
urma 

fost alcătuit exclusiv pe baza 
opiniilor exprimate de invi-

unei scrisori 
redacției de 

i Clubului
care se spune :

asu- 
tri- 

con-

dus la această Sl
Consiliului clubului 
luat cunoștință de 

materialului și

tații noștri, redăm două din
tre acestea.

NICOLAE SOTIR — an
trenor federal : „Planurile de 
pregătire ale echipei națio
nale masculine au fost re
făcute în repetate rinduri de 
N. Tărchilă (n.n. — antre
nor federal), în funcție de 
interesele clubului Steaua".

Dr. PETRE DUMITRESCU 
— președintele F.R.V. (răs- 
punzînd întrebării noastre : 
„în ce ar consta nesubordo- 
narea intereselor de club ce
lor naționale ?“) : „Penicili
na nu a trimis jucătoarele 
la lot în 1968 și 1969. iar în 
1970 acestea nu au partici
pat cu regularitate la pregă
tiri. La băieți. Steaua nu a 
înțeles niciodată să-și subor
doneze interesele sale celor 
ale echipei naționale".

Referitor Ia dezbaterile a- 
supra echipei feminine pu
blicăm părerile prof. DORIN 
JITARU, antrenorul echipei 
Universitatea Timișoara : 
„Cum era și firesc, compor
tarea reprezentativelor noas
tre a dat loc Ia ample dis
cuții în presă. Le-am urmă
rit cu interes, în special pe 
cele din cadrul meselor ro
tunde organizate de ziarul 
„SPORTUL", cu prilejul că
rora s-au spus multe lucruri. 
Mulți au arătat că o cauză 
ar fi abandonarea muncii 
după turneul de la Constan
ța. După părerea mea, acesta 
a fost factorul care a dus 
la slăbirea atenției, ceea ce 
a generat și fenomene de in
disciplină. Și nu invers. S-a 
mai pus problema centrali-

zării vîrfurilor. Ce ar fi de 
ustură să ridice voleiul nos
tru feminin, centralizarea e- 
lementeior valoroase în 1—2 
echipe sau un

. chilibrat ? Eu 
nici o variantă 
la bază nu se 
autentică. Și 
dată de ridicarea măiestriei 
voleibalistelor, prin muncă 
corectă, La echipele de club. 
De aceea, federația trebuie 
să cunoască bine activitatea 
cluburilor, felul și conținu
tul muncii la acest nivel, 
dacă se utilizează sau nu 
în pregătire cele mai noi 
cuceriri ale metodicii.

Lotul feminin a cuprins 
numai jucătoare din Bucu
rești, Iași și Timișoara. Cred 
că ar fi fost mai bine dacă 
jucătoarele provinciale erau 
lăsate să lucreze în localită
țile respective, sub suprave
gherea conjugată a antreno
rilor de la cluburi și a unui 
reprezentant al federației, 
din cînd în cînd. Se scuteau 
bani, timp și oboseală (jucă
toarele selecționate de la 
Universitatea aii făcut într-o 
lună și jumătate, 
cei 7 000 de km de 
cu echipa de club 
pionat, încă 3 000 
pentru deplasări la 
rile lotului !).

In ce privește cazul Ro- 
dicăi Popa, nu a fost eluci
dată o chestiune foarte im
portantă. Ce legătură există 
între tratamentul medical ce 
i s-a aplicat și situația la 
care s-a ajuns ? Sînt multe 
dubii. însă e foarte impor
tant să se cunoască adevă
rul în acest caz și în legă
tură cu comportarea tuturor 
jucătoarelor pentru ca să se 
știe cine trebuie păstrat și 
cine înlăturat".

campionat e- 
consider că 

nici alta, dacă 
a(Tă valoarea 
ea poate fi

e

ia acțiunile clubu-

pe lîngă 
deplasări 
în cam- 
de km 
convocă-

materialul rezultat 
„mesei rotunde" a

LOTO-PRONOSPORT
NUMERELE EXTRASE

LA CONCURSUL NR. 43
DIN 21 OCTOMBRIE 1970

EXTRAGEREA I : 25 22 45 20 
18 31

Fond de premil : 384 758 lei la 
care se adaugă 209 325 lei report 
caiegoria I și 42 556 lei report 
categoria a II-a.

EXTRAGEREA A II-A : 8 11 36
32 3

Fond de premii : 350 895 lei la 
care se adaugă 159 018 lei report 
categoria A

Plata premiilor va începe în 
Capitală de la 29 octombrie pînă 
la 4 decembrie ; în țară de la 2 
noiembrie pînă la 4 decembrie. 
1970 inclusiv.

PREMIILE TRAGERII LOTO
DIN 16 OCTOMBRIE 1970

EXTR \GFHEA I : Categoria I : 
1.35 vac ante a 1'66 000 lei; a Jl a ■ 
8,65 a 10 327 lei; a IH-a ; 0 a

7 630 lei; a IV-a : 24,65 a 2 786 lei; 
a V-a : ill a 619 lei; a Vl-a * 
174,45 a 394 lei.

Report categoria I : 157 724 lei.
Premiul de categoria I a reve

nit participantei NAGY MARGA
RETA din Bălan Județul Har
ghita.

EXTRAGEREA A II-A : Catego
ria B : 3,10 variante a 16 222 lei; 
C : 11,65 a 4 317 lei; D : 17,45 a 
2 832 lei; E : 25,25 a 1 992 lei; F : 
35.6o a 1 413 lei.

Report categoria A : 52 620 lei.
AMBELE EXTRAGERI : Cate

goria 2 : 972,55 a 100 lei.

