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Campionatele mondiale de tir

A

0 nouă medalie de argint pentru ROMANIA:
locul II în proba de pistol viteză

Dan luga cel mai bun dintre trăgătorii noștri

Interes 
extraordinar 

pentru meciul 
de rugby

ITALIA

ROMÂNIA
Corespondență telefonică

din Rovigo
feri. într-o convorbire cu 

Alexandru Penciu aflat la 
Rovigo am solicitat amănunte 
la zi în legătură cu pregăti
rile rugbyștilor italieni pen
tru meciul cu România.

De miercuri după-amiază, 
lotul de rugby al Italiei, se
lecționat pentru meciul cu 
XV-le României, se află la 
Rovigo. Sosirea rugbyștilor 
squadrei azzurra care dumi
nică vor evolua în localitate, 
intr-un meci decisiv pentru 
stabilirea locului II în „Cupa 
Națiunilor". a stîrnit un ex
traordinar interes. La gară, 
în întimpinarea lor, s-au a- 
flat sute de iubitori ai spor
tului, ai rugbyului cu predi
lecție, sportul cu balonul 
oval avînd în acest oraș din 
nordul Italiei numeroși sim- 
patizanți.

Evident, toată lumea era 
dornică să afle ce jucători va 
folosi în partida cu România, 
antrenorul coordonator Bari 
Lari, care se bucură aici de 
multă simpatie. Este unul și 
același cu fostul jucător din 
linia a Hl-a a echipei A.S. 
Roma. Totodată el este cu
noscut și apreciat și peste ho
tare, în Franța mai ales, 
unde a activat mai bine de 
un deceniu.

In privința lotului propriu- 
zis, antrenorul Lari și-a sta
bilit încă de pe acum cîteva 
„fixuri". De pildă el merge 
solo cu Modonesi pe 
de

postul 
fruntaș și cu aripile 

Pacifici și Ambron. Mai are, 
în schimb unele incertitudini 
asupra centrilor și mijlocași
lor, lotul cuprinzînd nu mai 
puțin de 6 jucători aflăți in 
atenția antrenorului: Finocci,

(Continuare în pag. a 2-a)

O plenara neobișnuita

DOUA SUTE DE PROFESORI
DEZBAT PROBLEMA EDUCAȚIEI FIZICE

Șl A SPORTULUI ȘCOLAR
9

Colocviu tirgoviștean
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I n sală luminile s-au stins 
stătuse prezidiul, s-a _____ ..___ _____ „ ____ ___ ____
s-a auzit torsul unul aparat de proiecție șl timp de o oră șl ju
mătate asistența a urmărit trei filme cu subiect sportiv.

• O LECȚIE DE EDUCAȚIE FIZICA MODEL ;
• TEHNICA VOLEIULUI ;
• METODA CIRCUITULUI IN LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICA ȘI 

IN PREGĂTIREA SPORTIVULUI DE PERFORMANȚA.
Desprindem secvența din cea mai neobișnuită ședință la care am 

asistat vreodată, un experiment Interesant, care a reușit într-o singură 
dimineață (e drept, cam lungă) să-și ciștlge dreptul la repetiție și ge
neralizare.

Nu știm cui a aparținut ideea (nici nu are importanță, de fapt), de 
a da Plenarei semestriale a Consiliului județean Dîmbovița pentru e- 
ducație fizică șl sport acest caracter modern, practic, de lucru, ellml- 
nind frazeologia (tare Împovărează cu formalism șl sterilitate multe 
din reuniunile de acest fel), punind In discuția participanților un ma
terial viu, conform principiului — din păcate încă deseori Ignorat — 
„decii să auzi de trei ori, este mal bine să vezi o dată".

Pe ordinea de zl a Plenarei figura ca punct principal : ANALIZA 
ACTIVITĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT IN RINDUL ELEVI
LOR, motiv pentru care în sală se aflau aproape 2Oo de profesori ve- 
nlțl din aproape toate centrele urbane Șl rurale

și pe fundalul scenei, unde pînă aiurtel 
Întins pînza albă a unul ecran. Apoi

La început, prof. ION ȘERBAN, 
inspector la Consiliul județean 
al organizației pionierilor, a pre
zentat un scurt referat. Un ma
terial la nivel elevat, cursiv, 
îmbibat de idei, dar șl de e- 
xemple, o expunere realistă, lu
cidă, poate puțin prea aspră dacă 
ținem cont de cîteva izbînzi 
remarcabile obținute de dascălii 
dlmbovlțenl in organizarea și 
desfășurarea activităților spor
tive cu școlarii. Dar, 
In plus... nu strică, dacă 
făcută cu intenția sinceră 
ajuta. în cazul la care ne 
rim, tocmai acesta a fost 
pul.

Coreferat la Plenară nu 
ținut, 
neam, 
cuțlîle 
auzite 
mult chiar Ia ultimele.

o critică 
este 

de a 
refe- 
sco-

lnlocuindu-1, cum 
gala de filme. Iar 
s-au referit, apoi, la 
*1 la cele văzute.

s-a 
spu- 
<ns- 
cele 
Mal

ale județului.

în sportul școlar se resimte 
lipsa bazei materiale. Este o rea
litate care va mal persista o 
bună bucată de timp. Dar, nu-1 
mai puțin adevărat că pe sea
ma penurie; de dotare se exa
gerează și la adăpostul ei să
lășluiesc incompetențele, negli
jenta, delăsarea, lucrul de min- 
tuială, lipsa de imaginație șl 
de pasiune.

Ințelegînd starea de lucruri, 
profesorul Tlbacu prezintă ur
mătoarea demonstrație :

Lucrînd cu o clasă obișnuită, 
nu cu elemente selecționate, in
tr-o sală bine dotată, el face 
o lecție in care NU UZEAZĂ DE 
CONDIȚIILE CARE II SINT PUSE 
LA DISPOZIȚIE, CI FOLOSEȘTE 
UN MATERIAL AJUTĂTOR E- 
LEMENTAR, CÎTEVA APARATE 
DE GIMNASTICA ȘI MINGI. Să 
recunoaștem că orice școală Ișl 
poate procura, fără prea mare

în cadrul campiona
telor mondiale de tir de 
la Phoenix-Arizona, țin- 
tașii români au obținut 
o nouă performanță 
prestigioasă. Ei au reu
șit să cucerească me
dalia de argint la pro
ba de pistol viteză. La 
individual, mezinul for
mației noastre, DAN 
IUGA, a ocupat locul al 
cincilea.

Formațiile României 
au mai obținut urmă
toarele clasamente : lo
cul 5 (la armă liberă 
calibru redus 40 f po
ziția în genunchi) și 6 
(la armă cu aer com
primat).

în general, întrecerile 
de pînă acum s-au ca
racterizat prin perfor
mante deosebite ale 
majorității concurenți- 
lor. Astfel, rezultatele 
care ne-au parvenit la 
ultimele șase probe cu
prind nu mai puțin de 
patru
mondiale 
egalat.

Baza

este

materială Valeriu CH1OSE

noi recorduri 
și un altul

importantă; (Continuare în pag. a 2 a)
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amănunte în 
IV-a.

pasiunea-hotăritoare
Despre lecțiile profesorului Vic

tor Tlbacu auzisem mal de 
mult, cu ani în urmă. De văzut 
Insă am văzut una abia acum, 
înregistrată pe peliculă de Er
vin Sekler, cu o deplină înțe
legere a intențiilor scenariului, 
adică de a fi cit mai natural, 
cît mal aproape de realitate, fără 
filmări combinate, fără trucuri. 
Operatorul și-a potolit „foamea 
artistică" prin, cîteva prlm-pla- 
nuri spectaculoase, dar — in ge
neral — a redat ansamblul, în
tregul, n-a fragmentat decît a- 
tunci cind amănuntul era ab
solut indispensabil pentru a com
pleta șl a face mal bine Înțeles 
generalul.

Fotbalul

5 atleți români concurează in Cuba
• Cinci atleți români. (Lia 

Manoliu, Argentina Menis, 
Viorica Viscopoleanu, Nicolae 
Perța și Gheorglie Zamfires- 
cu) vor pleca în cursul zilei 
de astăzi în Cuba, unde vor 
lua parte la mai multe con
cursuri.

• Pe stadionul din Hune
doara are loc sîmbătă .'T du-

r

minică meciul de baraj pen
tru divizia A a campionatului 
pe echipe între reprezentati
vele județelor Argeș și Timiș.

• Duminică dimineața, la 
ora 11, Valeria Bufanu va 
face o nouă tentativă de co
rectare a recordului lumii în 
proba de 200 m g.

Alte hotâriri?
iresc, rubricile sporturilor de iarnă au început 
să capete consistență și ne aduc tot mai multe 
vești din lumea performerilor, din viața clubu
rilor și asociațiilor de regulă reprezentate în 
marile competiții ale acestui sezon. Din păcate, 
prea puține tint semnele de preocupare într-un 

alt important domeniu, acela al SPORTULUI 
Deși calendarele ne anunță apropierea lui 
deși sînt atitea de făcut I

Se știe că multă vreme a dominat ideea 
din comoditatea unor diriguitori ai sportului

F
DE MASĂ, 
noiembrie,

izvorîtă 
_______ local — că 

sportul de masă (din motive care — se spunea — țin 
de baza materială, de bugetul de timp etc.) se Înscrie 
doar în «perimetrul* lunilor de vară. Fals. A dovedit-o 
practica muncii sportive în județele unde, într-adevăr, oa
menii erau hotărîți să facă treabă. In baza unor reali
tăți, în cele din urmă unanim recunoscute și acceptate, 
s-a conturat și a prins viață o altă idee, singura de fapt 
ce poate da vigoare sportului de masa : CONTINUITA
TEA în practicarea exercițiilor fizice și sportului Șl PE 
ÎNTREAGA PERIOADĂ A LUNILOR DE IARNA.

Rezultatele s-au făcut remarcate, în multe județe—prin
tre care Prahova, Suceava, Brașov, Bacău, Mureș, Hune
doara—sportul de masă menținîndu-se și, uneori, depășind 
chiar în acest sezon nivelul înregistrat în lunile de vară. 
Saltul de cantitate și de calitate s-a observat mai ales 
anul trecut, după analizele, urmate de hotâriri, din ca
drul Comitetului Executiv CNEFS care, în afara recoman
dărilor pentru latura de performanță în sporturi ca : 
schiul, bobul, patinajul, hocheiul, biatlonul — cuprindeau 
indicații precise de ORGANIZARE și DESFĂȘURARE o 
activității de iarnă în SPORTUL DE MASĂ.

De ce, atunci, atit de puține inițiative în pragul 
sezon î

Poate că se așteaptă (pînă nu de mult cam așa 
tîmpla în toate sectoarele sportului de masă) alte 
mări, alte hotâriri. De ce ar fi nevoie ? Hotăririle

noului
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îndru- 
elabo- 

rate anul trecut de Comitetul Executiv al CNEFS (nr. 
753, 754, 755 din Î8 noiembrie) ni se par durabile, la fel 
de actuale și eficiente. În baza lor — deci fără să se 
aștepte altceva —, FOLOSINDU-SE EXPERIENȚA ANULUI > 
TRECUT, este nevoie să se treacă la o cît mai atentă I 
organizare sub toate aspectele (popularizare, amenaja- 1 
rea patinoarelor, a pirtiilor, calendar competifional etc), 
la buna organizare a sezonului de iarnă pentru sportul 
de masă. INIȚIATIVELE LOCALE sînt — ca întotdeauna 
— chemate »ă întregească normele generale și să valo
rifice specificul fiecărui "județ în parte.

Desigur, în unele zone — cele de munte — tradifia 
sportivă de iarnă va ajuta, sperăm, la recuperarea tim
pului irosit în așteptarea altor hotâriri. Trebuie depuse 
însă eforturi susținute pentru ca sportului de masă să i 
se asigure continuitate și în județele care, datorilă par
ticularităților geografice, se considerau (poate și acum 
se mai consideră 1)... scutite de această extrem de im
portantă sarcină.

Pretutindeni, începutul lui noiembrie trebuie folosit pen
tru întocmirea PLANURILOR COMUNE de măsuri și ac
țiuni, așa cum bine și cu rezultate remarcabile s-a pro
cedat anul trecut. Fără să se aștepte, deci, alta hotâriri 
sau, și mai grav, căderea zăpezii...

Dan GARLEȘTEANU
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CIOCALTEA LIDER DlIPA

VIRGIL ATANASIUDAN IUGA

ION TRIPȘAMARCEL ROȘCA

0 FRUMOASA
RIVALITATE

nostru In Cupele europene

LIPSA DE VALOARE COLECTIVA 
Si DE REZISTENȚĂ ȘI-AU ARĂTAT

DE ACEASTĂ DATĂ
I Surclasarea celor trei e- 
chipe românești de fotbal, 
U.T.A., Steaua și Dinamo 
București, în al doilea tur al 
cupelor europene a produs o 
mare decepție printre iubi
torii fotbalului din țara 
noastră. Această decepție nu 
este generată de speranțe 
exagerate, de a fi văzut de 
pildă, pe vreuna din echipe
le noastre in finala acestor 
cupe sau ciștigînd cumva 
vreuna din ele. Realismul în 
ceea ce privește locul și po
sibilitățile fotbalului nostru 
și-a 
tos, 
tre 
din
U.T.A. a avut două excep
ționale „miercuri" si a eli
minat pe Feijenoord în pri
mul tur al campionilor eu
ropeni, performanța aceasta 
nu transforma peste noapte 
U.T.A. dintr-o echipă cu 
mari probleme într-o forma-

făcut loc, în mod 
de mai mult timp 
amatorii acestui 
tara noastră. Chiar

Gh. Gruia

SPORTIVA

COLJII!

sănă- 
prin- 
sport 
dacă

ție fără griji, gata de zbor 
transoceanic, să spulbere fot
balul sud-american. Desigur 
că s-ar fi putut miza pe 
U.T.A. să reediteze la Bel
grad performanța de la Rot
terdam. rezultat de egalitate, 
dar această dorință ar fi tre
buit coroborată cu posibili
tățile echipei U.T.A. care, la 
disperare, din cauza lipsei de 
efectiv a procedat neelegant, 
așa cum se cunoaște, în ca
zul legitimării jucătorilor o- 
rădeni Kun II și I’opovici.

Dar iată că nu numai U.T.A. 
nu reușește o nouă surpriză, 
ci dimpotrivă se prăbușește 
sub povara unui 0—3, ci Di
namo București, și mai cil 
seamă Steaua primesc severe 
corecții, cu 0—3 și 0—4, la 
Liverpool si Eindhoven. Desi
gur că în aceste cupe euro
pene prima sită a cernut, în 
primul tur al competiției, e- 
chipcle puternice, valoroase, 
de cele slabe, totuși eșecul

total al celor trei echipe ro
mânești la scorurile cunoscu
te, la acest total de 10—0, 
devine dezonorant pentru fot
balul nostru, foarte supără
tor. Nu vrem să | 
un alibi echipelor 
privind în grădina 
care au pățit-o la fel 
deoarece aceasta nu 
ta la nimic.

Ceea ce constatăm 
relatările ziariștilor 
prezenți la întâlnirile susți
nute de echipele noastre de 
club în cupele europene este, 
în primul rind. disproporția 
de randament a jucătorilor 
din aceeași echipă, mai cu 
seamă aportul diferit al fot
baliștilor din apărare și din 
atac. Se întărește cu această 
ocazie ideea că jucătorii noș
tri s-au obișnuit să mizeze

1. MITROFAN

găsim nici 
noastre 

altora 
ca noi, 

ar aju-

după 
români

De ani și ani, la lupta 
pentru întîietate in aproa
pe toate sporturile parti
cipă, in primul rînd cele 
două supercluburi bucu- 
reștene, Dinamo și Steaua. 
La fel de puternice (și 
știind acest lucru!) ele 
s-au mobilizat la maxi
mum in întrecerile directe, 
ceea ce a făcut să se nas
că o mare și frumoasă 
rivalitate sportivă, nici
odată tranșată definitiv,
ritii 
odat 
de fiecare dată satisfacția 
victoriei intilnind de par
tea cealaltă speranța as
cunsă a revanșei...

Dar, parcă, niciodată 
n-arn avut o imagine atit 
de sugestivă a acestui pa
sionant duel sportiv, ca in 
săptămina pe care o stră
batem, cind, în numai pu
țin de patru sporturi, in- 
tilnirile Dinamo—Steaua 
reprezintă „capete de a- 
fiș“.

