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258 DE CANDIDAȚI PENTRU 11 CENTURI NAȚIONALE»

ÎNCEP marele maraton pugilistic

FAC CATEGORIA ? la prînz, 
cu cîteva

. in sala complexului „23 August", cițiva participant la 
finale și-au verificat , cu cîteva ore mai devreme, greutatea cu care se vor prezenta azi 
în fața cintarului oficial. In imagine, G. Pometcu (Voința Buc.) este cîntărit cu exactitate de 
semigreul craiovean Sever Șchiopu, sub privirile atente ale

care un număr foarte mare 
de meciuri (între 12 și 24).

După o zi de pauză, nece
sară refacerii, joi 5 noiem
brie, într-o singură gală de

PROGRAMUL ZILEI
Orele 7—9, la «Centrul 

23 August', vizita medica
lă și cîntarul.

Orele 9—11, la «Centrul 
23 August', ședința tehni
că și tragerea la sorți cu 
alcătuirea programelor pe 
zile (ceea ce justifică, pen
tru azi, absența programu
lui primelor două reuniuni).

Ora 15, la sala Flo- 
reasca, prima gală cu 13 
meciuri eliminatorii la ca
tegoriile : muscă, pană și 
semigrea.

Ora 19, la sala Flo- 
reasca, deschiderea festi
vă și a doua reuniune, cu 
20 de meciuri eliminatorii 
la categoriile : semimuscă, 
cocoș și semimijlocie.

brașovenilor I. Simuleac și N. Toma.
Foto : Vasile BAGEAC

Atît de solicitată de mul
țimea sporturilor, sala Flo- 
reasca a fost rezervată pen
tru nu mai puțin de 9 zile 
exclusiv boxului. Incepînd 
de astăzi, sub bolta vestitei 
săli bucureștene se desfășoa
ră finala campionatului na
țional individual de box al 
seniorilor. Aceasta este cea 
de a 22-a ediție a campiona
telor republicane în discipli
na pugilistică.

Primele 4 zile (28—31 
tombrie) vor fi dedicate 
tîlnirilor din prima fază e- 
liminatorie, menită a aduce 
față în față nu mai puțin de 
258 de boxeri înscriși la ce
le 11 categorii (sportivi care 
au obținut dreptul de a par
ticipa la finale, cîștigînd în
trecerile zonale, sportivi ca
lificați direct datorită cate
goriei lor de clasificare șl

oc- 
în-

sportivi Invitați de federa
ție).

Următoarele două zile (1— 
2 noiembrie) sînt consacrate 
sferturilor de finală, în așa 
fel încît la 3 noiembrie, în
tr-o singură zi, în cursul se
mifinalelor, să poată fi cu
noscute perechile de finaliști. 
Pînă în această fază, vor fi 
zilnic două gale (prima în- 
cepînd 
la ora

seară (începerea la ora 
vor avea loc finalele 
remonia de închidere, 
tribuirea centurilor și 
fee lor.

La această ultimă

șl 
cu 
a

19) 
ce- 

dis- 
tro-

fază a

(Continuare tn pig. a J-a 
la rubrică)

la ora 15, a doua de
19), programînd fie

CITE O REPRIZA CU • ••

ACTUALII CAMPIONI
Actualii campioni sînt poate cei mal emoționați. Ei au 

dificila misiune de a-și apăra titlurile cucerite anul trecut. 
Doar doi dintre deținătorii centurilor sînt liniștiți dacă se 
poate spune astfel : Ciucă și Monea, învinși — după cum 
se știe — înainte de limită în recentul turneu internațional 
de la Berlin și care nu mai pot participa la actualul cam
pionat. Am înregistrat citeva declarații ale deținătorilor de 
centuri care, în aceste 
inaugural, se pregătesc

uitime ceasuri dinaintea 
pună mănușile.

Gheorghe
să-și

gongului

Aurel MIHAI (Farul 
stanța)

Con- PUȘCAȘ (Steaua)

Am venit 
București 
rît să-mi păstrez 
titlul. In 
normal n-are ci

ne să mă învingă. Vreau în
să să reeditez succesul de 
anul trecut, practicînd un box 
spectaculos.
Aurel DUMITRESCU (Stea
ua)

la 
hotă-

mod

nu-mi a-

Antonlu VASILE (Dinamo)
I

Turneul inter
național de la 
Belgrad, la care 
am participat zi
lele trecute, mi-a

folosit mult M-au stimulat 
și victoriile obținute acolo, 
așa că voi face tot posibilul 
să-mi mențin centura de 
campion și să-mi recîștig lo
cul în echipa națională

Victor SILBERMAN (Steaua)

Am mal spus-o 
și o repet: sin
gurul adversar 
care-mi poate pu
ne probleme este

Gabriel Pometcu.
Și aceasta, nu pentru că 

a cîștigat turneul de la Ber
lin, ci datorită stilului său 
eficace de luptă. Voi trece 
însă de el și sper să 
închei competiția cu centura 
de campion.
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Mulți
cordă șanse, dar 
eu voi dovedi că 
se înșeală. M-am 
pregătit cu mare

ambiție, tocmai datorită ne
încrederii unora. Dețin o for
mă excelentă și o voi do
vedi, chiar dacă printre ad 
versarii mei se vor număra 
boxeri de valoare, 
și Iliescu.

Calistrat CUTOV

ca Simion

(Dinamo)

Fără discuție, la 63.5 kg sînt 
pugiliști mai puternici, dar 
acest lucru nu mă sper’e, 
pentru că m-am și acomodat 
cu categoria. Sînt bine pre
gătit și voi cîștiga centura.

I
BOXUL LA EXAMEN

I
ncepînd de astăzi, timp de 9 zile, vom trăi sub 
zodia pumnilor încrucișați. Nouă zile cu desăvâr
șire pline de box, cu peste 250 de competitori la 
start, cu reuniuni în matineu și în serată, atît de 
încărcate la program încît organizatorii își fac 
de pe acum griji dacă nu cumva pauza prevăzu

tă de o oră dintre gale nu e prea scurtă.
Finalele campionatului național, în formula adoptată 

anul acesta, ne prilejuiesc o cu totul inedită, atotcuprin
zătoare, și poate utilă trecere în revistă a valorilor pu- 
gilistice românești, în dimensiuni astfel concentrate în
cît să ne dăm seama că altfel mai greu am realiza-o.

lată, cu adevărat, un examen de mari proporții pe 
care boxul îl dă în fața opiniei publice. După corecția 
primită la turneul de la Berlin — făcînd abstracție de 
motive și independent de exagerările de moment — o 
reexaminare a forțelor noastre era necesară. Ea de
vine cu atît mai folositoare cu cît nu mai departe de
cît în luna decembrie ne așteaptă dificila confruntare 
cu boxul polonez de la Varșovia.

Federația de specialitate ne oferă un veritabil festi
val al pugilismului autohton, cu un orar fără răgaz, 
uneori cu peste 40 da meciuri într-o zi, în intenția de 
a mima programele supra-aglomerate ale turneelor o- 
limpice sau campionatelor continentale. Dorința ds a-i 
obișnui pe boxerii noștri cu ritmurile ostenitoare de 
competiție este lăudabilă, dar puțin timpurie. Pentru 
fruntași — cei puțini și aleși — experiența cade prea 
devreme și o vor uita sau se vor dezobișnui de ea pî
nă în iunie 1971, la campionatele europene de la Ma
drid, fără a mai vorbi de Jocurile Olimpice din 1972. 
Iar pentru ceilalți — cei mulți, care se întorc acasă — 
experiența rămîne fără scop. Din marele istov al aces
tor zile ei vor culege doar amintiri.

Dar pentru competitori asemenea gînduri sînt prea 
depărtate. Pentru ei e vorba, în primul rînd, de cea 
mai importantă competiție națională, cea care distri
buie în final mîndrul titlu de campion al țării. Să fii 
fruntașul generației tale, al celor de-o seamă cu tine 
(la ani sau pe cîntar), — ce poate fi mai frumos ?

La 
l-am 
așa

la campionatele europene de la Ma-

debutul acesiui mare maraton pugilistic, pe care 
numit un examen, sâ urâm tuturor combatanților, 

cum se urează la orice încercare, succes I

Victor BANCIULESCU
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Incero reabili
tarea după eșe
cul înregistrat în 
turneul de la 
Berlin. Singurii
care cred că ar putea să-mi 
creeze dificultăți sînt3 Popa 
și Hodoșan.

Ion GYORFI (Dinamo)

Anul acesta nu 
voi mal evolua 
la categoria se- 
miușoară, unde 
am ieșit campion.

Nemaiputînd 
participa la C.E, 
de tineret, toate 
eforturile 
vor tint!

titlul de campion. îmi 
menține centura, dar trebuie 
să fiu foarte atent la colegul 
meu de club Covaci, precum 
și la metalurgistul Nicolae 
Tudor.
Alee NASTAC (Steaua)

mele 
acum 

voi

Știu că voi a- 
vea meciuri ex
trem de grele 
dacă voi încru
cișa mănușile cu 
Sțumpf sau Olteanu. Nu-1
uit nici pe brașoveanul Pe- 
trea. Cu toate acestea, eu 
voi fi campionul mijlociilor 1 
Ion ALEXE (Dinamo)

La 5 noiembrie 
voi coborî din 
ring cu centura 
de campion. 
Vreau astfel să

șterg — în parte — impre
sia nefavorabilă pe care am 
creat-o în acest an.

R. C.

Aripa modernă — creator și realizator in joc ! Iată-l pe Codreanu, extremul stingă al Rapi
dului. interceptând centrarea venită de la colegul său de post, de pe dreapta, Năsturescu, 

și înscriind, din săritură, cu o lovitură de cap.
Foto : THEO MACARSCHI

— Au mai rămas doar 
două săptămîni pînă la 
meciul cu Țara Galilor. 
Ce sentimente vă dă a- 
propierea acestui al doi
lea examen al reprezen
tativei române în campio
natul european ?

— Sincer să fiu. n-am a- 
titea emoții, cite griji...

— Martor, la Liverpool, 
la jocul cu Dinamo Bucu
rești, aflînd apoi și re
zultatele obținute de 
U.T.A. și Steaua în cele
lalte două competiții con
tinentale - 
a avut și, 
concluzii a tras antreno
rul echipei naționale, An
gelo Niculescu- ai cărei

■ numeroși jucători evolua
seră pe frontul tripartit 
Belgrad — Eindhoven — 
Liverpool ?

— Rezultatele și evoluțiile 
necorespunzătoare ale echi
pelor de club care ne repre
zintă în întrecerile europene 
mi-au sporit grijile. Ce greu 
este să alcătuiești o echipă 
națională cu valoare interna-

ce observații 
eventual, ce

țională atunci cind, din 16 
formații ale campionatului 
intern nu găsești una care 
să se prezinte la o valoare 
continentală! Aceste ultime 
rezultate confirmă, o dată în 
plus, teza DEOSEBIRII DE 
CRITERII, intre cele interne 
și cele internaționale existînd 
distanțe — 
și scorurile 
Una e să joci bine 
cu echipele noastre’ 
in străinătate, cu 
ale soccerului din 
fotbal avansat. Pe 
parte, cred că meciurile de 
miercurea trecută au produs 
și țin șoc moral băieților de 
la U.T.A., Steaua și Dinamo, 
efectele lor trebuind să fie 
in orice caz eliminate înain
tea partidelor

după cum arat ă
— apreciabile.

„acasă", 
și alta 
fruntașe 
țări cu 
de altă

retur.
In șansele de 

ale vreuneia 
trei competi- 

■ de mai sus ?
antrenor, mi-e greu 
un răspuns pozitiv, 
fotbal este posibil a- 

orice.
i-aș

„OLIMPIADA SATELOR" - FAZA JUDEȚEANĂ

APLAUZE PENTRU I AUREAȚI
duminică, în 
manifestărilor 
„OLIMPIADA

Am asistat 
ultima zi a 
prilejuite de 
SATELOR", faza pe județul 
Argeș, la întreceri deosebit 
de spectaculoase. Pe stadio
nul „1 Mai" din Pitești au 
continuat întîlnirile de fot
bal. Finala, care a opus e- 
chipele comunelor Aninoasa 
și Călinești, a revenit pri
mei formații cu scorul de 
1—0.

Celelalte jocuri s-au dispu
tat pe baza sportivă 
șui". “ 
lului 
prof.
pus 
fete 
loc. 
mai 
samblul general al competi
ției — au avut-o sportivii din 
comuna Albești. Ei s-au în
tors acasă cu o „recoltă" 
bogată de trofee: 3 medalii 
la atletism, una la ciclism. 
5 la trîntă, una la handbal 
băieți și alta la volei băieți. 
Cel care i-a pregătit pe &• 
cești pasionați ai sportului. 
prof. Adrian Stere, merită 
toate felicitările.

Așadar, prima ediție a „O- 
LIMPIADEI SATELOR" 
încheiat. A fost un succes in
contestabil, o dovadă că 
sursele sportului 
inepuizabile.
Iată rezultatele: 

TLETISM — 100

„Arge- 
Reprezentanții handba- 
din Recea, antrenați de 
Marin Olaru, s-au im- 

net, cîștigînd. atît la 
cît și la băieți, primul 
Dar comportarea cea» 
bună — privită în an-

sătesc

s-a

re- 
sînt

A-FETE: 
m plat: 1. 

Mariana Preda (comuna Al
bota) — campioană județea
nă, 2. Elena Pîrvu (Stîlpeni), 
3. Filoftela Boroga (Rucăr), 
800 m: 1. E. Pavel (Dom
nești) — c.j., 2. L. Păunesscu 
(Stîlpeni), 3. E. Badea (Ve
dea), greutate: 1. E. Piele

— c.j., 2. E. Bucu
ri. Bălan (Rucăr), 

1. E. Bu cures cu 
F. Cojocaru (Dom- 

E. Ionescu (Albești), 
1. Echipa corn.

(Poenari) 
rescu, 3. 
lungime: 
- c.j., 2. 
nesti), 3.
HANDBAL:
Recea — camp, jud.; VOLEI 
1. Echipa com. Domnești 
c. j. ' ‘

BĂIEȚI : ATLETISM :
100 m: I. Mareș (Stîlpeni)— 
camp, jud., 
(Rucăr), 3. N. 
bești); greutate 
(Albești), 2. 
(Domnești), 3.
(Poenari), 800 m 1. N. Surcel 
(Albota) — c.j., 2. L. 
mănescu (Oarjea), 3. F. 
tre (Vedea), C1CLISM_: 
Lucian
TRlNTĂ :
(Albești), 61 kg. N._ Oprea 
(Recea), 68 
(Domnești), 
(Domnești);
pescu; +34 
cu (Recea), 
județeni. HANDBAL: 
chipa corn. Recea — 
jud.; VOLEI : 
Albești — c.j.

2. M. Cotîleț 
Preda (Al-

1. I. Petrescu 
I.
I. Voiculescu

— Credeți
calificare 
dintre cele 
toare

— Ca 
să dau 
Dar, în 
proape < 
echipe, 
un plus de 
Nu pot uita 
meci Rapid — Ujpest, de pe

vremuri. 3—0 la Budapesta, 
pentru fotbaliștii maghiari,- 
4—0 la București, în meci 
retur, pentru Rapid. Și ce 
meci 1

— Revenind la meciul cu 
Țara Galilor- în afara... 
întăririi moralului jucăto
rilor, ce alte probleme 
mai aveți de rezolvat ?

— Abordăm partida de pe 
poziții asemănătoare cu cele 
existente înaintea meciului cu 
Portugalia, de anul trecut, 
de la București. Amintiți-vă 
rezultatele cu Legia Varșo
via, Vittoria Setubal și Glas
gow Rangers. Așa că există, 
evident, o problemă de mo
ral. Mai trebuie, de aseme
nea. să ne consolidăm „verti
cala" dreaptă a echipei — 
acum un an latura forte ~, 
fundașul dreapta și 
dreaptă fiind două 
care-mi produc az,i 
îngrijorare

— Și-acum am 
pun o întrebare 
Ecaterina Oproiu,
dă, ar considera-o o 
trebare-ghilotină",

extrema 
rosturi 
destuii

să 
pe
de

Dintre cele trei 
acorda' totuși, 
șansă U.T.A.-ei. 
celebrul dublu

vă 
care 
pil- 
„în- 
dar

Moriu» POPESCU

(Continuare tn pag. ■ 3 a)

Buceloiu

Nebelea (Recea);
55 kg. M. Ti ța

kg. Gh. Bicheru
76 kg. C. Balea

84 kg. M. Po- 
kg. Șt. Dumitres- 
— toți campioni

1. E- 
camp.

Echipa corn.

CLASAMENTUL GENE
RAL: 1. Albești pe Argeș 
29 p, 2. Recea 21 p. 3. Dom
nești 20 p.

Ion GAVRILESCU Decorul a fost feeric,

ssrt

dar traseul a 
participanților la ,„Cupa prof.

pus 
St.

probleme dificile 
Bozovici".

FOST PREZENTA LA STARTSI IARNA A»

in „Cupa prof. St. Bozovici" la orientare turistică
După mai mult de două 

zile de ninsoare. Păltinișul 
l-a primit pe participantii la 
concursul de orientare turis
tică „Cupa prof. Șt. Bozo
vici" într-o ținută autentic

LUNI NOAPTEA LA ATLANTA (S. U. A.)

Cassius Clay a reintrat cu un K. 0.!
Citiți în pagina a 4-a o amplă relatare a meciului 
Clay — Quarry.