O Tragerea LOTO de mîlne va 
avea loc la București, în sala 
Clubului Finanțe-Bănci din stra
da Doamnei nr. 2, cu începere 
de la ora 19. Tragerea va fi ur
mată de un film artistic. Intrarea 
liberă. Astăzi ULTIMA ZI pentru 
procurarea biletelor,

In turneul final

LIMITĂIERI DOAR VICTORII LADINAMO Șl STEAUA AU OBȚINUT

Adrian VASILIU

plus și 
și-a dezis

re- 
a- 
cu 
la

e- 
re-

în ultimul 
cu avataj : 3—2. Se pă

rea că speranțele steliștilor se 
vor nărui complet, mai ales că 
Syoluția ,,7^-lui militar era n«-

Nu a lipsit mult ca ieri, în 
cea de a treia reuniune a tur
neului final, să fim martorii u- 
nei surprize, care să facă pur 
și simplu inutilă desfășurarea 
celui de al doilea tur. Pentru 
a rămîhe în cursă (evident, cu 
șanse minime), Steaua avea ne
apărat nevoie de victorie în 
meciul cu Rapid. Și după go
lul fulgerător (de la 8 m) al 
lui Szabo, realizat chiar în 
primele secunde, aveam impre
sia că lucrurile vor decurge 
conform majorității previziuni
lor, fără nici un fel de emo
ție. Rapidul însă, această ex
trem de capricioasă formație,

oscilînd adesea între 
minus infinit, nu 
faima nici de data aceasta. Fe
roviarii au egalat destul de 
pede (I. Slavei din 4 m) și 
poi au luat conducerea 
2—1 prin golul lui Băjenaru 
o greșeală a lui Țăranu.

Au urmat minute de joc 
chilibrat, fiecare formație 
ușihd cite un punct (Fl. Teo
dor din s.n. și, respectiv. Me
diatul din 4 m), astfel că fero
viarii au intrat 
„sfert'

convingătoare. Chiar și atunci 
cinci M. Popescu (surprinzîn- 
<lu-l neatent pe Băjenaru) a 
sprintat sec, înscriind al 3-lea 
gol, puțini erau cei care mai 
credeau într-o victorie a Stelei. 
Deznodămîntul partidei s-a 
produs cu 90 de secunde îna
inte de sfîrșit. Rapid, cu un om 
în plus, avea toate șansele 
să-și asigure golul victoriei. 
Chirvăsuță însă, a șutat în ba
ră. și la contraatacul stelist 
care a urmat. Dinu Popescu, 
cu un suprem efort, a reușit 
minunea care mai acordă o ul
timă șansă echipei sale în lupta 
pentru titlu. Scor final : 4—3 
(1—1, 0—0, I—2, 2—0) pentru 
Steaua.
. In cea de a doua pgjtidâ I

programului, Dinamo a învins 
după multe emoții pe Voința 
Cluj cu 6—5 (2—2, 1—2, 2—0, 
1—1), după ce la un moment 
dat clujenii conduceau cu 4—2. 
Speriați parcă de situația cre
ată în repriza secundă, jucă
torii Voinței nu au mai conti
nuat să atace cu aceeași dezin
voltură și Dinamb și-a impus 
incet, dar sigur, superioritatea 
tehnică. Au înscris Zamfirescn 
2, Popa, Rus, Zahan și Kronei 
de la învingători, respectiv. 
Rusu 2, A. Szilagi, Fiilop 
Pop de Ia învinși.

Astăzi este zi de pauză, 
turneul continuă mîine cu me
ciurile Dinamo—Steaua
Rapid —Voinfa.



iMmisnl "nostru 'special, Constantin MACOVEI, transmite din Ljubljana:

All, DESCHIDEREA FESTIVĂ
A CAMPIONATE I OR MONDIALE DE GIMNAST1CĂ
-ECHIPELE ROMÂNIEI S-AU ANTRENAT MARȚI IN SALA TIVOLI-

| Eșec total al echipelor noastre în Cupele europene la fotbal
Prin telefon, de la trimișii noștri speciali

Ljubljana, frumoasa capi
tală a Sloveniei, este din nou 
în centrul atenției lumii spor
tive internaționale. După ce 
a găzduit campionatele mon
diale de tenis de masă, ho
chei pe gheață și patinaj ar
tistic — ca să nu amintim 
decît competiții de vîrf în 
diferite sporturi — iată că 
acum aici, în binecunoscuta 
sală Tivoli, și-a dat întîlnire 
elita gimnasticii mondiale. 
Timp de cinci zile, sportive 
și sportivi din numeroase 
țări ale lumii se vor afla 
angajați în lupta pentru ti
tlurile mondiale, pe echipe și 
la individual, întrecere soco
tită de toți specialiștii ex
trem de echilibrată, cu șanse 
pentru foarte mulți dintre par
ticipant! la această a 17-a 
ediție a mondialelor.

Pentru joi, după cum se 
știe, este programată doar 
solemnitatea de deschidere a 
competiției. Se anunță un 
spectacol extrem de intere
sant, în cadrul căruia, 
pe lingă defilarea tuturor 
participanților, în costume de 
gală, va putea fi urmărit și 
un program demonstrativ, la 
a cărui realizare, o contribu
ție esențială își va da ansam
blul sportiv din Maribor. al
cătuit din 150 de tineri gim- 
naști.

Sportivii se vor despărți a- 
poi pentru o seară, spre a se 
reîntîlni vineri dimineața la 
primele probe ale concursu
lui. De la ora 8,30 vor in
tra în întrecere primele echi-

Campionatele mondiale de tir

Echipa S.U.A.-nou record al lumii ia talere: 5791
Dan luga a obținut 298 p la pistol

Ziua a treia a campionatelor 
mondiale de tir a programat în
treceri la armă liberă calibru 
redus, talere aruncate din șanț 
și mistreț alergător.