Vom începe cu campio
natul de POLO, care pro
gramează, chiar astăzi, par
tida Dinamo — Steaua, a 
42-a dintre aceste forma
ții. Cele două galerii vor 
intra, ca de obicei, in ac
țiune, incercînd în felul 
acesta, de pe marginea 
bazinului, să ofere echipei 
favorite sprijinul de care 
are nevoie în momentele 
de cumpănă ale intilnirii.

Simbătă, amatorii de 
HANDBAL vor urmări 
derbyul Dinamo — Steaua 
care 
toate 
sport, iar duminică, la 
HOCHEI DE GHEAȚA,un 
meci cheie între Dinamo 
și Steaua, prima o sin
gură dată campioană, deci 
cu un plus de ambiție, cea 
de a doua, de 13 ori, deci 
cu un plus de experiență.

Am lăsat la urmă FOT
BALUL, unde partida Di
namo—Steaua reprezintă a- 
tracția nr. 1 a fiecărui 
campionat. Meciul prile
juiește o reîntilnire cu ju
cători reputați ce stau a- 
cum pe baricade opuse, 
după ce au luptat de a- 
titea ori împreună in e- 
chipa națională. Este al 
45-lea meci de campionat 
dintre aceste două echipe, 
bilanțul fiind pînă acum 
favorabil dinamo oiștilor, 
care au repurtat 17 victo
rii, in timp ce Steaua a 
avut cîștig de cauză de 12 
ori.

La patru sporturi, deci, 
aceeași întrebare : Dinamo 
sau Steaua?

comentează

DINAMO

(Continuare în pag. a 3 a)

(Continuare în pag. a 2-a)

C. Nica

DERBYUL HANDBALISTIC
STEAUA

Așadar, sîmbătă la ora 15,45 
este programat în Parcul 
sportiv Dinamo un veritabil 
regal sportiv : derbyul divizi
ei A la handbal masculin, 
meciul STEAUA — DINAMO. 
Meci de mare tradiție, des
tinat să stabilească și de a- 
ceastă dată lfdera campiona
tului în țara care a cucerit 
de trei ori laurii competiției 
supreme, întîlnirea stîrnește 
un interes deosebit în lumea 
sportului.

Pentru a înfățișa pregătirile 
și opiniile privind acest derby 
i-am căutat pe cei doi căpi
tani de echipă i GHEORGHE 
GRUIA - (STEAUA) și CEZAR 
NICA (DINAMO). Mărturisim, 
nu ne-a fost deloc ușor. Pen
tru a sta de vorbă cu jucăto
rul nr. 1 al handbalului nos
tru (și al celui mondial) am 
făcut o veritabilă cursă de 
urmărire pe itinerarul i car
tierul Militari (unde locuiește 
Gruia) — spitalul Colentina 
(ieri și-a internat aici fetița 
— Andreea, în vîrstă de trei 
ani — bolnavă de hepatită) 
și clubul Steaua 
reușit să-i găsim), 
lui Gruia :

,,De fapt, toate 
noastre din campionat

derbyuri. Aceasta pentru că 
toate echipele joacă împotriva 
campioanei cu un plus de dîr- 
zenie, cu dorința de a învinge, 
de a realiza o performanță. 
Jocul cu Dinamo este însă 
adevăratul derby. Dinamoviș- 
tii sînt cei mai redutabili ad-

Hrisfache NAUM

Tot nu credeți că spor
tul este un excelent de
conectant, că el oferă cea 
mai valoroasă odihnă ac
tivă ? încă nu acceptați 
că exercițiul fizic des
tinde ? Nu vreți să re
cunoașteți aceste adevă
ruri pentru că vi le spu
nem noi, propagandiști de 
profesie ai sportului ?

Ei, bine, atunci tre
buie să-l credeți măcar 
pe marele violoncelist 
și dirijor spaniol Pablo 
Casals, care spunea prie
tenilor ce-1 vizitau : 
„Mai întîi să jucăm tenis 
vreo cinci ore, pe urmă 
cîntăm Brahms".

VICTOR BANCIULESCU ;
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE HOCHEI

(unde am
Iată opinia

meciurile 
sînt

TREI RUNDE
• Stanciu s-a retras din competiție S 0 nouă ordine pe tabela de turneu

Finala șahlstă s-a poticnit din 
start, făclndu-ne martorii unul 
fapt fără precedent : după pri
ma rundă, Traian Stanciu, acu- 
zînd un ulcer gastric, a părăsit 
concursul ! Exprlmîndu-ne toată 
compasiunea pentru suferința va
lorosului nostru maestru, rămî- 
hem — totuși — puțin nedume
riți în fața acestui diagnostic de 
ultimă oră. Retragerea iul Stan
ciu a pus în serioasă încurcă
tură pe organizatori. Normal, țl- 
nind seama de faptul că turneul 
avea un număr Impar de partl- 
clpanțl, urma ca de acum și pînă 
la sflrșit doi concurenți să fi» 
îibsrl Ip fiecare zi.

Biroul federal, anallzînd si
tuația ivită, a ales o altă 
soluție, după părerea noastră ex
celentă. S-a procedat la modifi
carea ordine! pe tabela de con
curs : Kertesz (nr. 1) a trecut 
pe locul șahistulul retras, iar 
toți ceilalți concurenți au urcat 
cu cite un loc. Tabelul este, așa
dar, următorul :

1. Gheorghiu, 2. Ungureanu, 3. 
Valsman, 4. Tratatovicl, 5. Joița, 
6. Kertesz, 7. Mozes, 8. Ghindă, 
9. Reicher, 10. Ghizdavu, 11. Buza, 
12. Solomonoviel, 13. Illjln, 14. 
Georgescu, 15. Neamțu, 18. Cio
cănea, 17. Ghițescu, 18. Segal, 19. 
Bena, 20, Pavlov,

Ieri dimineață s-au jucat între
ruptele din runda I : Mozes — 
Georgescu 0—1, Ungureanu — 
Bena Vs—Vs. Valsman — Segal 
1—0. S-a disputat, de asemenea, 
partida din runda a 3-a, Reicher
— Georgescu, lntrucît primul era 
Indisponibil după amiază. Re
miză, după 90 de minute

Celelalte rezultate din runda de 
după-amiază (a 3-a> :

Mozes — Clocâltea 0—1, Vais- 
man — Gheorghiu 0—1, Kertesz
— Ghițescu 0—1, Joița — Segal 
0—1, Ungureanu — Pavlov șl 
Buza — Solomonoviel remize.

în clasament conduce Clocâl
tea cu 3 puncte din 3 posibile. 
Astăzi — runda a 4-a.

va aduce în teren 
vedetele acestui 

la

UNA RECE, ALTA CALDĂ

C ala mar in poziție bună ocoli poarta echipei dinșut greșește totuși ținta și pucul va 
Miercurea Ciuc

DINAMO—I.P.G.G.. 5—2
3-0, 1-2)

Arbitri ; Gh. Tașnadi șl C. 
Sgincă

Marcatori : Pană, Boldescu, 
Costea, Moiș, Huțanu pen
tru învingători, respectiv, 
Marian șl Rodu pentru În
vinși.

Penalizări : Dinamo 10 mi
nute. I.P.G.G. 8 minute.

Cu prilejul ultimei ediții a 
campionatului mondial, atît la 
grupa C la Galați cît și la 
grupa B la București, a func
ționat o comisie de tehnicieni 
care, cu migală și competen
ță, au înregistrat, minut de 
minut, fiecare partidă, con- 
semnînd șuturile, direcția lor 
driblingurile, pasele 
și cele greșite etc. 
că această comisie 
prezentă și ieri în 
patinoarului de la 
gust“, la meciul Dinamo — 
I.P.G.G. căci ar fi avut mult, 
foarte mult de lucru, mai ales 
la capitolul paselor greșite...

Intr-adevăr, lăsind gluma la 
o parte, meciul de ieri a pri
lejuit atîtea pase greșite (la 
adversar, peste două linii

izbutite 
Ce păcat 
n-a fost 
tribunele 
„23 Au-

aspectul 
fost foar-

Foto : DRAGOȘ NEAGU

sau... nimănui !) că 
general ad partidei a 
te fragmentat, cursivitatea jo
cului ca și inexistentă De-a 
lungul celor 60 de minute ale 
partidei abia de au fost 15— 
20 de acțiuni' cînd pucul a 
trecut je la doi-trei coechi-

pieri și, în final, el a fost țin
tit spre vreuna din porți. In 
rest, s-a jucat îniîlcit, confuz, 
parcă fără nici un orizont.

Dinamo cu jucători indiscu
tabil mai tehnici și mai bjne 
pregătiți din punct de vedere 
fizic, a reușit să-și impună

superioritatea și să obțină o 
victorie absolut meritată. 
Adversara sa de ieri, echipa

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a t-a)
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DINAMO ÎNVINSĂ LA LIMITĂ
DE LEVSKI-SPARTAK: 67-68

Foarte util s-a dovedit pentru 
dlnamovlștț meciul ausțlnut ă- 
aeară în compania formației 
bulgare, Levskl-Spartalc Sofia, in 
primul jind prin faptul că în- 
trecefeâ a constituit, de la în
ceput șl pînă la sflrșit, o temă 
<le atacare a zonei de către e- 
chlpa buctlreșteană. oaspeții au 
aplicat, tot tlmptil, variantele 
3—2 și 2—1—2, foarte mobile, su
plinind la grea încercare atacul 

i dinamovist. Șl trebuie spus, 
Acesta nu a dat randament de
cît îh parte, în primul rînd 
apentru că jucătorul cu cea mâl 
,bună jfreclzie fn aruncarea de 
tta distanță, Albu, a evoluat nu
mai pe post de conducător de 
joc, in loc ca el să fie servit 
pentru a Inoerca coșul. Apoi, 
dintre baschetbalist!! înalți folo
siți, doar Săuca a corespuns, 
Cernea șl, mal cu seamă, Mazllu 
făcînd figurație. Or, în această 
situație, bulgarul Doiclnov a cu
les mal totul de sub panou, cefea 
ce, firește, a Influențat întrea
ga desfășurare a partidei. Doar 
Dlaconescu a izbutit — datorită 
acțiunilor «ale inteligente, fulge
rătoare șl eficace — să puncte
ze Șl tă destrame defensiva ad-

a..at 
Iac»

fost

ral însă Absența lui Novac, 
încă In , ponvâlescehță, st 
resimțită.

Ca evoluție, meciul a 
foarte disputat. Bevski-Spartak
a condus tot timpul, dar Dina
mo a intrat tn posesia mingii — 
în ultimele 30 de secunde —- cind 
avea handicap numai dă un 
punct. Balonul a fost purtat 
circa 25 de secunde. Dragomires- 
cu a încercat coșul de la seml- 
distanță, a ratat, după care min
gea a trecut printre rhilniie Iul 
Cemfia. Scorul a rămas SS—U7 
(37—33) pentru oaspeți. Au în
scris : Doiclnov (20). R. Spasov 
(2), Kovaciv (4), Dimov (13), 
Kosev (3), Rusev (4), S. Spasov 
(2), I. Spasov (6), Mutvecîtv (2), 
Matakev (2) pentru oaspeți, res
pectiv Albu (6), Dtacohescil (23), 
Vragomirescu (S), Săuca 
Cernea (S), Vizner (2) fi 
lescu (4).

Au arbitrat 
guleSCtl și N.

ii»), 
Chivu-

cu scăpări 
Illescu.

— D. ST.

C. Ne-

JMinibaschetbaliștii 

In preajma zonelor 

„Criteriului național41
Criteriul național al mini- 

baschetbaliștilor, pe cale de a 
deveni tradițional (se află la 
ă treia ediție), își va disputa 
in acest an faza de zonă între 
27 și 29 noiembrie. Pentru a 
sc asigura o cit mai bună des
fășurare a întrecerilor, federa
ția de specialitate solicită co
misiilor județene numele echi
pelor care vor participa la 
zone (pentru a se putea al
cătui componența acestora), spe- 
cificîndu-se și dacă C.J.E.F.S. 
respectiv dorește să organizeze 
întrecerile uneia din zone. în
scrierile se primesc la F.R B. 
pînă la 28 octombrie, ora 13.

Competiția se va disputa 
pentru două categorii de mi- 
nibasehBtbaliști : născuți în 

1958 și mai tineri, în 1960 și 
mai tineri

FĂRĂ SCHI-LIFT!

Biroul

versă. N6-a tnai plăcut 
combativ și impetuos. în

Săucâ 
gene-

Turneul Universității Cluj
la Bratislava

în ultima sa ședință, 
F. R. Baschet a aprobat de
plasarea echipei masculine II- 
niversitatea Cluj în Cehoslova
cia. Sportivii români vor lua 
parte, între 20 și 22 decembrie 
la Bratislava, la un turneu in
ternațional dotat cu „Cupa stu
dentului"

Arbitri români delegați în ,,Cupa cupelor»»
oficiale. Este vorba de I. Pe- 
ttuțiii, care va arbitra partida 
Șopron MAFC (Ungaria)—He- 
raklit Radenstein (Austria), și 
de G. Dutka, delegat la intîl- 
nirea „17 Nahddri" Tirana— 
K. K. Zadar. Ambele întreceri 
se vor disputa în cadrul „Cu
pei cupelor”

După D. Chiriac, G. Chiraleu, 
M. Aldea, V. Cadar și 0. Ne- 
gulescu, programați să conducă 
meciuri in cadrul „C.C.E.", 
F.I.B.A. a desemnat alți doi 
arbitri rotnâni să asigure des
fășurarea jocurilor de baschet 
file competițiilor internaționale

Antrenori și jucători suspendați
Antrenorii I. Trif (Școala 

sportivă Făgăraș) și Ruxandra 
Wittman (Universitatea Timi- 
șoara-fete) nu au dreptul de

EUGEN IONESCU-CRISTEA

â-și conduce echipele, iar ju
cătorii Albu (Școala sportivă 
Făgăraș), Creangă (Școala spor
tivă Bacău) și Aurelia VaSiu 
(Universitatea Timișoara) sînt 
suspendați pînă la judecarea 
cazurilor. Toți aceștia s-au fă
cut vinovați de indisciplină la 
ultimele meciuri ale diviziei B 
și ale campionatului .național, 
al școlarilor și juniorilor. Ur
mează ca abaterile lor să iie 
discutate în prima ședință a 
comisiei de disciplină a F. R. 
Baschet.

In cadrul profilului sportiv 
al județului Neâthț, schiul este 
un sport relativ tânăr. Cu toa
te acestea, munca pasionalilor 
n-a întîrziat să dea roadfi. 
Nemțenii au intrat anul tre
cut în posesia unui titlu na
tional de copii, iar anul aces
ta. vor lua ființă 2—3 centre 
de antrenament în comunele de 
munte. Așadar, faptele demon
strează existența practică a u- 
nor condiții reale de dezvolta
re în perspectivă a acestui fru
mos sport. Deși toate începu
turile prezintă greutăți ineren
te, semnalăm totuși unele de
ficiențe — ușor de depășit — 
care frînează vizibil desfășura
rea normală, ascendentă a fap
telor. Este vorba de înzestrarea 
pîrtiei din apropierea ora’ului 
Piatra Neamț' (dealul Cdșeă) cu 
mijloacele mecanice necesare. 
Există toate condițiile materia
le — cablu, motor, mecahiei — 
precum și fondurile necesare 
pentru instalare și punere în 
funcțiune. Dar totul se împot
molește în hățișul unor scripte 
de birou. Astfel, amatorii de 
schi așteaptă în continuare, dar 
caruselul semnăturilor și apro
bărilor... continuă imperturba
bil ! Activitatea Școlii sportive 
din Piatra Neamț suferă și din 
cauza lipsei de materiale spor
tive spfecifite. Ex’istă O Singură 
perhehe de schiuri de călităte 
foarte bună, doar 4—5 meta
lice, iar bocancii sînt aduși de 
trei ani, tocmai de la Bucu
rești !

Condițiile geografice ale ju
dețului sînt bune, profesori pa
sionați și cu inițiativă există, 
ținere talente, de asemenea. 
Nimeni nu și-ar dori mai 
mult... Rămîne riUfhâi ca toți 
cei de care depinde rezolvarea 
acâstor probleme să-și dea con
cursul, pentru ca schiul nem- 
țâan să intre în,., linie drfeaptă.