0 SALĂ DE SPORT-DEPOZIT AL I.L.F.!?
ÎN ATENȚIA INSPECTORATULUI ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Treburile ne-au purtat, în
tr-o zi de toamnă, pe strada 
Braziliei. In dreptul imobi
lului cu nr. 13, un grup de 
copii stăteau 
vind pe una

— Ce este, 
plat, copii ?

— Uitați-vă, 
dumneavoastră: 
sport...

Am crezut cumva că este 
clădirea unei școli. Dar nu, la 
acest număr se află un imo
bil cu locuințe 
Am surprins pe 
lor o umbră de 
ce bine le-ar fi 
menea sală de 
ales acum, cînd toamna 
prea le dă ghies — mai ales 
cînd plouă — să stea pe- 
afară. Și-apoi primejdia slră- 
7.1 i 1

pri- 
ferestre.
s-a întîm-

ciorchine, 
din
ce

priviți si 
o sală de

particulare, 
fețele copii- 
amărăciune: 

prins o use
sport, mai 

nu

De la responsabilul comi
tetului de imobil am aflat 
cum stau lucrurile...

Sala de sport din str. Bra
ziliei nr. 13 a fost construită, 
o dată cu imobilul, în anul 
1931, de către un entuziast 
profesor de educație fizică, 
pe nume Ion Dobre. După a- 
ceea, sala avea să fie folo
sită — un timp — pentru 
lecții de balet. Apoi — nu se 
știe exact prin ce metamor
foză stranie — a ajuns un 
fel de... depozit I.L.F.l?

Avînd dimensiunea de 
14x8 (înălțime 5 m), săli 
este înzestrată cu instalație 
de încălzire, dispune de grup 
sanitar și de vestiare. Ea ar 
putea acoperi foarte bine 
nevoile unei școli generale 
din Derimetrul sectorului, 
pentru ore de gimnastică, 
scrimă, tenis de masă; în

pentru sporturi indi-general 
viduale.

Sugerăm Inspectoratului 
școlar al municipiului Bucu
rești să pornească pe urme
le constatării noastre, deter- 
minînd forurile de resort să 
redea sălii destinația pe care 
a avut-o. Fiindcă — oricum 
— ar fi mai utilă pregătirii 
elevilor în orele de educație 
fizică sau 
tive decît 
toaiei?

hivernală. Stratul de zăpadă 
atinsese duminică dimineață 
40 de cm, iar concurenții au 
fost, deseori, în situația 
cere „pîrtie", asemenea 
orilor.

în aceste împrejurări, 
tul a fost — firește — mai 
puțin populat decît se scon
ta și organizatorii, care își 
propuseseră să experimen
teze, în concursul dedicat 
memoriei fostului președinte 
al comisiei locale de turism- 
alpinism, o formulă de în
trecere „maraton", cu start 
în bloc (start „Motala") — in
trodusă de suedezi în 1969 — 
au trebuit să redimensioneze 
și să simplifice traseele. 
„Premiera pe țară a con
cursului de tip scandinav — 
ne-a precizat Dezideriu 
Heintz, unul din principalii 
animatori ai orientării tu
ristice din Sibiu — va avea 
loc la începutul verii vii
toare".

Chiar în condițiile simpli
ficării și ajustării traseelor,

de a 
schi-

StW-

„Cupa prof. Șt. Bozovici" a 
solicitat mult pregătirea fi
zică și atenția concurenților. 
O clipă 
xemplu, 
III pe 
Chiurlea, 
scape de urmărirea 
grup de competitori, a omis 
unul din posturile de con
trol. Tinerii brașoveni R. 
Warga și G. Lexen au do-

Text și foto : S. BONIFACIU

de neatenție, de e- 
1-a lipsit de locul 

bucureșteanul C. 
care, preocupat să 

unui

(Continuare în pag. a 2-a 
la rubrică)

de activități spor- 
depozitării de bu-

Nicoleta ALDEA
timo am 

Scolii 
situată în

aflat că 
sportive 

același

P.S. Intre 
direcțiunea 
nr. 1 
sector cu str. Braziliei — face
eforturi pentru a intra în 
posesia acestei săli. Ar fi o 
rezolvare excelentă.'

0 brigadă 
de arbitri austrieci 

va conduce partida 
Dinamo București — 

F. C. Liverpool
Meciul Dinamo București — 

F.C. Liverpool, din cadrul 
.Cupei europene a tîrguri- 
lor“, care se va disputa 
ziua de 4 noiembrie, va 
condus de o brigadă de ar
bitri austrieci, formată din : 
LINEMAYER — la centru, 
HORI,LIN și KOLLER — la 
linie.

in
fi

S 
I 
I 
§ s

Nimic nu mai merge, 
cind începi să-ți vinzi 
farmecele pe peliculă, 
cînd pui vată sub schi
uri, cind lauzi la coman
dă vacanțele de iarnă 
la Colorado sau Idaho, 
cind publicitezi în tur
nee internaționale îm
brăcămintea și încălță
mintea „apres-ski". Toa
te acestea i se întimplă 
lui Jean-Claude Killy.

Și parcă ieri culegea 
și monopoliza medaliile 
pe toate pistele albe ale 
lumii, din Cordilieri 
pînă în Garpați, „Ați 
mai concura ?“ — a
fost întrebat. „Nici glnd 
— a răspuns. Fini l 
Voilă !“. Gloria sportivă 
trece repede, rămîne 
cea comercială.

Mb) 5
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PROVINCIA ASALUAZA PRIMELE POZIȚII! Șl initiativePREOCUPĂRI
MARIA VICOL

întrecerile pentru „Cupa Ro
mâniei", faza pe municipiul 
București, s-au încheiat dumi
nică o dată cu stabilirea tră
gătorilor și trăgătoarelor din 
proba de floretă, care vor re
prezenta Capitala Ia finalele pe 
țară (7—8 noiembrie).

Floretiștii au avut ca princi
pal trăgător pe Ștefan Ardelea- 
nu. Reprezentantul Stelei s-a 
impus net în toate asalturile, 
pe care le-a și cîștigat. în ur
ma lui s-a situat Tudor Petruș

NEÎNVINSĂ ÎN „CUPA ROMÂNIEI"
(I.E.F.S.), care a totalizat 3 
victorii, Petru Habala (Univer
sitatea), Aurel Ștefan (I.E.F.S.) 
și Cristian Costescu (Universi
tatea), toți cu cite două vic
torii. Clasamentul reflectă fi
del situația de pe planșă.

La floretă femei, locul I l-a 
ocupat Maria Vicol (Progresul), 
care s-a comportat peste aș
teptări, într-o companie de 
scrimere foarte tinere, dar mai 
puțin realizate pe plan teh
nic. Poate cu excepția Adrianei

UN TEST UTIL PENTRU SPADASINI
Ia sfîrșitul acestei săptămîni, 

în sala Floreasca II din Capi
tală, scrimerii români — in 
speță spadasinii — vor fi pre- 
zenți la startul unei interesan
te întreceri 
meciul cu 
Ucrainene.

Programat 
examen sportiv de anvergură 
din acest an — Jocurile Bal
canice de la Sofia — acest 
meci reprezintă o binevenită 
verificare a posibilităților spa
dasinilor noștri, un test care 
îi va solicita în mod deosebit.

De comun acord cu oaspeții, 
federația noastră de speciali
tate a stabilit ca în prima zi, 
simbătă, să se desfășoare tur
neul individual, iar a doua zi, 
un turneu pe echipe. La acest 
ultim turneu România va ali
nia trei echipe, de seniori A 
și B și de tineret. în acest fel 
vor putea fi văzuți pe planșă 
numeroși tineri spadasini aflați 
la porțile consacrării.

După opiniile antrenorului 
coordonator al lotului de spa
dă, C. Stelian, ,,4“-ul probabil 
pentru echipa A va fi alcătuit 
din Al. Istrate, C. Duțu, I. 
Sepeșiu și A. Pongraț, Pentru 
celelalte formații candidează 
trăgătorii $t. Moldanschi, N. 
lorgu, I. Kiss, P. Szabo, D. Po-

internaționale — 
selecționata R.S.S.
înaintea ultimului

deanu. Ad. Cărămidă, M. Bă
nea, V. Ștefănescu etc. Echi
pele definitiva se vor forma 
însă sîmbătă, după turneul in
dividual.

DOUĂ REPLICI ALE ANTRENORULUI
VASILE CHELARU

— știm ca ați urmărit, recent, 
timp de cîteva zile activitatea 
secției de scrimă a clubului 
rul Constanța. Ce constatări 
făcut 2
_ Farul are un antrenor 

Mihai Echimenco — apreciat 
federația noastră — căci a i 
șit să ridice o serie de floretiste 
la nivelul exigențelor lotului de 
tineret. Mă refer printre altele 
la Alexandrov și surorile Halchin. 
Am constatat că el are o bună 
metodică de antrenament și ar 
Dutea forma trăgători de va
loare dacă nu ar fi handicapat, 
In munca sa. de orele nețsorjs- 
punzătOare la care I s-a 
gramat sala și de efectivul 
dus (cca. 15 sportivi) de 
dispuije.

— S-ar 
situație 1

— Da. 
bului ar 
tenție .șl

Fa- 
ati

t de 
reu-

pro- 
re- 

care

putea remedia această.

dacă conducerea clu- 
acorda mai multă a-
antrenorului șl sporti

vilor. Altfel, n-ar fl exclus să
înregistrăm, cu tot regretul, dis
pariția acestui centru. (S.B.)

VA CONCURA SELECȚIONATA JUDEȚULUI

TIMIȘ ÎN DIVIZIA A?
Sîmbătă și duminică s-a 

desfășurat la Hunedoara me
ciul atletic (baraj pentru di
vizia A) dintre selecționate
le județelor Argeș și Timiș. 
La sfîrșitul întrecerilor, sco
rul a fost favorabil reprezen
tativei județului Timiș, care 
a întrecut Argeșul cu 151— 
144 (b 101—85, f 50—59). De
oarece . delegatul județului 
Argeș a înaintat o contesta
ție (5 atleți timișoreni nu a- 
veau viza medicală a C.M.S.), 
nu se poate ști, pînă la ju
decarea ei, dacă județul Ti
miș va fi sau nu reprezen
tat în anul 1971 în prima di
vizie de atletism a țării.

Iată acum cîștigătorii pro
belor :

BĂIEȚI : 100 m — T. Sza
bo (T) 10,6; 400 tn — C. 
Stan (A) 50,0 ; înălțime — 
G. Guțulescu (T) 1,90 ; 1500 
m — C. Wagner (T) 4:19,1 ; 
suliță — D. Marian (T) 60,49; 
greutate — S. Marinescu (A) 
12,75 ; 110 mg — N. Petcu 
(T) 15,3 ; triplusalt — I. Po
pa (T) 13,80; 3 000 m obsta-

S. Goanță (A) 9:39,6; 
“ " ‘ ' (A)

L.
mg

— C. Grangure (T) 56,5 ; 
prăjină — M. Cioroagă (T) 
3,60 ; 200 m — C. Stan (A) 
21,8 ; disc — S. Marinescu 
(A) 38,32 ; 800 m — N. Ga
giu (A) 1:57,9; lungime — 
I. Vasiiescu (T) 6,56 ;5 000 m 
A. Laurențiu (T) 15:16,0 ;
4x100 m — Timiș 42,7 ;

FETE : 100 m — L. Pără- 
iescu (A) 13,1 ; lungime — 
G. Covaci (T) 5,11 ; 400 m — 
V. Secătureanu (A) 65,0 ;
disc — O. Cataramă (A) 
53,14 ; înălțime — G Covaci 
(T) 1,46; suliță — S. Moritz 
(T) 47,30 ; 800 m — V. Ne
goi (A) 2:24,8 ; 200 m — L. 
Pârăiescu (A) 27,5 ; 100 mg 
— D. Ungureanu (A) 17.1 ; 
greutate — O. Cataramă (A) 
13,00 ; 4x100 m — Timiș 52,5.

V. PRODEA
secretar tehnic al F.R.A.

cole —
ciocan — Gh. Dolofan 
43,00 ; 10 km marș —
Pescaru (A) 55:45,0; 400

ȘCOLARII ATLETI
DIN BRAȘOV AU EVOLUAT

ÎN POLONIA
Atleți și atlete de la Li

ceul nr. 2 Brașov au parti
cipat zilele trecute la un in
teresant concurs în orașul 
Poznan (Polonia), alături de 
atleți școlari din șase clu
buri poloneze.

Sportivii brașoveni au ob
ținut rezultate bune, îndeo
sebi la fete, unde au cîștigat 
majoritatea probelor.

Iată probele în care brașo
venii au ocupat primul loc: 
(F) 100 m. și 200 m — Ma
riana Stancu 12,9, respectiv 
26';6; 400 m — Adriana Stan
cu 60,5; 100 m g — Elena
Eftimie 16,2; greutate — Rita 
Coponi 11,90 m; disc — (Ma
ria Sava 33.10 m ; (B) 110 
■m g — C. Szasz 14,8 ; pră
jină — S. Bouleanu 3,83 m.

C. GRUIA-coresp. principal

PROFESORUL ACTIVEAZĂ 
ÎN SATUL NATAL

a Școala generală din 
comuna Vedea (jude
țul Ilfov); activează ca 
profesor de educație fi
zică un Inimos propa
gandist al sportului în

rîndurilg elevilor, Grigore Mira. 
După terminarea facultății, deși 
1 s-ăU făcut propuneri să predea 
la o școală <Untr-un oraș, profe
sorul Mira a preferat să rămînă 
in comuna natală, să-1 inițieze pe 
copiii de oteolo în tainele sportu
lui. De cîtiva ani, sportivii din 
Vedea sînt printre cel mal buni 
din județ, la toate competițiile 
școlare hamdbaliștii, voleibaliștii 
șl atleții. elevi al profesorului 
Grigore Mira, clasîndu-se. de obi
cei, pe primele locuri. Aceste re
zultate ei le obțin efectuîhd an
trenamente și în afara orelor de 
educație fizică. Mai tot timpul, 
curtea școlii din Vedea cunoaște 
animația unui adevărat stadion. 
Terenurile de handbal și volei, 
amenajate anul acesta de către 
elevi șub conducerea profesoru
lui lor, sînt adevărate ateliere de 
pregătire a performanțelor, firește 
la nivelul Sportului sătesc.

După cum spunea tov. Alexan
dru Pană, președintele Consiliu
lui municipal pentru educație fi
zică Și Sport Giurgiu, profesorul 
Mira e btne cunoscut și pe tere
nurile de sport din orașul dună
rean, deoarece sportivii din 
dea au cules șl aid multe 
lorii. (T. R.)

Ve- 
vic-

COMPETITIA
BUNICILOR...

an,Din 1963 încoace, în flecare 
are loe la Sibiu o originală com
petiție de popice, rezervată celor 
vîrstnici, care nu mal au dreptul 
să participe la competițiile ofi
ciale : „Cupa veteranilor?. Zilele 
trecute s-a desfășurat pe arena 
Electrica cea de-a opta ediție a 
acestei frumoase întreceri, la care 
au participat popicari de vîrste 
peste 55 ani. „■ upa veteranilor", 
ediția 1970, a fost poate cea mal 
disputată. După consumarea celor 
80 de lovituri mixte. 3 sportivi de 
vîrstă respectabilă se aflau 
egalitate de puncte : Richard 
del (6" ani), Anton Bîrsan 
ani) șl Anton Lascu (56 ani), 
cu eîte 283 de popice doborîte... 
Pentru departajare s-a luat în

la 
Ra
id 

toți

Moroșan, colegă de dub cu în- 
vingătoarea (de care a fost dis
tanțată doar Ia un punct). 
Bine s-a comportat ?i Manuela 
Chira (Universitatea) care cu 3 
victorii 6e menține în plutonul 
floretistelor fruntașe. Ultimele 
trei clasate, în ordine, Maria 
Salai (Universitatea). Mariana 
Ostafi (Viitorul) și Aniuta- A- 
lexandrov (Steaua) au obținut 
numai cite o victorie, dar s-au 
calificat și ele în finală.

Din competiție au lipsit două 
floretiste cu mari șanse de ca
lificare, Rodica Văduva (in e- 
xamene) și Luminița Popescu 
(bolnavă).

Pentru finala „Cupei Româ
niei" Bucureștiul va fi repre
zentat — în afara l'loretiștilor 
și floretistelor de mai sus — 
de Iuliu Falb. Mihai Țiu și 
Tănase Miireșan, care s-au ca
lificat direct. în aceeași situa
ție se află și floretistele Ileana 
Drîmbă. Olga Szabo. Ee.aterina 
Stahl și Suzana Ardeîeănu.

i

u

nostru campion 
al țării, Marian

șl 
v__ , Sla-

rel'uat ’antrenamentele 
acoperit de la „23 

' mi-
1

Multiplul 
recordman 
vie, și-a 
în bazinul 
Aușust“, prilej pentru un 
croințerviu cu înotătorul nr. 
al României.

— EștȚ mulțumit 
1970 ?

— Personal nu am de ce sa 
mă plîng și cred că nici antre
norul meu. Cele 4 medalii de 
aur de la Balcaniadă și locul 
din finala de 200 nv litter de la 
„europene” Sînt exact ceea ce 
mi-am propus pentru acest an. 
Am crezut că mă voi apropia 
de 54,0 la „sută*. Nu am reușitj 
în schimb, am realizat 1:58,5 
(al 8-lea record, ca valoare, în 
lume) pe distanța de 200 m, ci
fră la care nici nu am sperat.

