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ASTĂ-SEARĂ, iN SALA DINAMO,

UN MECI INTERESANT IN C.C.E., LA BASCHET

Maestrul emerit al sportului Mihai Albu are din nou prilejul 
să demonstreze spectaculozitatea acțiunilor și precizia aruncă
rilor sale la coș. Foto : DRAGOS NEAGU

competiției în care ar urma 
să joace cu o adversară mu.lt 
mai dificilă, Akademik 
Probabil că tocmai în 
scop dinamoviștii s-au 
nat cu multă seriozitate 
siduitate, strâduindu-se 
prezinte în formă cit mai bu
nă în aceste prestigioase în
treceri internaționale. Din pă
cate. însă, un ușor accident 
Ia gleznă l-a împiedicat 
Dragomirescu să participe 
antrenamentele de 
marți, ceea ce a

Sofia.
acest 

antre- 
și a- 

să se

pe 
la
Ș>luni 

influențat 
desfășurarea lecțiilor de pre
gătire din aceste zile. Antre
norul Dan Niculescu este to
tuși optimist, sperînd să-l fo
losească pe impetuosul jucător 
în disputa de astă-seară.

Echipa oaspete susține pri
ma întilnire internațională în 
actuala componență, dar cinci 
dintre jucători au făcut parte 
din reprezentativa 
Este vorba de Wolf, 
Hoffman, Zejmon și 
care sint, de altfel, și oame
nii de bază ai formației.

Meciul va avea loc în sala 
Dinamo, începind de la ora 
19, și va fi condus de arbitrii 
J. Szabo (Ungaria) și J. Shun- 
di (Albania).

Loturile : DINAMO (antre
nor Dan Niculescu) : 4 Cer
nea, 5 Ilaneș, 6 Chivulescu, 7 
Bradu, 8 Săuca, 9 Albu, 10 
Giurgiu, 11 Diaeonescu, 12 Zisu,
13 Vizner, 14 Dragomirescu. 15
Maziiu ; UNION FIRESTONE 
(antrenor Norbert Bayer) : 5
Schaden, 7 Wolf. 8 Rami, 9 
Klinger, 10 Hirschl. 11 Poigi.r, 
12 Fuhwirth, 13 Hauzcnberger,
14 Hollman, 15 Zejmon, 16 
Haselbacher, 17 Homaicr.

Austriei. 
Hirschl.

Homaier

rilor sale la coș.

Campioana masculină de 
baschet a țării noastre, Dina
mo București, debutează astă- 
seară în ediția a XIII-a a 
„C.C.E.", întîlnind pe campi
oana Austriei, formația Uni-

on Firestone Viena. întrece
rea se anunță interesantă, deși 
dinamoviștii pornesc cu șanse 
apreciabile nu numai de a 
cîștiga meciul, ci și de a se 
califica în turul următor al

HANDBALIST» FRUNTAȘI ATACĂ■» 1■»

Au trecut aproape 
de atunci, din seara 
8 mintie, cînd

8 luni 
zilei de 

handbaliștii

La fiecare mie -de ad- " 
” miratori ai boxului, se £ 
■» află cile un adversar al ■ 
•» pugilatului. Detractorilor ™ 
X boxului am vrea să le £ 
“ amintim două aprecieri ” 
™ scriitoricești. Tn eseul •• 

I „Elogiul boxului". Mau- " 
£ rice Maeterlinck, delica- £ 
£ tul poet al „Păsării al- £ 
J bastre”, socotea pumnul " 
a> „arma umană prin exce- ” 
SI lență, singura adaptată £ 
£ organic sensibilității, re- “ 
” zistențeî, structurii ofen- " 
■■ sive și defensive a cor- 
£ puiui nostru". Pe de altă 2 
£ parte, într-un interviu ” 
£ acordat revistei parizie- “ 
— ne „Ring", Henry de «o 
S Montherlant considera «a 
£ boxul o artă limpede £ 
“ „in care inteligența in- ™ 
jj spiratoare și ordonatoare ” 
T'l se ivește Ia fiecare gest”. S 
Z Nu-i de ajuns ? »
■ (vib) £
“iiiiiiiiiiiiiiiiiimaiiiiiiT

români au cucerit pentru a 
treia oară, in ultimii 10 ani, 
titlul de campioni ai lumii. 
Un lung răgaz, în care eroii 
neuitatei finale de la Paris 
s-au risipit, în mod absolut 
firesc, pe la „casele" lor (a 
se citi ; echipele lor), sub 
culorile cărora au apărut 
frecvent cu prilejul numeroa- 

, selor competiții interne.
A venit însă toamna Și, 

o dată cu# ea, < perspectiva 
unui nou si bogat sezon in
ternațional, în cadrul căruia, 
campionii lumii au multe 
importante confruntări, 
care le dorim încheiate 
rezultate cit mai bune, 
pe măsura excelentului și 
deplin justificatului lor
nume din lumea handbalu
lui mondial.

Și 
pe 
cu

pe 
re-

NOUL LOT AL SENIORILOR

la sine înțeles, 
zilele care au

e-

SE REIA FINALA ȘAHIȘTILOR
Finala campionatului național 

de șah continuă astăzi, după o zi 
de odihnă. Dimineața, de la ora 
9, vor continua întreruptele de 
mare interes Ciocâltea — Ghițescu, 
Georgescu — Gheorghiu, Mozes — 
Ghinda și Vaisman — Ghizdavu. 
După-amiază, de la ora 16. se 
va juca runda a 15-a din care 
spicuim .partidde : Neamțu — 
Gheorghiu, Ghinda — Pavlov, Cio
câltea — Bena șl Ghizdavu — Ker- 
tăsz.

în clasament: Gheorghiu, Cio
câltea, Ghindă 9'/, (1), Ghizdavu
81/, (1). Segal 8 ele.

★Colegiul central al antrenori
lor din cadrul Federației române

de șah a fost reorganizat. Preșe
dintele acestui important orga
nism tehnic este cunoscutul pu
blicist și teoretician SERGIU SA
MARIAN, care a pregătit timp de 
cinci ani, cu deosebit succes, e- 
chipa feminină a României. El va 
coordona acum întreaga activitate 
de instruire a șahiștilor noștri 
fruntași.

Funcfia de secretar al Colegiu
lui a fost Încredințată lui Liviu 
Țuca, iar membri sint: 
Trolaneseu, Veniamin 
Petre Selmeanu, prof.
Sîrbu și Ing. Marius

dr. Octav 
Urseanu, 
Leonida 

Chiricuță.

DACA OLIMPIADA

Este de 
deci, că, în 
urmat disputării ultimei 
tape din primul tur al cam
pionatului național, activita
tea antrenorului federal Ni-

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a S-a)

REZULTATELE DE IERI: 
U.T.A. - STEAUA ROȘIE BELGRAD 

1-3 (O-O)
STEAUA - P.S.V. EINDHOVEN O-3 (O-l) 
DINAMO-FC. LIVERPOOL 1-1 (1-0)

Cititi jn pag. a 3-a amănunte asupra desfășurării 
întîlnirilor de la Arad și București

ÎNAPOIEREA In capitală
*

A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU
5

Miercuri seara, s-a Înapoiat 
în Capitală, venind din R.S.F. 
Iugoslavia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia. care la invitația tova
rășului Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, a 
de prietenie în

împreună cu tovarășul 
colac Ceaușescu 
tovarășii : Ilie 
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., prim-viccprcșcdintc 
al Consiliului de Miniștri, Emil 
Drăgănescu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președin
tele părții române in Comisia 
mixtă româno-iugoslavă de co
laborare economică, Vasile 
Vlad, șef de secție la

făcut o vizită 
această țară.

Ni-
s-au înapoiat 

Verdeț, mem-

C.C. al P.C.R., și Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii s 
Emil Bodnaraș, Paul Niculescu. 
Mizil, Virgil Trofin. Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Janos Fa- 
zekas. Petre Lupu, Manea 
Măneșcu, Dumitru Popa. Du
mitru Popescu. Leonte Răntu» . 
Vasile Vilcu, Ștefan Voitec, 
losif Banc. Petre Blajovici, Mi
ron Constantinescu, Mihai Da- 
lea, Mihai Gere. Vasile Patl- 
lincț. Ion Stănescu. vicepre
ședinți ai Consiliului de miniș
tri. membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai ins
tituțiilor centrale și organiza
țiilor obștești.

Au fost de față Bojidar Bu- 
cumirici. însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R.S.F. Iugoslavia 
la București, și membri ai Am
basadei iugoslave.

(Agerpres)

pentru JJO W

AR AVEA FINALELOR
Euforiei provocate de cele 

patru medalii cucerite de atle
tele noastre la Olimpiada me
xicană. i-au urmat imediat. cî- 
teva măsuri concrete, realiste, 
avînd ca obiectiv final Jocurile 
ediției a XX-a de la Miinchen. 
Intre alte măsuri initiate de 
Federația de atletism a fost 
și aceea a stabilirii normelor 
de acces la loturile olimpice al 
atleților și atletelor pină la 
20 de ani și peste această vîr- 
stă, haremurile sporind in greu
tate de la un an la altul. Po
trivit realizărilor fiecăruia, 
porțile lotului olimpic au fost 
trecute de aproape 100 de atleți. 
„circulația" efectuîndu-se in 
ambele sensuri. In acest fel.

unii atleți au marcat progrese 
remarcabile de 
altul, dar alții 
nat I

Pentru anul 
singur tabel de 
preolimpice, urmînd ca in zilele 
următoare să fie definitivate 
cerințele de participare în 
1972 la J.O. de la Miinchen.

la un sezon la 
s-au autoelimi-
1971 există un 
norme, așa-zise

UN BILANȚ BUN ȘI 
TOTUȘI...

Raportind realizările acestui 
an Ia situația existentă înain
tea precedentelor Jocuri de Ia 
Ciudad de Mexico, Tokio sau 
Roma, se poate constata de la 
bun început că ea a fost in

ASTĂ SEARĂ, DE LA ORA 19, lN SALA FLOREASCA

Coiful roșu Coiful albastru

CATEGORIA SEMIMUSCA (48 KG)
AUREL MIHAI
23 ani, celibatar, 

camp, național 1967 
Farul Constanța, antr.

_  Ml hal 5—o.

MUSCA (51 KG)
CONSTANTIN GRUIESCU
21. ani. căsătorii. funcționar, 

câmp, național 1967. Steaua, 
antr. I. Chirlac și M. Spacov.

Gruiescu 4—1

COCOȘ (54 KG)
GABRIEL POMETCU
23 ani, celibatar, matrlțer. 

Voința Buc.» antrenor 
Niculescu

PETRE GANEA
24 ani, căsătorit, lăcătuș, 

camp, "național 1968, Progresul 
Brăila, antrenor. P. Bană

Favorit :
CATEGORIA

VASILE RADULESCU
24 ani. celibatar, afustor. 

Metalul Plopeni, antrenor- I. 
Mihăllescu

Favorit :
CATEGORIA

AUREL DUMITRESCU
21 ani, căsătorit, funcționar 

camp, național 
european 1969. 
norj I. Chlriac

1969, camo- 
Steaua, ant re- 
și M. Spacov

Favorit :
CATEGORIA

NICOLAE GIJU
27 ani, căsătorit, funcționar, 

camp, național 1965, ’66, ’67 
și ’68, camp, european 1967. 
Steaua, antrenori I. Chlriac 
și M. Spacov

Favorit :

A.

C.

G. Pometcu 4—1
PANA (57 KG)

PAVEL NEDELCEA
23 ani. căsătorit, 

C.S.M. Reșița, antrenor 
Gherghina

OVIDIU GOREA
24 ani, celibatar, mecanic. 

Voința Reghin, antrenor I. 
Asztalos

P.

Favorit : A.

1970 cu mult mai bună decît 
in trecut. Pledează in acc’t 
sens numărul mai mare de atleti 
români clasați în primele 10 
locuri ale bilanțului mondial, 
ca și numărul celor care au 
obținut locuri între primii 25 
din lume (majoritatea 
fiind atleți tineri. 
Uvă).

Această clasare 
într-o conjunctură

de
acestora 
perspee-

produce 
extraordi

nară, într-un an in care atle
tismul mondial, chiar fără mo-

se

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 4-a) VIORIII A VlSCOPObEAND

FINALELE CAMPIONATELOR

zugrav, 
și 1969, 
N. Buză.

NAȚIONALE DE

forjor, 
Aurel

BOX

RELAXARE
arcă nici n-ar fi trecut prin 

focul grelelor încercări 
ale campionatelor. Sint bi
ne dispuși, puși pe șotii, 

vioi, ca și cum abia acum vor
începe lupta pentru centurile 
puse în ioc. In holul hotelului 
„23 August", in parcul mîngîiat 

brăilenii.
care sint 
din seara 
semiftna-

Nedelcea 4—1
CATEGORIA SEMIUȘOARA (60 KG)

AUREL ILIESCU
27 ani. căsătorit, matriței. 

Farul Constanța, antrenor N. 
Buză

Iliescu 5—o
CATEGORIA UȘOARA (63,500 KG)

CALISTRAT CUȚOV
22 ani, celibatar, funcționar, 

camp, național 1968, 1969,
camp, european 1969, Dinamo 
Buc., antrenor C. Dumitrescu.

Favorit :

PAUL DOBRESCU
21 ani, celibatar, funcționar, 

Dinamo Buc., antrenor Titi 
Dumitrescu

CALCULUL ȘANSELOR

C. Cutov 4—1 
CATEGORIA SEMIMIJLOCIE (67 KG)

VICTOR SILBERMAN
23 ani, celibatar, funcționar, 

camp. național 1968, 1969,
Steaua, antr. I. Chlriac șl M. 
Spacov.

GHEORGHe ene
22 ani, căsătorit, funcționar, 

camp, național 1968. 
Buc., antrenor Titi 
trescu

V. Silbcrman 4—1

CATEGORIA MIJLOCIE MICA (71 KG)
ION COVACI
2.5 ani, căsătorit, funcționar, 

camp, național 
Dinamo Buc.-, 
Dumitrescu

Dinamo 
Dumi-

Favorit :

1966, ’67, '68, 
antrenor Titi

Favorlt: Gb.