Prima probă, la 40 de focuri 
poziția în picioare, s-a încheiat 
cu victoria trăgătorului sovietic 
Vitali Parhimovici cu 376 p 
(record mondial egalat). Pe lo
cul doi s-a situat cehoslovacul 
Peter Kovari k cu 375 p, iar 
americanul John Writer s-a 
clasat al treilea cu același nu
măr de puncte. F.i sini urmați 
de : 4. Wigger (S.U.A.) 372 p, 
5. Sommer (R.D. Germană) 
370 p, 6. Zahringer (R.F. a Ger
maniei) 368 p.

La echipe, titlul a revenit 
reprezentativei S.U.A. cu 1475 
p. iar selecționatele U.R.S.S. și 
R.D. Germane au cucerit me-

PRIMETE MECIURI
ÎN C.C.E. EA IIANDBAl

Au început întrecerile „Cu
pei campionilor europeni" la 
handbal, cu două partide din 
primul tur al competiției 
masculine.

La Stockholm. campioana 
Suediei a dominat în repriza 
secundă pe Elektromos Bu
dapesta, cîștigînd cu 15—9 
(6—4), dar handbaliștii ma
ghiari au șanse mari de a 
reface diferența în meciul- 
retur, programat la Budapesta 
în ziua de 31 octombrie.
. La Madrid, campionii Spa
niei, jucătorii de la Granol- 
lers și-au asigurat un avan
taj consistent, cu 28—11 (12— 
4). în fața echipei belgiene 
Flemallois, ceea ce îi va scu
ti de emoții în cel de al 
doilea meci.

Campionatul de hochei

AVINTUL GHEORGHIENI - 
LA UN PAS DE SURPRIZĂ

Hocheiștii din Gheorghieni 
fac progrese de la meci la 
meci, aclimatizîndu-se cu 
campionatul național, demon
strând că sînt capabili să-i 
facă față cu succes. Partida 
inaugurală de ieri, opunînd

AVINTUL M. CIUC — AVIN- 
TUL GHEORGHIENI 8—7 
(2—3. 4—1, 2—3).

Arbitri : C Ștefănescu și FI. 
Gubernu.

Marcatori : Osvath (3), Csl- 
zer (2), Papp (2), Bașa, res
pectiv Kemeneș (3), GyOrgy, 
Cslki, Szaszs, Todor.

Penalizări : Avintul M. Clac
— 8 min., Avintul Gheorghieni
— 6 min.

cele două „Avînturi”, a fost 
avîntată, tinerească dezvălu
ind toate virtuțile dar și toa
te nedumeririle și greșelile 
specifice categoriei de luptă 
în care se încadrează ambele 
echipe. Ciucul avea de partea 
sa tradiția și plusul de expe
riență, Gheorghieniu) în 
schimb, cutezanța. Pe gheață 
s-au risipit fără nici o zgîr- 
cenie, energii, jucîndu-se iute, 
bărbătește dar, din păcate, 
puțin cam ia întîmplare. Pu
cul a fost zvîrlit înainte și 
toți se ■ aruncau în neștire 
după el.

Rezultatul nedreptățește pe 
cei din Gheorghieni care au 
avut ia discreție prima și ul
tima repriză. Dar, treimea din 
mijloc a îngăduit formației 
din Miercurea Qiuc să-și pa
rafeze o Superioritate de prin
cipiu. Ierarhiile hocheiului 

pe feminine (cu exercițiile im
puse), urmînd ca a doua zi, 
sîmbătă, să evoluez^ și băie
ții, tot cu programul de im
puse. Duminică și luni. în 
aceeași ordine, sînt progra
mate exercițiile liber alese, 
iar în ultima zi, marți, vor 
concura cei mai buni dintre 
gimnastele și gimnaștii pre- 
zenți aici la Ljubljana. Ana
liștii pe aparate.

Toate delegațiile partici
pante la campionatele mon
diale au avut dreptul să e- 
fectueze cîte. un antrenament 
în sala ce va găzdui compe
tiția. propriu-zisă, drept pe 
care echipele țării noastre 
l-au folosit marți, în prima 
zi a șederii lor" la Ljubljana, 
în cursul dimineții, s-au an
trenat fetele. Cei doi antre
nori. Emilia Liță si Nicolae 
Covaci, au recomandat gim
nastelor mișcări de acomoda
re și relaxare, avînd în ve
dere că luni a fost, aproape 
în întregime, o zi de călăto
rie. într-adevăr, drumul de la 
Timișoara pînă la Ljubljana 
a fost efectuat cu autobuzul, 
solicitînd intens pe sportivi. 
Totuși, atît fetele cît și bă
ieții (aceștia s-au antrenat în 
cursul serii) s-au mișcat bine, 
si-au revenit după oboseala 
drumului, au executat chiar 
unele elemente foarte grele 
din exercițiile pe care le vor 
prezenta aici. Astfel. Eia 
Ceampelea, după o cam prea 
lungă perioadă în care a a- 
vut rețineri la executarea sal
tului cu șurub la sol, aici

daliile de argint (1469 p) și, res
pectiv de bronz (1461 p).