— Te vei limita în continuare 
la probele de sprint ?

— Pentru 1971. mă interesează 
doar probele de 100 m, 200 ni 
craul și 200 m mixt. Cursa de 
400 m cere un antrenament spe
cial și... nil c bine să fujr după 
mai muliț iepuri. Fas;snacht sau 
Larsson își pot permite uri ase
menea lucru. Ei se pregătesc în 
niște condiții cu fotul speciale, 
în ceea ce mă privește, eU pierd 
aproape o oră pentru un drum 
de acasă Ia bazin. Cu alte cu
vinte, dacă vreau să fac două 
antrenamente zilnice trebuie să 
irosesc aproape patru ore. Gîu- 
diți-Vă cît aș putea realiza în 
acest timp pierdut...

— Apropo de proba de 200 m 
mixt, ce gîrtdUri aj în viitor ?

— într-adevăr, acum inii dau 
seama că am greșit anul acesta, 
neacordîndu-i importanța cuve
nită. Cu forma pe care am a- 
vut-o la Barcelona puteam rea
liza 2:15,0-—2:16,0. timp ce mi-ar 
fi oferit locul V sail VI în fi
nală. Timpul nu este pierdut.

— Cum îți explici decalajul de 
valoare dintre tine și ceilalți 
coechipieri din națională ?

— Foarte simplu : eu am avut 
un niimăț triplu de concursuri 
cu un stimulent permanent în 
față1. Ceilalți au avut. doar două- 
trei starturi maț importante în 
tot, anul și — firește, — nu s-au 
pregătit cu o conștiinciozitate a- 
semăriătoaTe. (a.v.j

de sezonul

S-au consumat șase etape din 
campionatul diviziei A la rug
by. Ne aflăm, așadar, la ju
mătatea drumului care duce 
la desemnarea campioanei de 
toamnă. In scurta perioadă de 
întrerupere, determinată de 
pregătirile și meciul eu Iialia 
din „Cupa Națiunilor*', eocotim 
utilă o succintă trecere în re
vistă a evoluției celor 12 for
mații competitoare.

Liderul, Steaua, își justifică 
pe deplin poziția. Atuuri — 
omogenitate și eficacitate deo
sebite. Victorii la scoruri deta
șate, chiar și în dificila parti
dă cu Grivița Roșie (12—8). Ră- 
mîne de văzut dacă va reuși să 
rezolve ecuația cu două necu
noscute (Știința Petroșani și 
Dinamo), situație în care Steaua 
va putea să-și păstreze poziția.

Geâ mâi în formă echipă din 
provincie este Știința Petroșani 
(2). Etape în șir. echipa stu
denților de la Institittul de mine 
din Valea Jiului s-a aflat, taeț.fe 
evident., în plasa fruntașelor, 
oferind — în cele d.i.n urmă — 
marea surpriză a campionatu
lui. victorie asupra lui ,,U“ la 
Timișoara. Ținînd seama că 
derbyul turului se va disputa 
la Petroșani (Știința — Steaua), 
există multe temeiuri să'-i ve
dem pe studenți chiar cam
pioni de toamnă.

Locul III pe care il ocupă 
Grivița Roșie nu trebuie să 
surprindă. Campioana țării a 
demarat neconvingător, pierzînd 
nescontat meciuri pe care le 
putea cîștlga, printr-un _ joc 
mai aproape de recomandările 
antrenorului Viorel Moraru. Și • 
dacă n-ar fi fost nervii !.. .

Excelent, locul IV pe 
șe situează Agronomia 
Tinără, fără nume cu 
r.anță, echipa prof. Al. 
șanu reușește să* se i . 
atenției nu numai cîiid joacă 
pâ teren ~
deplasate : 
un joc de 
Rulmentul, 
reușit să 
performanță, cu 
pot lăuda prea multe echipe.

Cu un lot destul de modest, 
dar omogen și tenace. Rul
mentul Bîrlad (5) s-a instalat, 
din nou, în prima jumătate a 
clasamentului. Echipei îi lip
sește însă o infuzie de cu
noștințe tehnice, lucru cate ar 
ajuta-o să-și consolideze ac
tuala poziție.

Handicapată1 de unele indis
ponibilități, princilapa fiind a- 
ceea a lut Nica, echipa care 
dă cei mai mulți jucători lotu
lui reprezentativ — Dinamo 
București — ocupă, în pre
zent. un loc cu mult sub po
sibilitățile ei reale — VI. Evi
dent, o poziție pasageră, care 
se va schimba — probabil — 
pînă la finele turului. . Depin
de, însă* de ce se va întim- 
pla la meciul cu „U** Timi
șoara, în deplasare, mai difi
cil, poate, decît cel cu Stea-

tivi. Rapid București (8) a 
reușit gă sa apropie parțial 
de cerințele primei divizii, 
liste evident că echipa bucu- 
reșteană are potența .mult mai 
mari. Rămine doar «ă și le 
etaleze.După vietoria-surpriză asu
pra lui Dlnamo, Politehnica 
Iași (9) a lăsat impress* că 
va acționa în continuare în
tr-o notă fortissimă. A fost, 
însă, o falsă impresie. Dacă 
toți jucătorii și-ar aminti de 
virtuțile lui Gicu Drobotă !...

Una din echipele cu o per
sonalitate marcantă, ” 
Constanța (10), 
cu. mult sub așteptări, 
trenorul 
bea de 
oboseai ă 
debutat 
un turneu peste hotare. Acum, 
poate, profitînd de actuala pe
rioadă de relaxare. Farul își 
va recăpăta strălucirea.

Două echipe cu o evoluție 
ștearsă — C.S.M. Sibiu (11) 
și Constructorul București (12) 
— încheie plutonul diviziei A. 
Ultima deține performanța în
registrării a 6 infrtngeri con
secutive ! Cine să poarte vina: 
larghețea antrenorului (ing. N. 
Ureche), sau lipsa de in
teres a jucătorilor pentru pre
gătire ?

Al. 
O
<?u 
în

Farul 
s-a prezentat 

An-
Carnabel ne vor- 

oarecare stare de 
care echipa sa a 
campionat, după

Tiberiu STAMA

la 
cu 
re-
vi
ta-

Cu Jocurile Balcanice de 
Istanbul (14—16 noiembrie), șl 
întâlnirea tradițională dintre 
prezentativele orașelor Cluj 
Chișinău (la începutul lunii 
ltoare) se încheie activitatea
ternațională de haltere din acest

Intr-o informare făcută de La- 
zâr Baroga, secretarul general al 
Federației române de haltere, au 
fost prezentate cîteva aspecte din 
activitatea șl preocupările forului 
de specialitate.

Astfel, unul dintre obiectivele 
de seamă care stau In atenția fe
derației — întinerirea lotului na
țional — se conturează tot mal 
evident. Pentru apropiatele în
treceri de la Istanbul, echipa 
noastră națională (cu o singură 
excepție : Ion Hortopan) va fl 
alcătuită din Juniori. Fără în
doială, această orientare este sa
lutară șl marchează un început 
de drum nou, care va conduce 
— sperăm — la afirmarea spor
tului cu haltere din țara noastră. 
Din lotul balcanic fao parte Ion 
Hortopan, M. Grigoraș, E. Covaci, 
V. Bădescu, A. Miuț, Tudor Pe- 
trișor, I. Palinkaș, V. Puiu, Șt. 
Math© și O. Pop.

★
In preocupările unor cluburi șl 

asociații din Capitală se află în
tinerirea cadrelor, punîndu-se ac
centul pe sporirea numărului de 
juniori șl pe înființarea secțiilor 
de culturim. Recent, pe lîngă 
secția de haltere a clubului Di
namo a luat ființă un centru de 
culturism, unde, sub îndrumarea 
antrenorului A. Cosma, se pre
gătesc 30 de băieți și 12 fete. Și 
în planul de activitate al clubu-

Iui Steaua figurează înființarea 
unei secții de culturism. Secre
tarul general al federațiM a re
marcat că în multe orașe din 
țară culturismul ia o amploare 
din ce în ce mal mare. La Con
stanța va lua ființă, pe lingă 
C.J.E.F.S., un centru de haltere 
si culturism, iar la Suceava, Ba
cău șl Piatra Neamț activitatea la 
culturism, deși încă la început 
de drum, cunoaște o dezvoltare 
din ce în ce mai notabilă.

Problema înființării de noi cen
tre și secții de culturism trebuie 
privită cu seriozitate în toate 
orașele din țară. La redacția noa
stră șl la federația de speciali
tate sosesc sute de scrisori, tri
mise de tineri care-șl manifestă 
dorința de a practica acest sport. 
Fără îndoială, cu dt culturismul 
va' lua amploare, cu atît va 
crește șl baza de masă a spor
tului cu haltere, oare îți va găsi 
practleanțl în rîndurlle sportivi
lor care practică culturismul.

★
La începutul lunii decembrie 

(1—3), la București va avea loc 
un curs de perfecționare pentru 
antrenorii de haltere șl culturism. 
Inițiativa organizării unui ase
menea curs este deosebit do bine 
venită, cu atît mal mult cu cît 
In domeniul culturismului antre
norii noștri de haltere trebuie 
să-șl îmbogățească mereu cu
noștințele. Ar fi utilă șl organi
zarea unor cursuri speciale pen
tru viitorii antrenori de cultu
rism. care vor conduce centrele 
ce sa vor înființa în țară.

Ion OCHSENFELD

CAMPIONATULUIMOMENTE DIN PRIMELE RUNDE

care
Cluj. 
rezO- 
Pălo- 

impună
propriu, ci și in 
la Bîrlăd a făcut 
la egal la egal cu 
iar la Constanța a 
întreacă pe Farul, 

care nu se

ua.. .
Revelația oompetiției. „U‘‘ 

Timișoara, a surprins, în eta
pa a Vl-a., prin eșecul suferit 
acasă în fața Științei Petro
șani. „XV”-le studenților ti- 
rn'ișOreni rămîne, însă, o echi
pă a surprizelor.

După o evoluție. de expfecta-

TUR DE
Duminică a avut loc ultima 

etapă în cadrul campionatului 
republican de handbal, divizia 
B (masculin și feminin). Iată 
amănunte ;

MASCULIN, SERIA I-A : 
Industria sîrmei Buzău — Ști
ința Bacău 16—15 (9—8), Ra
finăria Telea.jen — Medicina 
Tg. Mureș 15—13 (6—4), Tro- 
tușul Gh. Gheorghiu-Dej — 
Tractorul Brașov 25—11 (11— 
3), Chimia Făgăraș — Relon 
Săvinești 13—12 (4—7), A.S.A. 
Tg. Mureș — Agronomia Iași 
18—16 (7—12). Datorită unei 
greșeli de recepționare, rezulta
tul jocului din etapa a VIII-a 
dintre Știința Bacău și A.S.A. 
Tg. Mureș este 13—19 (7—6): 
SERIA A II-A: Tehnometal Ti
mișoara — Minaur Baia Mare 
8—12 (4—8), Gloria Arad — 
A.S.A. Sibiu 12—14 (6—8), In
dependența Sibiu — Universi
tatea Craiova 21—18 (12—6), 
Textila Cisnădie — C.S.M. Re
șița 15—23 (10—14), Metalul 
Copșa Mică — Timișul Lugoj 
18—16 (11—10).

FEMININ, SERIA I: 
INTA BUCUREȘTI —
MERȚUL CONSTANTA 20—7 
(8—5). Partida a început pe 
un frig care impunea handba-

Ds

considerație.. . . . vîrsta și astfel, tro
feul a revenit lui R. Radei, deca
nul de vîrstă al popicarilor si- 
bienl. De menționat că R. Radei 
a intrat definitiv in posesia tro
feului, deoarece a mal cucerit de 
două ori primul loc în „Cupa ve
teranilor", în 1963 șl 1969. Ii do
rim succes șl în edițiile viitoare 
ale acestei competiții.,

Hle lONESCU-coresp.

FOTBALUL, 
ÎN PREOCUPĂRILE 

UNIVERSITĂȚII POPULARE
Anul acesta, în programul Uni

versității populare din Ploiești 
figurează un nou curs, șl anume, 
fotbalul. Conducătorul și ’ ' '
acestui curs, cunoscutul 
ploieștean ing. Mircea 
ne-a relatat că tematica 
rilor ce vor fl ținute în 
universității este destul de bogată, 
ea ctiprlnzînd o serie de aspecte 
ale jocului cu balonul rotund, 
care vor Interesa pe auditori. 
Spicuim din program : „Istoria și 
evoluția fotbalului de-a ltiugul 
anilor în lume și în România", 
„Participarea reprezentativei Ro
mâniei la campionatele mondiale". 
„Portretele celor ' * ’ '
tori din lume", 
rulul în fotbal", 
Ploiești — de la 
în prezent" ș.a.

lectorul 
fctbalist
Dridea, 

prelege- 
cadrul

mai buni jucă- 
„ Rolul spectato- 
„Echipa Petrolul 
înființare și pînă

M. SIMA-coresP.

ORIZONT ÎN DIVIZIA B
listelor o circulație rapidă, un 
joc în viteză, așa că am asis
tat la o primă repriză echili
brată, gazdele păstrînd, totuși, 
un ușor avantaj. în repriza 
secundă, însă, Voința a atacat 
dezlănțuit, iar constănțencele 
fiind complet dezorientate nu 
au mai reușit să maț închege 
vreo acțiune de atac. Princi
palele realizatoare : Maria 
Popa (6} — Voința, respectiv 
M. Ivănel (2)- și S. Roman (2) 
— Comerțul. Â arbitrat bine 
Gh. Stănescu (Bacău), (Horia 
ALEXANDREȘCU). Universi
tatea Iași — Știința Bacău 
15—5 (3—2), Voința Rădăuți— 
Constructorul București 9—8 
(6—2), Progresul — Spartac 
Ploiești 15—12 (8—6), Rapid — 
Chimia Buzău 6—0 — nepre- 
zentare (!) ; SERIA A II-A : 
Jiul Petroșani — Universita
tea II Timișoara 8—8 (6—5), 
Universitatea Cluj — Derma- 
gant Tg. Mureș 13—8 (5—6), 
Voința Sighișoara — Chimia 
Făgăraș 9—8 (4—5), Chimia 
Victoria — Oltul Sf. Gheor- 
ghe 14—10 (9—4), Sparta Me
diaș — Constructorul Baia 
Mare 12—6 (6—2).

CLASAMENTE
MASCULIN 

SERIA I
1. Trpt-usul Gh.

Gheorghiu-DC] 9 7 0 2 144-108 14* - - - - -- - 7 - - — - J
7
6

2. A.S.A. Tg. M.
3. Raf. Telea-jen
4. Chimia Făg.
5. Relon 

Săviheștj
6. Tractorul Bv.
7. Agr. Iași
8. Ind. s. Buzău
9. Știința Băcău

10. Med. Tg. M.
SEMA

1. Indep. Sibiu
2. C.S.M. Reșița
3. Minăur B. M.
4. Timișul Lugoj
5. Univ. Craiova
6. Text. Cisnădie
7. Gloria Arad
8. Metalul Q. M.
9. A.S.A. Sibiu

10. Tehnometal
Timțșoâra

o o 
o
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SI FETELE DIN LUGOJ 
JOACĂ FOTBAL

Zilele trecute a avut loc în ora
șul nostru primul joc de fotbal 
între două echipe feminine. Pe 
terenul de handbal „Tirnîșul“ s-au 
întîlnit. într-un meci amical, ju
cătoarele de la Liceul agricol și 
Liceul nr. 1 din localitate. Cu 
toate stingăciile tehnice ale" tine
relor fotbaliste, meciul a fb^t' ur
mărit cu interes de cei aproape 
500 de spectatori. Victoria a reve
nit Liceului agricol cu scorul de 
2—1. Pentru acei care, poate, 
vreodată vor scrie o monografie 
sportivă a orașulirt Lu^dj, amin
tim că primele fotbaliste lugojene 
care au marcat golurile acestui 
meci au fost elevele Papp, io- 
nescu, de la Liceul agricol și Peri 
de la Liceul nr. 1.

C. OLARU-coresp.
TRADIȚIA LOR

Dacă vreodată treceți prin jude
țul Neamț, faceți un scurt popas 
în comuna Gherăești. Dar că.uțați 
să ajungeți duminică șl nu vă 
mirați dacă veți găsi casele pus
tii, căci veți avea ocazig să ve
deți pe cel aproximativ 5 GpQ de 
oameni, — toată suflarea satului — 
adunați într-un singur loc,: nu 
vă va fi greu să aflați că aici 
este terenul de oină al înfocaților 
amatori din localitate și că pe spa-. 
țiul de joc se dispută vreo în- 
tîlnire cu o echipă din satele ve
cine.