CĂUTĂM,
îmi voi permit» azi să emit un program 

diferit de al milioanelor d» microbiști: pînă 
miercuri s-au discutat pe larg arbitrajele. 
Ieri, joi, au început comentariile la cele zece 
goluri. Noi, telecronicarii, nu putem spune 
mai nimic despre arbitrajele acelea : de 
Steaua — Politehnică au avut parte olan
dezii de la Eindhoven care au trimis doi 
operatori (!) să-l filmeze pe Cursaru și 
ceilalți împricinați. Nouă nu nfi-au rămas; . ....______________ £
cît ziarele și ședințele. Duminică, la Oble- 
menco — Rapid, golul lui Angeiescu, deși 
reluat, nu a fost indiscutabil din ofsaid. Nu 
șfirri cum a cadrat operatorul faza din ca
reu, deși poziția fundașului Lepădatu acolo, 
pe linia de fund, încurca al naibii verdictul, 
deși am încreder» în ochiul lui loanifoaia. 
lotuși, mie mi s-a părut că Lepădatu era 
în joc — dacă are vreo importantă _ce mi 
s-a părut mie 
iată-ne

CĂUTAM...

• Născut 
mai 1933, la Bucu
rești ; • înălțime
1.82, greutate 72 kg ; 
e Instructor la 
șoala de șoferi a- 
matori București ; 
• A debutat 
automobilism 
1967 la Raliul 
mantei (locul . 1 în 
clasă). în 1968 a 
participat la prime
le concursuri Inter
nationale, cîștigtnd 
Raliul balcanic ; a- 
nul acesta s-a cla
sat ai doilea în Ra
liul balcanic, cîști- 
gînă clasa ă treia : 
este campion națio
nal de raliuri (clasa 
a 5-a) și campion 
național absolut (șl 
al clasei â 5-a) lă 
campionatul națio
nal de viteză în 
coastă.

Radu TIMOFTE

te frumos ar fi fost acest turneu in timpul verii...

în care tehnica șl

In 
în 

Ro

într-un sport 
migală și la titlurile de campioni se 
de ucenicie, Eugen Ionescu-Cristea a reușit să se impună 
doar în patru sezoane- Există, desigur, o explicație a acestui 
succes i tatăl său a fost unul din cei mai buni motocicliști 
ai noștri timp de două decenii (1930—1950). Deci a avut cine 
să-i îndrume pașii în sportul cu motor, să-i dea în orice 
ocazii sfaturi competente. Pe acest fond s-au adăugat cali
tățile de pilot, dublate de un temperament bătăios, dar stă- 
pînit în cursă, și dorința de perfecționare.

Duminică, pe serpentinele dealului Mateiaș, deși avea 
asigurate prin rezultatele anterioare titlurile de campion de 
viteză în coastă, E. I. Cristea s-a avîntat în întrecere cu 
dîrzenia care îl este specifică pentru a dovedi că este cel 
mai bun. Și a reușit, cele două titluri de campion care s-au 
adăugat palmaresului său fiind o confirmare și o răsplată 
meritată. Toate acestea ne fac să credem că în măsura în 
care i se va oferi posibilitatea, Eugen Ionescu-Cristea poate 
aduce automobilismului nostru victorii internaționale de 
talia celor obținute cu ani în urmă de Jean Calcianu și 
Petre Cristea. Este de altfel ceea ce și el dorește.

rutina se cizelează cu 
ajunge după mulți ani

— declară căpitanii echipelor Difiărtîo și Steaua
Ideea federației de. speciali

tate de a decerna titlul de eatn- 
pioână la polo în acest an 
după un turneu final cu me
ciuri tur-retur, oferindu-ne ast
fel un număr Sporit de jbehri 
între echipele fruntașe, nu s-a 
bucurat, de reușită, decît pe 
jumătate, deoarece — așa cum 
de altfel, am întrezărit — tri
bunele piscinei Floreasca ,sint 
zilnic pe jumătate goale. încă 
de la alcătuirea programului, 
cind modificările unor date erau 
încă posibile, ziarul nostru a 
atras atenția asupra anomaliei 
desfășurării acestui campionat, 
toamnă și nu vara. Și cit de 
util ar fi fost un asemenea tur
neu în luna august, înaintea 
J.B. și campionatului euro
pean !...

Revenind la întrecerile pro- 
priu-zise, de la bun început 
trebuie să subliniem, acum la 
jumătatea turneului, evidentul 
echilibru între cele , patru for
mații, ceea ce a dus la jocuri 
aprig disputate, cu rezultate 
care au stat în cumpănă pînă 
la fluierul final. S-ar putea 
crede că adversarele echipei 
Dinamo București, deținătoarea 
titlului de 13 ani consecutiv, au 
progresat mult în acest sezon, 
asaltîntl mai puternic ca oricînd 
Supremația campionilor. Ade
vărul este însă că dinamoviștii 
au jucat în primele trei partide 
ale acestui .turneu cu mult 
sub posibilitățile lotului de 
care dispun, âflîndu-se la fie
care partidă în dificultate. Ex-

ORIENTARE TURISTICĂ

CLUBUL „CUTEZĂTORII" IN ACȚIUNE
CLUBUL SPORTIV „CUTE

ZĂTORII" din cadrul Palatului 
Piomerilor-București ne anun
ță că secția sa de turism își 
va relua activitatea. Pionierii 
și școlarii care doresc să ac
tiveze în această secție se pot 
înscrie în zilele de luni, marți, 
miercuri și vineri, între orele 
9—11 și 15—17, la Palatul Pio
nierilor. Pentru început, secția 
clubului „Cutezătorii" și-a pro
pus să organizeze, în afara u- 
nor excursii pentru cunoașterea 
orașului șl a împrejurimilor 
sale, cursuri de orientare tu
ristică și pentru formarea unor 
ghizi ce vor fi utilizați în 
excursiile pionierești.

ULTIMUL MARE CONCURS 
de orientare turistică din a- 
cest sezon se va desfășura la 
sfîrșitul săptămînil viitoare, în 
împrejurimile Brașovului. Este 
vorba despre tradiționala cupă 
„Rulmentul”, la care au fost 
invitați și orientariști din ță
rile vecine.

ACȚIUNEA „LEAOTA ’70“ 
care s-a soldat cu marcarea 
principalelor căi turistice din 
masivul Leaota, prin strădania 
ddhană de laudă a unor ex
pediții de pionieri, a avut ca 
episod final premierea particl-

panților. Aceasta s-a desfășu
rat într-un cadru festiv, zilele 
trecute, la Palatul Pionierilor, 
în prezența președintelui Con
siliului Național al Organizației 
Pionierilor, prof. V. Radulian. 
Festivitatea s-a încheiat cu o 
proiecție de filme și diapozi
tive care au înfățișat, printre 
altele, momente din operația de 
marcare a traseelor.

A. GRINTESCU w— 
noul antrenor al naționalei

Analizlnd comportArfea echi
pei naționale de polo în a- 
cCst an, Biroul F. R. Nata
lie A hotărît eliberarfea din 
funcție a antrenorilor Carol 
Corcec și Iohan Frîncu. Tot
odată. forul de specialitate a 
încredințat conducerea teh
nică a formației reprezenta
tive cunoscutului jucător in
ternațional, maestru ai spor
tului, AN ATOL GRINȚESCU.

plicația ne-o furnizează chiar 
căpitanul formației, internațio
nalul Ștefan Kroner : „Acest 
turneu a fost plasat cum nu 

se poate mai prost. Am jucat toa
tă vara în aer liber. Apoi am 
avut o pauză, după care am re
luat jocurile în bazin descoperit 
și deodată, fără nici un fel de 
acomodare prealabilă, iată-ne 
intr-o piscină acoperită, jucînd 
meciurile decisive pentru titlu. 
Personal, nu de puține ori, am 
simțit pur și simplu că mă su
foc.
mea
prize (meciul cu Steaua). Și 
acest ’ .. J ’ "
plat și cu alții. în plus, con
stat că echipa noastră a început 
să se bazeze prea mult pe rea
lizări individuale ale unor jucă
tori de certă valoare, și mult 
mai puțin pe acțiuni dirijate 
de o tactică precisă, sau con
traatacuri colective, fapt care 
desigur nu ne mai dă posibili
tatea de a ne impune cu ușu
rință în fața principalilor ad
versari. Campionatul este de
parte de â fi jucat. Va trebui 
neapărat sâ mai învingem o 
dată pe Steaua pentru a pu
tea păstra titlul".

Părerea lui Al. Szabo, căpi
tanul steliștilor, nu diferă prea 
mult de cea a preopinentului 
său : „Ce frumos ar fi fost 
un asemenea turneu vara, în 
nocturnă, la Dinamo sau Tine
retului ! în ceea ce privește 
actualul turneu, cred că echipa 
noastră a fost mai aproape ca 
oricînd de titlu. Dar, cu aceeași 
convingere, declar că pînă nu 
vom învăța să fructificăm a- 
vantajul numeric, nu merităm 
6ă devenim campioni".

cerînd chiar schimbarea 
după una sau două re-
lucru cred că S-a Inltm-

Ad. VASILIU

Turneul final se reia astăzi 
(bazinul Floreasca de la ora 18) 
cu meciurile Dinamo — Steaua 
fi Voința — Rapid.

CLASAMENTUL
î. Dinamo 21 19 2 0 179—52 40
2. Steaua 21 18 2 1 146-48 38
3..• Rapid 21 18 1 7 129—65 27
4. Voința 21 12 1 8 107—93 25

(Urmare din pag. 1)

versari ai noștri. Dorim să 
realizăm în compania lor cel 
mai frumos meci din acest 
sezon, să le oferim spectatori
lor și telespectatorilor o mos
tră de ceea c» înseamnă 
handbal la cel mai înalt ni
vel. Dacă arbitrajul va fi 
corect vom reuși aceasta. A- 
vem un portar în revenire de 
formă, pe Dincă, un altul con
stant, bun, pe Belu, o mai 
mare siguranță în apărare și 
un atac care se bizuie și pe 
forța șuiului de Ia distanță.

Dorim să cîștigăm". Am mai 
aflat că echipă a făcut joi 
după amiază un ultim antre
nament după care, seara, a 
plecat la Snagov. Acolo, hand- 
baliștii de lă Steaua vor avea 
o zi de destindere, urmînd ca 
sîmbătă să vină c’6 la Snagov 
direct la meci.

Pe Cezar Nica nu l-am pu
tut găsi decît prin interme
diul telefonului, deoarece e- 
chipă Dinămo se deplasai la 
Snagov.

..Ne-ăm pregătit cu o deo
sebită conștiinciozitate pentru 
acest meci. Am exersat scheme 
tactice în funcție de adver-

DOUĂ SUTE DE PROFESORI
(Urmare din pag. 1)

dificultate, un asemenea lnvăn- 
tar.

Șl, totuși, în ciuda simplității 
mijloacelor materiale, asistăm ia 
o lec(ie modernă, dinamică, e- 
moțională, In care lucrează t< (i 
elevii. Pentru verificarea inten
sității, copiii îșl controlează sin
guri pulsul.

Evrica !
Să ascultăm părerea prof. MA

RIAN CONSTANTINESCU, din 
Găești :

„Se poate efectua o lecție ex
celentă chiar și cu condiții mi
nime. Dar pentru aceasta tre
buie o planificare judicioasă. 
Multe ore se fac „pe picior", la 
Intimplare, fără nici o logică 
In sarcina lecției, după plamlri 
copiate mecanic, neînțelese nici 
de profesor șl nici de elevi. Ba
za materială este importantă, 
dar hotăritoare este pasiunea !“

Cum am putea »& nu-i dăm 
dreptate 1

tă încrederea atestă că în ju
dețul Dîmbovița procentul ele
vilor abșolviți de orele de e- 
ducație fizică atinge câm .10 la 
sută. îngrijorător...

Situația nu este însă singu
lară. Ea reprezintă un fenomen 
aproape tipic, a fost analizată, 
disecată chiar.

De bună seamă, un copil se 
poate îmbolnăvi și absenta de 
la școală. Aceasta estte absolut 
normal. Există și cazuri tragicf* 
d6 infirmități congenitale sau 
căpătate. Dar, nu putem crede 
că ZECE LÂ SUTA din urma
șii noștri SÎNT ABSOLUT I- 
NAPTI PENTRU ACTIVITĂȚI
LE DE MIȘCARE !

De regulă, ^scutiții1 
tează din rîndul elevilor 
suprasolicitați 
toși sau c„

Excesul de zel

al profesorilor 
poate fi la fel

se recru- 
buni, 

z.;i de părinți vani- 
cu mentalități opacfc, 

care văzîndu-și odrasla nu toc
mai dotată pentru spc”t, ii r6- 
fuză posibilitatea de a-și corec
ta această deficiență șl 
lâ certificatul medical... („O 
tă mică la sport îl strică 
dia...“).

S-a propus (și ldeaa ni 
pare interesantă) ca „scutiții** pe 
tot cursul anului să primească 
din oficiu Ia educați© fizică 5. 
Nota de trecere. Poate ar fi una 
din soluții.

recuig 
no- 
me-

se

Dar, să transcriem mai bine 
cîteva idei foarte interesante ex
puse de profesoara MAGDALE
NA BOGDAN, de la liceul 
chiță Văcărescu".

„Cred — a spus domnia 
că o mare importanță are 
mul de notare a Elevului, 
profesori tineri dau curs 
slăpinit avîntului lor, făcînd ex
ces de zel în Aprecierea posibili
tăților copilului. „Dacă dau note 
miei, gîndește cîte unui, voi 
fi prețuit, temut, respectat !“ 
Greșită optică ! Acest mod de 
a proceda îndepărtează de Ia 
sport pe cei mai puțin înzes
trați. Cred că în stabilirea no
tei. termenul de comparație nu 
trebuie să fie ELEMENTELE DE 
EXCEPȚIE ale clasei, campionii, 
ci COPILUL ÎNSUȘI. Dacă o e- 
levă sare la primul control, să 
zicem, 2 metri, iar ia sfîrșitul a- 
nulul 3, înseamnă că ea merita 
recompensă, chiar dacă perfor
mera grupei reușește 5 metri ! 
Personal, ii oblig pe elevii scu
tiți medical să vină la oră, să 
se îmbrace în echipament spor
tiv și să lucreze ușor, rîupă po
sibilitățile lor. Caut să-i îndrum
Pe « mal debili spre discipli
nele pA cAre le-ar putea prac
tica**.

„Ehă-

sa — 
siste- 
Mulți 

ne-

sarul nostru de sîmbătă, am 
făcut antrenamente speciale 
Sîntetti deciși să arătăm tot 
ceea ce știm și, in condițiile 
utilii arbitraj corect, să fa
cem o partidă mare, demnă 
de renumele unui derby în
tre ceie mai bune echipe de 
handbal din țară, li stimăm 
Pe colegii noștri de la Steaua 
.și recunoscîndu-Ie valoarea 
.acordăm ambelor formații 
șânse egale". Și dinamoviștii 
ș>-au încheiat joi pregătirile. 
Astăzi se relaxează, iar mîine 
vor veni la stadion cu auto
carul de la Snagov. Probabil, 
cele două formații se vor în
tâlni pe... șosea.

Intrucît se prevede o mare 
afluență de spectatori, SPE 
RÂM @Ă ORGANIZATORII 
MECIULUI VOR LUA MA
SURI DE SUPLIMENTARE 
A LOCURILOR, DE DEPtl- 
NĂ ORDINE ÎN TIMPUL 
DESFĂȘURĂRII PARTIDEI.

de vătămător

ca și lipsa

de exigență
pe

t________ _______ mecil-
caie. O statistica demnă da toa-

au dezbătutProfesorii
larg problema scutirilor

Colocviul tlrgovlștean a mai aruncat pe masa discuțiilor multe su
biecte de actualitate âlfe acestei temi majori care este sportul ț'O!4r. 
Dacă In conținutul lecției de educație fizici trebuie Incluse doar ele
mente din unele sporturi, sau el poate să cultive cu precădere o dis
ciplină anutne 7 (Experiența prof. Paula Avramescu, de la Pucioasa, 
care a Introdus minlvbielul în pregătirea elevilor de lâ vîrsta de 9 ani, 
pledează în favoarea celei de-a doua alternative). Cum poate fi îmbi
nată lecția cu activitățile sportive extrașeolâre, pentru a se completa 
și ajuta reciproc 7 Cum ar putea organizațiile U.T.C. să sprijine mai e- 
flclent și mal concret asociațiile sportive școlare 1 Șl încă multe altele?