GHEORGHE CALIN
22 ani, căsătorit,

Nlcolina Iași, antrenor I. Ma- 
tvas

student,

Maratonul pugilistic se apropie 
de potou. Astă-seară, 11 centuri 
tricolore vor încinge briurile ce
lor mai buni In fiecare categorie 
de greutate. Doar 5 campioni de 
anul trecut tșl apără ti'lurile, ei 
înșiși nesiguri de victerie. ceea 
ce sporește interesul fată de 
atractiva gală de astă-seară (in- 
ceputul Ia ora 19) din sale Flo- 
reasca. Trei finale repetă aiduma 
programul de anul trecut : Dumi
trescu — Pometcu, Năstac — 
Stump șl Cuțov — 
(aceasta. Insă, la altă 
superioară).

Meciurile de cea mai

Dobrescu 
categorie,

bună ca-

Călin 4—1
CATEGORIA MIJLOCIE (75 KG) *

HORST STUMP
25 ani, căsătorit, ajustor.

Metalul Buc., antrenor Ion
Stoianovici

Favorit :

ALEC NASTAC
22 ani. căsătorit, funcționar, 

camp, național 1969, Steaua, 
antr. I. Chirlac șl M. Spacov. 

Năstac 5—0A.

CATEGORIA SEMIGREA (8T KG)
MARIN CONSTANTINESCU
27 ani, căsătorit, funcționar, 

Dinamo Buc.» 
Dumitrescu

antrenor Tlti

Favorit : M.

CATEGORIA
ION ALEXE
24 ani, căsătorit, funcționar, 

camp, național 1967, ’68, '69. 
camp, european 1969, Dinamo 
Buc., antrenor C. Dumitrescu.

Favorit : I.

PETRE
31 ani, 

Metalul ... ______
Stoianovici

Constantinescu 4—1

GREA (+81 KG)
ALEXANDRU PROHOR 
24 ani, celibatar, muncitor, 

C.S.M. Sibiu, antrenor N. Ne
grea

CIMPEANU 
căsătorit, mecanic, 

Buc.» antrenor I.

AJexe 5—0

Echipele românești eliminate din cupele europene

DIMPOTRIVĂ

I

i
I
I
I
I
I
I

NICI O REVANȘA
DOUĂ EȘECURI Șl 0 EGALITATE

I
i
i

lltate șl neîndoios spectaculoase, 
sini așteptate la categoriile mici, 
traditional valoroase tn boxul ro
mânesc. Bătăiosul și vigurosul 
constânțean Aurel Mihai are toate 
șansele să-și păstreze titlul, d <r 
va trebui să cheltuiască o mare 
cantitate de energie pentru a-1 
depăși pe brăileamtl Petre Ganea, 
care s-a dovedit in ntare vervă la 
această ediție. „Rezerva* lui Ciu- 
câ. Constantin Gruiescu, va intra 
probabil In posesia centurii, pen
tru că are de partea sa avanta-

(Continuare în pag a 2 o)

de razele soarelui, 
constănțenii. ieșenii, 
calificați în finalele 
aceasta, comentează ______
lele trecute, cîntăresc șansele 
viitoare.

Pe reșiteanul Pavel Nedelcea 
-am nășit în cameră. Cited 
,Spirtul". „Anul acesta nu mai 

scap titlul — a tinut el să pre
cizeze, de cum ne-a văzut. Mă 
aflu intr-o formă foarte bună. 
Giju mă poate învinge numai 
tactic, dacă va reuși să ciute 
contactul cu mine. Meciul cu 
el, oricum., nu poate fi mai 
greu decît cel cu Amăzăroaie. 
Mă simt excelent fizic șt roi 
duce titlul la Reșița. Abia aș
tept să ajung acasă, în mijlo
cul familiei".

lată-l pe Horst Stump, sim
paticul blond de la Metalul. 
Mai rezervat în declarații, el... 
a eschivat im itația noastră de 
a-și comenta șansa în partida 
decisivă cu stelistul Alee Nis- 
tac „M-arn întilnit de trei ori 
cu Năstac. ne spune el, șl am 
fost declarat învins. Nu întot
deauna însă pe drept. E ade
vărat, fostul meu coleg de la 
Steaua este mai puternic decît 
mine, are explozie. Dar eu sint 
mai mobil șt-l voi tine la dis
tantă." (R. C.)
In clișeu. Pavel Nedelcea și 
Horst Stump surprinși de re
porterul nostru fotograf Vasile 
Bageac, intr-un moment de 
relaxare. în parcul „23 August"

i
Sportului județean un sprijin onorant• • • i

I
R

cum două săptămini, 
iubesc fotbalul nu 

t de Ia U.T.A., 
- “ Steaua și Dinamo Bucu
rești să cîștige neapărat 
trei jocuri în deplasare, cu e- 
chipe puternice ca Steaua Roșie 
Belgrad, P.S.V.
F.C. Liverpool, dar nici nu-și 
închipuiau că reprezentantele 
noastre se vor 
goluri în desagă. Totuși amă
răciunea acestui sac de goluri 
se mai diluase în speranța că 
în meciurile-rctur de ieri, echi
pele românești se vor revan
șa, obținind, dacă nu calificarea, 
măcar trei victorii, să ne mai 
treacă de necaz. Așa se expli
că faptul că, deși cele trei 
meciuri au fost televizate, pe

A ce iub
XJj teptau

cei 
aș-

Eindhoven sau

întoarce cu 10

stadionul „23 August" au venit 
circa 50 000 de spectatori, dor
nici să vadă marile 
care ne vizitau, dar 
revanșă, măcar una, din 
echipelor noastre. Nici

nu
una 
va reuși

cchipe 
și o 

partea 
de a- 

și-a 
din

a arătat că 
firmamentul

ceasta dată, nimeni 
imaginat că măcar 
echipele noastre nu 
să-și ia revanșa.

Bilanțul a fost din 
cepționant. Două infringer! și 
un rezultat de egalitate, șapte 
goluri primite și numai două 
înscrise. BILANȚ GENERAL : 
6 0 1 5 2—17

Prin urmare 
cluburilor noastre 
ternațional este 
deficitară și de ncconcordantă 
cu ultimele realizări ale echi
pei naționale. Singura echipă

nou de-

reprezentarea 
pe plan in- 
deosebit de

care, cit de cit 
poate figura pe 
continental este Dinamo.

Ceea ce s-a realizat din par
ticiparea la competițiile eu
ropene rămîne doar performan
ța echipei U.T.A. de a elimina 
Feijenoord, în două meciuri de 
mare rezistență și inspirație, 
și chiagul dinamovist din care 
ar putea să rezulte în viitor 
ceva mai bun. In schimb, evo
luția echipei Steaua a fost 
deprimantă, greu de suportai, 
ca și a U.T.A., formație com
plet descumpănită după efor
tul făcut cu Feijenoord.

In acest context al eliminării 
severe, deosebit de îngrijoră
toare este comportarea marii 
majorități a jucătorilor noștri

fruntași, sub posibilitățile lor 
reale, cunoscute, situație care 
evidențiază mari carențe de 
pregătire. Chiar dacă sintem 
nevoiți să recunoaștem dife
rența evidentă de clasă dintre 
fotbaliștii acestor mari echipe 
și fotbaliștii noștri, rănile sla
bei pregătiri rămîn deschise.

Pentru că în ceea ce pri
vește valoarea, aceasta este o 
chestiune mai 
rezolvabilă și 
țial este să 
mai temeinic 
să se concentreze toate forțele 
eeior care compun și răspund 
de echipa națională pentru 
meciul de săptămîna viitoare 
de Ia Cardiff, Țara Galilor — 
România.

veche, mai greu 
de durată. Esen
se insiste mult 
in pregătire șl

i
I
I
I
I
I
I

ăspuns firesc Io o necesitate de 
importantă vitală, unanim recu
noscută : în ultima vreme se 
acordă o alenție deosebită — 
și, implicit, un ajutor complex — 
sportului județean a cărui con

tinuă dezvoltare este considerată, justifi
cai, UN OBIECTIV FUNDAMENTAL AL 
MIȘCĂRII DE EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT. 
Am dori, de altfel, să subliniem că orien
tarea insistentă în direcția majorării di
mensiunilor tn care’ se înscrie astăzi spor
tul județean ni se pare MIJLOCUL DE 
EFICIENȚA MAXIMA în îndeplinirea răs
punderilor sporite, atribuite CNEFS, orga
nizațiilor obștești și organelor de stat, 
prin Legea cu privire la dezvoltarea acti
vității de educație fizică și sport.

Realitățile sportive existente în diferite 
județe fac, însă, necesară recunoașterea 
multor dificultăți, a unor greutăți care se 
cer lucid evaluate pentru a se putea 
trece la depășirea lor. Tntr-adevăr, pînă 
nu demult, trecut în planul secundar al 
preocupărilor, uneori ignorat chiar, spor
tul județean a înregistrat progrese insufi
ciente, prea mult diferențiate prin rezul
tatele obținute atît în cuprinderea cetățe
nilor, a întregului tineret, în praclicarea 
exercițiiior fizice și sportului, cît și în îm
bunătățirea performanțelor de valoare. 
Sînt, de aceea, necesare eforturi susținu
te pentru valorificarea mai intensă a con
dițiilor existente, pentru crearea altora 
care să permită RELANSAREA SPORTU
LUI JUDEȚEAN.

Acțiunea de care vorbim, cu sigure ur
mări pozitive în dezvoltarea generală a 
mișcării noastre sportive, primește de 
cîtva timp UN PREȚIOS SPRIJIN MULTI
LATERAL, prin analizele temeinice, înso
țite de măsuri ferme, substanțiale, orqani-

zale de către diferite 
de partid, lată, dar, că 
multiple răspunderi și preocupări, ACTI
VITĂȚII SPORTIVE I SE ACORDA TOATA 
GRIJA și această atenție trebuie să con
stituie un prilej de mîndrie și de recu- 
noșlință pentru toți cei ce activează Jn 
domeniul sportului. Acum cîteva luni am 
consemnat asemenea dezbateri de mare 
însemnătate în cadrul Comitetului jude
țean al P.C.R. din Galați. Sportul jude
țean a constituit apoi — sub toate as
pectele sale — subiectul unei analize în 
ccjdrul Secretariatului Comitetului județean 
al P.C.R. din Teleorman. In urmă cu nu
mai cîteva zile, Comitetele județene P.C.R. 
din Botoșani și Gorj au făcut, de ase
menea, ample analize ale activității spor
tive, iar în județele Caraș-Severin și Ba
cău se află în pregătire, la același nivel, 
dezbateri ale felului în care sînt înde
plinite prevederile Hotărîrii Comitetului 
Executiv al P.C.R. privind dezvoltarea ac
tivității sportive. Este extrem de important 
faptul că în acest cadru este discutată 
CONTRIBUȚIA PE PLAN LOCAL A TUTU
ROR ORGANIZAȚIILOR OBȘTEȘTI SI A 
ORGANELOR DE STAT CU ATRIBUȚII TN 
DOMENIUL MIȘCĂRII SPORTIVE, că sînt 
trase concluzii reale, obiective, și elabo
rate măsuri a căror consistență îndreptă
țește așteptarea unor realizări remarca
bile. Rămîne, CA O MISIUNE ONORAN
TA pentru toate organele sportive locale 
sarcina de răspundere de a folosi la. ma
ximum acest sprijin prețios și multilate
ral, acfionînd, alături de. ceilalți factori, 
cu multă vigoare și fermitate In direcția 
dezvoltării activității sportive în toate iu 
defele țării.

comitete județene 
în contextul unor

Dan GÂRLEȘTEAN"
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O ANOMALIE CARE DUREAZĂ DE 10 ANI!

SALA DE SPORT,SAU DEPOZIT DE ALIMENTE?
București

sportul
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Am relatat zilele tre
cute despre schim
barea destinației să

lii de sport din strada Bra
ziliei nr. 13, devenită, în 
prezent, magazie a I.L.F.- 
ului. lată-ne în situația de 
a’ dezvălui încă o anoma
lie de același fel, dar de 
proporții sporite. Să lăsăm 
insă faptele să vorbească...

Cu aproape 10 ani în 
urmă în Capitală a fost 
dată în folosință clădirea 
Școlii generale nr. 28. în 
planul de construcție al a- 
cestei școli figura și o 
sală de sport. O sală spa
țioasă, de 30x12 m, care 
ar fi corespuns integral ne
voilor noii școli in ceea ce 
privește orele de educație 
fizică și de activități educa
tive. Cei aproape 1 000 de 
elevi de la „28" se bucu
rau, firește, de frumoasele 
perspective ce li se ofe
reau pe plan sportiv, ca 
beneficiari ai unei aseme
nea săli.
Dar, decepție! Abia inau

gurată, sala de sport a 
Școlii generale nr. 28 n-a 
apucat să găzduiască e- 
levi. • Prinfr-o stranie me
tamorfoză (nimeni nu poa
te preciza cu exactitate 
cine a decîanșal-o), noua 
sală a fost transformată în 
depozit de alimente ! Be
neficiară — I.C.R.A.

Este ușor de imaginat 
stupoarea produsă în rîn- 
dul elevilor și al profeso
rilor școlii, de o asemenea 
măsură ; în aceeași curte 

V școala, o unitate co-

care, evident, nu 
o contingența cu 

de învățămînt.

mercială 
are nici 
instituția 
Ceva mai mult : schimba
rea destinației sălii de 
sport a adus și unele nea
junsuri școlii — în afară 
de anomalia în sine — da
torită lipsei de preocupare 
pentru curățenie a noilor 
beneficiari. Nu o dată con
ducerea școlii a atras a- 
tenjia direcțiunii I.C.R.A. 
asupra acestui fapt, pen
tru a fi- luate măsuri co
respunzătoare. Nici un e- 
cou. Gîndaci și șobolani 
se plimbă nestingheriți prin 
curtea școlii, sub privirile 
protectoare ale celor care 
„gospodăresc" depozitul.

Evident, era un motiv în 
plus pentru ca direcțiunea 
școlii să întreprindă dili
gentele cuvenite în vede
rea 
nea 
bile 
rea 
cerii 
alt 
Dar 
treprinderi, Vasile lonescu, 
în răspunsul său, precizea
ză că nu are nimic împo
trivă ca școala să intre în 
posesia unui local care, de 
fapt, îi aparține, dar 
condiția să i se dea, 
compensație, un altul, 
diferent unde. într-un 
răspunsul nu este lipsit 
logică.