E lesne .de găsit explicația pen
tru care oină îi atrage atît de 
mult pe locuitorii de aici. Acest 
joc a devenit de multă vreme o 
tradiție, și nu se poate închipui 
duminică fără cîteva întâlniri în
tre cel2 pește 10 echipe exțșteqte 
în Gherăești. In aceste condiții, 
n-a fost greu de loc ca, din atîtia 
amatori, să s.e formeze o puter
nică reprezentativă a comunei — 
„Biruința", — care participă de 
mulți ani — sub conducerea au
toritară a căpitanului de echipă, 
Eugen Cocuț — la turneele finale 
pe țâră, cucerind o dată chiar 
titlul de campioană republicană. 
Fără exagerare, așadar, se poate 
susține că în comuna Gherăești 
funcționează o adevărată „școală" 
de oină, cu un puternic centru 
de antrenament pentru tinerii de 
orice vîrstă. Este asigurată, astfel, 
perpetuarea unei frumoase tra
diții, pe care am dori-o cît mai 
des întîlnită. R. TIMOFTE

Din punctul de vedere al ziaris
ticii sportive, urmărirea Șl re
darea pentru cititori a desfă
șurării unei competiții de șah 

" ' de 
con- 
altor 

completă 
Motivul

constituie, oricît ar părea 
surprinzător (șl oricît de 
trariăți ar fi specialiștii 
discipline) cea mal 
formă a reportajului, 
este foarte simplu : avind avan
tajul de a putea reda prin no
tația șahlstă desfășurarea ab
solut precisă a jocului în fle
care partidă, cronicarul își poate 
ilustra părerile cu realitatea con
cretă a faptelor, pe care citito
rul le poate urmări ca și cum 
ar ft fost in sala de joc (minus 
ambianța...). Dacă ar fi să facem 
o paralelă, atunci cronicarul de 
fotpal ar trebui să-șl însoțească 
comentariile cu un miciofUm 
complet al meciului. Din păcate, 
însă, ziarul-fllm nu s-a inven
tat încă...

Astfel, ștînd lucrurile, nu ne 
rămîne decît să profităm de a- 
cest avantaj pentru a urmări 
momentele cele mat interesante 
ale finalei campionatului repu
blican masculin, ce se desfă
șoară actualmente în aula Bi
bliotecii centrale universitare, cu 
participarea aproape completă 
a fruntașilor șahului nostru (in
clusiv aproape toți componenții 
echipei olimpice).

Primele runde. ca de obicei, 
au constituit o iază de tatonări. 
S-ău înregistrat destul âe multe 
remize (aproape 59%), majori- 
tatea dintre ele tnciieiate paș
nic imediat după faza de des- 
ch'dere (între mutările 10—29). 
Iată un exemplu caracteristic și 
edificator :

BENA — VAISMAN (Runda a 
2-a) : 1.C4 C5 â.Cf3 e6 3.d4 c:<H 
4,C:d4 a6 5,Nd3 Cf6 6.0—0 Cc6 
7.C1C6 b:c6 S.Cd? d6 ! 2 (45 !)
9.b3 Ne7 10.Nb2 e5 ll.CC» NeS 
12.Del 1 ? O—O 13.TUI Dc7 J4.De2!? 
g6 15. De3 ! (In sfîrșit, i^eea sal
vatoare !) 15,..C115 16.D116 DcS
17.De3 D« 18.Db6 Dc8. Remiză 
prin repetarea mutărilor...

RSjueînd această partidă, îți 
pui întrebarea dacă n-ar trebui 
adoptat și la șah avertisment»’ 
pentru ,,non-cpmbat“...

*Djn fericire, dezamăgirea spec, 
tatorilor ($f a noastră) în fața u- 
nor astfel de partide a fost com
pensată de jocul frumos, de un 
bun nivel tehnic, lâ car»

-4M

putut asista în alte întilnlri. După 
cum era de așteptat, atenția tu
turor a fost concentrată asupra 
■olimpicilor". Pină acum. din- 

numal Victor Ciocâlteatre ei 
pare a fl în forma sa cea mai 
bună : el a cîștigat primele trei 
partide cu destulă ușurință, a- 
rătînd idei de joc frumoase. Una 
di.ntre cele mai bune partide ale 
sale este cea cîștlgată în run
da a 2-a la Kertesz. Iată cum 
s-au desfășurat evenimentele :

Alb : V. Ciocâltea
Negru : A. Kertesz
l.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Nb5 d6 4.0—0 

Nd7 5.c3 Cf6 6.Tel a6 7.Nfi (Re
tragerea nebunului la a4 ar fi 
dus la o poziție similară varian
tei Cigorin din apărarea spa
niolă) 7...e5 8.113 Ne7 9.d4 Dc7 10. 
Ca3 b5 11.CC2 Ca5 12. Ng5 NcG 
13.Ce3 ! (Un foarte frumos sa
crificiu de pion, pe care negrul 
n-ar fi trebuit să-1 accepte) 13.,. 
N:e4 14.Cd2 c:d4 (Schimbul aces
ta este favorabil numai albului, 
deoarece deschide coloana ,,c*‘) 
15.c:cl4 Nb7 16.€f5 0—0 17.TC1 Dd7 
18.Nd3 ld.Nbl Te8 20.1)4 ! Cc6 21. 
N :f6 N:f6 22.Dg4 (Cu amenința
rea Ch6-b) 22...De6 23.d5 ! D:d5 
24.Ce4 De6 25. Ce:d6 Tab8 26.Ne4 
Cd8 27.C:e8 D:e8 28.Cd6 De7 29. 
C:b7 C:b7 30.Tc8-[- T:c8 31.D:c8+ 
Cd8 33zrai g6 33.a3 Rg7 și ne
grul a cedat.

Florin Gheorghiu a muncit 
mult în aceste prime runda, dar 
jocul nU-i merge. O remiză de 
mare luptă cu Pavlov în prima 
rundă (însoțită și de o criză de 
timp acută) ; un cîștig scăpat 
în runda a 2-a în partida cu 
Ungureanu, în care, după un 
joc strategic foarte bun. ajun
sese după mutarea a 40-a a 
negrului în poziția din diagramă.

ar fi putut fl concretizat ușor 
prin 4J.f5 ! șl dacă 41...e:f5, a- 
tuncl 42.cfl șl poziția negrului 
se prăbușește. In loc de aceas
ta. Gheorghiu a Jucat 41.113 2 și 
după 41...g5 42.f:g5 h:g5 43.g< hi 
44,C,e5 Nd8 45.Cg6 Nf6 ■ partida 
s-a întrerupt. Analiza a de
monstrat că avantajul albului 
nu este suficient pentru cîștig 
și remiza a fost consemnată la 
mutarea a 58-a.

In rundele 3 șl 4 Gheorghiu 
șl-a revenit șl a jucat mal bine, în 
special partida sa cu Tratatovicl 
a făcut o excelentă impresie ;

Alb : Gheorghiu

Negru : Tratatovid

a

l.d4 Cf6 2.C4 c5 S.Cf3 gG 4.Cc3 
Ng7 S.e4 d6 6,d5 0—o 7.Ne2 e6 
8.0—0 eidî I.c:d5 Ca6 (Conti
nuarea corectă e*ste Te8 sau a6> 
10.Nf4 Ch5 ll.Ng5 16 12.Nd2 15
(Slăbirea cîmpulul e6 se va do
vedi fatală) 13.e:f5 N:f5 14.CgS 
Cf6 15.N:a6 b:a6 lG.CeG N:e6 17. 
d:e6 Des 18.Tel Tes 19.DÎ3 TbS 
2O.Cd5 C:d5 21.D:d5 Db7 ? (Ne
grul stătea oricum râu. încerca
rea aceasta de eliberare pe cale 
tactică va fi respinsă) 22.D:d6 
Tbd8 23.DH D:b2 24.DH-1- RhS 
25.Tadl Df6 26.Ng5 ! (O încheiere 
frumoasă) 26,..D:g5 27.e7 și ne
grul a cedat. Un exemplu In
structiv pe tema forței pionului 
liber avansat.

Dintre debutanțll finalei o im
presie bună lasă pînă acum ti- 
nărul Ghindă (care a cîștigat o 
partidă interesantă la maes
trul Th. Ghlțescu) șl timișorea
nul Illjin, al cărui joc 
va provoca bătăi de cap

Pentru încheiere, lată 
tragl-comlc al partidei

natural 
multora, 
sfîrșitul 

dintre

Avantajul albului este clar

(Urmare din paq. 1)

9

105-138

o

150-142 
139-,147 
154-168 
124-155 
108-140 
100-124

campionatulul național 
box și-au trimis reprezentan
ții 36 de orașe, sau și mai 
precis 49 cluburi și asociații 
sportive. Categoria cea mai 
aglomerată este 
ușorilor (60 kg) 
didați, iar cea 
populată cea a 
kg) cu 16 pretendenți,

cea 
cu 

mai 
greilor

a semi-
28 can- 

puțin
(+81

Cele mai bune mijloace de 
transport vizînd sala Flo
reasca sînt: autobuzele 31, 
35, 76 și tramvaiul 5.

Prețul biletelor la gala de 
la ora 15 — 8 lei parterul, 
5 lei balconul, iar la gala 
de la ora 19 — 15 lei și 10 
lei. La semifinale și finale: 
25 lei parterul și 15 lei bal
conul.

Biletele se pot procura de 
la casele sălii Floreasca.

mutare a negrului fusese 1S...C117 
Tn loc să schinîbe acum la e7 
și să apere apoi pionul h4, Tra- 
tatovicl a jucat II).H ? și după 
19...C:g5 a trebuit să cedeze ime
diat, deoarece nu merge 2O.f:g5 
din cauza N :g5 și se pierde ca
litatea.

S. SAMARIAN

3
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FEMININ
SERIA

L Rapid 9 9 0 0 140- 64 182. Univ. Tași 9 7 1 1 123- 89 Lț
3. Prdgreăul 9 7 0 2 137- 96 .14
4. Voința Buc. 9 4 3 2 94.- 77 If
5. Chimia Buzău 9 4 0 5 71- 84 8
6. Constr. Buc. 9 2- 2 5 76- 97 G
7. Cotaerțul

Constanta 9 3 0 ff 66- 97 6
8. Voința Răd. 9 2 1 6 86-116- 5
9. Șt. Bacău 9 1 2' 6 57- 91 4

:o. Spanac PI. 9 1 1 7 85-128 3
SERIA A II-A

1. Univ. Cluj 9 9 0 0 133- 81 18
2. Voința Sig. 9 G 0 3 96- S3 12
3. XJefmâgant

T^. Mureș 9 G 0 3 79- 72 12
4. Univ. II Tim. 9 5 1 3 103- 91 11
5. Jiul Petroșani 9 4 1 4 96- 89 9
6. Sparta Mediaș 9 4 0 5 93- 98 8
7. Constructorul

Baia Mare 9 4 0 3 83- 91 8
8. Chimia. Viot. 9 2 0 7 88-109 4
9. Oltul Sf. Gh. 9 2 0 7 81-103 4

10. Chimia Făg. 9 2 0 7 72-103 4

• Vă mal smintiți de Ludovic 
Ambru.ș, adversarul ghinionist de 
lg cat, muscă al lui M. Dobrescu ? 
Taiehtătul boxer este în prezent 
a'ntrehor. „La cat. muscă merg 
cu V. Ivan — ne-a spus Ambriiș. 
Să știți însă că și elevul meu șt; 
Băiatu va avea de spus un cu- 
vînt".
• Maestrul emerit al sportului 

Gh. Fiat. antrenor la Steaua, ne-a 
pronosticat următorii campioni : 
A. Miliai, C. Gruieșcu. A. Dumi
trescu. P. Nedelrta. Gh. Pușcaș, 
C. Cuțov, V. Silberman, I. Gy'irrfi, 
Al. Năsta'c, P. Cîmpeanii și I. 
Alexe. interesant de arătat este 
faptul că. Flat nu-1 preferă pe 
p'urich'e’rul Corist,intinescu (semi
grea), ci pe Cimpeanu.

• Arbitrul Internațional C.
Cmriac, purtător ăl ecusonului 
A.I.B.A., ne-a declarat : „Este
bună inițiativa de a se analiza 
în 5 cffle petrecute în ring. Su
gerez oficialilor noștri să lase 
lupta liberă și In special cea de 
aproape, care contribuie la fur-

fl

DIN NOU PINZE
In sfîrșit, am avut încă un 

concurs de yachting în Capi
tală ! Al doilea din acest an, 
cu toate că ambarcații au exis
tat. iar Herfistrăul... bate la 
ușa hațigaretor. E drept, se 
preconizează o întrecere și- pen
tru duminică, totuși — să re
cunoaștem — din primăvară și 
pînă acum au fost prea puține 
regate.

_ Așadar, ultimul concurs des
fășurat s-a numit campionatul 
individual al municipiului Bucu- 
î'eșfi. Pe un vînt de forța 1, 
participanții ’ ‘ '
cere fiu luat 
dumftiici âe 
favorabil) la 
și SNIPE, 
cinci Și cei 
liști (seniori 
declarați învingători. La clasa 
Finn, bunăoară, a cîștigat ex
perimentatul Nitoolae Opreanu 
(C.N.U.), iar In cadrul acele
iași clase la juniori, talenta
tul Adrian Arendt (Electrica 
București). De reținut că tî- 
nărul Arendt a venit pe locul 
2 la Finn și în proba rezervată 
seniorilor. Cu 20,4 p, echipajul 
Henegaru-Agachi a obținut — 
comod — victoria la Snipe, iar 
juniorii Carp — Dragu au fost 
declarați învingători în rega
tele rezervate juniorilor la cla
sa F.D.

Rezultate tehnice : CLASA 
FINN (seniori) : 1. Nicolae O- 
preanu (C.N.U.) 29,7 p, 2. A- 
drian Arendt (Electrica Buc.) 
30 p, 3. Emil Gre.sia.nu (C.N.U.) 
34,7 p ; JUNIORI : 1. Adrian 
Arendt (Electrica Buc.) 5,7 p, 
2. Dragoș Mărăcine (Electrica 
Buc.) 14,7 p. 3. Paul Volrath 
(C.N.U.) 34 p ; CLASA SNI-

PE HERĂSTRĂU

la această între- 
Startul (țtupă două 
amlnări :' ump ne- 
clasele FINN, F.D. 
O ră^ată, două... 
mai în formă; ve- 
și juniori) au fost

PE (seniori) : 1. N. Henegaru— 
S. Agachi (C.N.U.) 20.4 p. 2. 
B. Mărăcine—«t.. Oprea (Elec
trica Buc.). 31,7 p, 3. M. Nă
vodarii—I. Ancuța ®iectrica 
Buc.) 32,4 p : JUNIORI : 1.
B. Mărăcine—St. Oprea (Elec
trica' Buc.) 6 p. 2. I. Ionescu— 
V. Ivan (C.N.U.) 9 p, 3. Fl. 
Ștefănescu—V. Păunescu (CNU) 
33,1 p ; clasa F.D. — juniori :
I. M. Carp — St. Dragu (C.N.U.)
II, 7 p, 2. Ionescu—Nimigean 
(C.N.U.) 11,7 p, 3'. Emil Maxi- 
miuc—Paul Stoica (Electrica 
Buc.) 20,1 p.

nizarea unui bun spectacol. Mai 
mult decît atîta, făvdrlzînd lupta 
liberă, ne putem da seama care 
dintre combatanți, practioă un 
box complet, Ceea ce ne val per
mite să nu greșim la pronunțarea 
deciziilor".

• Studioul de televiziune a 
luat frumoasa inițiativă de a 
transmite o parte din ultimul 
„act" al finalelor spdrtului cu 
mănuși. Astfel, unele semifi
nale, programate la 3 noiem
brie, vor fi transmise între 
orele 16 șl 18, iar o parte a 
finalelor (5 noiembrie) vor 
fi prezentate în direct, între 
orele 20,25 și 21.25.

• „HercuTele ele buzunar", cum 
l-au denumit ziariștii francezi pe 
Mircea Dobrescu, așteaptă cu In
teres desfășurarea întrecerii la 
fosta' sa categorie : ..muscă'* ! 
„Cred ăă va ciștfga Grujescu. Are 
de partea sa viteza îri execuției. 
Pentru a intra în poseisia centu
rii, Gruiescu trebuie însă să dea 
dovadă de multă constanță'*.

a Antrenorul de la' Grivița Ro
șie, Constantin Cionoiu, ne spu
nea întrțo discuție : „Cele mai

2-3

nea într7o discuție : „Cele 
multe titluri vor fi cucerite 
dinamoviști, care au cîte z—o 
boxeri la fiecare, categorie. Spe
ră^ că vor apâre lă această edi
ție tineri bo'Xerl care să 6fer^ 
mult așteptatele surprize. Cuțov 
nu are contracandidat".

6 Marcu Spal>ov, unul dintre 
antrenorii' clubului Stea'ua, ne 
declara : „Un campionat foarte 
dificil. Prea mulți participanți. 
Cred că vorp fi martorii a nu- 
m£roas& surprize. Speram să fa
cem o figură mare. Steaua poate 
obține medalii ’ 
mitrescu, Gîjti, 
Silberman șau
• L^ această 

na.telor nu va

campion national la cat. mijlo
cie. Gh. Chlvăr, care' este încă 
suspendat de federație, deoarece 
nu s-a antrenat cu conștiinciozi
tate pentru meciul cu echipa 
Ghanel. Chivăr se antrenează 
acum intens și urmează să-și 
facă reintrarea după 1 Ianuarie.
• Pe fostul campion al „grei

lor", V. Marluțan, l-am întțlnit 
în sala Dinamo, unde se ocupă 
de pregătirea juniorilor clubului. 
Iată ce ne-a spus el : „Dacă nici 
la această ediție nu vom desco
peri cîteva elemente capabile să 
facă parte din „Schimbul de mîi- 
ne" al boxului, nu știu ce ne 
vom face în viitor. Nu dispunem 
de cadre de nădejde la multe 
categorii. Singurul care nu are 
probleme la cucerirea titlului este 
greul Aiexe, pe cart, în mod nor
mal, nit are cine să-l bată".