întrecerea taleriștilor a de
semnat — după 150 de talere — 
pe deținătoarea titlului suprem 
la echipe : S.U.A. cu 579 t — 
performanță care reprezintă un 
nou record al lumii (v.r. Italia 
— 577 t). Locurile următoare 
au revenit formațiilor Franței 
578 t și Italiei 576 t. Tot după 
150 de talere, a fost cunoscută 
și campioana mondială la fe
mei : lulia Sidorova (URSS) 
136 t. Pe locul secund s-a cla
sat fosta campioană Bina Avri- 
le (Italia) 133 t, urmată de Va
lentina Gerasina (URSS) 133 t, 
Beate Roselius (R.F. a Germa
niei) 131 t, Susan Nattras (Ca
nada) 131 t. Elisabeth von So
den (R.F. a Germaniei) 128 t.

în proba de mistreț alergător 
au fost stabilite următoarele 
clasamente : individual : 1.
Gaard (Suedia) 562 p, 2, Posto- 
ianov (URSS) 561 p, 3. Nordfors 
(Suedia) 559 p, 4. Szabo (Un-

Tel Aviv

MÂRMUREANU

ÎNVINS LA DUBLU
TEL AVIV, 2'1 (Agerpres). 

— Proba de dublu bărbați 
din cadrul turneulțji interna
țional de tenis de la Tel Aviv 
a fost cîștigată de perechea 
Davidman-Groman. în fina
lă, tenismanii israelieni au 
întrecut în trei seturi cu 5—7, 
7—5, 7—5 cuplul Petre Măr- 
mureanu (România) — Simp
son (Noua Zeelandă).

continuă să-și apere cu străș
nicie titlurile de noblețe.

♦

în cel de al doilea joc, 
Dinamo București a învins 
lejer pe Agronomia Cluj, 
menajîndu-si evident poten
țialul de luptă pentru par
tida derby de duminică cu 
Steaua.

Jocul a fost palid, purtînd 
pecetea resemnării clujenilor, 
depășiți total în repriza a 
treia. L-au animat oarecum 
cîteVa goluri minuțios țesute 
de dinamoviști și acțiunile 
spectaculoase ale lui Huțan, 
pline de fantezie si virtuo
zitate. S-au distins de ase-

DINAMO BUCUREȘTI — 
AGRONOMIA CLUJ 13-2 

(3-1, 3-0, 7-1)
Arbitri : Gh. Tașnadl șl C. 

Sgîncă
Marcatori : Pană (3), Flo- 

rescu, Axinte, Mihăllescu, Hu- 
țanu (cite 2), Boldescu, Molș, 
respectiv Texe șl Gali.

Penalizări : Dinamo 12 mi
nute, Agronomia 22 minute.

menea Pană. Florescu, Axin
te, dar adversarii le-au și 
îngăduit să zburde nestinghe
riți pe gheață.

Programul de azi i Dinamo 
— I.P.G.G (ora 16) și STEA
UA AVINTUL M. Giue (ora 
18.30)

Valeriu CHIOSE 

a executat cu multă mă
iestrie acest dificil element, 
atrăgîndu-și aplauzele și in
teresul celor prezenți în sală. 
De asemenea, o bună dispo
ziție de concurs manifestă cea 
mai tînără componentă a e- 
chipei noastre feminine, 
Paula loan, care confirmă 
astfel din plin revenirea de 
formă în care se află. La 
încheierea antrenamentului, 
tînăra gimnastă ne spunea 
că este copleșită de marele 
examen pe care va trebui 
să-l treacă, dar. că speră că 
duminică seara totul va fi 
bine. Băieții au lucrat în 
cursul Serii, la aceeași oră 
la care vor intra în concurs 
sîmbătă. Gheorghiu, Păunes- 
cu, Mihaiuc, Oprescu si cei
lalți sportivi români s-au an
trenat mai bine de o oră 
și jumătate.

în ultimul moment s-a con
firmat aici participarea echi
pelor masculine ale Cubei și 
R.P.D. Coreene, fapt ce spo
rește considerabil interesul 
față de disputa gimnaștilor 
pentru titlurile pe echipe. De 
asemenea, în grupa din care 
face parte reprezentativa fe
minină a României a fost in
clusă și selecționata Norve
giei. o formație tînără. dor
nică de afirmare pe plan 
mondial.

Alte amănunte despre pri
mele întreceri ale celei de-a 
17-a ediții a campionatelor 
mondiale de gimnastică —în 
corespondența noastră vii
toare.

viteză (manșa I)
garia) 552 p, 5. MacMillan 
(SUA) 546 p. Echipe : 1. URSS 
1439 p, 2. Suedia 1422 p, 3. SUA 
1399 p. 4. Italia 1372 p. 5. An
glia 1366 p.

Una dintre cele mai specta
culoase probe, cea de pistol 
viteză a dat loc — în manșa 
întîi — la o luptă pasionantă. 
După prima rundă, cehoslovacul 
Ladislav Falta și sovieticul Igor 
Bakalov se află în frunte la 
egalitate : fiecare cu cîte 299 p. 
Următoarele trei locuri sînt 
ocupate de polonezul Zapedzki, 
cehoslovacul Nakowski și ro
mânul Dan luga, cu 298 p.

*
In programul de joi sînt cu

prinse probele de armă standard 
3 x 20 focuri bărbați (campio
nii ediției trecute din 1966 : 
SUA — 2243 p, Donald Adams- 
SUA — 567 p) și femei (Mar
garet Murdock-Thompson — 
SUA — 553 p. Nu se dispută 
proba pe echipe), mistreț aler
gător — focuri mixte (probă 
facultativă).