De bună seamă, toate pot constitui subiecte de studiu, de medita
ție și de dezbatere pentru cei chem; să ridice educația fizică șl spor
tul școlar la alUtudlnila reclamate ae însemnătatea socială a acestei 
probleme.

ca telecronicar. Oricum, 
în situația ca o 

fază, chiar filmată, chiar 
nu nă poafă 

lămuri adevărul. Firești ar 
fi excesiv să cerem opera
torilor noștri să filmeze cu 
gindu! că imaginile lor pot 
servi .de document în ju- 
decăfilâ de după meci... 
Ei se străduiesc, bieții de 
ei, să prindă șutul pe poar
tă, nu adevărul. Pîhâ la 
adevăr, mai avem... Și 
fiindcă nici despre cele 1Q 
goluri europene, nu putem 
spune ceva, cît de cît con
sistent — din motivă lesnfe 
ne rămîne decîț să atragem 
undi probleme foarte apăsătoare, după cum 
ni s-a spus îritr-o ședință la redacția de tele- 
sport ; în termeni telegenici, problema ar 
suna cam așa : telesportul caută comenta
tori I

Comentatori pdntru fotbal, bineînțeles, căci 
oricît de frumoăs» ăr fi călăria, gimnastica, 
patinajul sau chiar ciqlobalul (a nu sâ con
funda cu ciclobdrbifalul I), chesfill» astea nu 
nasc apăsătoarea problemă a comentatori
lor. Problema e dfît de complicată, încît se 
preconizează pentru sfîrșitul anului un con
curs de crainici, un fel de «stfia fără nume", 
din care se speră să sară unul sau doi ie
puri... Pînă atunci, se continuă experiențele.

reluatâ, sâ

i înțeles — nu 
ateriția aSupra

In urmă cu trei săptămîni, de la lăți, a fost 
solicitat un om al radioului (llisei), care fără 
a fi rău, n-a fost formidabil. La România — 
Finlanda a apărut Mîndru, conform ideii en
glezești de a aduce un specialist tn fotbal 
lingă crainicul de meserie. Experiența n-a 
fdst red și sînt cîfiva vizionari, care se hră
nesc cu speranța că din vechii jucători de 
fotbal vor răsări și se vor ridica marii crai
nici de mîine. Nu mi-am permis niciodată să 
ironizez vizionarii. Duminică, s-a apelat la 
un om al scrisului — Oyidiu loanifoaia. Ton 
plăcut, fără vioiențe, fără extravagante, mai 
mult reporter dectt crainic. Amănunte pentru 
stilou, pentru .șuetă", așa cum ne plac nouă, 
celor ce, scriind, aspirăm și la farmecul oral. 
De aceea, debutantul era mereu tn plus cu un 
„dribling" verbal și tn urmă cu o fază. De 
aceea, fără a vorbi prea mult, comentînd, 
părea pe alocuri |prea lung. în sâptâmînile 

următoare se pare că vor 
apare noi și noi comenta
tori, tn studio sau pe sta
dion. In principiu, nu avem 
de ce să ne opunem. 
Poate că va apare acel om 
minunat care, avînd la 
dispoziție nu mașina, ci 
vorba zburătoare, să sttr- 
nească un entuziasm una
nim și toată mulțimea de 
privitori să sară în sus 
„ăsta-i omul, ecce homo I' 
Poate...

Dar, mă întreb dacă te- 
leredacția e conștientă că 
lumii nu există comentatori 

întrunească unanimitatea, 
conform sondajelor — se 

85, 88 la sută din voturi. Ră-

în nici o țară 
sportivi care 
Sînt unii care
bucură de 80, , ...... _....... .............._
mîne o minoritate care-i refuză, îi neagă 
sau chiar îi blesteamă. Teleredacțiile nu-i re
vocă. Teleredacfiile îi apără. Responsabilii 
au un punct de vedere ferm. Mă tem că — 
oricîte experiențe se vor face — teleredacția 
nu a ajuns la acea maturitate de caracter, 
care, să-i permită a distinge cu calm intre 
opiniile... opiniei publice. Mă tem că tele
redacția visează la unanimitate, așa cum unii 
dintre scriitorii care o pișcă nu o dată văd 
în somn capodopere.

în ce mă privește, mai modest, eu visez 
la crainicul care în comentariul său nu va 
rosti niciodată blestematele cuvinte i «Așa 
cum ati văzut și dumneavoastră"...

BELPHEGOR

a 
sâ

PATRU ARBITRI ROMĂNl LA CURSURILE
Federația frânează de rugby 

organizează, înaintea fiecărui 
campionat, un Stagiu de pre
gătire a cavalerilor fluierului, 
menit să formeze o concepție 
unitară asupra arbitrajului și 
să clarifice o serie de pro- 
hleme legate de interpretarea 
diferitelor puncte din regula
ment. La acest stagiu sînt in
vitați și arbitri de 
tare, în scopul de 
un eficient schimb 
riență.

Anul acesta la
organizate la Bordeaux 
participat și patru arbitri ro
mâni : Alexandru Lemneanu, 
Stefan Cristea, Vasile Cișmaș 
și Florin Tudorache.

Pentru a «tflă amănuntă în 
legătură cu activitatea desfă
șurată la cursurile de la Bor
deaux, ne-am adresat unuia 
dintre participanți, arbitrul 
FLORIN TUDORACHE.

— Știm că au fost invitați 
la stagiul de la Bordeaux 34

DE LA BORDEAUX

peste ho- 
a se face 
d# expe-

curburile
au

de arbitri. Cum au fost orga
nizate cursurile ?

— Mai întîi trebuie să vă 
spun că stagiul de la Bor
deaux a reunit doar o parte 
din arbitri; ceilalți fiind re
partizez în alte orașe, după 
criteriul geografic. Progra
mul de lucru, timp de o săp- 
tămînă, a fost foarte încăr
cat, începînd de la 7,30 di
mineața și pînă la ora 18, 
cu două ore pauză la prînz. 
Cursanții au fost împărțiți în 
patru grupe, conduse toate 
de cîte un arbitru cu o mare 
experiență. Noi românii am 
constituit o singură grupă.

— Ce probleme au fost 
bătute?

— S-au discutat și 
clarificat — prin lecții

timpul jocului. Spre exem
plu : unele greșeli ia grămadă, 
la tușă etc. Am spus că to
tul s-a discutat numai în spi
ritul strict al regulamentului 
pentru că interpretările per
sonale ssiu. să zicem, cu di
ferite nuanțe, nu au fost 
luate în considerare, dacă nu 
corespundeau fidel diferitelor 
paragrafe ale regulamentului.

totuși, 
stat la

dez-

s-au 
teo-

retjce și, în special, practice 
— in spiritul strict al regu
lamentului, b sdrie dă proble
me legate de cele mai frec
vente situații ce se ivesc în

.......................

Interes extraordinar pentru meciul 
ITALIA-ROMÂNIA

(Urmare din pag. 1)

piui, dispune de o tribu- 
acoperită, cu o capacitate 
aproape 6 000 de locuri, 
completare, la peluze, vor

sînt
două

Delir Vale, Caluzzi Cechin, 
Vizăntin și Confort».

Unele neclarități există în 
ce privește linia a IlI-a pen
tru care opțiunile s-au fixat 
doar asupra lui Bolezan și 
Cionni, rămînînd sa se alea
gă, în completare între Occa- 
letto și Vali»r.

în schimb, lucrurile 
clarificate in celelalte
linii: în a Il-a vor juca Qua- 
drio și Barnabo, iar în prima 
Abiatti, Monfielli și Cinni.

De notat ;i faptul că rug
byștii italieni au sosit la Ro- 
Vigo dUpă o scurtă etapă de 
omogenizare și de... aclimati
zare, efectuată la Abano, lo
calitate climaterică situată în 
vecinătatea Padovei, unde 
temperatura este foarte scă
zută. într-adevăt, pare nece
sară aclimatizarea,
la Rovigo timpul este 
iar perspectivele pentru 
ciul de duminică nu sînt 
optimiste. Este aproape
că se va juca pi o vreme 
închisă.

Interesul pentru meci este 
extraordinar. Stadionul din 
localitate, care va fi inaugu
rat cu ocazia jocului Româ
nia — Italia, o fost amenajat 
în mod special pentru rugby 
El are 110 rh lungime ți 30 de 
metri lățime. Deci, dimen
siuni maxime. în afara tere
nului central, stadionul mai

cuprinde două terenuri pen
tru încălzire și antrenament, 
în 
nă 
de 
tn
mai putea intra alți 10 000 de 
spectatori. Pînă acum, din 
estimările organizatorilor, au 
și fost vîndute peste 12 000 
de bilete, tn același timp, or
ganizatorii au primit . solici
tări de bilete din numeroase 
alte localități apropiate și 
chiar mai îndepărtate. Su ti
tlu de curiozitate i și-au a- 
nunțat prezența la meci și 
300 de spectatori din Gatania 
și Aquila. O 
lică evident: 
unor întâlniri 
tre rugbyștii 
români și în
surîs gazdelor...

tn cursul zilei 
fost puse la punct 
țiile de televiziune, 
va fi transmis
pe canalele centrale. De ase
menea, televiziunea italiană 
a primit comenzi din partea 
celor franceze, engleze și ir
landeze. Peste două săptă- 
mîni, selecționata orașului 
Dublin va juca la București, 
iar peste o lună XV-le coco
șului galic. Pînă atunci însă 
partida România — Italia do
mină autoritar afișul competi- 
țiohal al rugbyului inter
național.

— Care au fost, 
principiile care au 
baza discuțiilor ?

— S-a accentuat în 
pal faptul că arbitrul 
să asigure spectacolul rugbys- 
tic, aceasta realizîndu-se prin- 
tr-o manieră mai largă de 
arbitraj, iar jocul să fie o- 
prit numai în cazul unor gre
șeli grave de încălcare a re
gulamentului.

— Cum a fost apreciată ac
tivitatea arbitrilor români ?

— Dacă la început am fost 
priviți cu oarecare neîncre
dere, pe parcurs am reușit 
să ne impunem și uneori să 
dovedim că punatul nostru 
de vedere este cel just, ©a o 
dovadă a prestigiului cîștigat 
ne-au fost încredințate pen
tru a le conduce la centru 
patru jocuri din campionat.

— (Sare vor fi urmările a- 
cestui curs ?

— Noi am și organizat 
lecții pentru arbitrii bucureș- 
teni, în care expunem în de
taliu tot ceea ce am asimilat 
la Bordeaux. De asemenea, în 
curînd vom termina și o in
formare destinată arbitrilor șl 
echipelor din provincie. Spe
răm, prin aceasta, să ridicăm 
nivelul calitativ al arbitraje
lor.

Emanuel FANTÂNEANU

princi- 
trebuie

deoarece 
rece, 
me- 
prea 
cert

SE DISPUTĂ Șl CATEGORIA MlJLOCIE-MICA !
barea intervenită, organiza
torii finalelor âu produs fi
rește oarecare perturbări în 
pregătire, dar... totul e bine 
cînd se sfîrșește cu bine.

Ar mai fi de spus un cuvînt 
(care nu e deloc lipsit de 
tangență cu problema de mai 
sus) despre imprudenta depla
sare peste hotare a șase bo
xeri care doar două zile după 
revenirea la București (obo
siți de întîlniri ce ar putea fi 
dure, ca și de călătoria cu tre
nul) vor urca din nou în ring, 
periciitîndu-și serioâ șansele 
în turneul final. Dacă, ușu
ratice, cluburile și-au dat a- 
sentimentul la această depla
sare în străinătate într-un 
moment nepotrivit, federația, 
prin organele ei tehnice, cu 
competența și responsabilita
tea sa, ar fi trebuit să inter
vină cu autoritate. Cea ihai 
importantă cothpetiție pugi- 
listică a țării merita această 
atehtie I

telegramă sosită ieri a 
capăt controversei iscate

O 
pus 
în urma bizarei hotărîri a Bi
roului federal de a amina dis
putarea turneului final al 
campionatului național la o 
categorie întreagă. Comitetul 
de organizare a cahipiohătului 
european de tineret de lă Mis
kolc comunică o inadvertență 
în precedentele prevederi re
gulamentare, 
vîrsta 
ultima 
român 
tisface 
nu va 
ăStfel 
naționale.

în consecință, ținînd seama 
și de semnalul presei, federa
ția a hotărît să reîntregească 
programul finalelor, trecînd 
pe afiș toate cele 11 catego
rii. așa mm ar fi fost normal 
de la îr sput. Tnștiințînd în 
grabă pe concurenții catego
riei mijlocie-mică de schifri-

privitoare Ia 
competitorilor ; după 
precizare, candidatul 

Ion- G.yorfi nu mai sa- 
condiția cerută și deci 
mai participa, fiind 
apt a onora finalele

prezență simbo- 
sînt localitățile 
precedente din- 

italieni ți cei 
care victoria a

de joi au 
și instala- 

Meciul 
in întregime

Florica Neguțoîu și Petre Purje 
participă la un turneu 

International In R.D. Germană
Ieri au părăsit Capitala, pli

cind în R. D. Germană, Florica 
Neguțoîu șl Petre Purje, din lo
turile naționale de popice, care 
vor participa la turneul Interna
țional de popice, „Cupa Werner 
Seelenbinder“. Această cea de-a 
VIII-a ediție a tradiționalei com
petiții internaționale (turneu In
dividual) se va desfășura !n lo
calitatea Messeburg, în zilele de 
24 șl 25 octombrie.
—.......... 1 -

și-a

Dunărea Galați 
asigurat
„egalul" 
cu Bala . .
de ieri, cu 17—7, asupra

promovarea
(12—12) din în- 
Mare, și ducă

După 
tîlnlrea 
victoria__________ .. .,___
formației Petrolistul Clmpina — 
Dunărea Galați . șl-a asigurat 
promovarea In seria a Il-a a 
diviziei de tenis. Sănătatea Ora
dea a dispus cu 17—7 de Explo
rări Baia Mare. Alte rezultate : 
Petrolistul Clmpina — Explorări 
Baia Mare 3—6, Sănătatea Ora
dea — Dunărea Galați 4—2. In- 
tllnlrlle continuă astăzi.

★
Competiția de la Timișoara do

tată cu ;,Cupa Electrica" nu a 
Început din cauza ploii.

■ ș!-a 
seria

0 REPRIZA

Dumi
trescu

Aurel

ergem— Vel cuceri, din nou, titlul 
de campion național la jco- 
coșM ?

— Nici nu mă gindesc că-1 
pot pierde. Cu toate că de la 
campionatele europene n-am 
mai obținut rezultatele aș
teptate, cu toate aprecierile 
nefavorabile făcute de unii 
antrenori, ca și de presă, îi 
asigur pe simpatlzanții mei 
că voi intra din nou în po
sesia titlului. M-am săturat 
de ctnd mi se tot spune, iro
nic, „GlăvanM. N-am fost 
învins de tînărul gălățean, cf 
de arbitrul din ring. După 
acest șoc, âm avut șl unele 
momente sufletești grele, dar 
acum mă pregătesc cu măre 
ambiție, fac două antrena
mente pe zi, cu convingerea 
fermă că voi fi din no’JL cam
pion. Un singur adversar îxni 
face oarecare griji: Pometou. 
Dar voj trece și de rapldist, 
(r. c.)
..............'-gw—— ■

artl- 
(bd. Mun-

HOCHEI: Patinoarul 
flelal ;,23 August' 
cil), ora 16 : I.P.G.G. — Avîn- 
tul Gheorghlenl ; 
Steaua 
(jocuri 
tur ai 
A).

POLO 
de la ora 18 : 
Steaua ___
(meciuri tn cadrul turneului 
final).

ȘAH : Aula Bibliotecii Cen
trale Universitare (Piața Pa
latului), ora 16, runda a IV-a 
a finalei campionatului na
țional, masculin.

TENIS : Teren Parcul spor
tiv Progresul, de la ora 8.30 
șl de la ora 14, meciuri de 
baraj pentru promovarea în 
divizie.

________ _ ora 18.30:
— Agronomia Cluj 

in cadrul primului 
campionatului diviziei

Bazinul Floreasca^ 
Dinamo — 

și Voința — Rapid
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DE A REALIZA IMPOSIBILUL
EPILOG LA MECIUL

IND. SlRMEI C. TURZII

sîr-

fost 
t

Surd (Arie- 
sânețijnat «u 

activitatea

Bill Shall*
F. C. Li- 
are des- 
încheiată, 

,O singură

cunoscut faptul eă 
Industria strmei 

Turzii — Arieșol

HOTĂRlRE UNANIMĂ DINAMO

Amănunte de la fața locului
transmise de trimișii noștri

BELGRAD, 22 (prin telefon). 
Notînd că întreaga presă iugo
slavă (atît ziarele apărute 
miercuri seara, cit și cele de 
joi dimineața) consideră — 
după primul meci Steaua roșie
— U.T.A. — echipa belgrădea- 
nă virtual calificată în sfertu
rile de finală ale C.C.E. nu 
vom producej desigur, nici o 
surpriză, 0—3 fiind un scor 
extrem de greu de remontat, 
mai ales cînd apărătorii lui se 
numesc Giaici, Ăcimovici, Dui- 
kovici et. comp. Iată, de altfel, 
eiteva titluri de articole refe
ritoare la meciul de miercuri : 
POLITIKA EXPRES : .(Steaua 
roșie s-a ținut de promisiune”, 
SPORT : „Cu un picior in Sfer
turile de finală", VECERNII 
NOVOSTI : „Este oare totul 

gata 7“ Sub acest titlu, autorul 
face următoarele considerații : 
,... .Practic, Steaua roșie are 
<1eja viza pentru sferturile do 
filială. E ireal să accepți tă 
fotbaliștii U.T.A.-ei vor învinge 
la Arad la 4 goluri diferență”.