în această situație, 
recțiunea școlii s-a adre
sat și Inspectoratului școlar 
al municipiului București, a-

curmării unei aseme- 
anomalii. Pe căi amia- 

s-a încercat lămuri
și convingerea condu-

I.C.R.A. să-și caute 
sediu pentru depozit, 
directorul acestei în-

CU 
în 

in- 
fel, 
de

di-

râtînd cum stau lucrurile. 
S-a adresat nu o dală, ver
bal și în scris. Pare de 
necrezut, dar forul tutelar 
al școlii n-a reușit să dea 
un r“*;---- ~~—
să ofere o speranță celor 
de ' ‘ '
de alimente va redeveni, 
cîndva, sală de sport I O 
tăcere foarte greu de ex
plicat.

Și astfel statu quo-ul se 
menține, spre crunta deza
măgire a elevilor în pri
mul rînd, nevoiți să-și des
fășoare orele de educație 
fizică în două, așa-zise, 
săli de sport (de fapt, două 
săli de clasă transformate 
ad-hoc, prin înțelegerea 
prof. Nicolae Mocanu, di
rectorul școlii) și, paralel, 
afară, în aer liber. Este 
foarte adevărat că cea mai 
mare 
(ii a 
tată 
criet, 
porți _ .
apropie cu pași repezi se
zonul rece și cine știe cum 
va fi vremea peste o săp- 
fămînă, două. Și atunci ?

lată cum stau lucrurile. 
O stare de fapt care du
rează de aproape 10 ani. 
Cîți ani se va mai prelungi 
oare această stranie ano
malie? Răspunsul îl aștep
tăm în primul rînd de la 
Inspectoratul școlar al mu
nicipiului București. Nădăj
duim că pentru redactarea 
lui 
10

răspuns și nici măcar

la „28", că depozitul

parte din curtea șco- 
fost asfaltată și plan- 
cu panouri de bas- 
stîlpi pentru volei și 
de handbal, dar se

nu este nevoie de alți 
ani...

Tiberiu STAMA

FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE
CALCULUL

(Urmare din pag, 1)
jul vitezei in execuție, față de 
ambițiosul prahovean vasile Ra
dulescu, căruia condiția fizică nu-i 
permite să mențină un ritm ac
ceptabil timp de trei reprize. Re
comandat de seria victoriilor prin 
k.o. și, mai ales, de succesul de 
la Berlin în fața polonezului Go- 
lonska, bucureșteanul Gabriel Po- 
metcu candidează cu șanse seri
oase la un titlu pe cate ii apără 
nici mai mult, nici mai puțin de
ck campionul furopei. Aurel Du
mitrescu. Acesta trebuie să dea o 
ripostă prea bună (revanșlndu-se 
și față de public) dacă vrea să 
contracareze punchul și operativi- , 
tatea în ring ale lui Pomctc't. 
Activ în lupta de la semidistai țâ, 
cu pumnul redutabil, Pavcl Nedcl- 
eca joacă o carte mare tn com
pania lui Gîju, care dorește cu 
ardoare să se instaleze în vîrfttl 
categoriei pană, dar va trebui sa 
evite lateralele șt. mai ales. lovi
turile la plex ale elevului Iui A. 
Gherghina. Longilin. cit alonja 
respectabilă, conslănțcanul Antei 
Iliescu are prea multă experiență 
pentru a putea pierde centura' in 
fțtvoarea lui Octavian' Gorea. Sar
cina sufletească a lui Calistat Cu- 
țov este mai grea declt cea fizică: 
parcă pus să elimine pe rînd pe 
colegii săi de sala, după păpalall, 
șl Antonio Vasile, lipoveanul va 
avea de înfruntat pe oponentul

ȘANSELOR
său de anul trecut la categoria 
inferioară, Paul Dobrescu. Calită
țile fizice și orientarea tactică ar 
trebui normal să-l avantajeze pe 
campionul european. Gheorghe 
Ene nu este încă suficient de copt 
pentru a-I deposeda de titlu pe 
Victor Silberman, deși campionul 
nu este în cea mai bună formă 
și vădește lacune la capitolul 
condiției fizice. Ion Covaci ar pu
tea reintra în posesia centurii 
pierdute anul trecut dacă va ști 
să-și sl.ăpinească nervii în fața 
ieșeanului Gheorghe Călin, pe 
cît de puternic și ambițios, tot pa 
atîta de viclean — Al. Năstac, 
care poate fi considerat cel măi 
bun mijlociu Ia ora actuală, ar 
trebui să se impună mai ușor 
decît anul trecut în fața metalur
gistului Ho’-st Stump, care nu 
ne-a convins în evoluțiile prece
dente. Boxer conștiincios șl me
todic, mai stilist decît potrivnicul 
său, Petre Clmneanu ar putea pre
lua succesiunea Iul Monea dacă 
nu cumva un puncher redutabil 
ca Marin Constantinescu va ni
meri lovitura decisivă. In^ sfîrșlt. 
la categoria maximă, oricît d® 
slab ar evolua (ceea ce nu ne-ar 
mira după ultimele și deccpțlo- 
nantele sale prezențe), campionul 
european Ion Alese nu poate 
pierde în fața surprinzătorului 
rugbyst sibian Alexandru Prohor, 
care se va mulțumi cu perfor

manța excelentă de a fi acccdat 
în finală.

între două

LUCIAN

' (“Urmare din pag. 1) 
oolae Nedef a căpătat alt 
țitm, deoarece jucătorii evi- 
dențiați în. această competiție 
internă s-au- reîntîlnit în bi
roul său, de această dată 
pregătiți să îmbrace tricoul 
selecționatei tării. Grupul ce
lor care vor reînnoda firul 
competițiilor internaționale,' 
este compus din 17 jucători, 
ce vor activa sub îndrumarea 
antrenorilor Nico’ae Nedef și 
Oprea Vlase și medicului 
Gh. Mănescu. Dar, iată-i pe 
cei 17 „aleși" : Penu, Orban 
i(portari), Guneș, Lieu, Po
pescu, Samungi, Bota, Mari
nescu, Moldovan, Gațu, Chi- 
cidt, Birtolom, Coasă, Roșes- 
cu, Goran, Gruia și Dan Ma
rin. După cum se vede, din 
Iot lipsesc Oțetea, care a a- 
bandonat activitatea compe
tițională devenind antrenor, 
și Nica aflat și el în preaj
ma unei ocazii similare. în 
schimb, 
cijlva 
timpul 
tire a i 
țJota, 
li s-a . _ _
promovat din lotul de tine
ret. Ar 
nem că 
revelația 
Roșescu 
iun handbalist care 
luat mulți ani în echipa de- 
tineret si la care antrenorii 
renunțaseră la un moment 
dat. El a realizat, însă, în 
această toamnă, un spectacu
los „come back", impunîn- 
du-se net .'și obținînd meritat 
„grațiile" antrenorilor.
■ în legătură cu acest caz, 
dar ou de loc transparente 
aluzii și la fostele „rezerve" 
ale lotului, antrenorul fede- 

' ral N. Nedef ne preciza că 
învestitura lor cu’rolul de 
titulari nu are un caracter 
definitiv. De altfel, numeroa
sele întîlniri din lunile no
iembrie și decembrie, ca și 
cele de anul viitor, au ca 
principal scop tocmai verifi
carea potențialului tehnic, tac
tic și fizic al handbaliștilor 
selecționați, în tașa fel îneît 
în primăvara anului 1971 să 
se poată face un bilanț con
cludent, în deplină concor
danță cu posibilitățile reale 
ale jucătorilor fruntași. Nu
mai așa, pregătirea pentru 
participarea la turneul din 
cadrul J. O. de la Munchen 
va putea să decurgă nor
mal și cu t jzultate mai mult 
decît satisfăcătoare. Semni
ficativ în acest sens ni se 
pare și faptul că încă de pe 
parcursul acestui sezon, an
trenorii întrevăd apariția . în 
lotul 45 seniori a unor

ponenți ai echipei de tine- 
ret, cu intenția de a se veri
fica, în condiții cit mai 
complexe, diferite formule de 
organizare a sistemului 
fensiv sau 
ofensive.

de-
unele combinații

LOTUL DE TINERET

că tot a venit

au fost titularizați 
jucători socotiți, în 
campaniei de . pregă- 

C.M., rezerve : Orban, 
Birtolom, Coasă. Lor 
adăugat Dan Marin,

mai trebui să spu- 
în lot a intrat și 
acestui sezon : Dan 
(Vbința București), 

a evo-

Și pentru
vorba de Iotul de tineret, 
care pînă la sfîrșitul lunii 
noiembrie va avea un calen
dar competițional aproape 
paralel cu cel al echipei de 
seniori, să precizăm 
este compus din 20 
tori ; Munteanu, 
(portari), Voinea, 
Odaie, “ 
briei, 
Cosma, 
Bodin, 
Messmer, Schobel, 
tinescu. Cei doi
(Eugen Trofin și Mihai Pin
tea — primul fiind numit la 
acest lot pentru că el va 
constitui „scheletul" echipei 
ce va lua parte la campiona
tul mondial studențesc de 
anul viitor din Cehoslovacia) 
vor lucra într-o strînsă co
laborare cu cei de la 
de

că el 
de jucă- 

Banciu 
Tudose, 

Roșu, Chircu, T. Ga- 
Capră, Comănescu, 
Popovici, Ignătescu, 

Stockl, Cîrlan, Stef, 
Constan- 
antrenori

seniori.
lotul

ÎNCEPEREA
PREGĂTIRILOR

și-au 
în

In vara anului 1957, urcind spre vechea cabană Paring, am Intîl- 
:iit un tractor cu șenile care st lupta din greu cu aspra pantă a 
muntelui pentru a duce sus, Ia 1720 m, panourile pentru ceea ce urnta 
să devină baza de schi a l.E.F.S. Citeva zeci de studenți, in frunte cu 
coni. Virgil Teodorescu, porniseră cu mult entuziasm și cu mijloace 
puține să realizeze un lăcaș al lor, înfruntând greutăți și... ztmbete 
<le neîncredere. Zăpada iernii 1959—1960 a acoperit pe coastele Parin- 
gului o nouă pîrtie, defrișată la obîrșia văii Maleia și o primă con
strucție — încă fără uși și geamuri — care își aștepta suratele.

In vara anului 1957, urcind spre

— care Iși aștepta suratele.

s-a întîmplat în 
au urmat ?
aceasta am pus-o 
Teodorescu, șe- 
de sporturi de 

re-

— Ce 
anii care 

întrebarea 
conf. Virgil 
ful catedrei 
iarnă și turism a l.E.F.S., 
întors de curînd de la Pa
ring.

—. în vara anului 1960, prin 
munca patriotică a studenți
lor, cu ajutorul unor între
prinderi din Valea Jiului, am 
reluat munca și în sezonul 
1960—1961, cursul de speciali
zare în schi și cursul de bază 
al studenților s-a desfășurat 
la Paring. De atunci în fiecare 
an am revenit, iarna și vara, 
în ultimii ani numărul ce
lor care au învățat schiul aici 
fiind,. în fiecare sezon, de pes-» 
te o mie, iar vara, peste 500 
au practicat turismul.

— Bineînțeles că baza 
l.E.F.S. nu a rămas aceeași 
în acest deceniu ?

— Nu ! în fiecare an stu
denții — prin munca lor — 
au lărgit-o și îmbunătățit-o 
pentru a se crea, pe de o par
te, condiții de cazare mai 
bune, pe de altă parte posibi
lități de lucru și de învă
țare. Astfel, s-a asigurat lu
mina electrică și apa, s-a in
stalat un funicular industrial 
între Podul Rusu și baza pen
tru aprovizionare și transpor
tul materialelor, s-a sporit 
spațiul de cazare, s-a modifi
cat și modernizat schiliftul 
existent, s-a amenajat o pîr- 
tie din Virful Parîngului Mic 
(2075 m) pînă în șaua Slima 
(1600 m), s-au lărgit și corec
tat pîrtiile vechi.

— Putem spune, deci, că 
acest deceniu a adus Pa- 
ringului o adevărată bază de 
schi și turism, introducînd 
masivul în circuitul spor
tiv, putem spune că entu
ziasmul și priceperea pot 
face minuni. Cum ați săr
bătorit evenimentul ?

— Exact la 10 ani de la 
primii pași în Paring, am pri
mit un fond de investiții 
pentru construirea unei BAZE 
DIDACTICE pentru schi și tu
rism și, bineînțeles, am por
nit din nou la lucru.

— Care-i stadiul actual 
al lucrărilor ?

— Construcția bazei pentru 
cazare, care va putea adă
posti 250 de studenți în con
dițiile de confort ale unui ho
tei turistic, este avansată, 
fiind ridicate două din cele 
trei nivele prevăzute și ter
minată baza instalației de în
călzire centrală. In anul vi
itor, ea va intra în funcțiune, 
rămînînd pentru o etapă 
terioară (1972) amenajarea 
Iii de mese.

— în privința bazei 
schi, puteți să ne trasați 
stadiul pregătirilor în 
gul noului sezon ?

— La 15 decembrie, 
vom intra în activitatea 
cifică, studenții vor putea fo
losi pe lingă primul schilift, 
un al doilea — de concepție 
modernă — realizat anul tre
cut și un babyschilift. Aces
tor trei mijloace mecanice de 
urcat panta, li se va adăuga, 
în primul trimestru 1971, încă 
un baby-schilift și așteptăm

Ul- 
să-

de

pra-

cînd 
spe-

reprize cu...

POPESCU

O intilnire in tribune cu 
Lucian Popcscu, antrenorul 
cu părul alb, regele neînco
ronat al directului de stin
gă, micuțul brunet care ne-a 
adus trei centuri continen
tale în bătălii memorabile, 
susținute „acolo sus, 
schela ringului" contra iui 
Kid Oliva, Carlos Flix sau 
Phil Dolhem, este nimerită 
acum, înaintea gongului fi
nalelor. Întotdeauna, discu
țiile cu antrenorul emerit 
Lucian Popescu sînt deosebit 
de instructive, deoarece in
terlocutorul nostru răspunde 
cu o sinceritate cuceritoare 
întrebărilor, atacînd proble
mele boxului 
ascuțit.