Avdeiev cade la trecerea peste
Imagine dramatică din timpul disputării celui de al 80-lea Mare Premiu hipic de la Pardu
bice : călărețul sovietic dificilul obstacol „marele Taxis" 

Foto: CETEKA

PENTRU SUFERINZII DE 
INSOMNIE

Sklppy Hartman, un om de 
afaceri din New York, a anunțat 
pe reprezentanța presei că Snce- 
pînd de la 1 noiembrie in acest 
oraș va funcționa o sală de sport 
unde se va juca tenis de la 
miezul nopții pină la 6 diminea
ța. Sub deviza „Tenis pentru su
ferinzii de insomnie", întreprin
zătorul manager american a șl 
început distribuirea de abona
mente anuale. Un asemenea a- 
bonament, care permite pose
sorului să joace tenis trei ore 
(între 0 ș! 3 h.), costă 175 dolari. 
Jucătorii care nu și-au găsit 
în felul acesta somnul, pot cum
păra un abonament de 300 dolari 
(care le prelungește dreptul de 
a Juca pină la ora 6).

Sklppy Hartman este foarte 
optimist in ce privește succe
sul experimentului său. „Nici nu 
mă veți crede — a declarat el 
— cît de mulți oameni suferă 
de insomnie ia New York..."

„STOMATOLOGIE"
Jucătorului de rugby Gordon 

Brown, din orașul scoțian Mel
rose, l-a fost extras recent un 
dinte. Dar .nu din gură, ci... dln- 
tr-un picior I După efectuarea o- 
perațiel. Brown a declarat că nu 
poate să-și explice prezența din
telui în piciorul său decît prin 
faptul că avusese o „ciocnire 
mai violentă" cu un adversar, în 
cursul unul meci oficial. Dintele 
a fost descoperit numai prlntr-o 
radiografie făcută la piciorul Iul 
Brown care se plingea de du
reri.

ÎN DOUĂ MWIIEE, 111 VIIINOT 
A FĂCUT K. 0. PE STEAUA

P.S.V. EINDHOVEN — STEAUA 4—0 (1—0)
Stadionul Eindhoven, teren moale, timp rece, spectatori : circa 

23 000. Au Înscris : VEENSTRA (min. 31), DEVRINDT (min. 67 șl 85) 
și MULDERS (min. C8).

P.S.V. EINDHOVEN : Van Beveren — Van den Dungen, Strick, 
Radovici, Kemper, Vos, Hiddink (din mln. 65 : Devrindt), Veenstra, 
Hansen, Van den Kuylen, Mulders.

STEAUA : Suctu 6 — Sătmăreanu 6, Hâlmăgeanu 6, Ciugarin 7, 
Vlgu 5, Dumitriu 6, Ștefănescu 5, Mlrăuță 4 (din mln. 73 : Manea), 
Pantea 5, Iordănescu 4. Tătaru 4.

A arbitrat bine GERHARDT SCHULEMBURQ, ajutat la linie de 
Herbert Lute șl Wilfried Hansche (toți din R.F. a Germaniei).

EINDHOVEN, 21 —
La ora 20,30 (21,30 ora 

Bucureștiului), cunoscutul ar
bitru vest-german G. Schu- 
Jembuig a fluierat începutul 
meciului. în vuietul celor 
25 000 de spectatori. Româ
nii au lovitura de începere, 
dar pierd balonul, fără însă 
ca olandezii să preia totuși 
inițiativa. De altfel, iată că, 
în minutul 4, la un șut de 
la distanță al lui Iordănescu, • 
portarul olandez Van Beve
ren nu poate reține balonul, 
care revine în fața lui Mi- 
răuță. Este o măre ocazie de 
gol, pe care jucătorul stelist 
o va rata. însă ! Jocul con
tinuă cu atacuri de ambele 
părți, imprecise sau respinse 
de apărătorii celor două e- 
chipe. Nu se poate vorbi, 
deocamdată, despre superio
ritatea uneia dintre forma
ții. Apoi, gazdele atacă pu
ternic și, Un min. 10, Ciuga
rin respinge cu capul o 
„bombă" a lui Van den Dun
gen. începem să avem emo
ții. Fundașii laterali ai olan
dezilor urcă mereu în atac, 
trimițînd centrări periculoa
se. Urmează o nouă perioadă 
de joc liniștit. Apoi, Van der 
Kuylen va face să explodeze 
tribunele, printr-un șut pu
ternic, care nu înșeală însă 
vigilența lui Suciu. în minu
tele ce urmează, olandezii 
domină, dar nu este vorba 
de o presiune accentuată, su
focantă.

Dificilă pentru jucătorii de 
la Steaua este faza din min. 
20. Suciu are o clipă de nesi
guranță la șutul lui Van den 
Kuylen. dar el va reține a- 
poi balonul, risipind speran
țele publicului. Un contra
atac al steliștilor este stopat 
de poziția de ofsaid a lui 
Tătaru. Dar. în min. 24, 
Steaua, din nou în ofensivă, 
are prilejul de a înscrie prin 
Pantea, dar excelentul portar 
al gazdelor, Van Beveren, 
sesizează direcția șutului ! 
Alți portari, probabil, ar fi 
scos mingea din plasă !

Olandezii revin în atac și 
obțin, într-un minut, două 
lovituri de colț, care nu se

Astfel stînd lucrurile, victoria fotbaliștilor olandezi, chiar 
Ia acest scor, nu face obiectul nici unei discuții. Cît privește 
pe Steaua, ea a evoluat sub nivelul celor mai slabe jocuri 
realizate în campionatul nostru. Aproape întreaga echipă a 
jucat slab, dar în special linia de atac care, nereușind să 
„țină" mingea, a îngreuiat și mai mult sarcina apărătorilor. 
Vorbind despre compartimentul defensiv, trebuie spus că Vigu 
a fost ușor depășit de către aripa de pe partea sa, Hansen, 
de la care au plecat o serie de acțiuni foarte periculoase.