Și am putea da încă multe 
citate care afirmă în cor cali
ficarea echipei Steaua roșie în 
turul următor al competiției. 
Mai mult, acestei opinii îi sub
scrie și antrenorul N. Dumi
trescu, care declară că este 
foarte greu ca U.T.A. să mai 
pbată răsturna situația. Nu in
tenționăm să judecăm aparenta 
resemnare a antrenorului ară
dean. dar îi vom opune, în 
aceste rînduri, declarația an
trenorului iugoslav Miljanici 
care, foarte circumspect, a 
spus că „meciul" cu U.T.A. con
tinuă.

Am putea să punem rezerva 
lui Miljanici pe seama unei 
diplomații de antrenor versat, 
dar credem că avem a face cu 
calculul cel mai rațional făcut 
după jocul de miercuri. Desigur, 
0—3 este Un scor net, dar nu 
trebuie uitat — și se Zice că 
antrenorul Miljanici tocmai la 
acest lucru s-a gindit — că 
fotbalul cunoaște numeroase 
exemple în care echipele în
vinse la scoruri asemănătoare 
au mattat un prim gol Ia în
ceputul partidei retur, gOI după 
care au urmat pasionante 
„curse de urmărire", încheiate 
adeseori cu ajungerea și chiar 
depășirea învingătoarei din 
prima ntatișă.

Subliniind că sîntem depar
te de a susține că U.T.A. are 
posibilități evidente de a re
cupera la Arad diferența de 
goluri înregistrată la Belgrad, 
vom repeta că azi. mai mult 
ea oricind. fotbalul se dezice 
de la o întîlnire la alta.

Legînd evoluția de miercuri 
a echipei Steaua roșie de cea 
pe care o va avea, probabil, 
la Arad, vom remarca, din 
nou. marea capacitate ofensivă 
a echipei din Belgrad. Debor
dantă în jocul de acasă. în 
care marchează adeseori 3—4 
goluri, Steaua roșie este renu
mită — spun colegii iugoslavi
— pentru scorurile strînse pe 
care le înregistrează în meciu
rile din deplasare.

Pentru meciul de la Arad, 
grija de a nu primi un gol — 
decisiv pentru calificare. — 
constituie tema unei probleme 
esențiale, știut fiind că Giaici,

mai ales, este extrem de greu 
de ținut pe orice teren.

Pe de altă parte, posibilitățile 
de recuperare din partea 
U.T.A.-ei trebuie raportate și 
lă realitatea că Steaua roșie, 
fiind o excelentă echipă de 
atac, are fisuri în apărare, fun
dașul drept Dzorici deschizind 
adeseori adversarilor poarta 
spre gol. In meciul cu U.T.A.. 
Dzorici a fost destul de aproa
pe de un autogol, fiind de-a 
lungul partidei depășit direct 
de cel puțin 7—8 ori de către 
Fl. Dumitrescu.

U.T.A,, fără să facă un joc 
slab, a cedat unul adversar 
care a fost adeseori irezistibil.

încheiem aceste rînduri, sub
liniind atmosfera de seriozitate 
matură a echipei arădene. care 
după înfringerea de miercuri 
și-a păstrat — în afara unei 
decențe remarcate de ziarele 
iugoslave — obiectivitatea și 
curajul. „Au fost mai buni că 
nOi — recunoaște Axerite — dar 
Ia Arad vom lupta pînă la Ca
pătul puterilor pentru a reuși 
ceea ce acum ni se pare im
posibil de realizat".

La rindul său. Nicolae Dumi
trescu, lucid și cumpătat ca tot
deauna, ne spunea cu simplita
tea-! cuceritoare : „Echipa noas
tră este într-un proces de în
chegare. Avem destule de îm
bunătățit șl vom merge înainte, 
așa cum am făcut-o și pînă 
acum, succesele, ea și înfrînge-

LIVERPOOL, 22 (prin .te
lefon).

Coincidență ? Acum doi ani 
consemnam că înfringerea 
netă (0—4) a dinamoviștilor 
bucureșteni la Birmingham, 
care consfințea eliminarea 
lor din cadrul Cupei cupelor, 
în fața lui West Bromwich 
Albion, s-a datorat gravelor 
deficiențe ale fundașilor la
terali (Popa — Ștefan), în 
special a celui de pe partea 
stingă. Situația s-a repetat 
aidoma miercuri seara, de a- 
ceastă dată, însă, la Liver
pool. în „C.E.T." avînd alți 
interpreți : Cheran — Delea- 
nu, cu ultimul în rolul prin
cipal.

Să fie, oare, numai o sim
plă coincidență, sau cumva 
rezultatul firesc al unui de
calaj valoric între cele două 
echipe, manifestat decisiv a- 
colo unde veriga adversaru
lui s-a dovedit cea mai sla
bă ? Opinez pentru cea de 
a doua alternativă. înt.rebîn- 
du-1 după meci pe 
kly, managerul lui 
verpool. ce părere 
pre partida abia 
acesta mi-a spus :
echipă a practicat un joc po
zitiv, și aceasta a fost F. C. 
Liverpool. De la Dinamo 
n-am putut remarca pe ci
neva anume, întrucît n-a re
levat în această partidă vreo 
individualitate, ci doar o în
cercare de joc 
miîrache a fost 
prima linie, 
dumneavoastră
n-ar fi avut randamentul pe 
care-1 acuzați acum, dacă nu 
ar fi fost forțați de extreme- 
le mele. Thompson și Hali, 
care sînt, intr-adevăr, foarte 
bune”.

Dinamo a 
manșă a 
.C.E.T" o 
zentanlă a 
cer englez, lansată puternic în 
acest sezon pehtrU recîștiga- 
rea faimei ce a înbunuhat-o 
în prima jumătate a dece
niului trecut. Pe tulpina u- 
nor calități recunoscute als 
fotbalului Insular : vigoare 
și angajament fizic fără me
najamente, excelent joc de 
cap. întinerită echipă a lui 
F. C. Liverpool încearcă să 
reabiliteze în Anglia — după 
profesiunea de credință a lui 
Shanklv — jocul ofensiv, 
desfășurat pe uh front larg, 
cu folosirea intensivă a urtor 
extreme autentice. Alătutide 
„vulpoiul" Thompson și-a 
făcut debutul luna trecută, 
într-o competiție continenta
lă, tîhărul Hali, bătăios, po
sesor al unei viteze remar-

EXPERIMENT

SALUTAR
Se recunoaște de multă 

vreme că în fotbalul nos
tru există și o criză de 
conducători. Lipsește chiar 
și pentru cluburile divizio
nare A omul acela cu 
prestanță, pricepere, con
duită, principii, devota
ment. Lipsește președinte
le acela cu autoritate care 
a condus ani mulți desti
nele aceleiași echipe și 
s-a impus în fața cîtorva 
generații de jucători, fi
indcă știe tratatul fotba
lului din Scoarță in scoar
ță, in literă și-n spirit. 
Lipsește omul cu orizont, 
tehnician, intelectual, uma
nist, creator de spirituali
tate și tradiție in incinta 
unui club. Lipsește omul 
care să fie crezut de fot
baliști ; lipsește omul în 
stare să facă oameni din 
copiii, juniorii și adulții 
echipei, tn locul său se 
întîlnește prea adesea ci
neva trecut in mod arbi
trar peste vămile înșirate 
mai sus.

tn această situație mi 
se pare că Universitatea 
Cluj face un experiment 
salutar. Clubul l-a anga
jat ca salariat pe Remus 
Cîmpeanu, absolvent al 
Facultății de Drept, încă 
jucător și căpitan de echi
pă. în funcția de respon
sabil al secției de fotbal. 
Nu e cazul să explicăm 
îh detaliu de ce ideea și 
alegerea ni se par excelen
te. Cine il cunoaște pe 
Remus știe că acest om și 
acest fotbalist întrunește 
multe din virtuțile nece
sare unui adevărat men
tor de echipă. Avem cre
dința că în acest timp 
Remus Cîmpeanu va de
veni omul la care ne-am 
gindit cu nostalgie tn rtn- 
durile dinainte. Ideea lui 
Titus Lucaciu, secretarul 
clubului, din care s-a năs
cut angajarea lui Remus 
a fost excelentă. într-un 
fotbal ca al nostru, unde 
nu se face nimic 
formarea unor , 
conducători 
modalitatea 
putea fi urmată și de alții. 
Atunci impostura se va 
strecura mal greu.

pentru 
adevărați 

de echipă, 
aceasta ar

R. B.

rea aceasta de la Belgrad, tte- 
putîndu-ne îndepărta de... sin
ceritatea față de noi înșine”.

Marius POPESCU

instantaneu 
U.T.A.-ei, in 
miercuri seara, 
roșie Belgrad.

careul 
meciul de 
cu Steaua

/

--------------------------------------------- (

STEAUA

colectiv. Du- 
un exiiat în 

iar fundașii 
de margine

EINDHOVEN, 22 (prin tele
fon). Dintre echipele române 
de club care au evoluat 
miercuri In Cupele europene, 
Steaua a suferit cea mai grea 
înfringere. Dacă eșecul în sine 
era oarecum previzibil, avîn- 
du-se în vedere valoarea for
mației olandeze și avantajul 
ei de gazdă,' surprind și ne
mulțumesc profund proporțiile 
sale. Prin cele 4 goluri primite 
la Eindhoven de echipa bucu- 
reșteană, misiunea acesteia în 
partida revanșă de la 4 noiem
brie devine extrem de dificilă.

Echipa firmei „Philips", în
tr-o așezare 4—3—3, are un 
stil de joc asemănător forma
țiilor englezești, modern și 
eficace. Compartimentele ei' sînt 
bine echilibrate, omogene. în 
fiecare dintre ele figurînd ju
cători de clasă, cum pot fi 
cotați portarul Van Beveren, 
fundașii Radovici și Kemper, 
mijlocașul Veenstra, înaintașii 
Hansen, Devrindt și Van den 
Kuylen. Echipierii lui P.S.V. 
Eindhoven, posedînd o bună 
tehnică, se află într-o perma
nentă mișcară în teren. își 
schimbă în mod derutant pentru 
adversar locurile și rolurile, ac- 
ționînd cu precizie și eficaci
tate în orice situație ar fi 
puși. Ei joacă în viteză, cu ie
șiri rapide din apărare — unde 
se efectuează un marcaj strict 
— în atac, cu deschideri lungi 
pe aripi și centrări înalte în 
careu, care pun în valoare de
tenta și măiestria loviturilor de 
cap ale înaintașilor.

Deși, . _ .’
înainte, fiecare compartiment al 
echipei olandeze lasă o bună 
impresie, punctul forte mi s-a 
părut a fi — totuși — linia de 
atac, poate și datorită faptului 
că, evoluînd pe teren propriu.

meciului (din păcate, singura) 
pe care Mirăuță a ratat-o prea 
ușor, trimițînd peste poartă, 
de la numai cîțiva metri, o 
minge revenită din pieptul lui 
Van Beveren. Apoi, în condi
țiile unei dominări din ce în 
ce mai accentuate a gazdelor, 
ei a-au apărat cu calm și pre
cizie, reușind să facă față cu 
succes atacurilor insistente ale 
adversarilor.

In această perioadă am re
marcat jocul foarte bun al fun
dașilor centrali Hălmăgeanu și 
Ciugarln, care erau de netrecut 
în duelurile directe cu impe- 
tuoșii înaintași olandezi, obli- 
gîndu-1 pe Van den Kuylen să-și 
încerce șansa numai prin șuturi 
plin afara careului, ea și inter
vențiile oportune ale lui Să.t- 
măreanu, oricum mai sigur pe 
el decît in alte partide anterioa
re. Așa se explică de ce pînă 
la pauză gazdele n-au reușit să 
ia decit un avantaj minim.

Ce s-a Intîmplat în următoa
rele 45 de minute ? începutul 
reprizei a doua a fost mai 
puțin alarmant decît finalul 
primei părți a meciului. In aces
te minute, ar fi fost nevoie, 
însă, ca înaintarea să devină 

pentru a in
cit Și pentru 
indirect, prin 
ajutorul apă-

primul contact, pierzîndu-l la 
pasa următoare și deschizind 
astfel drumul contraofensivei 
gazdelor. O mărturie a slabului 
aport al înaintării ne-o oferă 
și șuturile ei la poartă : doar 
7, în tot meciul (2 pe spațiul 
porții). Aceasta. în timp ce 
înaintarea olandeză a șutat de- 
22 de ori (de 10 ori pe spațiul 
porții). PĂRĂSITĂ DE ALÎA- 
TII EI FIREȘTI DE LA ÎNAIN
TARE, APĂRAREA STELISTA 
A CEDAT INCET-ÎNCET, PRI
MIND IN PLIN CELE DOUA 
LOVITURI NĂPRAZNICE DIN 
MINUTELE 67 ȘI 68.

Paradoxal, dar în acest meci 
in care a primit patru goluri. 
Sleatia trebuie să caute vinovă
ții mai curînd în linia de atac, 
decît printre jucătorii care i-au 
apărat poarta...

Constantin FIRANESCU

iritîlnit în prima 
turului doi din 
veritabilă repre- 
repulatului soc-

cum spuneam puțin

că, evoluînd pe teren .
a practicat un joc prin excelen
ță ofensiv. Nici n-ar putea fi 
altfel, atunci cînd în centrul 
acestei linii de atac figurează 
un jucător de talia lui Van den 
Kuylen, titular al naționalei o- 
landeze, un rafinat dribler și 
excelent șuter. Iar pe extrema 
dreaptă se află internaționalul 
danez Hansen, cu pătrunderile 
sala irezistibile și centrările a- 
desea Impecabile.

Steaua a ținut să nu dezmin
tă caracterizarea pe care i-o 
făcuse antrenorul Kurt Linder, 
după partida de campionat cu 
Politehnica Iași, aceea de echi
pă încă nematurizată, inegală 
în joc, cu perioade de fotbal 
bun, dar și cu altele de scă
dere, in care intervin greșeli 
uneori copilărești. Miercuri sea
ra, bucureștenii Începuseră des
tul de bine jocul, beneficiind și 
de una din marile ocazii ale

mai activă, atît 
cerca egalarea, 
a veni, în mod 
acțiunile ei, in 
rării proprii. Dar linia de atac
— Iordănescu, mai ales — i 
reușit să țină balonul decit

n-a 
la

IN 4 RIîtJÎUBI
La întoarcerea fotbaliștilor de la U T.A., 
Steaua și Dinamo

Deși stnt zece goluri grele, 
Eu '
In
Cd

totuși cred (e drept, cu teamă) 
microbiștii de la vamă 
roate mai... rețin din ele.

AL CLENCIU

cabile, ale cărui centrări de 
mare precizie, din plin fu- 
leu, n-au făcut simțită lipsa 
internaționalului Callaghan. 
Lg această situație obiectivă 
s-a adăugat și una subiecti
vă : absența din formație a 
celor două vîrfuri de atac 
titulare, Graham și Evans, 
principalii marcatori. Eta. 
deci, de presupus că echipa 
gazdă va mări presiunea pe 
extreme, pentru a-i disloca 
pe fundașii centrali dinamo- 
viști in zonele de margine, și 
a permite, astfel, în compen
sație față de lipsa vîrfurilor 
penetrante, apariția în ca
reul advers a jucătorilor de 
la mijlocul terenului, și chiar 
a propriilor fundași.