— Ce părere 
actuala formulă 
a finalelor ?

pe

cu spirit critic

ave(i despre 
de desfășurare

cea mai feri-— N-o găsesc 
cită. La ora aceasta există un 
mare decalaj valoric între prac- 
ticanții boxului din provincie 
și cei din Capitală, care au 
indiscutabil condiții mai bune 
de pregătire. Cu ani în urmă, 
provincia era un izvor nesecat 
de tinere cadre de nădejde. în 
orașele din provincie antrenorii 
nu mai beneficiază de condiții, 
nu se mai fac gale cu regula
ritate, astfel că tinerii nu mai 
trec pragul sălilor de box. Cred 
că federația are datoria ca în 
viitor să se preocupe mai mult 
de secțiile din țară. După pă
rerea mea, la finale trebuiau să 
participe cite 8 boxeri 
care categorie.

la fie-

SPORTUL SECOLULUI 
NOSTRU

, joi 5 noiembrie, ora 
cadrul Universității

• Brașov, se deschide 
.Sportul secolului nos-

Astăzi, 
18, in 
populare 
cursul „! 
tru“.

Intlia prelegere o va ține 
prof. Ioan Mureșanu de la Clu
bul Steaua din București, care 
va vorbi despre „Spiritul o- 
limpic", comentînd o sută de 
diapozitive de la J.O. din Me
xic.

Vor rula, de asemenea : un 
film olimpic francez, filmul 
românesc „Sportivii noștri Ia 
Mexico" și un prolog olimpic 
color „Munchen ’72".

vel tehnic corespunzător po
sibilităților șl mai ales perfor
manțelor realizate de boxerii 
noștri pe plan internațional. 
De la bun început mi-am dat 
seama că mulți boxeri, califi
cați din fazele precedente, n-au 
o rezistență adecvată decît pen
tru o repriză. Această deficien
ță regretabilă se datorește unei 
serioase lipse de activitate 
competițională.

— Totuși ne puteți spune ce 
tineri v-au impresionat ?

— Permiteți-mi întii să arăt 
că doi antrenori din provincie, 
Cerchez (Dinamo Brașov) și 
fostul internațional I.. Mihalik 
(ASA Cluj) au prezentat cîte- 
va elemente tinere bine pre
gătite. Printre alții am remar
cat combativitatea lui Șt. Re- 
ceanu, I. Petrea, M. Popescu, 
Al. But și a bucureștenilor Șt. 
Băiatu și T. Chirilă. Dacă aceș
tia vor fi crescuți, în continua
re, cu mare atenție, ei pot de
veni elemente de prima mină.

— Care dintre boxerii expe
rimentali v-au plăcut cel mai 
mult ?

vara viitoare pentru a monta 
un al treilea schilift mare. 
El va urca schiorii de la bază 
(1720 m) pînă sub Parîngul 
Mic (1900 m). Pîrtiile, deocam
dată satisfăcătoare, au fost 
curățate, așa că așteptăm ză
pada.

— Cine va beneficia de 
baza I.E.F.S. din Paring în 
acest sezon și în viitor ?

— Desigur, în primul rînd 
studenții institutului care își 
desfășoară aici activitatea de 
schi și turism de 10 ani ; apoi 
elevii Școlii sportive din Pe
troșani, tutelați într-un fel de 
institutul nostru și care în va
canțele de iarnă și primăvară 
sînt oaspeții noștri. în viitor, 
cind noua bază va fi gata, vor 
putea să-și desfășoare aici ac
tivitatea de schi și turism și 
studenții facultății de educa
ție fizică a Institutului peda
gogic din București.

Aici s-a încheiat dialogul 
nostru cu conf. Virgil Teodo
rescu, sufletul acestei reali
zări, care constituie un mare 
cîștig nu numai pentru stu
denții l.E.F.S., ci, în general, 
pentru sporturile de iarnă.

Așteptînd zăpada, pentru a 
vizita acest „laborator" al 
schiului în plină activitate, 
nu ne putem opri să nu sub
liniem încă odată /.minunile" 
pe care le poate face pricepe
rea împletită cu entuziasmul.

SCHIORILOR
ALPINI

Săptămina trecută, schiorii 
alpini ai cluburilor și asocia
țiilor sportive din Brașov s-au 
întîlnit într-o întrecere pe us
cat, „deranjată", însă, de un 
neașteptat strat de... zăpadă. 
Ei au trecut cu această ocazie 
examenul celui de al doilea 
control, menit să înregistreze 
creșterea realizată în pregăti
rea fizică generală și specifică. 
Au participat schiorii de la 
A.S. Armata, Dinamo, Viitorul, 
Politehnica din Brașov și Școa
la sportivă Predeal, absentînd 
— mai mult sau mai puțin mo
tivat — membrii secției alpine 
a clubului Steagul roșu și ele
vii Școlii sportive Brașov.

Antrenorul federal prof. I. 
Berindei, prezent la acest con
trol, ne-a relatat că, în linii 
generale, schiorii au arătat o 
îmbunătățire a forței specifice 
și a vitezei de execuție tn re
gim de forță. Ei au dovedit, 
însă, o rezistență mai puțin 
bună ca la primul control I

Fără îndoială există o expli
cație a acestui fapt: schiorii 
au lucrat în ultima perioadă 
mai mult în sală și pe stadioa
ne, și nu în teren variat, prin 
păduri, așa cum se recomandă. 
Desigur, pînă la prima zăpadă, 
bună de schi, ei au posibilitate 
să lichideze această răminere 
în urmă.

Dintre participant!, s-au re
marcat in mod deosebit: Do
rin Munteanu (A.S. A.), Gh. 
Vulpe (Dinamo), Ion Bobiț (Di
namo), C. Văideanu (A.S. A.), 
și Dan Crlstea (Dinamo).

Gh. EPURAN

• BOCANCI 
PNEUMATICI, a- 
ceasta este ultima 
noutate in materie 
de echipament pen
tru schiorii 
lor alpine, 
ei au fost 
mentați în 
cu rezultate 
făcătoare, 
rtnd căldura nece
sară șt fiind de o 
comoditate socotită 
excepțională. • Noul 
bocanc se compu
ne din două ele
mente : o față exte
rioară din material 
plastic șl un „șo
șon" interior, un 
fel de gheată din 
piele suptă, asemă
nătoare cu cea fo
losită de
„Șoșonul* 
ță peste 
de lină șt 
introdus în bocan
cul propriu-zis, ri
gid, nedeformabll 
șl de neuzat. Pe o 
valvă instalată tn

probe- 
Recent 
expert-
Franța 

satis- 
asigu-

boxeri, 
se tncal- 
ciorapul 

apoi este

'J

CRISTIANII
spate (tn dreptul 
tendonulul lut Abi
le) se introduce 
apoi — sub presiu
ne — spumă de po- 
liuretan (material 
plastic) care se in
filtrează in jurul 
piciorului aslgu- 
rind prinderea lut 
ideală. Un astfel de 
bocanc, odată ajus
tat, menține strins 
piciorul fără sd 
producă — nici 
chiar tn primele ore 
— vreo suferință 
schiorului. Mode
lele — puse tn co
merț de două fa
brici din Franța — 
sînt
destul de scumpe, 
dar se speri ca 
prețul lor actual 
(480 fr) să scadă pe 
măsură ce se va 
trece la fabricarea 
tn serie.
• BOCANCII DE 

PLASTIC (formați 
dlntr-o față care se

deocamdată

deschide pe axa 
longitudinală pen
tru a permite intro
ducerea piciorului 
încălțat cu o gheată 
suplă de piele), cei 
mal mult folosiți 
astăzi in competiții, 
slnt experimentați 
și la noi. O coope
rativă a reușit sd 
toarne fața din fi
bre de sticlă și lu
crează tn continua
re la rezolvarea al
tor probleme de a- 
mănunt.

• MULT MAI A- 
VANSAT este sta
diul In care se gă
sesc căștile de pro
tecție necesare 
schiorilor alpini, 
boberilor, motocl- 
cliștllor și automo- 
biliștilor. O coope
rativă din Galați a 
realizat din fibre de 
sticlă un prototip 
reușit și F.R.S.B. a 
comandat, prin 
I.D.M.S., 1000 de bu
căți.

SCHIMBĂRI IMPORTANTE IN
PROPUNERI PROGRAMUL’

JOCURILOR DIVIZIEI A

termina la 13 de-

spe- 
ti- 
de 

LA

• Ambele selecționate 
început antrenamentele 
comun, — întreaga acțiune 
fiind precedată de un serios 
control medical. Rezultatele 
acestui examen reprezintă în- 
tr-un fei primele vești bune 
referitoare la handbaliștii 
noștri .fruntași, deoarece toți 
cei selecționați au trecut cu 
brio severele investigații ale 
specialiștilor de la Centrul 
„23 August". Desigur, însă, 
că cele m*i pretențioase 
teste abia încep.

Reapariția echipei reprezen
tative pe arena internațio
nală va avea loc la Cluj, pe 
podiumul cunoscutei săli din 
acest oraș, unde se vor des
fășura, intre 17 și 22 noiem
brie jocurile celei de a Xl-a 
ediții a „TROFEULUI CAR
TAȚI", competiție ce se bucu
ră de o selectă participare : 
R. D. Germană, Iugoslavia, 
Ungaria, Uniunea Sovietică, 
alături de cele două repre
zentative ale țării noastre.

Este — s-o recunoaștem — 
un examen greu, poate chiar 
prea greu pentru un debut, 
dar care va fi cu atît mai 
folositor, contribuind la refa
cerea unității morale’ a Io
tului, întrucîtva alterată de 
o atît de lungă despărțire. 
Să sperăm, așadar, că reve
derea va fi piâcută.r.

— Dar ce ne puteți 
despre nivelul tehnic al 
rilor disputate pînă acum ?

declara 
intflni-

— Preliminariile încadrate în 
această formulă n-au oferit 
dispute purtate la un ni-

— Mijlociul Al. Năstac bo- 
xează de o manieră spectacu
loasă și eficace. C. Cuțov și 
V. Silberman au arătat o ver
vă deosebită, iii&i nu pun ac
centul pe apăMBre. După teo
ria mea, în box mai înlii tre
buie să știi să te aperi și apoi 
să ataci. A. Iliescu este într-o 
formă superioară celei de anul 
trecut. Consider că se face o 
mare greșeală cu campionul 
european al cocoșilor, A. Du
mitrescu, care este menținut 
la această categorie. El slăbește 
mult și nu are forță. Trebuie 
să treacă la categoria pană.

Paul OCHIALBI

PENTRU VIITORII ANI 
COMPETIȚIONALI

Pentru asigurarea unei 
pregătiri deosebite, strict 
necesară obținerii califi
cării la J. O. — menită a 
îmbina cit mai bine inte
resele echipei naționale cu 
cele ale cluburilor și ju
cătorilor, precum și pen
tru prevederea unei pe
rioade de tratament și o- 
dihnă a acestora, în 
cial a voleibaliștilor 
neri — în momentul 
fată se LUCREAZĂ
ÎNTOCMIREA UNUI STU
DIU ATENT, CE PREVE
DE ÎMBUNĂTĂȚIREA 
SISTEMULUI COMPETI
ȚIONAL.

Reținem cîteva din pro
punerile pentru anul 1971 
—1972 :

— divizia națională 
masculin să 
sistem turneu 
parea celor 12 
rul înaintea 
preolimpic, iar 
Pă acesta, fără turneu fi
nal ;

— divizia B să se dis
pute în 4 serii a 6 echipe, 
repartizate geografic, cu 2 
tururi în aer liber și 2 
în sală.
. Pentru anul competițio- 
nal 1972—1973 
următoarea

— divizia 
masculin șj 
dispute cu 
8 echipe în 
ruri în forma actuală, iar 
unul sub formă de tur
neu, cu toate cele 8 c- 
chipe).

A 
se dispute 
cu partici- 
echipe, tu- 

lurneului 
returul du-

s-a făcut 
propunere : 
națională A, 
feminin, să se 
participarea a 
3 tururi (2 tu-

1

SCURT DIALOG
CU ANTRENORUL

LOTO-PRONOSPORT
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO — 10 NOIEMBRIE 1970.

5 zile pina la închiderea 
VINZARII BILETELOR

Doar cinci zile v-au mal rămas 
la dispoziție pentru a vă putea 
procura biletele la tragerea ex
cepțională LOTO din 10 noiem
brie a.c., tragere care se va des
fășura după O NOUA FORMULA 
TEHNICA șl care oferă particl- 
panților multiple posibilități de 
cîșttg.

Se atribuie autoturisme DACIA 
1300, MOSKVICI 408 cu caroserie 
412 sau FIAT 850 plus 11.900 ' ' 
în numerar.

Se mai acordă premii fixe 
bani și premii în numerar 
valoare variabilă.

4- 311261 lei report. 
extragerea a n-A : 29 23 

24 4 12.
FOND DE PREMII : 388 499 lei 

4- 162 071 lei report.
Plata premiilor pentru acest 

concurs se va face astfel :
In Capitală începînd de

12 noiembrie pînă la 19 decem
brie 1970 inclusiv ; In țară În
cepînd aproximativ de luni 16 
noiembrie pînă la 19 decembrie 
197o Inclusiv.

joi

lei

în 
de

Pentru stabilirea numerelor câș
tigătoare se vor efectua 4 extra
geri în 3 faze. In total se vor 
extrage 26 de numere pe 7 cate
gorii de premii.

Se poate participa cu bilete de 
2 lei, 5 lei și 15 lei varianta, bile
tele de 15 lei varianta avînd drep
tul de participare la toate extra
gerile.

Tragerea LOTO de mîine va fl 
televizată în direct din Studioul 
de Televiziune Cu începere 
ora 19.15.

UN NOU PREMIU DE 100 000 
LEI LA LOTO 

PREMIILE TRAGERII LOTO DIN 
30 OCTOMBRIE 1970

EXTRAGEREA I: Cat. 1 : 1 va
riantă a 100 000 lei ; cat. 2 : 4,15 
a 19 240 Iei ; cat. 3 : 13,8 a 5 786 

lei ; cat. 
6 : 275.25

lei ; cat. 4 
5 : 103,5 a 
a 290 Iei.

CATEGORIA 1: 206 519

de la

NUMERELE EXTRASE LA 
CURSUL PRONOEXPRES 

45 DIN 4 NOIEMBRIE

CON-
NR.

1970

EXTRAGEREA
44 36.

FOND DE PREMII : 427 396 lei

I : 14 7 28 42

REPORT 
lei.