C. FIRANESCU

PRO Șl CONTRA FOTBALULUI 
FEMININ

Impulsionată de dezvoltarea ra
pidă, a fotbalului in rîndurile fe
meilor, F.I.F.A. a trimis recent 
un chestionar celor 135 de țări 
membre, în care le solicită pă
rerea in această problemă. Ches
tiunea se pare că este deosebit 
de serioasă, dacă în termenul 
stabilit federațiile din nu mal 
puțin de 90 de țări au considerat 
că este necesar să-și exprime 
punctul lor de vedere.

Un număr de 12 federații — 
printre care cele din Franța, 
R.F.G., Suedia și Țara Galilor — 
au arătat că în țările respective 
'fotbalul feminin a ajuns să-și 
ceară recunoașterea oficială. Ma
joritatea celorlalte federații nu 
s-au pronunțat nici „pro" nici 
„contra", in timp ce numai cite- 
va s-au opus categoric. Intre 
acestea se ană și Paraguay-ul, 
care a interzis — printr-un de
cret guvernamental — practica
rea sportului cu balonul rotund 
de către reprezentantele „se
xului slab".

PROBA SONORA
Nu există antrenor care să 

nu se bucure în momentul în 
care descoperă un real talent. 
Cu atît mal mulțumit este an
trenorul cînd însuși „talentul" 
vine să-l caute ! Un oarecare 
Dick Davies, antrenorul echipei 
de baschet a Universității Flo
rida, a primit o scrisoare din 
partea unul student de la co
legiul din Indiana, în care a- 
cesta afirma cu tărie că este un 
excelent baschetbalist, un veri
tabil talent, insuficient pus în 
valoare deocamdată. Foarte 
bucuros, Davies i-a răspuns stu
dentului că, din nefericire, nu 
poate să meargă în statul In
diana să-l vadă „la lucru", dar 
că se va mulțumi șl cu pelicula 
unui film, dfn care să reiasă 
cît de bine Joacă respectivul 
student.

Mare a fost mirarea antrenoru
lui cînd a primit din Indiana 
un colet în care se găsea o... 
bandă de magnetofon ț Alături, 
o mică scrisoare : „Din păcate, 
nu avem filme cu meciurile dis
putate de echipa noastră. Sînt. 
însă, sigur că această bandă 
de magnetofon, pe care sînt în
registrate reacțiile sonore ale 
spectatorilor la acțiunile aele, 
vă va convinge !“

DOI ARBITRI DE CENTRU
Șl în fotbal trebui» să existe 

doi arbitri de centru l Aceasta 
părere a fost exprimată din 

soldează cu faze primejdioa
se pentru echipa română. 
Minutul 31 este însă fatal 
jucătorilor de la Steaua. Van 
den Dungen, care primise o 
pasă de la Kemper, demarea
ză pe aripa stingă și trimite 
lui Mulders. Acesta pătrunde 
și șutează pe lingă Suciu, 
care ieșise să-i micșoreze 
unghiul. Deschiderea scoru
lui dă elan atît spectatorilor, 
cît și echipierilor olandezi. 
Urmează câteva momente cri
tice la poarta lui Suciu. A- 
părarea Stelei rezistă greu, 
salvînd uneori în aut. în 
min. 40. Hidditnlc, șutează 
năprasnic, dar mingea oco
lește poarta echipei Steaua. 
De altfel, finalul reprizei a- 
vea să fie marcat de o suită 
de atacuri olandeze, duse în
tr-un tempo susținut și în
cheiate cu șuturi pe poartă.

începutul reprizei a doua 
nu anunță nimic bun, mai 
ales că Sătmăreanu își pune 
la grea încercare echipa prin- 
'tr-o intervenție defectuoasă 
(mrin. 53). Totuși, olandezii 

nu mai sînt atît de impe- 
tuoși. în min. 64, formația 
română beneficiază de prima 
lovitură de coif. Ea este exe
cutată fără rezultat. Jocul 
este mai echilibrat, dar ÎN 
DOUĂ MINUTE SE PRODU
CE LOVITURA DE TEATRU. 
In min. 67, Devrindt, intrat 
în joc în locul lui Hiddink, 
primind o centrare o fructi
fică printr-o lovitură de cap. 
La mai puțin de un minut, 
o fază asemănătoare aduce 
al treilea gol al olandezilor. 
Cel care înscrie, tot cu capul, 
este Mulders, mingea trecind 
Pe lîngă Suciu. La 3—0 pen
tru olandezi, Steaua nu mai 
are forța morală de a con
traataca. Jocul este controlat 
de gazde, extrem de rapide 
în acțiuni. Fundașii susțin 
atacurile, trag la poartă, așa 
cum face Van den Dungen. 
în min 81, mingea ștergînd 
bara. Și iată, venind și cel 
de al 4-lea gol, în min. 85, 
cînd, dintr-o lovitură liberă 
executată de Van den Kuy
len, Devrindt pecetlniește sco
rul partidei

nou, săptămîna trecută, de fos
tul „cavaler al fluierului", el
vețianul Gottfried Dienst și de 
antrenorul vest-german, Hennes 
Welswelller, in ‘ cursul unei 
„mese rotunde", organizate de 
televiziunea din R. F. a Germa- 
nlel.

„Fotbalul a devenit pur șl 
simplu prea rapid pentru ca sa 
mai poată fi condus in condiții 
propice de un singur arbitru" — 
a declarat Dlenst. „Consider că 
doi arbitri de centru ar reuși 
să facă acum o treabă mai 
bună. Fiecare dintre el ar putea 
să se ocupe cu mai muit suc
ces de cele ce se întlmplă in 
spațiul de 3o de metri dinaintea 
porții".