Dinamo a rezistat o primă 
repriză cu prețul .unor mari 
eforturi, pentru că Mustă- 
țea, Lucescu și Haidu erau 
într-o permanentă alertă în 
dublarea lui Cheran și De- 
Ieanu, iar Sălceanu și R. 
Nunweilier „înghețau" balo
nul la mijlocul terenului. A- 
ceastă tactică, pur defensivă, 
ce părea că s-a transformat 
în scop în sine, l-a și deter
minat probabil pe Shanklv 
să-și revendice numai pen
tru echipa sa atributul jocu
lui pozitiv. Dumitrache — 
izolat între două piscuri — 
Yeats și Lloyd — in preaj
ma cărora patrula la nevoie 
Smith, n-a putut face nimic 
în afara unor pătrunderi 
prin driblinguri izbutite, 
spectaculoase.

Cînd imediat după pauză 
dinamoviștii. scăpați pînă a- 
tunci cu fața mirată, au ra
tat consecutiv două mari o- 
cazij prin Haidu. firavele in
tenții de contraatac s-au to 
pit de tot. Solitar, Dinu mai 
îhcerca cil? o evadare în zo
nele din față, dar pasele lui 
mergeau cu regularitate la 
adversar, creind astfel mai 
frecvent pericole pentru bu
turile proprii. Presiunea la 
poarta lui Coaslantinescu a 
cresdnt continuu, jocul debor
dant al extremelor Hali și 
Thompson, al mijlocașului 
Hughes și al fundașului Law
ler sfărîmînd barajul fot mal 
șubred al defensivei dinamo- 
viștiior. Jocul băieților noș
tri nu mai avea nici un ori 
zorit tarîic și astfel s au mar
cat cefe trei golitri. primele 
două pornite de pe extrema 
Klrcaplă. acolo Unde Deleanu 
era complet depășit. Marca 
jul fotbaliștilor dinamnviști 

/devenise afit de abstract în 
aceste mințile ale reprizei 
secunde, incit Dinu n a pu
tut decit să | privească de la 
distanță pe l.indsay la des
chiderea Scorului, iar fundașul 
dreapta Lawler, lipsit com
plet de adversar, care să-l 
țină la „culie", și a permis 
să traverseze în diagonală te
renul, înscriind golul Urmă
tor de pe poziție de vîrf de 
atac stingă ! în acele mo
mente ne-am reamintit cu
vintele antrenorului Nicușor 
dinaintea meciului, prin care 
regreta absența lui Nelu 
Nunweilier...

Paul SLAVESCU

ARIESUL CIMPIA TURZII I

LIPSA DE VALOARE COLECTIVĂ SI DE
9 REZISTENȚA

{Urmare din pag. 1)

în deplasare pe joc de apă
rare sau pozițional, pentru a 
obține rezultate de egalitate 
sau scoruri strînse, fie ele 
chiar defavorabile, pentru a 
avea sorți de calificare în 
jocul retur. în acest context, 
înaintașii își închipuie că 
pot lăsa totul sau aproape 
totul pe seama apărătorilor 
și mijlocașilor, care să „Plim
be mingea" sau s-o degajeze 
întimplător. iar conducerile 
cluburilor și antrenorii cred 
că Ulciorul 
prea multe 
dacă nu-șî 
proprii cu 
capabili să înfrunte echipe 

mare valoare continenta- 
Așa se face că dispropor- 
de valoare a jucătorilor

din echipele noastre partici
pante la aceste cupe, și nu 
numai din aceste echipe, este 
prea mare, astfel că a ne pre
zenta cu Dumbreanu într-un 
joc cu Steaua Roșie la Bel
grad, cu Cheran contra F.C. 
Liverpool sau a opune pe 
Mirăuță lui Dewrindt, sînt 
încercări cărora numai o 

ieșită din comun le-ar 
da o reușită 

a trecut de fel 
constatarea că 
partide din

de 
lă. 
ția

poate merge de 
ori la apă, chiar 
cultivă grădinile 
jucători talentati,

șansă 
putea

Nu 
vată 
trei 
miercuri de alaltăieri, fotba
liștii noștri au rezistat ono
rabil aproximativ 2/3 din 
partidele susținute pentru ca 
apoi rezistenta lor să se pră
bușească și adversarii să ia 
avantaj hotărîtor pentru ca
lificare în al treilea tur al 
competiției. în această di-

oarecare. 
neobser- 
în cele 

trista

recție nu poate fi 
faptul că jucătorii 
vrut să mai reziste 
simplu NU AU MAI PUTUT 
SA REZISTE și explicația 
nu poate fi decît una sin
gură : PREGĂTIRE FIZICĂ 
INSUFICIENTA, fie că aceas
tă pregătire nu a fost bine 
făcută sau a fost 
pe drum din cauza ignorării 
recuperării după _______
Problema rezistenței redevine 
astfel o problemă de căpă- 
tîi a fotbalului nostru.

Ce este de făcut ? Iată 
principala preocupare pentru 
următoarele două săptămîni, 
pînă. la returul acestor trei 
partide, la 4 noiembrie, pe- 

timp foarte 
Diferențele de 

extrem de pu- 
că s-ar

rioadă de 
aglomerată, 
scor 
ține

lasă 
speranțe

vorba de 
nu 

c« pur și
au

pierdută

eforturi.

mai putea repara ceva mă
car în sensul unei singure 
calificări. După declarațiile 
lor, unii fotbaliști atît de 
sever învinși mai speră. Nu-i 
rău, noi însă credem că și 
eventuale revanșe, adică vic
torii în retur, chiar fără ca
lificare, nu-s o treabă de loc 
ușoară și ar trebui bine pre
parate. bine gîndite, jucate 
cu maximum de randament 
aceste partide, pentru a se 
mai obține cit de cit o satis
facție. Și apoi să nu ___
fiecare din aceste trei echi
pe că, după suspendarea U- 
niversității Craiova, pentru 
eșecul cu 0—3 Ia Pecs, plu
tește asupra lor același pe
ricol, dacă nu cumva F. R. 
Fotbal va fi nevoită să re
cunoască că s-a grăbit în 
cazul Universității Craiova.

uite

Ecouri după masa rotundă organizată de ziarul nostru
asupra activității voleibalistice

Continuăm, în numărul de azi, publicarea opiniilor pe mar
ginea celor două mese rotunde, privind comportarea reprezen
tativelor noastre la campionatele mondiale de volei.

Referindu-se la eșecul for
mației masculine, GHEOR- 
GHE FERARIU, antrenor-ju- 
cător la Tractorul Brașov și 
fost membru al lotului na
țional, afirmă : .Regret foar
te mult că reprezentanții noș
tri nu au putut să apere bu
nul renume al voleiului ro
mânesc. Era și greu, dacă 
avem în vedere că în peri
oada de pregătire s-au co
mis o serie de greșeli, peste 
care, atunci, s-a trecut cu 
ușurință. Unii jucători, din 
motive mai mult sau mal pu
țin obiective, au făcut abia 
jumătate din orele de antre
nament prevăzute. De ase
menea, trebuie 
deși antrenorul 
nașe a avut la 
lot suficient de 
ren erau introduși doar 6—7 
Voleibaliști. Așa s-a întîm- 
plat și lă Balcaniada de la 
Atena și la turneul de la So
fia, transformîndu-1 pe cei
lalți în simpli turiști. La ce
rerea mea de a fi introdus, • 
mi s-a replicat : te-am adus 
ca să fii exemplu (n.n. la an
trenamente) pentru ceilalți ! 
în această situație am re-

să arăt că, 
Tănase Tă- 

dispoziție un 
larg, pe te-

nunțat de a mai face parte 
din lot. O altă cauză mi se 
pare a fi pregătirea psi
hică. A lipsit dorința și 
convingerea că există posi
bilitatea de a se scoate un 
rezultat bun. în timpul pre
gătirii comune au fost zile 
cînd a domnit o atmosferă 
optimistă, pentru ca nu după 
mult timp aceiași jucători 
să-și manifeste neîncrederea 
în reușită. Toate cele spuse 
aici, ca și alte greșeli, au 
dus, în cele din urmă, la si
tuația actuală. Se Impun, 
fără îndoială, măsuri. Dar nu 
de ochii lumii”...

Deoarece s-a exprimat păre
rea că nu a fost elucidat „CA
ZUL RODICA POPA", ne-am 
gindit să facem loc între 
„ecouri" și declarației pe care 
jucătoarea in cauză ne-a fă
cut-o după apariția articolului 
de la masa rotundă : „Nu sînt 
răspunzătoare de șocul psiho
logic declanșat de acuzarea mea 
de dopaj. Nu am utilizat nici 
un fel de medicament prohibit, 
in afară de „Suplin» pentru 
slăbire, substanță administrată 
de medic și de care nu sc știa 
cS poate da efecte asemănă
toare cu cele ale stimulentelor 
Recunosc alte abateri de la dis-

ciplină : încălcarea programu
lui, de care se mal fac vino
vate și alte 6—7 colege, pre
zenta (motivată, deoarece aveam 
dureri de spate și nu am fost 
crezută) în camera masorului 
italian, nerespectarea regimu
lui alimentar.

Nu accept insă învinuirea de 
dopaj și nici pe cei 
dată — de sabotare 
De altfel, nu numai 
hologic a condus la 
rea slabă a formației 
final. Eu am o mare vină — 
recunosc — pentru evoluția de 
Ia Varna. Mai erau însă alte 
11 fete I

Intre cele care au avut o 
conduită condamnabilă sînt cea 
mai vinovată, pentru că în plus 
a survenit acuzația de dopaj. 
Pentru celelalte, cred că este 
șî vina educatorilor (!?)- Nu 
sînt irecuperabilă."

Dr. ION DRĂGAN — 
președintele Comisiei centra
le de confrol antidoping : 
„Pentru elucidarea cazului 
jucătoarei de volei Rodica 
Popa este necesar să facem . 
un mic istoric. în perioada 
de pregătire de la Brăila i-a 
fost aplicat, cu efecte favo
rabile. un tratament cu ex
tract tiroidian pentru tendin- 

o
a- 
in

7

— nefon- 
a echipei, 
șocul psl- 
comporta- 
în turneul

ța de obezitate pe care 
prezenta. Tratamentul 
mjiilit nu are • implicații 
controlul antidoping. Cu

zile înaintea turneului final 
al C.M. din Bulgaria, trata
mentul a fost întrerupt. De 
asemenea, a fost sistată ori
ce administrare medicamen
toasă (vitamine, săruri mine
rale etc) cu 48 de ore îna
intea începerii competiției fi
nale.

La controlul antidoping, e- 
fectuat în Bulgaria, a fost 
indicată la cromatografia 
gazoasă (control antidoping), 
prezența de IMAO (inhibi
tori de monoaminooxidază) 
in urină, grupă de substanțe 
diferite net din punct de 
vedere al examenului de la
borator de amfetamine, însă, 
de asemenea, interzise, deoa
rece sînt droguri excitante. 
Pentru că sportiva a decla
rat că s-a aflat în acea pe
rioadă sub tratament medi
cal (dirijat de dr. Elisabeta 
Pufulete) pentru slăbire — 
cu Suplin (o amphetamină) 
— facem precizarea reieșită 
din analiza situației în co
misia antidoping, că substan
ța decelată la control este 
de cu totul altă natură, pre
cum și că orice tratament fu 
sese sistat cil 48 de ore îna 
inlea competiției'*.

Este 
meciul 
Cîmpia 
Gîmpia Turzii, din campio
natul diviziei C, a fost în
trerupt deOarcece jucătorul 
Surd (Ind. sîrmei) a lovit 
pe conducătorul partidei. 
Comisia centrală de com
petiții și disciplină a anali
zat în ședința tinută aseară 
acest act cu totul ieșit din 
comun și a luât următoa
rele măsuri t

— Jucătorul 
șui) a fost 
scoaterea din 
fotbalistică t

— meciul a fost omolo
gat cu rezultatul de 3—0 in 
favoarea echipei Ind. 
mei t

— echipa Arieșul a 
suspendată pe o etapă

— jucătorul Haiduc (Ari
eșul) a fost suspendat pe 
trei etape pentfu lovirea 
ntentionată a adversaru
lui.

METALUL BUCUREȘTI 0-0
Ieri dimineață, lotul de 

juniori, aflat într-o scurtă 
perioadă' de pregătire in 
comun, a evoluat în com
pania Metalului București 
pe stadionul ncesleia din 
Pantelimbti. Fiind vorba 
de o partidă de verifica
re a potențialului actual 
al componenților lotului, 
antrenorul C. Ardeleanu 
a folosit pe parcursul ce
lor 90 de rhinute pe toi' 
jucătorii valizi. Două pie-" 
de bază ale formației 
Helvei și Ailenei sînt in
disponibile, ambii jucători 
avitid întindere musculară 
la piciorul drept.

•Tocul a fost. în general, 
plăcut,- cu multe combina
ții Inimoase, însă cu nu
meroase' ratări la ambele 
porți. în primele 39 de 
minute, metalurgiștii au 
evoluat la un bun nivel 
acționîrid In viteză cU de
rutante 
locuri, Insă Georgescu și 
Roman 
fructifice situațiile favora
bile de a înscrie. Treptat 
treptat, jiihiorii an echili
brat jocul. Fi au combinai 
frumos în cîmp, an folosit 
extremele, care au 
de multe ori în 
advers, dar Mircea
Dănilă BhlCni șl.
Donose au greșit

La pauză. în ambele e- 
thipe s-au efectuat modi
ficări, care, îhsă n-eu
schimbat raportul de forțe 
în partea a doua a meciu
lui. Jocul a continuat să 
se desfășoare într-un ritm 
vioi, cu acțiuni ofensive 
destul de periculoase dar 
ambele apărării au fost la 
post

Lotul de juniori: Buca- 
ru — Debrău, Smaranda- 
che. Sandu Gabriel, Cio- 
cîrlan, Donose, BblCni, 
Blejușcă, Mircea Sandu. 
Dănilă, Cojocaru. Au mai 
jucat : Costaș Mihalcie, 
Micloș, Sumulânschl șî 
Năstase.

schimburi

n-au reușit

de

să

centrat 
careul 
Sandu 
uneori 

ținta.

Metalul i I. Petre — 
Nedelcu, Moraru, Apostol, 
Mateescu, Savu, Găbuș, 
Tancu, Georgescu, Ei. Du
mitru, Roman. Au mal 
jucat : Matache, Rădulescu, 
Minculescu, Matei, Radu, 
Sava șl Trandafilav,

P. V.

Rezultatele concursului suplimentar
Pronosport S. 1

din 21 octombrie
I .'Steaua roșie Belgrad — 

U.T. Arad = 3--0 pronostic 
I *, II i P.V.S Eindhoven — 
Steaua = 4—0 pronostic 1 ț 
III i F.fl. Liverpool — Dina
mo București =s 3—0 pronostic 
1 ; IV c Cagliari — Atletico 
Madrid «= 2—1 pronostic I ;
V i Standard Liege — Legia 
Varșovia tn 1—0 pronostio 1 ;
VI i Panathinaikos ■ 
Bratislava = 3—0 
1; VII i Carl Zeiss 
Sporting Lisabona

• Două zile v-au

1970

- Slovan 
pronostic 
Jena —
- 2—1

pronostio l; VIII i AJax Ams
terdam — F.G. Basel 3—8 
pronostio 1 J IX i Gftztepo 
Izmir — Gornik Zabrzo e»’ 
0—1 pronostic 2 ; X! i Benfloa 
Lisabona — Vorwărts Berlin 
=> 2—9 pronostio 11 KI e 
F.G. Barcelona — Jnventus 
— Anulat î XII i Dinamo Za
greb — Hamburger S.V. «» 
4—0 pronostic 1; XIH i Flo
rentina — F.G. KOla — A- 
nulat.

Fond de premii c 06.794 iei.

mal rămas la dispoziție pentru a vâ 
putea procura biletele (a concursul excepțional Pronooxpres 
din 25 octombrie 1970, care oferă parllcipanțilof posibilitatea 
obținerii unor premii importante ca autoturisme, excursii in 
U.R.S.S. și la Paris precum și premii în numerar de valoare 
fixă și variabilă.

Cu 15 lei se poate pai ti ■'■pa ta toate cele 5 extrageri
<0 numere.

Mai multe bilete, mai multe șanse de cijtig.



SURPRIZE Șl MECIURI PASIONANTE

Amănunte despre

CAMPIONATELE MONDIALE DE TIR
unele jocuri de

miercuri

® Patru noi recorduri ale lumii
Pistolul viteză a furnizat 

cea mai palpitantă întrecere 
de pînă acum de pe standu
rile mondialelor de la Black 
Canyon. Neclasat în primii 
cinci după manșa întîi, cam
pionul continental, italianul 
Giovanni Liverzani a tras for
midabil în cea de a doua zi, 
cucerind titlul suprem, cu o 
performanță uluitoare : 
cifră care întrece cu 
puncte recordul lumii 
lit în 1966 de românul 
Atanasiu. Și la echipe 
țațele sînt excelente, 
campioană mondială, formația 
Cehoslovaciei a obținut 2366 
p, depășind recordul lumii cu 
cinci puncte.