EXTRAGEREA A II-A : Cat. A: 
1 variantă 25% a 58 363 lei ; B : 
3 variante 25% a 15 359 lei și 2 
variante 10% a 6 143 lei fiecare ; 
C : 11 variante a 5 306 lei ; ~ 
17.30 a 3 374 lei ; E r 39,50 
lei ; F : 46,35 a 1 259 lei.

AMBELE EXTRAGERI : 
Z : 1138,3o variante a lOo

Premiul de 100 000 lei 
cîștigat de participantul ____
FANOAIEI ION din Roman, iar 
premiul de 58 363 lei de DICU NI 
COLAE din București (autoturism 
la alegere),

D : 
a 1478

Cat. 
lei.

a fost 
ASTE-

LAURENTIU STILEA
Antrenorul Laurențiu Stilea, 

profesor la Liceul cu program 
de educație fizică din Rm. Vîl- 
cea, a dat voleiului o serie de 
jucători, dintre care numim 
doar pe Laurențiu Dumănoiu, 
Radu Dumitrescu, Dragoș Po
pescu, sportivi prezenți acum 
în sextetul de bază al unor 
echipe de elită: Dinamo și 
Politehnica Galați.

— Cum se desfășoară activi
tatea în laboratorul dv. volei- 
balistic ?

— Sînt favorizat de vremea 
deosebit de frumoasă. Ceea ce 
vedeți desfășurîndu-se pe trei 
terenuri ar fi trebuit să res- 
trîngem la o singură sală, pro 
gramul de pregătire suferind, 
în acest fel, schimbări serioase

— Ca președinte al comisiei 
județene de volei cum apre- 
ciați dezvoltarea voleiului vil- 
cean ?

— Stăm foarte prost. Nu 
găsim înțelegere peste tot. La 
ora actuală nu sînt organizate 
nici un fel de campionate lo
cale, dar ne străduim să în
cropim totuși ceva, pentru a 
nu fi puși și în acest an în 
situația ca nici o echipă din 
județul nostru să nu se pre
zinte în campionatul de califi
care, pentru promovare în B.

• Turul campionatului masculin se va 
cembrie, cu introducerea a două etape intermediare :

— etapa 
brie ;

— etapa 
brie ;

— restul
® Returul se va încheia la 23 martie, în loc de 18 

prin introducerea a 3 etape intermediare :
— etapa din 21 februarie se va disputa miercuri 

bruarie ;
— etapa din 14 martie se va disputa miercuri 3 martie ;
— etapa din 4 aprilie se va disputa miercuri 17 martie ;
— celelalte etape vor fi devansate corespunzător.
• Turneul final masculin se va disputa între 1 și 7 aprilie.
• Turul campionatului feminin se va termina la 20 decem

brie, in loc de 
termcdiarc ;

— etapa din 
cembrie.
•

prin

din 23 noiembrie se va disputa miercuri 18

din 13 decembrie se va disputa miercuri 2

etapelor se devansează corespunzător.

Returul se

27

20

va

noiem-

decem-

aprilie,

17 fe-

decembrie,

decembrie

încheia la

cu introducerea unei etape in-

se va disputa miercuri 16 de

4
introducerea a două etape
etapa din 28 februarie se va disputa miercuri

aprilie, în loc de 
intermediare :

18

24
rie;

— etapa din 4 aprilie se va disputa miercuri 31
— celelalte etape se devansează corespunzător.
® Turneul final se va disputa. între 8 și 14 aprilie.

aprilie.

februa-

martie;

PLATITUDINEA PERSISTĂ
etapa a treia a primei 
n-a depășit nota me. 

în care au debutat cam-
Nici 

divizii 
diocră 
pionatele naționale. Ba, dim
potrivă. Majoritatea partidelor 
masculine s-au situat — după 
un aparent reviriment în e- 
tapa a doua — la un nivel 
mai scăzut. Relatările cores
pondenților noștri din provin
cie nu sînt de loc flatante la 
adresa echipelor fruntașe. Deși 
învingătoare în deplasare, Stea
ua, Politehnica și Rapid nu 
au satisfăcut exigențele pu
blicului spectator din Baia 
Mare, Brăila și Ploiești ; sin
gura consolare ar fi aceea 
că formațiile de la mijlocul 
clasamentului continuă să o- 
fere jocuri bune, la nivelul 
pretențiilor pe care le avem 
de la ele. Este vorba, în pri
mul rînd, de proaspetele pro
movate, l.E.F.S. și „U” Cluj — 
formații tinere și cu elemente 
de perspectivă, apoi de Poli
tehnica Timișoara și Tractorul 
Brașov. De altfel, primele două 
au jucat intre ele Ia Cluj in 
cel mai bun meci al etapei. 
Dlnamo, ieșită prematur din 
cursa pentru primul loc, 
cearcă acum ceea ce 
făcut cu 2—3 ani în 
consolidarea unei noi 
Să sperăm că acțiunea 
mult decît necesară — 
fi prea îndelungată. Formațiile 
din subsol (Petrolul, Explorări, 
Unirea Tricolor și Viitorul) se 
comportă în continuare la ni
vel de divizia B. Se simte Ia 
aceste formații nevoia unor În
locuiri cu jucători tineri pen
tru ca ele să nu rămînă in 
postura de echipe parazitare. 
Intervin insă, ca întotdeauna, 
interesele cluburilor de a se 
salva de Ia retrogradare, prin 
folosirea unor jucători mai 
vîrstnici, dar cu experiență.

Campionatul feminin este, 
deocamdată, lipsit de sare și 
piper. Meciurile sînt fie dez
echilibrate, fie de nivel tehnic 
necorespunzător. Campioana 
Penicilina Iași, care pregătește 
startul în C.C.E., se prezintă 
la ora actuală mai bine, părind 
hotărită fă nu cedeze titlul. 
Rivala principală, Dinamo, se 
menține încă în frunte, însă 
greul nu a început. Celelal
te echipe sînt cam „o apă 
fj^un pămînt" j evoluții slabe,

cel mult medli.J In acest plu
ton se încadrează chiar și Ra
pid și Universitatea Timișoara, 
care nu mai oferă garanții in 
ceea ce privește prezența Ia 
turneul final. Față de promi
siunile anului trecut, formații 
ca Farul, l.E.F.S., Medicina, 
nu confirmă așteptările, deși 
nu sînt lipsite de jucătoare va
loroase. Poate câ în etapele 
următoare vom avea posibili
tatea să consemnăm, totuși, 
progresul așteptat Ia aceste e- 
chipe, precum și o revenire la 
normal a fruntașelor. Este și 
timpul...

ETAPA A IV-a
IN DIVIZIA A

în- 
trebuia 
urmă : 
echipe. 
— mai 
nu va

In programul etapei a 
FEMININ : Dinamo — 
C.P.B. — Farul, Penicilina 
dicina, Ceahlăul — l.E.F.S., Uni
versitatea Tlm. — Universitatea 
Cluj, Universitatea Cv. — C.S.M 
Sibiu.

MASCULIN : l.E.F.S. — Politeh
nica Tim., Steaua — Unirea Tri
color, Rapid — Explorări Bala 
Mare, Universitatea Cluj — Dina
mo, Politehnica Galati — Tracto
rul, Viitorul — Petrolul,

Rubrică redactată de :
Aurelian BREBEANU 

Emanuel FANTANEANU

(dtlhute

iv-a : 
Rapid, 
— Mc-

BASCHET : Sala Dlnamo, 
ora 19 : Dinamo — Union Fi
restone Viena, meci în cadrul 
C.C.E.

BOX : Sala Floreasca, ora 
19, finalele campionatelor na
ționale individuale.

HOCHEI : Patinoarul artifi
cial „23 August", ora 18 : par
tida internațională dintre e- 
chipcle de juniori ale Româ
niei și Bulgariei.

ȘAH : Aula Bibliotecii Cen
trale Universitare (Piața Pa-, 
latului) ora 9 : partide între
rupte ; ora 16 : runda a 15-a 
a finalei campionatului repn 
blican, masculin.
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U.T.A. a cedat și la Arad
Dinamo București F. C. Liverpool 1-1 (1-0)

afară, 
al re- 

dina-

Dacă privim din 
prin unghiul exclusiv 
prezentării, fotbaliștii 
moviști au obținut cel mai 
bun rezultat, dintre cele trei 
echipe românești aflate în 
cupele europene.

Văzut dinlăuntru, pe planul 
competitiv — la rîndui său, 
reflectare a celui valoric — 
draw-ul ce a consfințit 
minarea echipei Dinamo 
către F. C. Liverpool 
C.E.T. (scor general 
este departe de așteptările 
noastre, ale tuturor celor ce 
iubesc fotbalul 
leaguri.

Și 
că 
fan 
prilejul 
București pentru 
înfrîngere din deplasare. Pen
tru că între replica adversa
rului la Liverpool și cea din 
medul retur a fost o diferen
ță atît de netă — în special 
în prima repriză — incit la 
pauză, confratele Chris Ja
mes de la „Liverpool Post 
& Echo" ne spunea ia masa 
presei că nu-și recunoaște e- 
chipa, că aștepta cu 
altceva de la ea. Și 
dacă noi nu așteptam 
oaspeți ceva similar, 
totuși curioși să vedem 
măsură promisiunile manage
rului Bill Shankly privind 
■jocul ofensiv, pozitiv al echi
pei sale — pe fondul repro
șurilor făcute dinamoviștilotr 
în acest sens după primul 
meci — vor fi onorate ia 
București.
■ In meciul de azi, F. C. Li
verpool a arătat că și meda
lia sa are două fațete, ne- 
făcînd cu nimic excepție în 
prima repriză de la regula e- 
chipelor Ce urmăresc în de
plasare conservarea golurilor 
de acasă, prin intermediul 
tacticii defensive. Că echipa 
lui Shankly va intra o dată 
cu începutul meciului „la 
cutie", ne așteptam, că își 
va întări linia de fund (mij
locașul Hughes nu s-a dezli
pit de fundașii centrali), că 
va trage 
(mingi la 
asemenea, 
ofensiv și 
kiy va 
prin tactica la ofsaid, chiar 
că nu ne-am așteptat! A fost 
o surpriză — dacă vreți — 
Pe care nici jucătorii dina- 
moviști n-au știut s-o con
tracareze decîț în faza deschi
derii scorului (min. 34), «înd 
Mustățea l-a văzut liber pe 
Sălceanu și fără să maî facă 
vreun pas și-a deschis prompt 
coechipierul lansat pe aripa 
dreaptă. Fundașii englezi sur
prinși și crezînd că plasa 
ce Ie-o întinseseră, re
gulat pînă atunci, atacanți- 
lor dinamoviști îi va încurca 
iar pe adversari (și pe arbi
tri 1), n-au reacționat de fel. 
Săiceanu a înaintat cu min
gea la picior și din colțul 
careului mic a șutat pe lingă 
Clemence, ieșit să repare 
gafa propriilor apărători, 
darnic, și 1—0 !

Cu toții am sperat în 
minut că breșa făcută în

eli
de 

din 
1-4)

pe aceste me-

n-am 
jucătorii 

cel Mare 
să

putea spune 
din șos. Ște- 

n-au avut 
se revanșeze la 

categorica

totul 
chiar 
de la 
eram 
în ce

eventual de timp 
portar, în tușă), de
Dar că prin „joc 
constructiv", Shan- 
înțelege defensiva

Za-

acel 
pla-

Stadion $,23 August" ; teren bun ; timp excelent ; spectatori 
aproximativ 50 000. Au înscris ; SALCEANU (min. 34) și BOERSMA 
(min. 48). Șuturi la poartă: 13—€ (pe poartă 4—3); raportul de 
cornere : 4—0.

DINAMO : Constantinescu 6 — Cheran 6, Nunwelller III 5, 
Stoenescu 7, Deleanu 7, Dinu 8, Nunwelller VI 6, Sălceanu 8, Doru 
Popescu (min. 30 Mustătea 6), Dumitrache 6. Haidu 5.

F.C. LIVERPOOL : Clemence — Lawler, Smith, Lloyd. Lindsay, 
Huglies, Mc Laughlin, Hall, Evans (min. 14 Boersma). Heighway, 
Thompson.

A arbitrat foarte bine ERICH LINEMAYR (la 
de Erich Hbltein și Stefan Koler,.............................toți din Austria.

centru), ajutat

unui adversar superior
aA fost semnalul decontrac- 

tării, manifestat în moduri 
opuse de cele două protago
niste. Oaspeții, care obținu
seră astfel cea 
tentă primă de asigurare 
calificării, și-au mai reamin
tit de arma contraatacului. 
H.eighway a scăpat nesupra
vegheat de două ori (min. 
57 și 62) dar a șutat defec
tuos, imitat apoi în min. 70 
de Boersma, ajuns doar cu 
Constantinescu în față.

Dinamo, în schimb, lipsită 
acum de țelul inițial al cursei 
de urmărire nu mai este în 
stare să forțeze nici măcar 
obținerea unei victorii repa
ratorii. Astfel, foarfecă 
Dumitrache (min. 63) 
doar spectaculoasă dar 
ficace, iar Haidu (min.

mai consis-
a U. T. A.

_  ______, teren bun, 
insorit, vtnt, spectatori 
Ap marcat: FII.IPO- 

(min. 51), BROȘOVSCHI 
56), FILIPOVICI (min.

Steaua roșie Belgrad 1-3 (0-0)
șut (cel al lui Damide) SPRE 
poartă.

Speram că, în a doua parte 
a jocului, exprimarea arăde
nilor va căpăta un plus de 
siguranță, de încredere.

N-a fost așa. Așteptînd „Ia

nu are șansa s-o ajungă și 
s-o trimită în poarta goală...

A fost o ocazie (și o șansă) 
rarisimă, care urma unei cas
cade de atacuri ale oaspeți
lor, în care golul — suspen
dat ca o... sabie deasupra ca-

Stadion U.T.A., 
timp ‘ 
18 000.
vrei 
(min.
67) și IANKOVICI (min. 78). 
Raport de cornere : 3—11 ; șu
turi la poartă : 10—18 (pe 
spa|Iul port» : 2—7).

U.T.A. : Gomea 7 — Call- 
nln 5, Lereter 6. Pojonl 7, 
Broșovschi 5 Axente 5, Pe- 
tescu 5. Domide’5, Dumbrea
nu 4 (min. 55 — Sima, min. 
81 — Șchiopu), Dembrovschi 4, 
Fl. Dumitrescu 5.