• Ar fi fost de dorit ca la 
această ediție, forul nostru să 
inițieze trei cupe memoriale: . _ . .. Care

celui 
„Cupa 

mai 
, „Cepa 
celui mai 

Cdnsfde- 
sufiejent 

idee

de aur prin Du- 
Gruiăstu, Drăgan, 
Popa".
ediția a carnpîo- 
partlclpa fostul

„Cupa Zamfir' Popazu“, 
ar fi putut fi atribuită 
mai blXri antrenor : 
Pufu Nicolae" — celui 
bun cocoș, și, în sfîrș'it. 
Milial GhftreseU" — 
roriîp'ctănt oficial, 
râm că mal est a 
timp pentru ca această 
să prindă viață.

• Cunoscutul antrenor de 
clubul Rabid, Milial Fulea, 
arăta că aceste campionate 
putea oferi meciuri c.-’..:::*; .... .
de bună valoare, dacă tinerii pu- 
gillștl ar fi îndrumați către un 
stil tehnic. . “ ’ ”
pletează M. Fulea — că antreno
rii noștri nu-1 învață abc-ul 
boxului pe acești, tineri, urmă
rind' doar obținerea de tezultate 
Imediate".

la 
ne 
ar 

echilibrate,

„Păcat Insă — co.m-

nu-J învață abc-iil

Paul OCHIALBI

(Urmare din vag. 1}

vedit nu numai o bună con
diție fizică, dar și o fericită 
inspirație tactică, ceea ce. 
Ie-a permis să termine pe 
primele locuri. Adăugată 
succesului de săptămînă 
trecută din „Cupa Voința", 
această nouă victorie îl re
comandă pe Wărga drept te
nul din cei mai dotați orien- 
tariști din noua gencație a 
Brașovului.

în proba feminină, clasa
mentul a stat sub semnul 
incertitudinii pînă la sosirea 
ultimelor două concurente, 
care su luat startul cu o oră 
în urma celorlalte. Decala
jul — fortuit — de timp s-a 
datorat faptului că ele au

urcat la Păltiniș chiar în di
mineața mțrecdrii (16 km cu 
autobuzul, iar apoi 16 km pe 
jos). Lăudabila lor ambiție de 
a porni totuși în cursă a fost 
răsplătită : s-au clasat ime
diat în urnța învingătoarei, 
lată, de altf-el, clasamentul 
probei feminine (9 concu 
rente — 8 300 metri — 170 
m dif. nivel — 7 posturi):
1. Luminița Mușat
120:46,00 ; 2. Aurora
(București) 123:04.00 ;
lena Catrina (Sibiu) 129:24

Seniori A (21 concurent! 
— 11 500 m — 300 m dif. 
nivel — 11 posturi): 1. Ro
land Warga (Brașov) 114:14;
2. Gerald Lexen (Brașov)
116:53; 3. Gh. Grădinaru
(Giurgiu) 127:32, --"t—- ■

(Iași) 
&ișu 

3. K

Seniori B (2 cbiicure-nți — 
8 300 m — 170 m dif. niv. 
— 7 posturi): 1. V. Măie- 
rean (Craiova) 111:08.

O notă bună organizatori
lor pentru traseul întocmit 
și buna desfășurare asigurată 
întrecerii.
ULTIMELE CONCURSURI ALE 

SEZONULUI
Sfîrșitul sezonului 

tiționșț Ia orientare 
tică se va consuma în 
junimile orașului 
unde sînt programate 
mele două mari 
„Cupa Rulmentul" 
iembrie,

compe- 
turis- 

împre- 
Brașov, 

ulti- 
întreceri: 
la 1 no- 

iar, o săptămînă 
mai tîrziu „Cupa Construc
ția", care se va bucura, 
nul acesta, de o participare 
mai largă.

a-
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DIVIZIONARELE B Optică deformată
DEBUTEAZĂ

S-AR PUTEA MODIFICA BILANȚUL?
IJupă scorul categoric cu 

care au cedat la Liverpool în 
repriza secundă. în fața unui 
adversar dezlănțuit, dinamo- 
viștii au inversat rolurile îh 
meciul cu Steaua, înscriind 
trei goluri spectaculoase, do
rind astfel să astupe găurile 
de la Liverpool printr-un elan 
manifest și tocmai de aceea 
avînd un rol moral reparato
riu.

Se ridică acum firesc, îna
intea derbiului cu U.T.A., o 
întrebare : unde a evoluat Di
namo la valoarea sa reală, pe 
stadionul Anfield sau pe „23 
August" ?

Ceea ce poate defini distanța 
dintre cele două evoluții — 
mult mai mare decît cea în 
timp — detașîndu-sa chiar de 
scorurile ce șe anulează reci
proc, credem a fi replica di
ferențiată a adversarilor. La 
Liverpool, organizarea jocului 
preconizată de antrenor a fost 
absolut corespunzătoare ad
versarului, a cărui tărie și 
puncte nevralgice erau cunos
cute. Dar, de aci și pînă la 
materializarea ei în teren a 
fost un drum lung, parcurs, 
de bine-de rău, doar în 6(1 
de minute. Căci, în ultima tre
ime a meciului, jucătorii dina- 
moviștl n-au mai avut busolă, 
iar zecile de sori ale exce
lentei instalații de nocturnă 
n-au putut compensa această 
lipsă.

Presingul și marcajul au 
dispărut complet în repriza 
secundă. în special Clieran și 
Deleanu s-au rezumat la in
tercepție, renunțînd la urmă
rirea adversarilor direcți care, 
lansați în viteză și posedînd 
gama driblingului și centrări
lor de cea mai pură esență in
sulară. i-au transformat pe 
cei doi fundași de margine în 
simpli asistenți- Pe aceste 
porți larg deschise intrau și 
fundașii adverși ce nu mai

Radu Nunweiller, cel care 
înscris in poarta Stelei un 
bucuria coechipierilor săi de 
cu F. C. Liverpool ?

de 1 noiembrie va 
nouă etapă a „Cupei 
în care vor debuta 
din campionatul di

lată programul aces-

Anfield n-a găsit ținta, 
Să fie.

a- 
cu 
A-
se 
de

erau jenați de Haidu, Lucescu 
și Doru Popescu. început pe 
margine, acest proces de ero
ziune s-a repercutat curînd în 
zona centrală. Dinu și Con- 
stantinescu, cei doi piloni ai 
defensivei dinamoviste care în 
prima repriză au dominat pro
priul careu, au cedat și ei da
torită • suprasolicitării. De ce

Planul de bătaie pentru Cardiff
(Urmară din pag. 1)

v peste care nu pot sări 
pentru că marea masă a 
iubitorilor de fotbal aș
teaptă răspunsul ca pîinea 
caldă: pe ce „11“ con
tați — în principiu — la 
Cardiff ?

— Am să vi dau un răs
puns precis și... cald. In po
fida criteriului formei — unii 
seleeționabili nu-s în pleni
tudinea mijloacelor, iar alți 
jucători neselecționați (cum 
ar fi, de pildă, Năsturescu) 
manifestă o bună dispoziție 
de joc — m-am oprit la ur
mătorul ,’11“, care are avan
tajul valorii și al omogeni
tății : Răducanu — Sătmă- 
î’eaiu, Lupescu, Dinu. Mo- 
eanu (Vigu), Dumitru, Nun
weiller, Lucescu (Neagu), 
DOBRIN (n.a. — .,Scrieți-l cu 
majuscule" — ne-a spus an
trenorul Niculescu; ne-am 
conformat), Dumitrache. Du
mitrescu.

— „ll“-le preconizatrl- 
dică, în primul rînd, pro
blema parantezelor...

— Iată explicațiile
CA.NU (jucător mai puter
nic) mi se pare mai potri
vit ca VIGU într-un meci in 
deplasare- stelistul fiind mai 
util într-un joc acasă, unde 
aportul său constructiv este 
mai mare. Intre LUCESCU și 
NEAGU vor decide ultimele 
zile. Depinde cum se va pre
zenta Lucescu. Pe Neagu îl 
știm și contăm pe el.

— în afara paranteze
lor ce le-ați făcut — vă 
mai propun o... pf.anteză 
— în discuție — la pos- 
stul fundașului dreapta, 
pe care toată lumea, in
clusiv dv, îl considerați 
„cu problemă", 
reanu a avut o 
cam gri...

— Este adevărat, 
încercat pe CODREA, 
place, dar el nu 
deocamdată nici la 
Ii acordăm în continuare cre
dit lui Sătmăreanu, în virtu
tea omogenității de care vor
beam mai înainte), iar dacă 
nu va corespunde, Vigu îi 
va lua locul.

— Cum apreciați titu-

MO-

Sătmă- 
toamnă

L-aș -fi 
care-mi 

joacă 
Rapid.

larizarea lui Fl. Dumi
trescu ?

— Un mare cîștig pentru 
națională. DUMITRESCU iși 
depășește adversarul — ar
gument esențial pentru mine 
— și acoperă în joc două- 
trei zone.

— Știu că înaintea» unui 
meci greu, antrenorilor nu 
le face o plăcere deose
bită soilicitarea unui pro
nostic, de, aceea am să vă 
întreb altceva: ce vă pro
puneți să realizeze și să 
obțină echipa noastră la 
Cardiff î

— Să nu pierdem ! Fără 
juca excesiv pe apărarea

(pentru că jucînd astfel, pînă 
la urmă tot pierzi).

— Jocul pregătitor 
azi, cu Sportul 
resc, îl priviți. 
doială, ca pe o 
teste. Vreți să 
țr<i, spre a putea fi ur
mărite de o mie de pe
rechi de ochi și nu numai 
de una singură ?

— Vom urmări întărirea 
omogenității echipei, în an
samblu și pe compartimente, 
ca și respectarea a trei o- 
bîective: 1) pregătirea jo
cului la mijlocul terenului 
pentru declanșarea acțiunilor 
ofensive ; 2) îmbinarea mar
cajului în zonă cu apărarea 
om la om; 3) aplicarea pre
singului. Ne interesează, de 
asemenea, simplificarea jo
cului în fazele de finalizare, 
cum ne interesează și evolu
ția lui Lucescu, „pierdut" de 
națională și pe care vrem 
să-l recîștigăm.

— Ce program are lo
tul pînă la meciul de la 
Cardiff ?

— La 5 noiembrie — reu
nirea componenților la Bucu
rești; deplasarea la Poiana 
Brașov — pentru recupera
re, iar la 7 noiembrie un joc 
cu Steagul roșu; 3 noiem
brie — întoarcerea la Bucu
rești ; 9 noiembrie — zbo
rul spre Cardiff; 10 noiem
brie — antrenament de a- 
comodare pe stadionul Ninian 
Park: 11 noiembrie în noc
turnă — meciul cu Țara Ga
lilor.

de 
muncito- 
fără în
suma de 
le enun-

a 
spectaculos. Să fie, oare, 
augur pentru meciul retur 

Foto : N. DRAGOȘ
ultima treime a meciului ? 

Pentru că fotbaliștii englezi au 
învins,. în primul rînd, prin 
pregătirea Iot fizică fără cu
sur, care Ie-a permis să ma
cine 60 de minute la moara 
timpului, cil ritm de metro
nom în atac, forțele neunifor
me ale CELOR 11 ADVER
SARI, pentru a reteza apoi în 
20 de minute replica ECHI
PEI. Așa cum opina și prof. 
Angelo Niculescu, în fața u- 
nui adversar puternic, capaci
tatea redusă de efort a reieșit 
pregnant și fără nici un echi
voc.

Spre deosebire de Bill Shan
kly', ziariștii Dave Horridge 
de Ia „Daily Mirror" și Chris 
James de la „Liverpool Echo" 
ne-au spus după încheierea 
partidei că jocul lui Dinu, Du
mitrache, Nunweiller, Con- 
stantinescu și Sălceanu a lăsat 
să se întrevadă clasa lor in
ternațională. Că aceștia nu 
și-au putut etala pe deplin 
valoarea pe Anfield, că evo
luția formației, în ansamblu, 
n-a avut o consistență convin-

gătoare, trebuie pusă, după 
părerea noastră, pe seama lip
sei de elasticitate a echipei. 
Adeseori deposedați de balon, 
jucătorii de la Liverpool rein- 
trau repede în posesia aces
tuia. pentru că trecerea dina- 
moviștilor din apărare în 
tac se făcea de predilecție 
mingi lungi, fără adresă, 
ceasta deficiență nu 
datorează însă numai liniei
fund, ci, așa cum sublinia și 
antrenorul A. Niculescu, și de- 
marcajului insuficient al ata- 
canților. în fazele de atac, 
plasamentul jucătorilor în te
ren nu se schimba, Dumitra- 
che rămînea același solitar în 
intenții și poziții, lîngă el 
neapărînd la timpul oportun, 
pentru sprijin, cei ce aveau 
această sarcină în primul 
rînd : Lucescu și Haidu, Mus- 
tățea și Nunweiller. De altfel, 
în ceea ce privește modul de 
a acționa în fazele de atac, 
s-a văzut o mare discrepanță 
între jucătorii noștri și adver
sarii ior, mai ales în condiți
ile primei reprize și imediat 
după pauză, cînd replica dina- 
moviștilor nu avea com
plexe de inferioritate. Dinu, 
care evolua decis în apărare, 
greșea pasele cu o consec
vență demnă de o cauză mai 
bună, ori de cîte ori ieșea în 
atac ; Mustățea fugea de ca
reul advers, iar Nunweiller 
șuta unde se nimerea. Pînă și 
atacanții de meserie, Lucescu 
și Haidu, inhibați de rolul lor 
defensiv, au evitat pur și sim
plu angajările directe spre bu
turile adverse, ultimul chiar 
speriindu-se de cele două mari 
ocazii pe care le-a avut în 
primele minute după reluare, 
la scorul de 0—0.

în asemenea condiții, se 
poate aspira la o revanșă ? 
Cu dificultate. Sîntem 
însă că altele vor fi 
țiile în meciul retur 
București decît au fost 
verpool. Chiar dacă Shanklv 
își va onora promisiunea că 
elevii săi vor juca ofensiv și 
în manșa a doua, sîntem con
vinși că dacă replica echipei 
Dinamo va avea o reală con
sistență și OMOGENITATE, va 
putea să determine pe adver
sar a ceda inițiativa- Aceasta 
presupune, insă, ca ideea de 
joc să găsească un corespon
dent fidel în teren timp de 90 
<le minute. Și atunci bilanțul 
lui Chris James din „Liver
pool Echo" — „numai Ajax 
Amsterdam și Petrolul Ploiești 
au reușit să înscrie trei goluri 
echipei lui Shankly" — s-ar 
putea modifica, adăugîndu-i-se 
încă o echipă românească...

Paul SLAVESCU

In ziua 
avea ioc o 
României", 
și echipele 
viziei B. 
tei etape :

Luceafărul Focșani — Meta
lul București. Petrolistul Bol
dești — Poiana Cîmpina. Auro
ra Urziceni — Ș.N. Oltenița, 
C.P. București — Flacăra Mo
roni, Victoria Moroni — Meta
lul Tirgoviște, Steagul roșu 
Plenița — Minerul Anina, Me
talul Bocșa — Politehnica Ti
mișoara, Unirea Tomnatic — 
U.M. Timișoara, Știința Petro
șani — Corvinul Hunedoara, 
Minerul Teliuc — Vagonul A- 
rad, Chimistul Baia Mare — 
Olimpia Satu Marc. Recolta 
Urziceni — Minerul Baia Mare, 
Unirea Dej — Olimpia Oradea, 
Textila Cisnădie — C.F.R. Arad, 
Chimia Suceava — Știința Ba
cău. Fulgerul Dorohoi — Ceah
lăul P. Neamț, Minerul Comă- 
nești — Oțelul Galați, Victoria 
Roman — C.F.R. Pașcani. Rul
mentul ‘ 
Galați, 
greșul Brăila, Marina Manga
lia — Portul Constanța, l.M.U. 
Medgidia — Sportul studențesc 
București, Petrolul Videle — 
Dunărea Giurgiu. Gloria Slati
na — 
Metalul 
Reșița, 
Gloria . .
— Crișul Oradea, Chimia Făgă
raș — Metalurgistul Cugir, Ol
tul Sf. Gheorghe — A.S. Ar
mata Tg. Mureș. Tractorul Bra
șov — C.S.M. Sibiu, Lacul Ursu 
Sovata — Gaz metan Mediaș, 
l.R.A. Cîmpina — 
șov.

Toate meciuri! e 
ora 11. Partidele

Bîriad — Politehnica
S.L’.T. Galați — Pro-

Eleeiropulere Craiova, 
Tr. Severin — C.S.M. 
Unirea Alba Iulia — 
Bistrița, C.I.L. Gherla

Metrom Bra-

• • •

siguri 
condi- 
de la 
la Li-

vor începe la 
echipelor din 

campionatele diviziei C 
dețene programate la 1 
brie se amină pentru 5 
bric, ora 14.30.

In cazul că după 90 
niite, scorul este egal, .jocul va 
fi prelungit cu două reprize a 
cite 15 minute. Dacă egalitatea 
se va menține și după prelun
giri, alunei echipa care a ju
cat în deplasare se va califica 
pentru etapa următoare.

Brigăzile de arbitri vor fi 
delegate de Colegiul central al 
arbitrilor.