După părerea lui Welswelller, 
„toate jocurile de echipă rapi
de sint conduse astăzi de doi 
arbitri : hocheiul pe gheață, 
baschetul sau handbalul. De ce 
fotbalul să facă excepție 7".

Âlte rezultate din Cupele
europene

In Cupele europene s-au desfășurat aseară 
doilea fur. In CC.E. și Cupa cupelor au avut 
europeană a fîrgurilor, jocurile -tur din lă-imili

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI*

F.C. Watlerford—Celtic Glasgow 0—7
Panathinaikos—Slovan Bratislava 3—0
F.C. Carl Zeiss Jena—Sporting Lisabona 2—1 
Standard Liege—Legia Varșovia 1—0
U.S. Cagliari—Atletico Madrid 2—1
Borussia Monchengladbach—Everlon 1—1
Ajax Amsterdam—F.C. Basel 3—

CUPA CUPELOR*
Goztepe Izmir—Gornik Zabrze 0—1
T.S.K.A. Sofia-F.C. Chelsea 0-1
Rea! Madrid—Wacker Innsbruck 0—1
Benfica Lisabona—Vorwdrts Berlin 2—0
Honved Budapesta—Manchester City 0—1
F.C. Burges—F.C. Zurich 2—0
Cardiff City—F.C. Nantes 5—1

de fotbal
meciurile din prima manșă din cadrul celui de-al 
-- intilnirile din optimile de finală, iar în Cupa 

e finolă.

CUPA EUROPEANA A TÎRGURILOR

Sturm Graz—Arsenal i„g
Sparta Rotterdam—Coleraine 2- 0
Leeds United—Dynamo Dresda 1__ o
A.B. Copenhaga—S.C. Anderlecht 1__ 3
Newcastle United—Pecsi Dozsa , 2_ 0
Sparta Praga—Dundee United 3—1
Hertliu B.S.C.—Spartak Trnava 1—0
F.C. Barcelona—Juventus 1—2
Dinamo Zagreb—Hamburger S. V. 4—0
Vittoria Sefubal—Hajduk Split 2—0

*) Meciurile retur se vor desfășura la 4 
noiembrie.

Citiți amănunte în numărul de mîine.

DINAMO N-A REZISTAT
DECIT 60 DE MINUTE
LIVERPOOL, 21 —
Așa cum era de aștep

tat, englezii au atacat în 
trombă chiar de la începutul 
partidei. Dinamoviștii însă au 
strîns rîndurile, în ajutorul 
apărării venind pe rînd doi 
sau trei jucători, din cei cinci 
care au evoluat în linia de 
mijloc. în schimb, ei au con
tat pe un singur atacant — 
Dumitrache — rămas ca o 
insulă solitară în mijlocul a- 
părării lui F.C. Liverpool. în 
aceste condiții, desigur, șan
sele formației noastre s-au 
bizuit doar pe atu-ul apărării. 
Și atît timp cît ea a rezistat 
(în special prin coordonarea 
ei de către Dinu), s-a men
ținut și echilibrul pe tabela 
de marcaj.

Pauza s-a dovedit un sfet
nic bun pentru băieții lui 
Bill Shankly. Atacurile lor, 
purtate în mare viteză, s-au 
terminat de fiecare dată cu 
centrări înalte în fața porții 

F. C, LIVERPOOL — DINAMO 3—0 (0—0)
Stadion Anfield, timp excelent, teren foarte bun, iluminație ire

proșabilă, spectatori 36 525. Au înscris LINDSAY (min. 58), LAWLER 
(min. 76) șl HUGHES (min. 82). Raport de cornere 11—0 pentru F.C. 
Liverpool. Raport de șuturi la poartă 25—8 (dintre care pa poartă 
12—3) pentru F.C. Liverpool.

F. C. LIVERPOOL : Clemence — Lawler, Yeats, Smith, Lloyd 
Hughes, Hall, Lindsay, Heighway (min. 78 — St. John), McLughlln, 
Thompson.

DINAMO BUCUREȘTI ; Constantinescu 9 — Cberan 0, Dinu 6, 
Stoenescu 6, Deleanu 4, Mustățea 6, R. Nunwelller 7, Lucescu 5 
(min. 87 — D. Popescu 5), Sălceanu 3, Dumitrache 8, Haidu 6 (pen
tru marea ratare din mln. 52, care putea da altă turnură medului).

A arbitrat ROGER MACHIN, ajutat la Unle de R. Paulik st A. 
Vuillemln (toți din Franța).

excelentului Constantinescu. 
în aceste momente se găseau 
alături, în mod automat, cele 
două vîrfuri Heighway și Mc- 
Lughlin, ca și fundașii cen
trali- și laterali, nesolicitați 
aproape nici o clipă în apă
rare. La toate acestea s-a mai 
adăugat și degringolada din 
linia defensivă a echipei Di
namo, care — în special în 
zona fundașilor laterali — a 
oferit adevărate bulevarde 
pentru rapidele extreme ad
verse. Greșelile de plasament, 
de marcaj și chiar de tehnică 
elementară s-au ținut lanț. 
Astfel, fotbaliștilor idin Li
verpool nu le-a fost de loc 
greu să fructifice trei din 
numeroasele ocazii create 
după pauză.