STEAUA ROȘIE : Duikovici 
— Giorici, Dolcinovski, Boghi- 
cevici, Krivokucea. 
viei, Aclmovicl, 
(min. 73 — Carasi), 
Ostoici (min. 73 — 
Geaici.

A arbitrat 
LEY, ajutat 
Wrennall șl

pentru 
poată

corect 
la
c.

la maximum

Anionie- 
Novkovici 
Filipovici. 

Iankovici),

K. HOW- 
linie de J. 
Attwell (An-

o rezervă vecină cu

(prin telefon, de 
nostru).

Sălceanu a 
D NEAGU

fundași :
Foto :

fi început cronica 
cu aceste rin duri da- 

în timpul meciului, cu

sa în care căzuseră pînă a- 
tunci Dumitrache, Doru Po
pescu, Sălceanu și Haidu va 
fi suficient de largă 
ca dinamoviștii să-și 
Valorifica, în sfîrșit, intenția 
de a-și angaja atacanții prin

să se întindă 
pentru a reține balonul lingă 
bară.

Iată însă că imediat după 
pauză portarul dinamovist nu 
mai dovedește aceeași priză 
la balon. în min. 48 Thomp

Inutilă încercarea portarului Clemence de a repara greșea la propriilor 
șutat decis și mingea va poposi în poartă: 1—0 pentru Dinamo!
deschideri în adîncime, că a- 
ceștia se vor angaja mai de
cis și mai incisiv pentru re
cuperarea handicapului din 
prima manșă. N-a fost însă 
așa, în ciuda încercărilor lui 
Radu Nuinweiller de a schim
ba jocul de pe o extremă 
pe alta, ale lui Dinu de a se 
infiltra în compartimentul 
ofensiv, ale lui Sălceanu de 
a traversa terenul tin toate 
direcțiile. în min. 41 acesta 
din urmă și-a urmărit adver
sarul de pe dreapta pe stin
gă, a recuperat acolo balo
nul și l-a deschis foarte 
bine pe Dumitrache, dar vîr- 
ful dinamovist s-a izbit de 
blocajul fundașilor centrali 
adverși. A fost o fază tipică 
pentru perioada ce a urrffat 
deschiderii scorului, cind 
F. C. Liverpool abandonase 
orice intenție ofensivă, urmă
rind doar un scor strîns. în 
prima repriză echipa oaspete 
a si expediat doar un singur 
șuț periculos pe poartă (min. 
9) cînd Hughes a șutat de ia 
30 de metri foarte puternic, 
plasat, la semiînălțime, o- 
bligîndu-1 pe Constantinescu

son țîșnește pe stingă, îl de
pășește ușor pe Cheran și 
centrează cu boltă înspre 
marginea careului mic. Sar 
la minge Lindsay — singu
rul jucător din compartimen
tul defensiv al oaspeților 
care a ieșit azi la atac — și 
Constantinescu. Portarul nos
tru are pentru o clipă min
gea în miini, dar o scapă și 
Boersma, aflat în apropiere, 
nemarcat, trimite mingea 
plasă :

șuteze 
culoar

la o minge 
bun. Acestea, 
imprecise, d?

10

evită să 
ce avea 
ca și șuturile 
la distanță,- din ultimele 
minute (Dinu și Dumitrache) 
erau mărturie că dinamoviștii 
își încheiaseră 
C.E.T.

Dinamo n-a 
tige în prima 
putut s-o facă în cea 
cundă.

DECLARAȚII
BILL SHANKLY — antre

norul echipei 
„Sînt sigur 
echipe ar fi 
dacă primul 
încheiat cu un rezultat mai 
strîns. Cum noi am cîșt’gat 
prima manșă cu 3—0, 
nu ne-a rămas decît să 
căm pentru calificare.

F.C. 
că 

jucat 
meci

Liverpool: 
ambele 

mai bine, 
s-ar fi

aici
ju-

ERICH LINEMAYER 
ustria) — 
Dinamo-F.C. 
fost un meci foarte 
arbitrat pentru că 
echipe au jucat în 
sportivității. După 
meciului, scorul este echita
bil. Dacă Dinamo ar fi 
ajuns în prima repriză la 
un avantaj de două goluri, 
poate că gazdele ar mai fi 
avut șanse 
cum, din 
psihologic, 
start ești

(A- 
arbitrul meciului 

Liverpool: „A 
ușor de 
ambele 
limitele 

aspectul

de calificare. Ori- 
punct de vedere 

atunci cînd din 
condus cu 3—0,

Părere
FREDO

Antrenor Ia
(Franța)

După ce am asistat Ia derbyul Di
namo—Steaua, mâ gînclcam că ju
cătorii dinamoviști, buni tehni
cieni — numesc pe Dumitrache, 
Nunweiller și Dinu — sînt capa
bili să facă față unei întreceri 
de anvergură, într-un ritm de . 
joc foarte dinamic. In sfîrșit, jo- 1 
cui furnizat de Dinamo a îmbinat 
eficacitatea și spectacolul, dovadă 
și vivacitatea constantă creată pe . 
teren de jucătorii săi, prin de- 
marcaj continuu, conducerea ă- ' 
bilă a balonului, dirijarea mingii 
totdeauna spre partenerii liberi. 
In opoziție. Steaua posedă buni , 
tehnicieni, dar aceștia sînt pu
țin mobili în acțiune, joacă prea , 
retras în fața propriei lor porți, ■ 
ceea ce explică și nereușitele li- j 
niei de atac.

Steaua a confirmat în fața iui 
Eindhoven — o echipă bine clă
dită, care evoluează minunat, cu 
atacanți întreprinzători, rapizi și 
deciși — că jocul său nu se poa- i 
te impune in fața unei formații ! 
posesoare a unor calități tehnice ! 
superioare.

Dinamo, însă, m-a decepționat. 
Explicațiile pot fi mai multe. E- 
chipa a pierdut un minunat ata
cant contra lui Liverpool încă de 
la acel derby cu Steaua cînd a 
lăsat un jucător ca Nunweiller, 
căruia i-a reușit totul, să termine 
complet epuizat. Ar fi fost mai 
înțelept să se mulțumească cu 
victoria Ia un scor minim și să 
se rezerve pentru meciul de 
Cupă. In meciul cu Liverpool, 
șansele lor s-au diminuat ime
diat după lovitura de începere, 
deourcce au abandonat, cu bună 
știință, mijlocul terenului, unde 
a rătăcit doar Radu Nunweiller. 
Această dispoziție tactică a ușu
rat sarcina englezilor, care a- 
veau motive să spere din punct 

de vedere psihologic*'.

neutră : 
GAREL
Slade Rennais

este foarte greu să găsești 
resurse pentru a cîștiga.

D. NICUȘOR — antrenorul 
echipei Dinamo : 
putea spune, cînd meciul a 
luat sfîrșit, de fapt, în clipa 
cînd apărarea noastră — 
Cheran și, în ultimă instan
ță, Constantinescu — a des
chis drumul golului egaliza
tor.

ANGELO NICULESCU — 
antrenorul echipei naționale : 
„Nu știu care este opinia 
altora, dor. dintre cele două 
formai'i >1 -i-e care au 
luat pe stadionul „23 Au
gust", mie mi-a plăcut mai 
mult P.S.V. Eindhoven, o 
echipă solidă, cu cîteva in
dividualități de mare clasă. 
Cit privește pe F.C. Liver
pool, pînă a nu obține go
lul egalizator, care, practic, 
a pus capăt luptei pentru ca
lificare, n-a făcut altceva 
decît să apere un rezultat, 
cu mijloace obișnuite. De 
la o echipă care reprezintă 
fotbalul englezesc aveam 
dreptul să ne așteptăm la 
mai mult. Dinamo a jucat 
bine pînă la înscrierea golu- 
- • ’ - a

să-l
a 

în 
aceste

ARAD, 4 
la trimisul

Nu știm dacă fotbaliștii a- 
rădeni au urmărit transmisia 
pe micul ecra,n a partidei 
Steaua—Eindhoven, sau i-au 
aflat doar scorul, cert este că, 
înaintea începerii meciului lor 
cu campioana Iugoslaviei, 
vestiarul U.T.A.-ei era domi
nat de o tăcere aproape ne
firească, pe fețele tuturor ci- 
tindu-se 
teama...

N-am 
noastră 
că 
precădere în primele 20 de 
minute — starea de spirit a 
fotbaliștilor arădeni, remar
cată înainte de începerea lui, 
nu s-ar fi exprimat printr-o 
evoluție crispată, haotică, pa
ralizată de un trac sesizat 
rapid de spectatori, care asis
tau neputincioși la... neputin
ța U.T.A.-ei.

Evoeînd începutul meciu
lui, vom nota activitatea de
bordantă a fotbaliștilor iugo
slavi, ale căror atacuri conti
nue, variat construite pe un 
front larg, descumpăneau a- 
proape de fiecare dată apă
rarea arădeană. Scurgerea 
minutelor nu aduce limpezi
rea jocului arădenilor, care 
oferă un singur licăr (și de 
speranță...) in minutul 23, 
cînd șutul lui Domide — in
filtrat în careul de pedeapsă — 
învinge vigilența lui Duiko
vici, trece prin fața porții lui, 
la minge țîșnesc Dembrovschi 
și Dumbreanu, dar nici unul

Portarul Duikovici 
în acțiune.

imbata bil în duelurile aeriene -
Foto : Theo MACARSCHI

știut să 
repriză și

conturile

sînt angajați van aercare i 
Suciu

fază dramatică la poarta echipei Steaua, in 
Sătmareanu și

„Ce aș

evo-

lui. Apoi — paradoxal 
încetinit jocul, în loc 
forțeze. F.C. Liverpool 
putut astfel trage aer 
piept, trecind peste 
clipe de impas. La Steaua, 
cele 25 de minute de ioc ale 
lui Tătaru au valorat mai
mult decît celelalte 65 ale 
tuturor coechipierilor săi,
deopotrivă de slabi în apă
rare ca și în atac".

KURT LINDER — antre
norul echipei P.S.V. Eindho
ven : „N-aș fi crezut să pu
tem obține în deplasare o 
victorie atît de ușoară. E ade
vărat că am jucat foar
te bine. Am început prudent 
și în această perioadă gazde
le au atacat puternic, ratind 
două mc. :i ocazii. Apoi am ieșit 
noi la joc, reușindu-ne 
aproape totul.

ȘTEFAN COVACI — an
trenorul echipei Steaua: 
„La 3—0, pe teren propriu, 
trebuie... să taci! Altfel, te 
expui ironiilor, într-un fel 

' de înțeles. Nu vreau să 
acuz evoluția atît de slabă a 
echipei mele, care, in repri- 

1 za a doua, a fost surclasa- 
Dar, atunci, scorul gene- 
era 7—0. Fără ratările 
primele 30 de minute și 
Tătaru în teren, istoria

tă. 
ral 
din 
cu 
s-ar fi scris, în bună măsu
ră, altfel".

Paul SLĂVESCU

Steaua - surclasată și pe teren
Steaua P. S. V Eindhoven 0-3 (0-1)

petelor arădenilor — a rămas 
în aer.

în min. 11 — Ostoici, mih. 
15 — Geaici, min. 18 — Os
toici, min. 19 — Acimovici Și 
Novkovici, min. 20 — Acimo
vici (bară) — șansa sau re
flexele excepționale ale lui 
Gornea salvează echipa ară
deană de la goluri iminente. 
„Momentul Domide — Dem
brovschi — Dumbreanu" din 
minutul 23 rămînînd o excep
ție pentru întreaga repriză, 
avem ocazia să admirăm și 
să analizăm construcția jocu
lui echipei iugoslave, care e- 
voluează ca într-un... recital. 
Rapiditate, dezinvoltură, cir
culație perfectă de balon (9 
din 10 oase ajung la coechi
pieri), eleganță și — ceea ce 
este esențial — o incisivitate 
remarcabilă, iată atributele 
unei demonstrații care îneîntă 
pe spectatorii arădeni, mar
tori impresionați la un fot
bal „de catedră".

Selectînd cîteva 
din regia jocului 
vom nota aportul
al „Dieselului" (așa i se zice 
atacantului iugoslav) Acimo- 
civi — remarcabil prin forță, 
rafinament și o rară clarvi
ziune —, deplasările derutan
te ale supervedetei Geaici, 
unele dintre ele conjugate 
cu apariția-pericol, pe zo
na rămasă liberă, a fundașu
lui Krivokucea, care seamănă 
furtună și panică în apăra
rea arădeană.

Demn 
că pînă 
arădenii

elemente 
oaspeților, 
distributiv

de reținut este faptul 
la sfîrșitul reprizei 
au trimis un singur

propriu !

cutie" pasele -i- ce rare au 
fost încercările de demarcare 
ale jucătorilor arădeni ! — 
transmițînd deseori balonul 
cu o imprecizie de neaccep
tat. fotbaliștii U.T.A.-ei au 
suportat în continuare ascen
dentul unui adversar care e- 
volua cu precizia unui cea
sornic. .

Golul lui Filipovici (min. 
51) — reluare cu capul a cen
trării Iui Geaici — avea să 
declanșeze o reacție puternică 
a arădanilor, aruncați, la dis
perare, în atac. Domide este 
pe cale să egaleze in min. 
55, dar șutul trimis spre 
poarta părăsită de Duikovici 
este respins de către un fun
daș. Un minut mai tirziu, ba
lonul expediat din lovitură 
liberă de către Axente este 
reluat, cu forță și precizie, de 
Broșovschi, care egalează. 
Flacăra arădenilor — dătă
toare de speranțe în tribune 
— se dovedește, insă, un foc 
de paie, același Broșovschi 
fiind la originea celui de-al 
doilea gol al belgrădenilor. 
Urmărind flagrant să-l faul
teze — în ioc să caute să-i 
taie calea, regulamentar — 
fundașul sting arădean îl a- 
tacă decisiv (și brutal) pe 
Novkovici, care-1 evită, fuge 
pînă Ia linia de corner și 
centrează ideal înapoi, ofe- 
rindu-i lui Filipovici un gol 
„pe tavă". Min. 67 : 2—1 pen
tru Steaua roșie.

Partida este, practic, deci
să, campioana Iugoslaviei 
reușește tot ce vrea pe te
ren (inclusiv un al treilea 
gol, prin Iankovici, care — 
în min. 78 — reia precis, cu 
capul, pasa lui Geaici), miile 
de turiști iugoslavi recită, 
cîntă „Zvezda, Zvezda..." iar 
spectatorii arădeni înțeleg că 
favorita lor a fost întrecută 
de un adversar superior.