Alte două recorduri mon
diale au fost doborîte șl la 
armă cu aer comprimat: Kus- 
termann (R.F. a Germaniei) 
387 p (v.r. 377 p) la indivi
dual și echipa R.F. a Germa
niei 1512 p (v.r. 1474 p). De 
asemenea, medaliatul cu aur 
de la talere aruncate din 
șanț, francezul Michel Car
rega a egalat recordul lumii: 
197 . t, la fel ca și următorii 
doi clasați : Jean Jacques Baud 
(Franța) și Stafford (S.U.A.).

Reprezentativa României a

598 p, 
două 

stabi- 
Virgil 
rezul-
Noua

avut o 
în proba de 
Dan luga, 
Marcel Roșea șî Ion Tripșa, 
realizînd 2359 p, au cucerit 
medalia de argint. La indi
vidual, cel mai bine s-a com
portat tînărul Dan Iuga, si
tuat pe poziția a V-a în ie
rarhia celor mai buni pisto
lari de pe glob.

Rezultate, pistol viteză 60 f: 
1. Liverzani (Italia) 598 p, 2. 
Falta (Cehoslovacia) 595 p, 3. 
Petkov (Bulgaria) 594 p, 4. 
Nacovski (Cehoslovacia) 594 p,
5. IUGA (ROMÂNIA) 593 p,
6. Dommrich (R.D. Germană)
592 p... 10. ATANASIU (RO
MÂNIA) 590 p, echipe : 1. 
Cehoslovacia 2366 p, 2. RO
MÂNIA 2359 p, 3. Italia 2353 
p. Armă liberă calibru redus 
40 f poziția în genunchi : 
Buergin (Elveția) 392. p, 
Waibel (Austria) 390 p, 
Johanssc.1 (Suedia) 389 p, 
Parhimovici (U.R.S.S.) 
5. Writer (S.U.A.) 388 p, echi
pe : 1. U.R.S.S. 1544 p, 2. 
S.U.A. 1540 p, 3. R.F. a Ger
maniei 1534 p, 4. Iugoslavia 
1528 p, 5. ROMÂNIA 1527 p. 
Armă liberă calibru redus 
3x40 f: 1. Parhimovici

evoluție foarte bună 
pistol viteză. 

Virgil Atanasiu,

2. Writer
3. Wigger 

echipe : 1. 
S.U.A. 4581

p.

1.
2.
3.
4.

388 p,

(U.R.S.S.) 1160 p, 
(S.U.A.) 1153 p, 
(S.U.A.) 1151 p, 
U.R.S.S. 4590 p, 2.
p, 3. R.F. a Germaniei 4568

Armă cu aer comprimat 
bărbați : 1. Kustermann
(R. F. a Germaniei) 387 p, 2. 
Zăhringer 
378 p, 3. 
377 p, 
(U.R.S.S.)
(Mexic) 377 p, 6. Kohler (El
veția) 377 p, echipe : 1. R.F. a 
Germaniei 1512 p, 
1495 p, 3. ~ ~
1479 p, 4. Iugoslavia 1476 o, 
5. U.R.S.S. 1472 p, 6. ROMÂ
NIA 1468 p, femei : 1. Tatiana 
Cerkasova (U.R.S.S.) 373 p, 
2. Desanka Perovici (Iugo
slavia) 371 p, 3. Tatiana Rot- 
nikova (U.R.S.S.) 371 p,
echipe : 1. Iugoslavia 1102 p, 
2. U.R.S.S. 1098 p, 3. R. F. a 
Germaniei 1084 p.
runcate din șanț :
(Franța) 
(Franța) 
(S.U.A.)

(R.F. a Germaniei) 
Blomberg (Suedia)

4. Parhimovici 
377 p, 5. Vasquez

2. S.U.A.
R. D. Germană

197
197
197

t,
t, 3.
t.★
de azi :

Talere a-
1. Carrega
2. Baud 

Stafford

Programul 
standard bărbați și 
(competiții noi în 
C. M.), skeet bărbați șl

pistol 
femei 

cadrul 
femei.

Trimisul nostru special transmite

21 de echipe feminine încep azi lupta
pentru titlurile mondiale la gimnastică

ROMÂNIEI

LJUBLJANA, 22 (prin te
lefon). Startul oficial al cam
pionatelor mondiale de gim
nastică, prevăzut pentru vi
neri dimineață, prilejuiește o- 
rașului Ljubljana afișarea li
nei atmosfere de mare sărbă
toare sportivă, evidentă nu 
numai în sala Tivoli, unde au 
fost arborate steagurile tutu
ror celor 32 de națiuni ce 
și-au trimis aici solii, dar și 
în întregul oraș căruia. 1 s-au 
adăugat noi frumuseți celor 
cunoscute și apreciate în în
treaga lume. Chipurile lui 
Miroslav Gerar și al Marlen 
kăi Kovacs, imprimate pe mii 
de afișe multicolore sau P» 
cărți poștale, surîd trecători
lor nu numai din vitrine, dar 
șî de pe mari panouri răspîn- 
dite pretutindeni. Ița biroul 
central al agenției de turism 
Kompas (devenit centru de 
informații al mondialelor), ia 
centrul de presă de la sala 
Țivoli, în comisiile tehnice și 
în cele de arbitraj, prepara
tivele ating acum cote maxi
me. Din aceste motive a de
venit imposibil să abordezi 
personalitățile de vază ale 
comitetului de organizare. 
Dînd, totuși, curs numeroase
lor cereri ale celor peste 500 
de ziariști iugoslavi și străini, 
prezeriți aici, președintele 
F.I.G. Arthur Gander, a or
ganizat astăzi dimineață o con
ferință de presă, în cadrul 
căreia a vorbit despre unele 
probleme ale gimnasticii mon
diale, de pregătirile efectuate 
pentru buna desfășurare a în
treceri1, evitînd însă chestiu
nile mai delicate ale forului 
internațional, puse pe ordinea 
de zl a congresului F.I.G 
pentru miercurea viitoare.

Si pentru SDortivi pregăti
rea a cunoscut în ultimele 
zile punctul de vîrf. Sălile 
puse la dispoziția delegați lor 
au fost solicitate la maxi
mum, participanții operînd 
ultimele retușuri la exercițiile 
pe care le vor prezenta, înce- 
pînd de vineri, lumii sportive 
internaționale. Se înțelege, ele 
au fost urmărite cu mult in
teres și de ziariști, oferindu-Ie 
acestora multe subiecte inte
resante pentru comentarii, și 
însemnări. De la o zi la alta, 
tînăra noastră gimnastă Paula 
Ioan a realizat aici un pro
gres de formă, ea fiind soco
tită de foarte mulți specialiști 
ca o participantă sigură la fi
nala de la sărituri. De altfel, 
iată echipa feminină care va

DE ACOMODARE
ALE ECHIPELOR

ANTRENAMENTELE

reprezenta România 1 Elena 
Ceanipelea, Rodica Apăteanu, 
Alina Goreac, Paula loan, 
Elisabeta Turcu și Olga Ște
fan. La masculin vor evolua 
din partea țării noastre i Pe
tre Mihaiuc, Gheorghe Pău- 
nescu, Mircea Gheorghiu, Dan 
Grecu, Nicolae Achim și 
Gheorghe Tohăneanu. Fetele 
vor intra în concurs vineri 
dimineață la ora 11 (ora 12 
la București), iar băieții sea
ra, la ora locală 20,30. Ulti
mele pronosticuri asupra șan
selor la titlurile 
echipe indică o 
contestabilă a 
masculin și a

mondiale pe 
victorie in- 

Japoniei la 
selecționatei 

U.R.S.S. la feminin, ambele 
formații producînd o impre
sie excelentă la antrenamen
tele de acomodare de la Lju
bljana. Echipele României, ce 
vor fi încurajate și de grupul 
de specialiști și turiști aflați 
aici, sînt hotărîte să nu ra
teze nici un exercițiu, spre a 
obține locul cuvenit formei 
bune pe care o dețin în pre
zent.

Constantin MACOVEI

Luptătorii vor
Federația Internațională de 

lupte șl comisiile sale tehnice 
au avut recent în localitatea Du
brovnik (Iugoslavia), o ședință 
de lucru, în cadrul căreia au 
fost dezbătute o seamă de pro
bleme Importante ale acestui 
sport.

Pentru a 
solicitat un 
GHEORGHE 
general, al F.R.L., participant la 
dezbaterile de la Dubrovnik.

— Am dori să vă refe
riți mai întîi la hotărîrile 
care privesc modificările 
de regulament.

— Pe prim plan se situează 
spațiul de luptă care, începînd
de la 1 ianuarie 1971, nu va mai 
fi pătrat, ei rotund, 
pentru faptul că, ajunși în col 
țul saltelelor, luptătorii 
preau din acțiuni, nu mai ini
țiali procedee tehnice de teama 
finalizării acestora in afara spa
țiului de concurs. Erau deci spa
ții „moarte", mai mult de refu
giu.

afla amănunte, am 
interviu tovarășului 
IACOBINI, secretar

Aceasta

se a-

— Este, desigur, o mă
sură menită să mărească 
spectaculozitatea acestui 
sport. Au mal fost dis
cutate șl alte posibilități 
de dinamizare a luptelor?

S-a încheiat prima manșă 
din turul al doilea al cupelor 
europene la fotbal. Niciodată 
n-au fost înregistrate atîtea 
victorii în deplasare. Aceste 
victorii sînt operele unor e- 
chipe de certă valoare, care 
își confirmă clasa și pe teren 
străin. Ne referim, în special 
la echipele engleze angrenate 
în C.C.E. și Cupa cupelor, 
care prin prisma rezultatelor 
din tur, au toate șansele de 
a se califica în sferturile de 
finală (Everton, Manchester 
City și Chelsea).

în rînc’urile care urmează 
revenim cu unele amănunte 
asupra unor meciuri desfășu
rate miercuri.

Cupa campionilor
europeni

2—1 ESTE SUFICIENT 
PENTRU CALIFICARE ?

CAGLIARI (prin telex), — 
Aproximativ 45 000 de specta
tori au urmărit meciul dintre 
Cagliari și Atletico Madrid, în
cheiat cu 2—1 pentru gazde. 
Va ajunge acest scor pentru 
calificare ? Greu de spus... 
Prima repriză s-a desfășurat 
sub semnul unei evidente su
periorități a gazdelor, care s-a și 
concretizat, de altfel, prin două 
splendide goluri. Primul a fost 
înscris de Riva (min. 40) care 
a reluat cu capul în maniera 
lui caracteristică o lovitură li
beră, executată de Domenghini, 
iar cel de al doilea gol a în
cheiat o acțiune Riva - Gorl, 
fructificată de aoesta din urmă 
(min. 41).

După pauză, Riva a ratat o 
mare ocazie de gol, iar spanio
lii și-au impus treptat jocul, 
reușind să reducă scorul prin 
Luis (min. 77).

Arbitrul cehoslovac Krnacek 
a condus cu autoritate forma
țiile : CAGLIARI : Albertosi — 
Martiradonna, Mancin, Cera, 
Niocolai, Tomasini, Domenghini, 
Nene, Gori, Greatii (Brugnera) 
Riva. ATLETICO MADRID : 
Rodri — Melo, Calleja, Adelar- 
do, Oveyero, Yajo, Ufarte, Luis, 
Garate, Iruerta, Salcedo.

Cesare TRENTINI

SLOVAN BRATISLAVA 
ÎNVINSĂ CU 3—0 I

ATENA, 22 (prin telex). — 
Panathinaikos a jucat excepțio
nal. A început ambele reprize 
cu atacuri vehemente, deschi- 
zîhd scorul în min. 5 prin Do- 
masos, a majorat rezultatul 10 
minute după pauză prin Anto- 
niadis _ și l-a pecetluit prin 
Delnianis, cu trei minute înain
te de finalul meciului, cînd toa
tă echipa cehoslovacă se afla 
în atac.

Au asistat 25 000 de specta
tori. Arbitrul Bărbulescu (Ro
mânia) a condus bine forma
țiile :

PANATHINAIKOS : 
mopoulos. 
Kamaras, 
Gramos, 1 , ________
Domasos, Kaligeris (Delnianis). 
SLOVAN BRATISLAVA: Ven-, 
cel — Mutkoviei, L. Zlocha, 
Hrivniak, J. Zlocha, Medvid, 
Hrdlicka (Svehlik), Josef Cap-

Ikono-
. — Domaras, Vlachos, 

Flefteriakis, Surpis, 
Filakuris, Antoniadis,

I Campionatul republican
I (Urmare din pag. 1)

I
I
I
I

studenților reprezentînd 
I.P.G.G. a făcut, ce este 
drept, eforturi pentru a con
tracara avantajul inițial al 
hocheiștilor dinamoviști, dar 
n-a izbutit decît arareori,, 
chiar și atunci cînd Dinamo

s-a aflat, pentru două minute, 
cu doi jucători mai puțin pe 
gheață.

în ansamblu, un meci de 
slabă val’are tehnică și spec
taculară,

In divizia A de handbal

VOINȚA BUCUREȘTI — POLITEHNICA TIMIȘOARA 17-12 (9-6)
Ieri după amiază a avut 

loc pe terenul Voința din Ca
pitală jocul de handbal din
tre echipele masculine Voin
ța București și Politehnica 
Timișoara. încă din primul 
minut bucureștenii înscriu, 
vădind o bună dispoziție de 
țjoc. Replica oaspeților durea
ză cam pînă la jumătatea re
prizei întîi. din acest moment 
ei părîndu-ni-se neașteptat 
de obosiți, nereușind să mai 
închege acțiuni clare în atac 
și avînd o apărare penetra- 
bilă, mai ales pe extreme.

In repriza secundă, jocul 
capătă o altă înfățișare căci 
studenții timișoreni au o re
venire puternică, 
chiar să se apropie la un gol 
diferență de gazde (min. 46 : 
12—11). Echipierii Voinței
(dintre care o notă specială 
se cuvine acordată valorosului

ajungînd

„terțet“ Roșescu — Mureșan
— Anghel) se mobilizează, 
însă, rapid desfășurînd un 
joc spectaculos și eficace, 
care le aduce punct după 
punct pe tabela de marcaj și 
o dată cu aceasta —
— victoria (de altfel 
tă). Fără a primi o 
de duritate excesivă, 
a înregistrat, totuși, 
măr de 9 lovituri de 
dintre care riotabil, s-au ra
tat trei. Au marcat i Mure
șan (7), Anghel (5), Roșescu 
(3), Lăpușan și Manta 
VOINȚA, Comănescu 
Fendler (3), Sauer (2), 
neș (2), Ivan și Cîrlan 
POLITEHNICA. Partida 
fost condusă foarte bine de 
cuplul buzoian C. Căpățînă
— R. Iamandi.

STEAUA — AVÎNTUL 
M. CIUC 8—2 (2—0, 5—2, 1-0)

Arbitri : Gh. Mureșanu 
M. Presneanu

Marcatori : p, Sgîncă, 
Szabo. Bucur, ștefanov 
Herghelegiu, Gheorghiu, 
lamar pentru Steaua, respec
tiv, Baka șl Jere pentru 
Avîntul

Penalizări : Steaua 8 mi
nute, Avîntul 2 minute.

91

implicit 
sconta- 
tentă" 

partida 
un nu
la 7 m

(3). 
Gu-

a

A. HORIA

Partida dintre Steaua și A- 
vintul Miercurea Giuc a foăt, 
în compensație, de un nivel 
cu mult superior. S-a jucat 
rapid (în special formația 
bucureșteană), s-a pasat mai 
mult și cu adresă și au fost 
executate numeroase șuturi 
din diferite poziții care au 
solicitat portarii celor două 
formații. Campionii au obținut 
o victorie mal facilă chiar de- 
cît o arată diferența de șase 
goluri la care au învins, gra
ție unei evidente superiori
tăți în toate compartimentele: 
tehnică de patinaj și de con
ducere a pucului, viteză, o- 
rientare tactică. Singurul ca
pitol în care cei doi comba-

FOTBALEUROPENE LA
CUPELE

apr

Cu acest gol marcat de Grausam (dreapta, în tricou închis) care l-a depășit (te fundașul 
~ ’............................... i învins pe Real Madrid, furnizînd cea mai mare surpriză

în Cupele europene
Granada, Wacker Innsbruck a

kovici, Moder (Jurau), Jokl, 
Jan Capkovici.