și ju- 
noiem- 
noiem-

de ini-

Cu cîteva minute înaintea 
fluierului final, totul era în 
regulă pe stadionul din Brăi
la, unde echipa locală, Pro
gresul, se întrecea cu Oțelul 
Galați, în cadrul campiona
tului diviziei B, seria I. Deși 
scorul de 1—1 nu era de na
tură să mulțumească forma
ția gazdă, care contase, pro
babil, pe ambele puncte, 
totuși partida se desfășurase, 
în general, într-o notă de 
sportivitate, la realizarea că
reia contribuise și publicul, 
aplaudînd ambele echipe, ne- 
incitîndu-i pe fotbaliștii brăi- 
leni la un joc dur, de intimi
dare a adversarului. La rîn- 
dul ior, oaspeții își apăraseră 
șansele în mod corect și spe
rau să se întoarcă acasă cu 
acest rezultat de egalitate, 
pentru care luptaseră cu atîta 
ambiție. De altfel, nu mai 
erau decît puține minute pînă 
la sfîrșitul partidei...

Ce s-a întîmplat apoi ? Să 
vedem ce spune conducăto
rul meciului, Ion Gheorghiță, 
în raportul suplimentar pe 
care l-a înaintat Comisiei 
centrale de Competiții și dis
ciplină :

„La un atac al echipei Pro
gresul, purtat pe aripa dreap
tă a terenului, un jucător al 
formației brăilene a centrat 
în fața porții, la aproximativ 
13—14 metri, unde se afia un 
coechipier. Acesta a lovit min
gea cu capul în direcția 
porții. In timp ce mingea se 
îndrepta spre poartă, jucăto
rul Olteanu de la Oțelul a 
intervenit prin săritură în 
traiectoria mingii, lovind-o 
întîi cu fața, iar după aceea 
cu mina dreaptă, după care a 
degajat-o in afara careului de 
16 metri". Arbitrul — ați 
ghicit — a acordat lovitură 
de la 11 metri în favoarea 
echipei gazdă. Ce-a urmat, de 
asemenea, vă închipuiți : pro
teste din partea oaspeților, 
înconjurarea arbitrului, brus
carea lui și alte manifestări 
nesportive, evident condam
nabile. Tente acestea vor fi 
luate în discuție de către Co
misia de resort din F.R.F., 
care, neîndoios, va lua măsu
rile ce se impun.

Pornind de la cele întîm- 
plate la Brăila, ne vom opri 
asupra altei probleme I a lo
viturilor de la 11 metri, acor
date pentru henț în careu. 
Regulamentul este clar. Apli- 
cînd această sancțiune atît de 
gravă, arbitrul trebuie să fie 
sigur că a existat ELEMEN
TUL INTENȚIONAL. Or, în 
majoritatea cazurilor, atît la 
hențurile comise în mijlocul 
terenului, cît mai ales la cele 
din suprafața de pedeapsă, 
acest element LIPSEȘTE. Și 
totuși, spectatorii reclamă mai 
degrabă o lovitură de la II 
metri pentru henț, chiar in
voluntar, decît pentru fault, 
infracțiune ia care elementul 
intenționa] este prezent a- 
proape întotdeauna. La rîn- 
du] lor, arbitrii, deși cunosc 
regulamentul, au aceeași op
tică, trecînd de foarte multe 
ori cu vederea faulturile în 
careu, infracțiuni crase, dar 
lîotărînd soarta unui meci 
printr-un penalty acordat la 
un henț comis, în proporție 
de 90%, fără intenție.

N-arn fost la meciul de la 
Brăila și, deci, nu ne putem 
pronunța. Felul cum descrie, 
însă, arbitrul faza respectivă 
și specificarea pe care o face 
în raport — „Am fluierat. 
NESCIIIȚÎND NICI UN GEST 
ȘI NICI NU M-AM MIȘCAT 
DIN 
(N.n. 
tură 
tura 
cu cîteva 
fluierului final, a purtat 
deplin 
tară.

Poate că arbitrii ar trebui 
să se oprească puțin la aces
te rînduri, care, în fond, nu 
cer decît o aplicare, exactă a 
regulamentului de jjc. Ceea 
ce ar putea evita, de multe 
ori, drama echipei oaspe, în
vinsă în ultimele minute 
printr-o lovitură de la 11 me
tri, la o învălmășeală, cînd 
este aproape imposibil să a- 
preciezi dacă atingerea mingii 
cu mîna a fost un 
berat sau unul fără

LOCUL UNDE ERAM"
?!?!) — nu sînt de na
șă ne convingă că lovi- . 
de la 11 metri, acordată 

minute înaintea
pe 

pecetea regula men-

act deli- 
voie.

5 MINUTE CU DUMITRU 
„Aș vrea să joc din nou 
împreună cu Nichi Dumitriu

tul" m-a notat cu 9. In acest 
joc. precum și în cele care au 
urmat. Nichi Dumitriu m-a a- 
jutat mult, dirijindu-mă tot 
timpul in teren, spunindu-mi 
-înde, cînd și cum să pasez.

— Lui Nichi îi porț!. 
după cite văd, o stimă de
osebită.

— Pentru mine. Dumitriu II 
jost și .este cel mai

'l

Cum se vor juca, miercurea 
viitoare, meciurile D1NAMO-LI- 
VERPOOL și STEAUA—EIND
HOVEN din turul doi al „Cu
pei europene a tîrgurilor” și. 
respectiv, „Cupa cupelor" ? In 
cuplaj ? La... concurență ?

După toate probabilitățile, 
cele două partide se vor dis
puta in cuplaj, pe stadionul 
„23 August". Dar, s-a ivit o 
dificultate : care din aceste

două jocuri va fi meciul-vetle- 
fă. Steaua aduce ca argument 
faptul că „Cupa cupelor" este 
a doua în ierarhia competițiilor 
europene, după „C.C.E.", Dina
mo pretinde locul vedetă în 
program, 
de vizită"

Credem 
interesele 
ze cînd se va lua decizia.

prin prisma „cărții 
a lui F.C. Liverpool, 
că ar fi nimerit ca 
încasărilor să prime-

In dialogul nostru cu Du
mitru, un spațiu destul de mare 
a fost rezervat „capitolului Ni
chi Dumitriu". Căci Liță (n.n. 
— cum ii spun prietenii) ti 
prețuiește foarte mult pe fos
tul său coechipier, de care îl 
leagă o mulțime de amintiri 
dintre cele care nu se uită.

— Pentru început, te rog, 
povestește-mi cum ai ajuns 
în echipa mare a Rapidului 

■_ (n toam-na anului. 1967. an
trenorul nostru Valentin Stănes--"' 
cu a venit la cîteva partide ale 
echipei de juniori. Am dat — 
se vede treaba — bine in min
ge, din moment ce i-am plă
cut. In ziua de 15 decembrie, 
cum aș putea uita ziua a- 
ceasta, m-a chemat la sala Gtu
lești și mi-a spus textual: „ln- 
cepînd de azi. faci parte din 
lotul Rapidului. In primăvară, 
vei debuta în divizia

— Cum a fost
— Bun. La Pitești, 

etapă a returului, am

A..." 
debutul? 
in prima 

u. ____ _ - avut
ficila sarcină de a-l păzi strict 
pe Dobrin. A doua zi, „Spor-SUFLU NOU LA „ELECTROPUTERE"

Echipa de fotbal a construc
torilor de locomotive Diesel 
— am numit divizionara B 
Electroputere Craiova — con
stituie. într-un fel, un paradox 
pentru categoria respectivă 
din tara noastră. Este una din 
formațiile care, în campiona
tul trecut, a cîștigat cele mai 
multe puncte în deplasare, 
dar și dintre acelea care au 
pierdut cele mai multe puncte 
pe teren propriu.

Nici în acest sezon formația 
antrenorului Clement lordă- 
nescu nu se dezminte. După 
ce în primele trei etape a pier
dut 3 puncte pe teren propriu, 
în următoarele șase a cules 4 
în deplasare ! Apoi, a reușit un 
prețios „draw“ la Oradea cu 
Crișul, pentru ca în etapele 10 
și 11, acasă, să piardă iar cite

Opinii, opinii, opinii

CAMPIONATUL REPUBLICAN AL JUNIORILOR DUPĂ ȘAPTE ETAPE
i
I

a 
câtor

— Ce-ai simțit 
in care ai aflat 
îmbolnăvit 7

— Parcă mi-a înfipt cineva 
un cuțit in inimă. Îmbolnăvi
rea lui venea după plecarea 
lui lonescu la Alemannia, iar 
două luni mai tîrziu plecau de 
la Rapid și antrenorii Valen
tin Stăhescu si Victor Stăncu- 
lesen

— Sincer, crezi că Du
mitriu mai poate reveni la 
forma dinainte ?

— Sini absolut sigur. In ur
mă cu trei , luni, a venjt pe la 
noi.
gea 
apărătorii

După șapte etape, în cam
pionatul republican al juni
orilor și școlarilor — aflat la 
cea de a doua ediție în forma 
competițională actuală — sînt 
necesare, desigur, cîteva con
siderații-

Măsura de a mări numărul 
seriilor — de la 14 la 16 — 
și de a le revizui după crite
riul geografic, s-a dovedit ju
dicioasă, determinînd un inte
res și o participare superioare 
ceior de anul trecut. Un nu
măr tot mai mare de secții au 
început să acorde importanta 
cuvenită juniorilor și copiilor, 
formării lor ca oameni și ca 
fotbaliști.

Putem aminti, astfel, ca un 
fapt pozitiv, numărul mai scă
zut de abateri comise de jucă
tori. eliminările fiind întîlnite 
tot mai rar. De asemenea, pre
ocuparea pentru o prezentare 
mai aspectuoasă — element 
care ar trebui semnalat mai 
degrabă ca o obligație regu
lamentară — devine tot mai 
evidehtă.

CEEA CE NEMULȚUMEȘ
TE ÎNCĂ, ÎNTR-UN PRO
CENT DESTUL DE MARE. 
ESTE PROCESUL DE IN
STRUIRE, care se desfășoară

necorespunzător la multe e- 
chipe de juniori (Textila Bo
toșani, Știința Bacău, Carai- 
man Bușteni, C.I.L. Tg. Jiu, 
Chimistul Baia Mare, Chimia 
Victoria etc.). Deși nu se mai 
înregistrează — frecvent — 
scorurile astronomice de anul 
trecut, iar în multe serii lup
ta pentru cîștigarea primului 
loc se desfășoară acum între 
4—5 echipe, deși favoritele 
„hîrtiei" (Progresul Buc., Di
namo Bacău, Steaua Buc., Ra
pid Buc., Universitatea Craio
va, U. T. Arad) au deja în- 
frîngeri, ceea ce dovedește, 
credem, nu atît o scădere a 
valorii lor, cît o creștere a ce
lorlalte formații, totuși — în 
ansamblu — campionatul ma
nifestă o serie de carențe. Ast
fel, pregătirea unor echipe 
este lăsată încă la voia întîm- 
plării. multe neavînd încă an
trenor, afirmație la care ne 
conduce faptul că numeroase 
secții n-au transmis încă fede
rației, în pofida cererii aces
teia, numele antrenorului sau 
al instructorului care răspun
de de instruirea juniorilor. în 
seriile I, III, V, VII, numai 
cîte două secții de fotbal au 
comunicat nominal tehnicienii,

celelalte așteptînd probabil-., 
invitații speciale.

După cum am mai subli
niat și cu alte acazii, în sec
torul juniorilor nu se urmă
rește formarea cu orice preț 
de echipe, dar un campionat 
republican constituie un bun 
criteriu de verificare a mun
cii de instruire, a mijloacelor 
și metodelor folosite pentru a- 
tingerea obiectivului major de 
creștere a fotbaliștilor de inli
ne.

Există obiceiul, de cîțiva ani 
încoace, ca unii antrenori care 
lucrează cu copiii și juniorii, 
să prezinte ca talente de mare’ 
perspectivă o serie de jucători 
de 12—15 ani, iar cînd aceștia 
nu se realizează, să aducă în 
discuție o nouă generație... 
care vine. Acest lucru se în- 
tîmplă fie din cauza unei no
minalizări inițial greșite, fie 
din lipsa pregătirii metodice și 
a slabei preocupări pentru 
munca educativă, deficiențe de 
care dau dovadă. în ciuda e- 
fortului general, nenumărate 
echipe, mai ales în Moldova 
(Bacău, Botoșani, etc.).

Constantin ARDELEANU 
antrenor federal

f

i

un punct. Bine că există me
ciuri și în ... deplasare.

I-am găsit pe jucătorii de 
la Electroputere în preajma 
unui meci toarte greu, în de
plasare. L-am întrebat pe an
trenorul Clement Iordănescu : 

— Se pare că ați renun
țat la jucătorii mai vechi. 
Anul acesta, ați promovat 
opt jucători tineri, prove- 
niți, în marea lor majori
tate, din propria pepinieră. 
Nu vi se pare că e cam 
mult ?

— Cină media de vîrstă a 
echipei era de 29 de ani și 9 
luni, cred că nu aveam altă 
soluție. In returul campiona
tului trecut, au primit botezul 
focului COTOȘMAN, BON- 
DREA, PIȚURCĂ ?i BAR
BUT- Iu această toamnă încă 
patru tineri și-au cucerit un 
loc în echipă : BĂLOSU, ȚA- 
NĂ, BADICI și BALȘANU. 
Lot li s-au alăturat MATEES- 
CU (de la Metalul București) 
și SILVIU STANESCU (fos
tul divizionar A) care nu mai 
are nevoie de prezentare.

— Nu v-a fost frică de 
un fiasco ?

— Mie, personal, nu, alto
ra, poate că da. De altfel, 
dacă nu cîștigam 
de la Reșița, astăzi 
eram — probabil — 
la Electroputere... 
n-am renunțat la ideea mea 
și am mizat și acolo tot pe ti
neret. Am cîștigat prima „bă
tălie". Dar „războiul" e de 
durată. L-am planificat pentru 
încă doi ani. In această pe-

meciul 
nu mai 

antrenor
(Totuși,

rioadă, tinerii vor căpăta ex
periență, vor forma o adevă
rată familie și, în al treilea 
an, vom începe „marea bătă
lie" pentru un loc în prima 
divizie. Elevul din Țințăreni, 
M1HAILESCU, care face zil
nic naveta la Filiași (pentru 
a urma cursurile liceului) și 
la Craiova (pentru antrena
mente) este cel mai bun exem
plu pentru felul cum privesc 
sportul de performanță tinerii 
cărora le-am acordat încrede
rea.

Am continuat discuția cu 
noul președinte al clubului, 
prof. GEORGE -------------
Am aflat și alte greutăți că
rora trebuie să le facă față 
echipa de fotbal : nici un 
membru susținător, deși uzi
nele Electroputere au 10 000 
salariați 1 Terenul de joc de 
la stadionul Tineretului, unde 
Electroputere susține meciuri
le și pentru care plătește o 
chirie destul de mare, este de 
fapt... negazonat. Lipsește un 
teren de antrenament. Publi
cul este, încă, toarte puțin nu
meros (4—500 spectatori).

Planuri de viitor ? Multe. 
Terminarea construcției pro
priului stadion (s-au început 
lucrările la vestiare, iar în 
primăvară vor începe și cele 
ale tribunei), reorganizarea 
secției de fotbal și formarea 
unui club al suporterilor, care 
să sprijine echipa, intensifi
carea muncii cu copiii și ju
niorii.

la antrenament. Cu min- 
la picior s-a distrat cu 

noștri...
— Am intrat în criză 

de... timp, așa că îți pro
pun să accelerăm un pic 
ritmul. Care crezi că a 
fost cel mai bun meci fă
cut de tine pînă acum ?

— Cu Cehoslovacia, la C.M. 
din Mexic.

— Cine-ți est® 
bun prieten ?

— La Rapid — Dinu, la e- 
chipa națională — Radu Nun
weiller.

— Ce fotbaliști îți plac 
în mod deosebit ?

— Dinu (Dinamo), Dumitra
che, Radu Nunweiller, E. Dem- 
brovschi și Iordănescu.

— Cum vezi clasamentul 
grupei noastre preliminare 
în C.E. ?

— Două victorii cu... Ceho
slovacia, 3 puncte cu Fin
landa și 3 cu Țara Galilor. 
Deci, 10 puncte și locul I.

— Ai vreo dorință apar
te 7

Jack BERARIU

bun ju-

Dumitru VIȘAN

în ziua 
câ s-a

mai 
împreună 
Dacă la

vrea multe, 
joc din nou

Dumitriu II.
nu se poate, n-ar strica 

națională.

la C.M.

cel mal

POPESCU.

Dan VLAD

MICROSTATISTICA
• în etapa a opta s-au în

scris 31 de goluri — cu o 
medie de 3,87 goluri de meci.
• Pe lista golgeterilor. du

pă opt etape figurează 86 de 
jucători i 8 apărători (au mar
cat 10 goluri), 22 de mijlo
cași (32) și 56 de înaintași 
(116). La aceștia se adaugă și 
cei 5 jucători (Sandu. Moca- 
nu, Kiss, Vlad și Bîtlan) 
au reușit să înscrie în... 
pria poartă.

• în această etapă au
cornere i
gazdele,

consemnate 93 de 
de 66 ău beneficiat 
iar oaspeții de 27.

• Meciurile etapei 
urmărite de 67 000 
tatori (cu o medie 
de partidă).