Marius POPESCU
Așa cum începuse, partida 

din deschiderea cuplajului de 
ieri nu prevestea nici pe de
parte un asemenea dezno- 
dămînt nefavorabil pentru 
Steaua. Conform așteptărilor, 
echipa bucureșteană a avut 
un debut destul de promi
țător, lăsînd 
mai că va 
postura de 
chiar dînd 
putea forța 
ficarea în turul următor al 
competiției.
prea mult din timpul de joc 
și speranțele noastre au 
ceput — treptat — să se 
sipească, pe măsură ce 
cui gazdelor devenea tot mai 
slab, mai lipsit de orizont și 
mai imprecis.

împrejurarea nefericită care 
— după opinia noastră — a 

.declanșat această coborîre <le 
nivel a constituit-o accidenta
rea lui Tătaru, înaintașul cel 
mai activ și mai periculos a! 
echipei bucureștene pînă în 
acel minut 13, cînd la o cen
trare semiînaltă de pe partea 
dreaptă a fundașului Mirău- 
ță „optarul" Stelei a reluat 
mingea din plonjon, cu capul, 
trimițînd-o puțin pe lîngă 
poartă. Riscul acestei specta
culoase sărituri, care ar fi 
putut aduce deschiderea sco
rului și o dată cu ea un cu 
totul alt curs al jocului decît 
cel ce a urmat, l-a constituit 
căderea înaintașului stelist pe 
brațul său stîng. Accidentat, 
Tătaru & încercat să se men
țină totuși în joc, dar cum 
randamentul său scăzuse vi
zibil și — piobabil — dure
rile la braț ri umăr îl chi
nuiau, el a fost înlocc1' în 
min. 25 cu Naom. Dispariția 
Iui Tătaru de pe teren 
resimțit mai mult liecit era 
de crezut nu numai în evolu-

impresia nu nu- 
părăsi terenul în 
învingătoare, dar 

speranța că ar 
cu succes cali-

Dar n-a trecut

în- 
ri- 
jo-

s-a

a

August" ;
50 000. Au

spectatoriStadion „23
— aproximativ 
van der KUIJLEN (min.
(dintre care pe spațiul porții : 8—5). Raport de cornere : 6—2.

STEAUA : Suciu 4 — Mirfiuță 5. Sătmăreanu " '
5, Vigu 5, Dumitriu III 5, Ștefănescu 4, Pantea 5, 
25 Naom 5), lordănescu 4, Manea 3.

P.S.V. EINDHOVEN : van Beveren — van den 
Radovici, Kemper (min. 31 Jensseh), Vos. Hiddink, 
sen (min. 60 Devrindt), van der Kuljfen,_ Mulders.

A arbitrat foarte bine J. 
de compatrioțli săi R. Finnerty

teren bun ; timp frumos ;
marcat : VEENSTRA (in min. 45 și 53) și
79). Raportul șuturilor la poartă : 16—9

5, Hălmăgeanu 
TStaru 7 (min.

Dungen, Strik, 
Veenstra, Han-

ajutat la linieFINNEY (Angila), 
E. Merchant.Șl

ția liniei de atac steliste, ci 
chiar în întregul angrenaj al 
echipei.

Dacă în primul sfert de oră 
al partidei bucureștenii deți
nuseră cu autoritate inițiati
va, supunîndu-și adversarii 
unei presiuni ce le dezvălui
se slăbiciunile din apărare 
și fiind în cîteva rînduri foar
te aproape de gol (mai ales 
în min. 9, cînd același Tăta
ru a trimis mingea în bara 
laterală a porții apărate de 
van Beveren), după schim
barea amintită replica Stelei 
(îndeosebi sub aspectul ei o- 
fensiv) a devenit din ce în 
ce mai ștearsă, raportul de 
forțe s-a echilibrat un timp 
și apoi, în repriza secundă, 
oaspeții s-au detașat net nu 
numai din punctul de vedere 
al facturii jocului prestat, ci 
— ea o consecință firească — 
și din acela al scorului.

Este, totuși, de reținut că 
pînă la pauză, bucureștenii 
au mai avut cîteva ocazii în 
care ar fi putut, înainte de 
a o face olandezii, să deschi
dă scorul. Dar în min, 25 
Manea (cel mai slab om al 
echipei în jocul de ieri) a in 
tîrziat să șnteze. de 
ginea careului’, dînd 
tatea mijlocașului 
să intervină, iar în 
.33 și t'1 To rd ă a eseu 
pectiv, Mirăuță

ia mar- 
posibili- 
Hiddink 

minutele 
și. res- 

i-au oferit

portarului van Beveren prile
jul — prin două salturi acro
batice — să-și demonstreze 
măiestria.

Simțind că terenul le de
vine prielnic, oaspeții s-au 
lansat și ei, în această ulti
mă parte a primei reprize, 
mai mult în t 
îndeosebi viteza 
pătrundere a 
dreapta Hansen, 
în real pericol 
pei gazdă în min.
Suciu a fost nevoit să iasă în 
afara careului pentru a-1 de
poseda de minge pe Kemper, 
lansat în atac de Mulders, 
împrejurare în care blondul 
fundaș olandez s-a accidentat 
și a 
ren.

în 
zei, 
dreaptă al oaspeților, 
cașul Veenstra a găsit un 
culoar liber aproape de linia 
de corner, și, dintr-un unghi 
greu, a șutat imparabil, tri
mițînd 
de aici

După 
teptam 
vitura 
forțeze 
obține 
victoria, 
me'iv 25 de metri al aceluiași 
Vecuitra 1 a găsit pe Suciu

atac, folosind 
și forța de 

extremului 
Ei au pus 

poarta echi- 
27, cînd

ieșit definitiv de

ultimul minut al 
la un atac pe

pe te-

repri- 
partea 
mijlo-

bară șimingea sub 1 
în pl.T-'ă.

pauză, cînd 
ca Steaua — 
stolului primit 
din nou. pentru 

egalarea și a încerca 
un șiit de la aproxi-

ne 
sub

aș- 
lo-
Să
a

în postura de spectator, por
tarul stelist resemnîndu-se a 
scoate, pentru a doua oară, 
balonul din plasă.

O dată cu acest gol, a de
venit limpede că s-au înche
iat conturile. Demoralizați, 

jucătorii bucureșteni au co
mis greșeli peste greșeli atît 
în atac, cît și în apărare, de
venind în anumite momente 
ridicoli. Chiar dacă înaintașii 
de la Steaua vor mai avea, 
după aceea, unele ocazii cla
re, neputința lor de a le fruc
tifica devenise o’e-a dreptul 
exasperantă. Ștefănescu, Ior- 
dănescu și Manea, uneori a- 
junși în situații dintre cele 
mai favorabile, au fost depo
sedați cu nespusă ușurință 
de către adversarii lor (în 
minutele 59, 65, 85) sau au 
șutat — cu prea multă sete 
— pe lîngă poartă (min. 77 
și 80). în schimb, olandezii, 
deși după 2—0 n-au mai pă
rut deosebit de interesați de 
a-și mări avantajul, prefe
rind un joc de pase între ei 
(uneori cu tendința de ridi
culizare a adversarilor), au 
înscris totuși un al treilea 
gol în min. 79, cînd van der 
Kuijlen — scăpat de sub su
pravegherea fundașilor cen
trali bucureșteni — a specu
lat ieșirea inoportună a lui 
Suciu, trimițînd balonul cu 
boltă, peste el, în plasă.

Partida a luat astfel sfîr
șit cu un scor de forfait, care 
poate fi apreciat ca fidel 
situației din teren. Cu toată 
scuza ieșirii premature din 
joc a lui Tătaru, Steaua s-a 
prezentat ieri — cu precă
dere în repriza a doua — la 
un nivel inadmisibil, 
alocuri sub orice critică, 
scriimH șt în palmares o 
frîngere dezonorantă, care 
trebui să facă obiectul unei 
analize temeinice și a unor 
măsuri corespunzătoare.

Constantin FIRANESCU

I.

pe 
în- 
în- 
va

5 minute 
dupd meci

MILJAN MILJANICI (antre
norul echipei Steaua roșie 
Belgrad): „E ușor să dai 
declarații cînd învingi. Noi 
am jucat astăzi împotriva... 
surprizelor. Simplu, sigur, să
nătos. Am avut și șansa să pu
tem juca și fotbal pentru că în 
România adversarii sînt fair 
— U.T.A. este un model —, 
publicul fiind și el foarte 
sportiv, 
meni din 
blul ei
Toți jucătorii mei au făcut 
astăzi un meci bun. De la 
arădeni, o impresie deosebită 
mi-a produs Gornea, excep
țional în prima repriză".

NICOLAE
CU (antrenor principal 
U.T.A.) i „Ne-a învins

Nu remarc 
echipa mea. 

făcîndu-și

—.ei —, 
foarte 

pe ni- 
ansam- 
datoria.

DUMITRES-
la
e-o 

chipă mai bună. Superioară 
tehnic, superioară în orienta
re. Din păcate, noi am pri
mit două goluri — primul și 
al treilea — care puteau li 
evitate, in schimb n-am mar
cat în două situații foarte 
avantajoase".

Azi, la Ploiești 
PETHOLUL - DUIUV RUSE

Stadionul Petrolul din Plo
iești va găzdui azi după- 
amiază, cu începere de la 
ora 15, un meci amical in
ternațional, în care PETRO
LUL, va primi replica cu
noscutei formații bulgare 
DUNAV RUSE. în deschide
re, echipa de tineret a Pe
trolului va juca cu Olimpia 
Rm Sărat, din campionatul 
diviziei C.



HOTĂRlRI ALE COMITETULUI DIRECTOR BALCANIC:

5 ECHIPE NAȚIONALE DE FOTBAL 

LA BALCANIADA DIN GRECIA
• Steagul roșu Brașov — în ediția 1970/ 1971 a „CUPE!
• Turneul selecționatelor de tineret în Turcia
• Octav Luchide — membru de onoare al Comitetului

BALCANICE'

balcanic
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Ieri a avut Ioc la sediul 
F.R. Fotbal ședința Comitetului 
director al Cupei Balcanice.

La lucrările conduse de iov. 
Mircea Angelescu, președintele 
federației române, au partici
pat reprezentanți ai forurilor 
similare din ALBANIA, BUL
GARIA, GRECIA și IUGO
SLAVIA. Singura absență (din 
rațiuni obiective) a fost aceea 
a reprezentanților federației din 
Turcia, care au prezentat or
ganizatorilor scuzele de ri
goare.

De un interes deosebit s-au 
' >.............. ...

bucurat discuțiile referitoare 
la organizarea CUPEI BAL
CANICE PENTRU ECHIPE
LE NAȚIONALE A. La tur
neul primei ediții, care se va 
desfășura în Grecia (anul vi
itor, în luna decembrie), vor 
participa 5 echipe naționale : 
Iugoslavia, România, Bulgaria, 
Turcia și Grecia. Delegația al
baneză a făcut cunoscut Comi
tetului director că — din moti
ve de calendar — reprezentati
va Albaniei nu va putea fi 
prezentă la startul primei edi
ții.

ROMÂNIA - BULGARIA 9-1, LA HOCHEI (JUNIORI)
Primul meci Pe teren propriu 

al echipei noastre de juniori, ■ 
în cadrul programului de pre
gătire pentru campionatele eu
ropene de hochei, a coincis eu 
o victorie clară și categorică, 
întîlnlnd formația similară a 
Bulgariei, tinerii hocheiști ro
mâni au dominat net demonstrind 
o superioritate evidentă în pa
tinaj, în tehnica mînulrii crosei. 
în concepție tactică. El au creat 
cîteva faze frumoase, au înscris 
goluri spectaculoase.

Dînd învingătorilor ceea ce li 
se cuvine, vom sublinia, totuși, 
faptul că evoluția selecționatei 
nu ne-a satisfăcut pe deplin mal 
ales dacă o plasăm în contextul 
palidei replici a juniorilor bul
gari. Ei au jucat, e drept, cu 
suflet, ambițioși, au făcut tot ce 
le-a stat în putință dar — deo

camdată, cel puțin — le lip
sesc multe arme din arsenalul 
indispensabil unui hocheist de 
marcă.

România — Bulgaria (ju
niori) 9—1 (3—0, 2—0, 4—1).

Au marcat : Costea (3), Pă
durarii (3), Mallliln, Constan
tinescu, Z. Huțan, respec
tiv Zabunov — cite 1.

Au arbitrat : FI. Gubernu 
C. Sglncă

Eliminări : România — 
min ; Bulgaria — 13 min.

13

Astăzi, începînd de la orele 
18, se va disputa revanșa aces
tei întilnlri.

Referitor la ORGANIZAREA 
TURNEULUI BALCANIC — 
DESCHIS SELECȚIONATELOR 
DE TINERET s-a pus problema 
organizării acestei competiții în 
Turcia. Intrucit delegații fede
rației turce n-au fost prezenți 
la lucrări, a rămas să se stabi
lească ulterior data și locul de 
disputare a întrecerilor.

Au fost luate hotăriri și în 
ceea ce privește organizarea 
ediției 1970—1971 a CU'PEI 
BALCANICE PENTRU ECHI
PELE DE CLUB. Patru dintre 
federații și-au și desemnat re
prezentantele,: Steagul roșu
Brașov (România), Altai Izmir 
(Turcia — propunere prezenta
tă telefonic), Partizan Tirana 
(Albania) și Etar Trnovo (Bul
garia). Federațiile Iugoslaviei 
și Greciei vor comunica ulte
rior numele echipelor respec
tive.