Se poate spune, cu toate 
acestea, că meciul a avut și 
un moment psihologic. în 
min. 52, la scorul de 0—0, 
după un „un-doi“ de mare 
spectacol realizat de Lucescu 
și Dumitrache, ultimul l-a 
servit ideal pe Haidu, com
plet liber în marginea careu
lui mic. Spre regretul nostru, 
extrema dinamovistă s-a îm
piedicat în propriile-i picioa
re, ratînd cea mai mare oca
zie a echipei sale. Dar să 
lăsăm comentariile pentru 
corespondența de mîine (n.r. 
astăzi) și să redăm acum un 
scurt film al meciului.

(Urmare din pag. 1)

trescu. care a luptat perma
nent cu 3—4 adversari. Dem- 
brovschi, omul de gol al 
U.T.A.-ei, contrat, este ade
vărat, adeseori cu duritate, 
n-a contat, practic, în joc, 
iar tînărul Dumbreanu a e- 
voluat ca un copil nevinovat, 
care abia a învățat alfabetul 
fotbalului .

Punînd in fruntea acestei 
„liste" considerația majoră, 
care are în vedere faptul că 
Steaua roșie este o echipă 
mare, care a etalat în unele 
perioade ale meciului virtuți 
impresionante, avem, în sin
teză, explicația victoriei nete 
a campioanei Iugoslaviei.

Evoci nd filmul jocului, 
vom nota în nrimul rînd un 
aparent paradox : deși a ju
cat mult mai bine în prima 
repriză, cînd a atacat cu o 
forță și o inventivitate uimi
toare, Steaua roșie a marcat 
în această perioadă un sin
gur gol. Și nu a lipsit mult 
ca prima parte a meciului 
să se termine la egalitate, 
Dumbreanu ratînd o senza
țională ocazie de a înscrie : 
aflat — în min. 42 — la nu
mai 4 m de poartă, a șutat 
— incredibil — peste bară !!! 
în repriza a doua, in schimb, 
in care fotbaliștii iugoslavi 
au avut o perioadă de 20—

în minutele 26 și 30 numai 
intervențiile de ultim moment 
ale lui Constantinescu au 
reușit să îndepărteze perico
lul creat în urma unor lovi
turi libere. în min. 33 am 
înregistrat singura acțiune 
ofensivă a dinamoviștilor. 
Dumitrache a luat o acțiune 
pe cont propriu și a driblat 
trei adversari. Ajuns la linia 
de fund, el a centrat îna
poi, dar nimeni nu s-a aflat 
în fața porții lui Clemence. 
Cea mai mare ocazie a aces
tei reprize s-a înregistrat în 
min. 44, cînd Thompson, lan
sat de Hughes, a șutat pu
ternic în blocajul dinamovist, 
de unde mingea a ricoșat la 
Hali. Acesta, singur la 6 
metri în fata porții a ridicat 
balonul mult peste bară.

Repriza a doua a debutat 
cu o altă mare ocazie ratată 
de gazde. în min. 47, Delea- 
nu a salvat de pe linia porții 
o minge șutată de Lawler, 

iar Thompson a reluat tn 
bară. De aici mingea a re
venit la Heighway, care a 
tras peste poartă I în min. 
58, Hali l-a depășit cu multă 
ușurință pe Deleanu, a intrat 
in careul de 16 metri de un
de a 'centrat pe sus spre 
punctul de 11 m. Lindsay, 
complet liber, a reluat fulge
rător cu capul în poartă : 
1—0. în min. 76, fundașul 
central Smith intercalat în 
atac a centrat în diagonală, 
iar fundașul dreapta Lawler, 
venit pe partea stingă, a re
luat fulgerător din voie în 
colțul scurt al porții lui Con- 
stantinescu. Din acest mo
ment, F.C. Liverpool pune 
complet stăpînire pe joc ata- 
cînd cu toată echipa. Cel 
de-al treilea gol avea, însă, 
să se înscrie — după păre
rea noastră — dintr ’o pozi
ție de ofsaid. St. John 1 a 
găsit cu o pasă printre pe 
Hughes, în spatele liniei fun
dașilor dinamoviști, iar acesta 
a îndeplinit o simplă forma
litate, înscriind nestinglierit 
de la 8 metri. Principalul vi
novat îl considerăm pe tușie- 
rul R. Paulik care, deși pe 
fază, a ezitat să semnalizeze 
poziția de ofsaid a atacantu
lui englez.

Paul SLAVESCU

25 minute de joc oarecare, 
gazdele au marcat de două 
ori, goluri realizate în pri
mele 8 minute de la relua
re, cînd ritmul lor vijelios 
a prins apărarea arădeană 
cu „garda deschisă". între 
minutele 50 si 53 s-a pronun
țat, de altfel, sentința acestei 
partide. Un șut-surpriză, de 
la 20 m, al lui Acimovici 
(min. 50) și un „cap" din 
plonjon ai lui Ostoici (min. 
53) au completat scorul par
tidei — primul gol fiind o- 
pera lui Filipovici (min. 18), 
care a reluat, tot Cu capul, 
în gol mingea centrată de 
Geaici.

FATĂ DE DESFĂȘURAREA 
PARTIDEI. SCORUL ESTE 
ABSOLUT „LEGITIM", DE
OARECE ÎNTRE STEAUA 
ROȘIE ȘI U.T.A. A EXIS
TAT O DIFERENȚA DE JOC 
DE TREI GOLURI.

(Să nu uităm, insă, că Uj- 
pest, campioana Ungariei, a 
fost învinsă la Belgrad cu 
4—0 !.)

Serutînd cu realism per- 
spectivele jocului retur, vom 
spune că posibilitățile 
U.T.A.-ei de a remonta la 
Arad diferența de trei go
luri sînt reduse, dar nu 
inexistente. U.T.A. mal păs
trează doar și o șansă pe 
care sperăm că și-o va juca 
cu toată convingerea.
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