★
F.C. Carl Zeiss Jena — Spor

ting Lisabona 2—1 (0—0). Au 
înscris Kurbjuweit (min. "Ț, 
Vogel (min. 87), respectiv Ma- 
rinho (min. 67).

Standard Liege — Legia 
șovia 1—0 (0—0). A
Pillot (min. 77).

Ajax Amsterdam — F.C. Ba
sel 3—0 (1—0). Au înscris Kei- 
ser (min. 17), Van Dijk (min. 
26) și Hulshoff (min. 63). Au 
asistat 40 000 de spectatori.

Borussia Monchengladbach — 
Everton 1—1 (1—1). Joc ex
cepțional în prima repriză. 
După pauză, englezii au domi
nat și ar fi meritat victoria. Au 
înscris Schiitt și, respectiv, Ten
ds 11.

WACKER INNSBRUCK : Ret- 
tenstelner — Schmilller. Werner, 
Kriess, Eigenstiiler, Binder, Fran- 
zeszin, Obert, Grausam, Eppmy- 
er, Jara.

51),

Var- 
marcat

Cupa Cupelor
REAL MADRID, umbră a 
trecutului

MADRID 22 (prin telefon). 
Practic, după înfrîngerea suferită 
pe teren propriu cu 1—0 în fața 
modestei formații Wacker Inns
bruck, Real Madrid, care cu ani 
în urmă a înscris pagini dc aur 
în Istoria fotbalului, are puține 
șanse să mal rămînă în Cupa 
cupelor. Cei 20 000 de spectatori 
de- pe stadionul Bernabeu au 
frist martorii unei mari decepții, 
provocată de echipa lor favorită, 
care, deși a atacat mai mult, s-a 
izbit de o apărare ermetică, în 
care a excelat portarul austriac. 
Singurul gol a fost marcat de 
Grausam care a reluat irepa
rabil o pasă pe contraatac. Apoi, 
madrilenii au atacat vertiginos, 
dar n-au reușit să egaleze. Șutșil 
lui Pirri a nimerit bara, iar pe- 
naltiul executat (defectuos) de 
Amancio a fost apărat de porta
rul Rettensteiner.

Arbitrul olandez Van Ravens a 
condus următoarele formații :

REAL MADRID : Miguel An
gel — Jose Luis, De Fellppe, 
Sanchis. Grande, Benito, Aman
cio, pirri, Maranon, Velasquez* 
Bueno.

concura pe saltele rotunde!

la ședința

Telefotoi A.P.-AGERPRES

secretar
F.I.L.A. de la Dubrovnik

Eusebio și Diamandino 
autorii victoriei

LISABONA 22 (prin telefon). 
35 000 de spectatori au asistat la 
meciul dintre Benfica șl Vor- 
wărts Berlin, desfășurat la Lisa
bona. Meciul a fost la discreția 
gazdelor, care au dominat aproa
pe tot timpul Jocului șt numai 
forma excepțională a portarului 
Zulkovski a împiedicat realizarea 
unui scor mal mare. Portughezii 
au cîștigat cu 2—0, prin golurile 
marcate de Eusebio în min. 5 șl 
Diamandino — o nouă stea a 
echipei Benfica (min. 67), care 
a reluat cu capul o centrare a 
lui Graca. Arbitrul iugoslav 
Horvath a condus formațiile :

BENFICA : Jose Henrlque — Da 
Silva, Humberto, Zecea, Toni, 
Matlne, Graca, Torres (Adolfo), 
Jorge, Eusebio, Diamandino.

VORWARTS : 
Frassdorf, f" , .
ler), Haman, Korner. 
Strubing, Noldner, 
penburg.

zător direcțiile de atac, încheia
te de regulă cu șuturi la poar
ta lui Filipov. Acesta a făcut 
un mare meci, salvîndu-și echi
pa de Ia o grea înfrîngere. 
Ț.S.K.A. a suferit prima In- 
frîngere pe teren propriu, în- 
tr-o competiție oficială I Jekov 
a fost cel mal slab jucător de 
pe teren, iar Iakimov a abu
zat de driblinguri nereușite.

Arbitrul elvețian Sehorer a 
condus următoarele formații :

T.S.K.A. : Filipov — Zafirov, 
B Kolev, Iankov (Gaganelov), 
Denev, Penev, Atanasov, Niko- 
dimov, Jekov, Iakimov, Maraș- 
llev.

CHELSEA : Bonetti — Mulli
gan, Harris, Hollins, Hinton, 
Webb, Weller, Hudson, Osgood, 
Baldwin, Houseman.

Toma HRISTOV

Zulkowskl — 
Mtiller, Wlthur (Ma- 

Andersen, 
Begeraat, Ple-

Dynamo Dres- 
marcat Lorl-A 

din penalty,
— Spartak Trna- 
A înscris Wri

★
Leeds United 

da 1—0 (0—0).
mer In min. 55

Hertha B.s.C. 
va 1—0 (0—0). 
(mtn. 85).

Newcastle United — Pecsl Doz- 
sa 2—0 (1—0). Ambele goluri au 
fost înscrise de Davls cu capul 
în min. 44 și 59.

Vittoria Setubal — Hajduk Spilt
2— 0 (0—0). Au marcat Jose Ma
rla (min. 59) șl Joao Jacinto 
(mtn. 81).

Sparta Praga — Dundee United
3— J (1—1). Au înscris Brana 
(min. 21), Jurkanin (min. 72 șl 
89),i respectiv Trynor (min. 20).

Cupa europeană
a tirgurilor

T.S.K.A. SOFIA — PRIMA
TNFRÎNGERE PE TEREN

PROPRIU I

Cardiff City — F.C.Nantes 
5—1 (3—0). Au marcat Toshaek 
(2), Gibson, King, Philips, res
pectiv Gondet.

Goztepe Izmir — Gornik Za- 
brze 0—1 (0—1). A înscris Lu- 
banski.

F.C. Bruges — F.C. Zurich 
2—0 (2—0). Au marcat : Ran- 
senbrinck (min. 17) și Bestyns 
(min. 37).

TELEX
La Praga s-a desfășurat metilul 
feminin de handbal dintre selec
ționatele Cehoslovaciei și R D. 
Germane. Au învins gazdele cu 
15-14 (9—6).

Intr-un concurs atletic desfășurat 
la Viena, Ilona Gusenbauer a 
sărit 1,83 m la înălțime, jar Eva 
Janko a aruncat 57,49 m la su
liță.

B

— F.I.L.A. depune eforturi e- 
vidente pentru ca sportul lupte
lor să devină cit mai spectaculos, 
mal captivant. Luptătorii care 
vor depune eforturi să obțină 
victoria la o diferență de mini
mum 7 puncte, vor primi 
o penalizare de o jumătate 
punct, iar dacă diferența va 
mai mare de 11 puncte, 
victoria va fl similară 
La rezultate de egalitate 
puncte tehnice, luptătorii 
primi 3 puncte

doar 
de 
fi 

atunci 
tușului, 

fără 
vor 

r___  _ r____ de penalizare.
Deci, după numai două decizii 
de acest fel, concurenții respec
tivi vor fi eliminați din compe
tiții... In sfîrșit, avertismentele 
se vor materializa. în cazul în 
care un luptător va fi descalifi
cat pentru pasivitate, primind 
trei avertismente, iar adversarul 
acestuia va primi și el unul sau 
două avertismente, acestea vor 
fi considerate puncte de pena
lizare. După cum se poate cons
tata, s-a declanșat o adevărată 
ofensivă împotriva luptei pasive.

de hochei |
tanți s-au găsit pe poziții 
oarecum egale a fost cel al 
pregătirii fizice. In această 
privință riposta hocheiștilor 
din Miercurea Ciuc a fost 
demnă de laudă. Strădaniile 
lor n-au putut găsi însă con
cretizarea finală deoarece a- 
părarea militarilor a fost la 
post, Varga et comp, dove- 
dindu-se și în această par
tidă la înălțime. Atunci însă 
cînd bucureștenii au acționat 
printr-un joc de pase, ei și-au 
pus în derută adversarii, sco- 
țîndu-i pur și simplu din ritm 
și au creat clipe grele pentru 
defensiva lor. Unele din nu
meroasele ocazii de gol au 
fost fructificate de Steaua, 
dar jucătorii ei au avut po
sibilitatea să fi înscris încă 
și mai multe goluri, ceea ce 
n-ar fi însemnat o exagerare 
a situației existente în rapor
tul de forțe de pe gheață.

★

Luînd în discuție arbitrajul 
neeorespunzător al lui FI. Gu- 
bernu și C. Sgîncă la partida 
I.P.G.G. — Agronomia, comi
sia de organizare a competi
ției i-a sancționat cu „aver
tisment*.

*

Programul meciurilor de as
tăzi îl găsiți la rubrica „unde 
mergem 7“

I
I
I
I

— A fost stabilit șl ca
lendarul competițiilor 
nulul viitor 1

— Pe tema confruntărilor
ternaționale de anul viitor 
discutat ore în șir. Fiind an 
olimpic, toate federațiile 
nale afiliate la F.I.L.A. 
să-și verifice sportivii. De aceea, 
au fost Inițiate numeroase În
treceri internaționale. Este sufi
cient, cred, să precizez că lup
tătorii români vor fi prezenți — 
In 1971 — la 30 de competiții in
ternaționale de seniori, tineret și 
Juniori ! Iată cîteva dintre cele 
mai importante : campionatele
mondiale ale seniorilor, Ia am
bele stiluri, care se vor desfă
șura la Sofia (27 august — 5 sep
tembrie), „mondialele" Juniorilor, 
tot la ambele stiluri, la Tokio 
<1—6 mai), concursul internațio
nal al României, ediția Jubiliară 
(a X-a), Ia Constanța (2—4 iulie) 
și Balcaniada de tineret Ia 
Skoplje (17—19 septembrie).

— în ceea ce privește 
campionatul Europei — ce 
s-a stabilit ?

— El va fi organizat în viitor 
o dată la 2 ani. Deci, prima edi
ție, în 1972, la Katowice (Polo
nia). De asemenea, s-a definiti
vat și lista arbitrilor internațio
nali pentru campionatele mon
diale din 1971 și J.O. din 1972. 
Printre aceștia sînt ș! patru ro
mâni : Valentin Bați, Ion Crîs- 
nic, Vascul Popovlci și Ion Bă- 
trîn. Totodată, la Dubrovnik, 
s-au comunicat rezultatele exa
menelor pentru ecusonul F.I.L.A. 
Șase arbitri români au reușit : 
Ion Cernea, Constantin Popescu, 
Vaslîe Toth (București) și Gheor
ghe Marton (Cluj) — categoria a 
II-a, Ladislau Band! și Ion Ba
bei (București) — categoria a 
ni-a.

I
I
I
I
I
I
I
I

a-
In- 
s-a 

pre- 
națio- 
doreso

Costin CHIRIAC

SOFIA, 22 (prin telefon). — 
Primul meci Ț.S.K.A. — Chel
sea, disputat în nocturnă la 
Sofia, s-a încheiat cu victoria 
meritată (1—0) a oaspeților, prin 
golul marcat în min. 43 de 
Baldwin. Succesul fotbaliștilor 
englezi este consecința jocului 
lor superior la toate capitolele, 
diferența valorică dintre cele 
două formații fiind evidentă în 
tot 
de
ră, 
pa 
țiuni simple, în mare viteză, 
schtmbînd mereu și surprin-

Proba de obstacole din concursul 
de călărie, desfășurat la Harris
burg (Pennsylvania), a 
sportivului vest-german . L. 
kel pe calul Sperber. El “ 
urmat de canadianca 
Simpson.

■

revenit 
Mer

ii tost 
Barbara

camplo- 
hoche'l,

cursul celor 90 de minute 
joc. Avînd o apărare sigu- 
în frunte cu Bonetti, echl- 
londoneză a desfășurat ac-

LARSEN LIDER
în runda a 14-a a turneului 

de șah de la Vinkovci Taima- 
pov (cu piesele albe) a suferit 
o nouă înfrîngere, pierzînd la 
iugoslavul Minici. Petrosian l-a 
învins pe Tomici, Bronstein pe 
Ozanici, iar Hort a cîștigat la 
Măriei. S-au încheiat remiză 
partidele Szabo — Parma și 
Quinteros — Ledi ci. Liderul 
clasamentului, Larsen, a între-

POLONIA-AUSTRIA
5-0 LA TENIS

Disputată timp de două 
zile la Varșovia, întîlnirea 
internațională de tenis pe te
ren acoperit dintre selecțio
natele Poloniei și Austriei s-a 
încheiat cu succesul net al gaz
delor, învingătoare cu scorul 
de 5—0. In ultimele două 
partide, Nowicki l-a învins 
cu 8—7, 6—4, 6—4 pe Po
korny, iar Gasiorek a dispus 
6—4, 6—7, 6—4 de Kary.

Derbiul etapei a 8-a a 
natului cehoslovac de 
Dukla Jlhlava — Tesla Pardubice 
s-a terminat la egalitate : 3—3
(1—1, 1—1, 1—1). Lidera clasamen
tului, Slovan Bratislava, a învins 
pe H.Z. Litvinov cu 4—0.

In campionatul unional de ho
chei pe gheată, Spartak MoșcO- 
va a surclasat ne Torpedo Gorki 
cu 11—3, Iar Hlmlk Voskresens.k 
a învins în deplasare pe Sibir 
Novosibirsk cu 3—2.

LA VINKOVCI
rupt cu Velimirovici. în 
sament conduce Larsen 
nemarca) cu 9,5 puncte ‘ 
partidă întreruptă, urmat 
Bronstein (URSS) și Hort (Ce
hoslovacia) — ambii cu cite 
9,5 puncte.

cla- 
(Da- 
și o 

t de

IN COMPETIȚIILE

CONTINENTALE

La Gdansk s-a disputat pri
mul meci dintre Spojnia și for
mația vest-germană Frisch 
Goppingen, contînd pentru pri
mul tur ai „C.C.E.“ la handbal 
masculin. Handbaliștiî polonezi 
au cîștigat cu scorul de 22—21 
(11-11).

La Budapesta, într-un meci 
contînd pentru turul II al 
S,C.C.E.“ la tenis de masă mas
culin, Spartakus a întrecut cu 
scorul de 5—1 formația Tirolie 
Viena.

Se rezultate-ultimele știri-
CTND VA AVEA LOC 

TN CUPELE
TRAGEREA LA SORȚI 

EUROPENE?
UN MARE TURNEU OPEN 

LA PARIS

Turul al doilea din cele 
trei cupe europene se va în
cheia cel mai tîrziu la 4 
noiembrie, cînd se vor dis-

MECIURILE
EUROPA — AMERICA

LA ATLETISM
Federația internațională de 

atletism urmează să aprobe pro
punerile făcute ca în anul vii
tor să se dispute o dublă în- 
tîlnlre dintre selecționatele A- 
mericii și Europei. Prima în
tâlnire ar urma să aibă loc pe 
teren acoperit la 19 și 20 mar
tie la Madison Square Garden 
din New York, iar cea de a 
doua la 20 și 21 august la Los 
Angeles.

pută cele mai multe partide.
Tragerea la sorți a turului 

al III-lea (optimile) din Cupa 
europeană a tîrgurilor va avea 
loc la 5 noiembrie la Londra, 
iar în celelalte două cupe la 
ÎS noiembrie la Paris (meciu
rile sferturilor da finală).

Masao Oba, 
campion mondial 

la categoria muscă

Intr-un meci contînd pentru 
campionatul mondial la cate
goria muscă, box ul japo
nez Masao Oba l-a învins 
aseară la (Tokio prin K.O.. în 
repriza a 13-a pe tailandezul 
Chartvanchai.

(

După cum anunță agenția de 
știri „France Presse”, în luna 
noiembrie se va desfășura la 
Paris un mare turneu interna
țional „open" de tenis, la care 
vor fi prezente cele mal valo
roase rachete ale hunii. Printre 
participanți se numără austra
lienii Rod Laver, Ken Rosewall, 
americanul Arthur Ashe, olan
dezul Tom Okker, spaniolul An
dres Gimeno, iugoslavul Nikola 
Pillcl, englezul Roger Taylor șt 
francezul Pierre Barthes. De 
asemenea, organizatorii așteaptă 
confirmarea participării din 
partea altor campioni de renu
me, ca Manuel Santana (Spa
nia), me Năstase (România), 
Stan Smith (SUA), Zeliko Fra- 
nulovici (Iugoslavia) și. Alek
sander Metreveli (URSS).
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