• Media echipei 
opta a fost de 8.81

care 
pro-

fost

au fost 
de spec- 
de 11 500

etapei a

SÎMBĂTĂ:

Dinamo București — 
U. I. A. J

Tn urma acordului interve
nit între cele două cluburi, 
meciul Dinamo București — 
U.T.A., din etapa a IX-a a 
campionatului diviziei A, se 
va disputa sîmbătă, pe stadio
nul Dinamo cu începere de 
la ora 14,30 (în deschidere se 
vor întîlni echipele de tineret 
— rezerve).

Celelalte partide din etapa a 
IX-a a diviziei A se vor juca 
duminică, de La ora 14,30. O 
excepție i meciul Progresul 
București—Petrolul va începe 
la ora 12, pe stadionul Repu
blicii

ETAPEI A Vlll-a
care au 

etapei a 
de stele 
record de

• Cei 8 arbitri 
condus partidele 
opta au primit 37 
(care constituie un 
stele de ia începutul campio
natului). 5 arbitri au primit 
5 stele, iar 3 arbitri au pri
mit 4 stele.

• în această etapă, cele mai 
bune note le-a obținut Jiul 
— medie de 8,18. Iar cele 
mai slabe le-a obținut Sport 
club Bacău — 5,09.

• Situația în „Trofeul Pet-
schowschi* după opt etape 
este următoarea i 1. CLUJ 
9.12, 2. Petroșani 8,80. 3.
București 8,75, 4—5. Craiova 
și Bacău 8,66, 6. Ploiești 8,60, 
7. Constanța 
8,00, 
Iași 
testi

O veste bună pentru parti- 
cipanții la sistemele LOTO- 
PRONOSPORT. începînd cu 
concursul Pronoexpres de as
tăzi, toate tragerile obișnuite 
Pronoexpres (miercurea) și 
Loto (vinerea) se vor televiza 
în direct în jurul orei 19,15.

Televizarea tragerilor Fro- 
noexpres și Loto oferă posi
bilitatea telespectatorilor . să 
cunoască imediat numerele 
cîștigătoare, să ia parte la 
operațiunile tragerilor respec
tive, să trăiască emoțiile cre
ate de acestea. Nu uitați că: 
numai cine joacă poale să 
cîștige. Deci : cumpărați-vă 
din timp biletele de partici
pare la aceste două sisteme.

TRAGERILE PRONOEXPRES

Șl LOTO LA TELEVIZIUNE

Mai multe bilete, mai multe 
șanse de cîștig.

lor europeni", „Cupa cupelor", 
și „Cupa europeană a tîrgu- 
rilor".

In program figurează cele 
mai atractive partide din a- 
ceste competiții, din care nu 
lipsesc nici echipele noastre.

înregistrarea buletinelor la 
acest concurs a început și se 
va închide marți 3 noiembrie 
1970.

★
PRONOSPORT

PREMIILE CONCURSULUI
13 DIN 25 OCTOMBRIE 1970

NR.

La 4 noiembrie 1970, LOTO- 
PRONOSPORT organizează un 
nou concurs suplimentar Pro
nosport, concurs alcătuit din 
meciurile retur ale optimilor 
de finală în marile competi
ții europene ,,Cupa campioni-

CATEGOR1A
630 variante a

I (13 rezultate) :
II 6'8 lei.

A II-A (12
variante a

re-
838

ca rum ii ia a ni a in 
zultate) ; 938 variante u 156

re
lei.

8,40, 8. Arad 
9. Timișoara 7,75. 10—11. 
și Brașov 7,00, 12. Pi- 
6,75.
Pe baza notelor acordate 

în această etapă, clasamentul 
„constanța echipelor*, se pre
zintă astfel după opt etape i
I. POLITEHNICA IAȘI 649 p
(lanul 63), 2. Farul 627 p 
(Badea 62), 3. „U“ Cluj 625 
p (Solomon 60), 4. U.T.A. 610 
p (Pojoni 62), 5. Dinamo
București 610 p (Dinu 63). 6. 
Steagul roșu 608 p (Olteanu 
61), 7. Universitatea Craiova 
603 p (Deselnicu 61). 8. C.F.R. 
Cluj 603 p (Soo 60), 9. Pe
trolul 601 p (Gruber 59), 10. 
Rapid 601 p (Năsturescu 56),
II. Jiul 601 p (LIBARDI 64), 
12. Steaua 597 p (Ștefănescu 
61), 13. Sport club Bacău 
591 p (Ghiță 61), 14. F. G. 
Argeș 588 p (OLTEANU 64). 
15. Progresul 565 p (Măndoiu 
61), 16. C.F.R. Timișoara 558 
(Bojin 54).

Adrian VASILESCU



Fotbaliștii români susțin astăzi

doua întîlniri peste hotare

La Lodz: CONFRUNTARE INTRE
CADEȚII POLONIEI ȘI ROMÂNIEI

LODZ, 27 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

Am început să aștern 
hîrtie

pe 
rîndurile de față la 

aeroportul din Praga. M-am 
grăbit să fac acest lucru și 
să nu mai aștept sosirea la 
Lodz pentru că modificări 
fortuite ale programului au 
făcut ca delegația jucători
lor români să părăsească 
Praga mai tîrziu decît se 
prevăzuse. Ore de așteptare 
pentru că ceața se lăsase pe 
aeroportul din Varșovia. La 
restaurantul de tranzit îi văd 
la o masă pe Anca, Broșov- 
schi și Sătmăreanu II, la 
alta pe Dudu Georgescu, Bel-

deanu și Pană. Iau cîte un 
Pepsi, un pahar de citro. 
Timpul trece greu. Pe pa
noul electronic ora de deco
lare se schimbă mereu. De 
la 10,20 la 11, apoi la 12,10, 
mai tîrziu

Pentru 
a început 
La Praga, _ .
fost așteptată de secretarul 
general al Federației de 
fotbal a Cehoslovaciei, Iosef 
Starek, băieții au dormit 
bine. Dar azi (n.r. — marți) 
sînt vizibil marcați de obo
seala programului competi- 
țional. Alții n-au reușit să 
uite meciurile de duminică.

la 13.
jucători, călătoria 
să fie obositoare, 
unde delegația a

a-La Sofia: APARIȚIA NOIIECHIPE A BULGARIEICU „OLIMPICII NOȘTRI
SOFIA, 27 (prin telefon, de 

la corespondentul nostru). 
Miercuri (n.r. azi), cu începere 
de la ora 17, REPREZENTA
TIVA BULGARIEI va susține 
un nou meci de verificareîn 
vederea întîlnirii cu selecțio
nata Norvegiei (15 noiembrie, 
la Sofia) pentru „Cupa Euro
pei", avînd ca parteneră SE
LECȚIONATA OLIMPICA A 
ROMÂNIEI.

Partida suscită un viu inte
res în rîndul specialiștilor și 
iubitorilor jocului cu balonul 
rotund, întrucît ea este prima 
verificare serioasă a naționa
lei bulgare, remaniată după e- 
șecul din Mexic. Este adevă- 
cat că, recent, aceasta a mai 
susținut două meciuri (cu se
lecționata orașului Plovdiv 
2—1 și cu Vojvodina Novisad 
2—0) dar aceste confruntări 
nu au fost edificatoare pentru 
valoarea și forma noii repre
zentative, deoarece au lipsit 
mai mulți componenți de bază, 
titulari ai formației Ț.S.K.A., 
angrenată în competiția euro
peană „Gupa cupelor”. Intîl- 
nirea cu selecționata olimpică 
a României va fi folosită pen
tru alcătuirea, în linii mari, a 
echipei bulgare, definitivarea 
urmînd să aibă loc după re
petiția generală de la 8 noiem
brie care se va desfășura în 
compania formației Wismuth 
Aue din R. D. Germană.

In fața noului antrenor, fos
tul internațional Vasil Spasov 
și a secundului său, Hristo 
Mladenov, stau multiple pro
bleme de rezolvat. Lor le re
vine ca primă sarcină să re
facă moralul atît de zdrun
cinat al echipei după Q.M. din

Mexic. Iată numele celor 20 
de jucători din care va fi al
cătuită echipa pentru meciul 
de miercuri : portari — Ka- 
rrienski (Levski-Spartak), Fi- 
lipov (Ț.S.K.A.), Markov (Du- 
nav) ; fundași: — Zelicikov 
(Etăr), Zafirov (Ț.S.K.A.), Je- 
cev și Todorov (Levski-Spar
tak), Penev (Ț.S.K.A.) Alad- 
jov (Levski-Spartak) ; mijlo
cași — Denev (Ț.S.K.A.), Da
vidov (J.S.K. Slavia), Nikodi- 
mov (Ț.S.K.A.); înaintași — 
Veselinov (Levski - Spartak), 
Raikov (Botev), Bonev (Loko
motiv), Dermengiev (Trakia), 
Panov (Levski-Spartak), Ata
nasov (Ț.S.K.A.), Mitkov (Lev
ski-Spartak) Gheorghiev (Cer- 
nomoreț). Mai intră în vede
rile selecționerilor și Asparu- 
hov, dar prezența lui în echipă 
este puțin probabilă, întrticît 
în etapa de duminică a fost 
din nou accidentat.

★
Fotbaliștii români au sosit 

la Sofia marți dimineață, cu 
•trenul. înainte de prînz, ei au 
efectuat un ușor antrenament 
de acomodare pe stadionul Va
sil Levski. Miercuri diminea
ța ei vor face o plimbare prin 
împrejurimile Sofiei. Antre
norii V. Stănescu și V. Stăncu- 
lescu ne-au comunicat forma
ția pentru meciul de miercuri, 
lat-o : GORNEA — CHERAN, 
MANDOIU, POJONI, DE- 
LEANU, TANASE, GOJOGA- 
RU, NÂSTURESCU, DOM IDE, 
LUPULESCU. GROZEA. Re
zerve : Constantinescu, Pop, 
Tufan, Gyorfi.

întîmplarea face ca cei mai 
mulți dintre selecționabili să 
provină din echipele de club 
care în ultima etapă au pier
dut (Progresul, Steaua, Uni
versitatea Craiova, „U“ Cluj, 
Steagul roșu). Cel mai îngri
jorat era Dudu Georgescu, 
care făcea bilanțul puținelor 
puncte realizate pînă acum.

In sfîrșit, o veste plăcută. 
Pe tabela electronică se pro
duce o modificare. Plecăm la 
ora 12, în loc a'e 13, cum se 
anunțase anterior. După 45 
de minute, uriașul „ÎL 62“ 
(184 de locuri) aterizează pe 
pista aeroportului din capi
tala Poloniei. Imediat, jucă
torii fac „trarisbordarea" la 
autobuzul cu care mai par
curgem încă 180 de km,
jungînd la Lodz. Dar, în 
camerele lui Grand Hotel nu 
am stat decît 10 minute, pen
tru că, după 2 zile de dru
meție, antrenorul Gh. Ola a 
găsit de cuviință că e nece
sară o „mișcare" de 30 
minute de relaxare.

Antrenamentul a avut 
la lumina reflectoarelor 
stadionul L.K.S., unde se 
desfășura jocul.

Tn privința formației, 
trenorii Ola și Tătaru s-au 
fixat la următorul „11“ i 
ȘTEFAN — NICULESCU, 
SATMAREANU II, OLTEA- 
NU, BROȘOVSCHI, ANCA, 
ȘTEFANESCU, CANIARO, 
PANA. DORU POPESCU, 
FLOREA. Rezerve : Cavai, 
Ciugarin, Beldeanu și Dudu 
Georgescu.

Despre gazde, nu am reu
șit să aflăm prea multe lu
cruri, pentru că am 
prea tîrziu aici. Știm 
că fotbaliștii polonezi 
află găzduiți la Hotelul 
voy, la 100 de metri de 
ce găzduiește pe români.

Partida de mîine (n.r. azi) 
va începe la ora 17 (ora 18 
— ora Bucureștiului), se va 
desfășura fa lumina reflec
toarelor și va fi condusă de 
un arbitru cehoslovac, pro
babil Juras.

Cînd transmit aceste rîn- 
duri, la Lodz plouă mărunt 
și e frig, deși pe 
Praga, regretam că 
cat de acasă prea 
brăcați.
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Ludmila Turisceva (U.R.S.S.), campioana mondială, a avut o foarte bună evoluție 
și în finalele pe aparate

C. M. de gimnastică

LJUBLJANA, 27 (prin tele
fon, de la trimisul nostru spe
cial).

Campionatele mondiale, a- 
cest adevărat maraton al gim- 
naștilor și gimnastelor, care 
a reținut timp de cinci zile 
atenția lumii sportive inter
naționale, s-au încheiat astă 
seară tîrziu în sala Tivoli 
din capitala Sloveniei cu un 
spectacol în care arta și miș
carea, înalta măiestrie spor
tivă s-au reunit într-o armo
nie desăvîrșită. A fost real
mente un spectacol de neui
tat pentru norocoșii care au 
reușit să intre în posesia mult 
rîvnitului bilet de acces în 
tribunele elegantei săli.

Finalele pe aparate, pro
gramate marți, au constituit 
într-adevăr momentul cel mai 
emoționant al C.M., concursul, 
adevărat spectacol de gală, 
fiind de o aleasă ținută, gra
ție participării componenților 
celor mal bune echipe ale 
lumii.

La ora 16 au intrat în con
curs gimnastele : sportive so
vietice. cehoslovace, america
ne, japoneze, precum și din 
R. D. Germană. Prima probă, 
săriturile. ERIKA ZUCHOLD. 
cu un avantaj consistent față 
de adversarele ei, a sărit din 
nou excelent, cu zboruri înal
te și aterizări irezistibile, ob- 
ținind medalia de aur. La 
paralele, disputa dintre spor
tivele sovietice și cele din 
R. D. Germană a fost 
strînsă, Turisceva și 
pornind cu aceeași 
9,750. Evoluînd prima, 
a impresionat din nou prin 
precizie și siguranță, prin e- 
xercițiile ei extrem de bo
gate, prin elemente de mare 
dificultate. în acest fel, ma
rea învinsă de la Individual 
compus (cu singura notă de 
9.80 acordată la această pro
bă) a cîștigat medalia cea 
mai de preț. Deși excelentă, 
Turisceva nu a obținut decît 
9,70, asigurîndu-și medalia de 
argint. Zenaida Voronina — 

a

cîntat pur și simplu. Burda, 
al cărei exercițiu are cea mai 
bună compoziție dintre toate 
cele pe care le-am văzut aici, 
a căzut din păcate, pierzînd 
astfel șansa de a se număra 
printre medaliate.

cadrul loturilor

foarte
Janz 

notă :
Janz

„Miss Gimnastica 1970“ 
ocupat locul al treilea.

La bîrnă au apărut și pri
mele poticneli ale finaliste
lor, prima cădere din con
curs înregistrînd-o japoneza

i 
sări- 

19,450 —
2. Janz 

șl Burda 
19,300'; 5. Vaohovâ 19,275; 6. Hei
mann 19,075. Paralele : 1. JANZ 
19,550 — campioană mondială ;

2. Turisceva 19.450; 3. Voronina 
19,300 ; 4. Nemetova' șl Burda 
19,270; 6. Zuchold 19,200. Birnă : 
1. ZUCHOLD 19,200 — campioană 
mondială ; 2. Rloby 19.050 ; 3. Pe- 
trik șl Schmidt 18,900 ; 5. Heimann 
18,850; 6. Matsuhlsa 18,820. Sol î 
1. TURISCEVA 19,650 — campioa
nă mondială ; 2. Karasiova 19,525;
3. Voronina 19,375; 4. Janz 19,200, 
5. Matsuhlsa 19,075; 6. Burda 
18,225.

o comisie de ziariști a Comite
tului de organizare a C.M. a sta
bilit pe „miss gimnastica 1970". 
Ea este Zinaida Voronina — com
ponentă a echipei reprezentative 
a U.R.S.S.

La ora cînd are loc convorbirea 
telefonică, glmnaștll Analiști pe 
aparate îșl fac încălzirea. Despre 
Întrecerea lor vom avea ocazia 
să scriem în ziarul nostru de Joi.

REZULTATE TEHNICE : 
turl — 1. ZUCHOLD 
campioană mondială ; 
19,350 ; 3. Turisceva

j-n MACOVEI
f ■ ■ ■-------nrpzentatîvp soviptirp dp fotbal

Miuki Matsuhisa. Ca șl dumi
nică, Kathy Rioby, primită cu

Const
pi UjLUI 1 Lu LI s b OUiIbLIUb Uu IbLLJul aplauze de spectatori, a con-

Federația unională de fot
bal a hotărît ca în viitor se
lecționatele U.R.S.S. să fie al
cătuite avînd la bază echipa 
unui singur club. Această 
metodă experimentală este 
valabilă pentru echipa A. se
lecționata secundă, echipa o-

și de tineret (sub 23

PE RINGUL DIN ATLANTA

CASSIUS CLAY A REUȘIT COMEBACK ULI

limpică 
de ani).

Ca un prim pas s-a stabilit 
ca reprezentativa Uniunii So
vietice care întîlnește azi la 
Moscova în meci amical echi
pa Iugoslaviei să fie formată 
pe scheletul formației ȚSKA 
Moscova. Formația va fi pre
gătită de antrenorii Valentin 
Nikolaiev, succesorul lui Ka- 
cealin, și Paramonov.

Echipa olimpică va avea la 
bază scheletul echipei de club 
Dinamo Moscova, iar echipele 
„B“ și de tineret vor fi for
mate din jucători de la Spar
tak Moscova, Dinamo Kiev 
si Dinamo Tbilisi.

curat cu multă siguranță în
tr-un exercițiu foarte valoros 
din punct de vedere tehnic. 
Cu 9,70 ea se anunța drept 
una dintre pretendentele la 
medalia de aur. Dar Zuchold 
nu și-a desmințit înaita-i 
măiestrie pe care o posedă 
la acest aparat, obținînd și 
ea 9,70 și asigurîndu-și astfel 
a doua medalie de aur. Cea 
de argint a intrat în posesia 
gimnastei americane, eveni
mentul fiind notabil în isto
ria C.M. : pentru prima oară 
o gimnastă din S.U.A. cuce
rește o 
cere de

medalie într-o între- 
asemenea anvergură.

ca de obicei cel mai

AU FOST DESEMNAU 
Șl ULTIMII CAMPIONI 

MONDIALI DE TIR
La Phoenix-Arizona s-au 

încheiat ultimele probe ale 
campionatelor mondiale de 
tir. Iată și rezultatele : armă 
militară: 1. Foster (S.U.A.) 
566 p (record mondial egalat),
2. Aghișev (U.R.S.S.) 562 p, 3. 
Kornev (U.R.S.S.) 562 p, . . . 
10. PETRE ȘANDOR (RO
MANIA) 552 p, echipe: 1. 
U.R.S.S. 2223 p. 2. S.U.A. 
2223 p, 3. Polonia 2204 p.

Pistol calibru mare : 1. Car
pio (Mexic) 591 p, 2. Makinen 
(Finlanda) 589 p, 3. Nacovski 
(Cehoslovacia) 588 p, echipe; 
1. Cehoslovacia 2346 p, 2. 
S.U.A. 2339 p, 3. U.R.S.S 2329 
p. . . . 7. ROMANIA 2316 p.

Pistol sport femei; 1. A/ipa 
Stoliarova (U.R.SJS.) 581 p, 2. 
Barbara Sille (S.UA..) 578 p,
3. Karrin Fitzner (R.F. a Ger
maniei) 578 p.

TELEX
AU LUAT SF1RȘIT cam

pionatele Internaționale de 
tenis de masă ale Austriei. Tn 
proba de simplu masculin, 
titlul a revenit maghiarului 
Klampar, care I-a învins cu 
21—14, 21—18, 21—17 pe com
patriotul său Jonyer, La femi
nin, pe primul loc s-a cla
sat Svetlana Grinberg 
(U.RJS.S.) ! 21—17, 21—16,
21—23. 19—21, 21—18 cu vest- 
germana Hendriksen.■

IN TURNEUL INTERNA
ȚIONAL MASCULIN DE 
HANDBAL de la Kflln, echi
pa vest-germană Wellinghofen 
a învins cu 11—7 (7—3) se
lecționata Olandei, iar Parti
zan Bjelovar (Iugoslavia) a 
dispus cu 11—10 de Kfum 
Aarhus.■

PUGILISTUL ARGENTI
NIAN CARLOS MONZON, 
campionul Americii de Sud 
la cat. mijlocie, a plecat tn 
Italia, Monzon urmează să-1 
întîlnească la 7 noiembrie la 
Roma pe campionul lumii, 
italianul Nino Benvenuti. în 
joc fiind centura mondială. 
Monzon este neînvins în ca
rieră. El a susținut pînă în 
prezent 60 de întîlniri.■

NUMEROȘI SPECTATORI 
au urmărit la Varșovia întîl- 
nirea internațională de hochei 
pe gheață dintre reprezenta
tiva Poloniei și fortnația ce
hoslovacă Dukla Liberec. La 
capătul unui joc echilibra^ 
gazdele au terminat învingă-^ 
toare la limită cu scorul de 
3—2 (2—1, 0—0, 1—1).■

VIITOAREA EDIȚIE A 
„CUPEI AMERICII- LA YAII- 
TING va avea loc în anul 
1973. Deținătorul trofeului, 
echipajul Clubului de yahiing 
din New York, a anunțat că 
pînă în prezent a primit două 
cereri de „șalangeri“ : Yaht 
Club Hyres (Franța) și Royal 
Vancouver Club din Canada.

VEDETA SAPTAMINII

CRISTOS PAPANICOLAU

net, plnă la K. O.-ul tehnic din
NEW YORK, 27 (prin telex). 

— Așadar, după 43 de luni de 
inactivitate forțată, ex-campio- 
nul lumii la categoria 
celebrul boxer american de cu
loare Cassius Clay, numit și 
Mohamed Aii. a reintrat prin- 
tr-o victorie rapidă, surclasîn- 
du-1 pe ambițiosul și perseve
rentul Jerry Quarry, 
din ultimele luni a 
..RING MAGAZINE". 
Quarry—Clay, care a 
,.come-back“-ul fostului 
pion și începerea unei a doua 
cariere sportive a acestuia, s-a 
disputat pe ringul cochetului 
„Auditorium" din Atlanta (Geor
gia) în prezența a numai 5 000 
de spectatori.

Primul a urcat în ring Cas
sius Clay (96,840 kg). Apoi a 
fost prezentat Jerry Quarry 
(89,580 kg). După formalitățile 
de rigoare, arbitrul portorican 
Tony Perez a dictat începutul 
..ostilităților". Primul a atacat 
Quarry, care a încercat să-și 
impună lupta de aproape. Clay 
însă s-a deplasat rapid și a 
început să „danseze” în jurul 
adversarului, în stilul său ca
racteristic. Mai întotdeauna, 
Clay l-a stopat din acțiuni pe 
Quarry, plasînd la ficat mai 
bine de o duzină de directe de 
stingă. Chiar la sfîrșitul run
dului întîi, Quarry era serios 
marcat la față, avînd pomeții 
tumefiați.

în repriza a doua, aspectul 
întîlnirii a fost identic. Clay 
acumula avantaj vizibil față de 
un adversar adesea pus în di
ficultate. Acesta a rămas, to
tuși, în picioare, neputînd fi 
pus la podea.

în rundul trei, la o contră 
de dreapta pe care adversarul 
lui Clay nu a putut s-o evite, 
acesta s-a dezechilibrat și du
pă un „corp la corp", Quarry 
a ieșit cu o arcadă pleznită. 
Meciul a continuat și Clay pla
sează numeroase și grele lo
vituri pe care adversarul său 
le-a încasat cu un stoicism rar 
întîlnit. La sfîrșitul reprizei, 
cînd se afla în colțul său, DI
RECTORUL DE RING PEREZ 
A CERUT ABANDONUL LUI 
QUARRY. Acesta a început să 
vocifereze puternic : „Nu dom
nule arbitru ! Nu domnule Pe
rez" — clama boxerul. Au ve
nit însă medicii reuniunii care 
au hotărît oprirea meciului, de
oarece ARCADA LUI QUARRY 
ERA DESCHISA PE O LUN
GIME DE 7 CM Șl SINGERA 
ABUNDENT. Americanul de o- 
rigine irlandeză Jerry Quarry 
s-a resemnat și a acceptat de
cizia. A fost cea de a 5-a în-

grea,

vedeta 
revistei 
Meciul 
marcat 

cam-

Are 29 de ani, 1,82 
m și 74 kg.

Profesor de edu
cație fizică la A- 
tena, căsătorit.

Cele mai bune 
performanțe din ca
riera sa : locul II 
la C.E. din 1966, 
locul IV la J.O. 
din 1968, locul IV 
la C.E, din 1969, 
de 7 ori campion 
balcanic.

<":< *x-
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Solul,

mulț gustat de marele public 
dintre toate probele gimnas
ticii, a evidențiat de o ma- 
manieră impresionantă înalte
le calități ale școlii sovietice. 
Acompaniate de partituri mu
zicale care au subliniat ex
celent plasticitatea mișcări
lor, gimnastele Turisceva, Ka
rasiova și Voronina au în-

SUEDIA 
ZA C. M.

ORGANIZEA-
DE SCRIMĂ 

1973declară Clay

1973. El a recon-

Clay deschide arcada 
scos din luptă peste

27. —
fotbal 

trecute 
a fost

negre"
RIO DE JANEIRO 

Celebrul jucător de 
Pele a împlinit zilele 
vîrsta de 30 ani. El 
sărbătorit intr-un cadru fes
tiv de clubul său F.C. Santos. 
Cu acest prilej, Pele a decla
rat ziariștilor că va mai juca

Bosko-
6—3

se anunță că 
de scrimă a Suediei a 
oferta federației inter- 
de specialitate’ de a 

campionatele mondiale 
1973. Pentru găzduirea

Din , Stockholm 
federația 
acceptat 
naționale 
organiza 
pe anul 
competiției și-au clepus candida
tura orașele Malmoe, Stockholm, 
Gfiteborg, Uppsala și Joerkoeping.

declarații ale „ perlei

Mi

pînă în anul 
firmat că începînd din anul 
1972 nu va mai evolua în echi
pa națională a Braziliei. Fele 
a motivat acest lucru spu- 
nînd: „Nu vreau să-mi de
cepționez suporterii".

ceasta teribilă dreaptă, Cassius
lui Jerry Quarry, care avea să fie 

cîteva secunde.
Telefoto i A. P. Agerpres

Disputată timp de trei zile 
la Zurich, în cadrul compe
tiției de tenis „indoor” rezer
vată echipelor europene. în- 
tîlnirea dintre selecționata El
veției și Olandei s-a încheiat 
cu scorul de 4—1 în favoa
rea gazdelor. în ultima par
tidă, elvețianul Werren l-a 
învins cu 6—3, 6—2 pe Hem 
mes.

La Helsinki, în cadrul ace
leiași competiții, echipa Aus
triei a întrecut cu scorul de 
3—2 formația Finlandei. Re
zultate: Pokorny—Tuomola
6—2 ; 6—4 ; Saeilae - Kary 
6—4, 6—1 ; Pokorny, 
wetz—Saeilae, Berner 
3—6, 6—3, 5—7, 6—3.

_ Șase atleți au reu
șit de-a lungul anilor 
să treacă cu prăjina 
peste ștacheta înălțată 
la 5,40 m, performan
ță care în 1967 ar fi 
însemnat un nou re
cord mondial. Dar, ul
timul cuvînt — pînă 
la această oră cel pu
țin (deși ne aflăm la 
finele lui octombrie, 
sezonul e departe de 
a fi încheiat) — l-a 
avut cunoscutul spor
tiv elen, eroul ulti
mei Balcaniade de la 
București, CRISTOS 
PA PANICOLAU.

După mal multe încercări ne
reușite — una dintre ele mai 
este încă vie în amintirile iu
bitorilor sportului din Capitală 
— celebrul atlet grec și-a vă
zut îndeplinit unul din visu
rile îndelungatei sale carter*. 
In cadrul meciului atletic Ate
na—Belgrad, el a trecut șta
cheta ridicată cu 3 cm peste 
recordul precedent deținut de 
W. Nordwig. In seara zilei de 
simbătă 24 octombrie, Papani
colau era purtat în triumf de 
pasionații săi concetățeni, care 
au creat în jurul marelui cam
pion un adevărat mit. După 
insuccesul de la „europenele" 
de anul trecut, cînd întregul 
stadion atenian intrase în ber- 
nă, Papanicolau se revanșează 
magistral, oferind suporterilor 
săi un minunat record mon
dial. Ștacheta si află acum 
la numai un singur cm departe 
de o înălțime de-a dreptul 
fantastică: 5,50 m.

■
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Ol
Intr-o specialitate dominată 

cu autoritate decenii in șir de 
către atleții de peste Ocean, 
sportivul grec este cel de al 
4-lea european (după norvegia
nul Charles Hoff de la 4,12 la

CEI MAI BUNI PERFORMERI 
AI ANULUI

5,49 m Papanicolau (Grada)
5,46 ................................
5,40
5.35
5,33
5,32
5,31
5.25
5.25
5.23
5.23

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m

Nordwig (R.D.G) 
Tracanelll (Franța) 
Dionlsi (Italia) 
Pennel (S.U.A.) 
Isaksson (Suedia) 
Alarotu (Finlanda) 
Ivanoff (Finlanda) 
Carruthers (S.U.A.) 
Seagren (S.U.A.) 
Heglar (S.U.A.)

4,25 — 'în anii 1922—1925, fin
landezul Pentti Nikula 4,94 m 
în 1962 și Wolfgang Nordwig 
5,46 m în 1970), care-și înscrie 
numele în listele recordmanilor 
lumii la această probi.

frîngere a lui Quarry din cele 
43 de meciuri susținute ca pro
fesionist.

In decursul meciului, Cassius 
Clay a demonstrat că nu și-a 
pierdut, în timpul inactivității, 
uluitoarele sale reflexe, obți
nînd al 24-lea K.O. al carierei 
(decizia în meciul Clay—Quarry 
conform regulamentului ameri
can a fost de K.O.-tehnic). Prin 
acest succes, Cassius Clay și-a 
păstrat neatinsă aureola de in
vincibilitate. Rezultatul obținut 
îi va deschide probabil porțile 
arenei ,.Madison Square Gar
den” pentru organizarea mult 
așteptatului meci Clay-Frazier.

In cursul unui interviu acor
dat ziariștilor în cabine, ime
diat după ieșirea din ring, Clay 
a spus : „Joe Frazier va fi u- 
șor de bătut, deoarece nu știe 
box cit Quarry și nu are o

rezistență adecvată". în cabina 
sa, Jerry Quarry a declarat că 
decizia este justă, deși, după 
părerea sa, arbitrul s-a pripit 
oprind meciul. „Mai aveam re
surse să continui partida" a 
spus Quarry. Teddy Bentham, 
antrenorul lui Quarry, și Jack, 
fratele său, 
colț, au 
să-1 lase 
deoarece 
gelui, de _ .
ochiul complet acoperit. Pe de 
altă parte, antrenorul lui Clay, 
Angelo Dundee, a arătat că 
Quarry, dacă nu se rănea, ar 
fi fost capabil să reziste cel 
mult 10 reprize.

In istoria boxului a fost 
scrisă încă o pagină dramatică. 
Cassius Cit y a reușit come- 
back-ul I

care au stat in 
arătat că nu puteau 
pe Jerry să continuie 
acesta, din cauza sin- 
la arcada stingă, avea

Știri «ultimele știri «ultimele știri» ultimele
AZI SE REIA CAMPIONATUL NAȚIONAL DE ȘAH
Ieri, tn ziua liberă, s-au jucat două partide aminate din primele runde. 

Neamțu a cîștigat la Kertesz, iar Pavlov la Buza, obținînd — astfel — 
prima sa victorie In turneu.

Astăzi, de la ora 16, in Abia Bibliotecii centrale universitare, finala 
programează runda a S-a.

MARILE PREMII AUTOMOBILISTICE NU VOR MAI 
FI ORGANIZATE LA CIUDAD DE MEXICO

Asociația internațională a auto- 
moblllștllor profesioniști a făcut 
cunoscut la Cludad de Mexico, 
prlntr-un purtător de cuvînt, că 
nu va mai admite pe viitor or
ganizarea de curse pentru cajn- 
plonatul mondial pe autodroriul 
de la .Magdalena Mixhuca% A- 
ceasta, din cauza lipsei de dlscl-

pllnă pe care a arătat-o dumini
ca trecută publicul mexican, cu 
prilejul disputării „Marelui Pre
miu al Mexicului". In duda de
selor apeluri făcute la megafoa
ne. spectatori nedisciplinați au 
traversat deseori pista de aler
gare, punîndu-și In primejdie 
viața, ca și securitatea plloților.

SCANDALURI Șl ARESTĂRI
Cu ocazia meciului de fotbal 

dintre echipele Oerebro șl GSte- 
borg, din cadrul campionatului 
Suediei, a fost înregistrat un 
scandal. Poliția a arestat 18 per
soane, cu 8 minute înaintea în
cheierii meciului. Partida a fost 
întreruptă șl arbitrul a consem
nat rezultatul de 1—0 în favoarea 
echipei din GCteborg, care prin 
aceasta a evitat retrogradarea.

Arestări au avut loc șl la Glas
gow cu prilejul finalei Ligii sco
țiene de fotbal, tn care s-au tn- 
ttlnlt echipele Celtlo șl Rangers. 
Jocul s-a încheiat cu scorul de 
1—0 în favoarea echipei Glasgow 
Rangers, prin punctul înscris de 
Derek Johnstone. La sfîrșitul par
tidei, spectatorii au Invadat te-

LA MECIURILE DE FOTBAL
renul de Joc. Poliția a arestat 
circa 130 de spectatori nedlscl- 
pllnați.

PARTICIPĂRI NOTA
BILE LA MARATONUL 

DE LA FUKUOKA
Cunoscutul atlet englez Ron 

HUI a anunțat că va participa la 
maratonul Internațional care se 
va desfășura la 6 decembrie la 
Fukuoka (Japonia). La competi
ție vor mai evolua, printre alții, 
canadianul Jerome Dolaitoa (care 
anul trecut s-a clasat pe primul 
loc cu timpul de 2h 11:12,0) șl 
sovieticul Iurl Volkov. Japonia 
va fi reprezentată la această com
petiție de 70 de alergători.

liedacția și almiuistiația I str, Vasile Coula ar. 16 | telefoane 1 centrală 11 10 65, secția corespondenți 115109, interurban 72 și 286 ; telex i spurtrom buc, 180. iTipațțil î I. P, .Jnforciația", București 40368

S.UA