In încheierea discuțiilor re
feritoare Ia organizarea Cupei 
balcanice pentru echipele na
ționale A, reprezentantul fede
rației iugoslave, Mihail Andre^ 
jevici, personalitate marcantă 
in fotbalul mondial, a propus con
ferinței ca tov. Octav Luchide, 
unul dintre fondatorii Cupei 
balcanice (din anul 1929), să 
fie numit membru de onoare 
al Comitetului balcanic. Toți 
delegații au fost de acord și 
au susținut călduros această 
propunere care onorează fede
rația noastră de specialitate.

disciplină a tirului cu arcul capătă noi adepți șiStrăvechea
în Uniunea Sovietică. Campionatele unionale de tir cu arcul, 
aflate la a 7-a ediție, s-au desfășurat anul acesta în orașul 
Leninakan. Titlurile de campioni au fost cucerite la mascu
lin de Viktor Sidoriuk, iar la feminin de Alia Peunova. Sido- 
riuk a stabilit șl două noi recorduri mondiale : 553 puncte 
de la distanța de 90 m și 2 443 puncte la totalul distanțelor. 
în fotografie : arcașe sovietice la start.în fotografie : arcașe sovietice

€
„LOVITURA"

PREGĂTIRI PENTRU J.O. 1972
(Urmare din pag 1)

bilul unor competiții de ră
sunet, a marcat o creștere de-a 
dreptul impresionantă. în aceas
tă privință cîteva cifre sînt mai 
mult decit elocvente. Este vor
ba de rezultatul celui de-al 
10-Iea clasat : 100 m — 10,1 s, 
400 m — 45,4 s, 800 m — 1:46,3, 
5000 m — 13:37,2, înălțime — 
2,18 m, prăjină — 5,25 m, disc
— 63,65 m, ciocan — 70,66 m, 
decatlon — 7919 p la bărbați, 
400 m — 52,8 s, 800 m 
greutate — 17,90 m,
— 4939 p la fe
me L Preaum se 
vede sint citeva 
performanțe 
tuația este la 
de bună și la 
lelalte probe !) 
care, la Tokio 
pildă, se lupta 
pentru întiietatea 
olimpică !

— 2:03,5, 
pentatlon

categorie apar din nou numele 
Valeriei Bufanu (200 m — 23.5 
locul 14 și pentatlon — 4326 p 
locul 14) și Corneliei Popescu 
(pentatlon

Precum se vede este 
de foarte mulți atleți tineri, 
susceptibili de progres, cărora 
li s-ar putea adăuga : Ad.
Darvas (20 ani) 100 m — 10,3, 
Constantin Stan (19) 400 m — 
47,2. Petre Lupan (20) 3:43,8, 
Mihai Negomireanu (19) înăl
țime — 2,11, Eleonora Mono- 
ranu (16) 100 m — 11,9 și 
m — 24,6, Rafira

4762 p locul 20).
vorba

Fița (19)
200
800

să constatăm că — la ora ac
tuală — numărul candidaților 
noștri cu șanse de reușită la 
J.O. este încă foarte mic, avînd 
în vedere chiar și eventualele 
surprize plăcute ce-ar putea fi 
înregistrate, de talia celor rea
lizate de Mihaela Pene? 
la Tokio sau Lia Manoliu .’a 
Ciudad de Mexico.

Constatăm, de asemenea, că 
și de această dată tot fetele 
duc greul reprezentării în timp

L 
E 
I 
O £
s

Intre Comitetul olimpic po
lonez și forul similar italian 
a intervenit o convenție pri
vind pregătirea în comun a 
sportivilor celor două țări pen
tru Jocurile Olimpice Ide iar
nă și de vară din anul 1972.

Convenția, semnată de vi
cepreședintele Comitetului o- 
limpic polonez, Josef Ruț- 

și de președintele 
Giulio 

stagii 
comună 

ramuri 
viteză,

cepe la 10 noiembrie a.c. 
cînd patru schiori alpini din 
Italia, însoțiți de un antre
nor, vor începe un stagiu de 
pregătire într-o stațiune de 
iarnă din Polonia.

De reținut că unele sta
gii de pregătire se vor face 
în preajma unor competiții 
importante. Astfel, voleiba
liștii polonezi se vor pregăti 
împreună cu cei italieni la 
Tirrenia timp de 12 zile, 
în iulie 1971, înainte de C.E. 
de la Milano; 28 de scri-

kowski, 
C.O.N.I., 
prevede 
tife 
toarele 
patinaj 
gheață, schi alpin, sărituri cu 
schiurile, combinată nordică, 
box, volei, handbal, scrimă, 
tir, haltere, lupte, judo, atle
tism, ciclism, canotaj acade
mic și caiac-canoe.

în general, sportivii din 
loturile olimpice ale celor 
două țări vor face stagii co
mune 
lonia 
stagii 
două 
venit 
să dureze mai mult : 26 de 
zile la box 
schi alpin.

Cele mai 
care vor 
schimburi sînt prevăzute la 
atletism (cca 100), scrimă (cca 
30), haltere (26).

Seria schimburilor va în-
:.Mmirrwt.z«WHwrwwu«i'Piinw— BiimiJwinmM

Onești,
de pregă- 
în urmă- 

sportive : 
hochei pe

LUPTĂTORI ROMÂNI

CONCUREAZĂ LA SKOPLJE
Aseară a plecat la 

Skoplje (Iugoslavia) un lot 
de luptători români, care 
în zilele de 6, 7 și 8 no
iembrie vor participa la un 
mare turneu internațional 
de lupte libere. Au făcut 
deplasarea Em. Butu (cat. 
52 kg), FI. Moț, Gh. Do- 
bronel (57 kg), A. Petro
ne (62 kg), Em. Cristian 
(68 kg), V. Țigănaș (82 
kg) și I. Bobei, arbitru in
ternațional.

de pregătire atît în Po
cit și în Italia. Aceste 
au o durată medie de 
săptămîni dar s-a con- 
ca, în unele cazuri, elemeci oficial de rugby organi

zat în acest teritoriu a avut loc 
la- 14 martie 1870, dată anterioa
ră fondării lui Rugby Union (26 
ianuarie 1871). Tocmai in scopul 
marcării acestui centenar ei au 
anunțat deschiderea unui „Mu
zeu al rugbyului".

Meciul de box 
Clay — Quarry a 
prilejuit unei ban
de de gangsteri o 
lovitură unică în a- 
nalele sportului cu 
mănuși. într-adevăr, 
imediat după termi
narea confruntării 
dintre cei doi pugi- 
liști, automobile 
prevăzute cu difu
zoare au circulat în 
fața sălii „Audito
rium” din Atlanta 
unde a avut loc 
meciul, invitînd pe 
susținătorii lui Cas- 
feius Clay la o „pe
trecere" ce urma 
să aibă loc în sa
loanele unui mare 
hotel. Cînd la locul 
stabilit s-au adunat 
peste 100 de oas
peți, majoritatea a- 
parținînd proti
pendadei, și-au fă
cut apariția opt 
gangsteri mascați 
care, sub amenin
țarea armelor, i-au 
obligat pe cei pre
zenți să se dezbra
ce, luîndu-le toți 
banii și bijuteriile. 
Poliția, sosind la 
fața locului, i-a gă
sit pe oaspeți îm- 
brăcați din nou, dar 
fără nici un ban.
Lovitura a adus 

bandei de gangsteri 
o „recoltă" evaluată 
la aproximativ
100 000 dolari.

DEBUȘEU SIGUR
învins de veteranul John Ba- 

rett (39 de ani) într-unul din tur
neele pentru „Cupa Dawer". tî
nărul tenisman englez David 
Lloyd (22 ani) și-a rupt, de su
părare, toate cele șase rachete 
ale sale. El a fost nevoit să se 
adreseze pe loc resprezentantului 
fabricii care-i furnizează rachete, 
pentru a-și reînnoi stocul. Nu 
mică i-a fost însă surpriza cină 
a constatat că acest reprezentant 
era chiar... Barett ! Acesta a de
clarat că forma sa bună este cea 
mai sigură metodă de a-și plasa 
materialele...

și 42 de zile la

numeroase loturi 
face asemenea

C. E. DE BOX NU VOR MAI FI
ORGANIZATE LA MADRID?

La Miskolc (Ungaria) cu 
ocazia apropiatelor campio
nate europene de box pentru 
tineret, Asociația internațio
nală de box amator (A.I.B.A.) 
va lua în discuție problema 
organizării viitorului campio
nat european rezervat senio
rilor, care, după cum se știe, 
urmează să se desfășoare la 
Madrid, anul viitor, la sfîr- 
șitul lunii mai și începutul 
lunii iunie.

Federația spaniolă a anunțat 
că în perioada respectivă NU

POATE ASIGURA CAZAREA 
SPORTIVILOR, cerînd ca în
trecerile 
sfîrșitul

Dacă 
schimba 
ționale 
dispută din doi în doi ani la 
aceleași date, atunci ele vor 
fi organizate la Madrid. în 
cazul că forul internațional 
nu va accepta 
CAMPIONATELE 
TRANSFERATE 
ȚARĂ.

să fie programate la 
lunii iunie.

A. I. B. A. va 
datele acestei tradi- 
competiții, care se

CAMPION 
PREMATUR

Pe baza punctelor acor
date primilor 10 clasați la 
fiecare probă, clasameatele 
mondiale ale anului 1970 au 
următoarea înfățișare :

FEMEI : 1. R.D. Germană 
191 p, 2. R.F. a Germaniei 
113 p, 3. U.R.S.S, 111 p, 4. Po
lonia 53 p, 5. Anglia 52 p, 6.
5. U.A. 50 p, 7. Australia 42 p;
în continuare : 9. ROMANIA
32 p, 10. Ungaria 25 p, 11. Aus
tria 21 p, 12. Olanda 20 p, 13. 
Franța și Iugoslavia cite 17 p, 
15. Cuba 13 p, 16. Jamaica 10 
p, 17. Cehoslovacia și Elveția 
cite 8 p, 19. Suedia 7 p, 20. 
Canada și Ghana cite 6 p, 22. 
Italia 22 p, 23. Bulgaria, Afri
ca de Sud cite 3 p, 25. Uganda 
2 p.

BARBAȚI • 1. S.U.A. 370 
2. R.F. a Germaniei 147 p, 
R.D. Germană 114 p, 
U.R.S.S. 94 p, 5. Anglia 85
6. Franța 84 p, 7, Kenya 50
8. Polonia 44 p,.............

CAROL CORBU

UN MARE 
„NĂSCUT

de 143 cm, cin-
a cîștigat în 17

acest lucru,
VOR FI 

ÎN ALTA

PRINTRE
FRUNTAȘI

Cercetând
bilanțul anului
1970 constatăm că 
printre fruntașii 
atletismului mon
dial se găsesc și 
următorii români :

4. Viorica Visco- 
poleanu (Steaua) 
6,67 m — lungime

3- 6. 
Popescu 
1,85 m 
me

4- 5. 
Bufanu 
12,9 s — 100 mg

5. Ileana 
(CSM Cluj)
— 800 m

8. Echipa 
nală (Rafira Fița,
Doina Bădescu, 

Mariana Filip, I- 
leana Silai) 3:37,8
— 4 x 400 m

9. Carol
(Steaua)
— triplu.

10 Lia 
(Metalul)
— disc

Aceștia 
care, potrivit clasării mondiale, 
se poate spune că dețin, la a- 
ceastă oră, cea mai bună va
loare. în afara lor, alți sportivi 
au o valoare confirmată pe 
plan internațional. Aceștia sînt: 
Mariana Goth (Metalul) 100 m
— 11,5 (locul 23), Mariana Fi
lip (C.A. Roman) 400 m — 
53,7 (27). Virginia Bonei (Ra
pid) înălțime — 1,78 (18), Ele
na Vintilă (Dinamo) lungime — 
6.35 (17) și pentatlon — 4723 
(26). Olimpia Cataramă (Mus
celul) disc — 58.28 (13), «Argen
tina Menis (Dinamo) duse — 
55.14 (19). Csaba Dosa (Mure
șul Tg. Mureș) înălțime — 2.16 
(22). Șerban Ioan (CAU) înăl
țime — 2,15 (26). Șerban Cio
chină (Metalul) triplu — 16,41 
(17), Curt Soeol („U“ Cluj) de
catlon — 7771 (21). în această

Cornelia
(Rapid) 

- înălți-

Valeria
' (Rapid)

Silai
2:02,2

națio-

Corbu
16,76

Manoliu
59,48 m

sînt atleții despre m — 2:06,2, Natalia Andrei (18) 
1500 m — 4:23,5, Maria Linca 
(19) 1500 m — 4:23,0, Elena 
Mîrza (19) 100 mg — 13,9, Mar
ta Szatmari (17) 100 mg — 
13,8, Eva Zorgo (16) suliță — 
50,10 etc.

CLASAMENTELE 
JALONEAZĂ APRECIERILE

Dat fiind faptul că în între
cerile atletice ale Jocurilor 
Olimpice se acordă cca 800 
de puncte, acestea avînd deci 
ponderea cea mai însemnată 
la alcătuirea clasamentelor ge
nerale — neoficiale — pe na
țiuni, vrem nu vrem trebuie 
totuși să ținem seama de aceste 
puncte pentru că ele jalonează 
în final aprecierile asupra va
lorii sportive a unei țări. Din 
acest punct de vedere trebuie

p,
3.
4.
P> 
P.

___  9. Finlanda 
35 p, 10. Australia 31 p. 11. 
Ungaria 27 p, 12. Suedia 22 p, 
13. Italia 21 p, 14. Cuba 17 p. 
15. Cehoslovacia 14 p, 16. R.P. 
Chineză, Grecia și Africa de 
Sud cite 10 p, 19. Tanzania 9 P, 
20. Bulgaria și Noua Zeelandă 
cite 8 p, 22.' ROMANIA 7 p, 
23. Belgia 6 p, 24. Japonia 5 P, 
25. Jamaica 4 p, 26. Norvegia 
și Trinidad cite 3 p.

ce băieții, exoeptîndu-1 pe Cor
bu, demonstrează o valoare 
scăzută.

MCNCHEN — VIA HELSINKI

Pînă la 
mai este, 
vreme pentru a mai putea fi 
operate salturi de valoare, 
spectaculoase, în privința lotu
lui nostru olimpic. De aceea, va 
trebui ca toate eforturile să 
fie perfect conjugate pentru 
realizarea unei pregătiri opti
me la nivelul cerințelor ac
tuale ale atletismului mondial, 
astfel ca atleții români să 
poată înregistra creșteri ale 
performanțelor care să-i facă 
să aspire cu succes la lupt3 
pentru calificare în finale, pen
tru puncte, pentru medalii. 
Căci un fapt este absolut cert: 
în 1972, Miinchenul va fi cu 
mult mai greu decit a fost in 
1968 Ciudad de Mexico !

în fața atleților români, con- 
sacrați sau pe drumul consa
crării internaționale, stă acum 
sezonul de concursuri 1971, un 
sezon hotăritor mai ales prin 
aceea că programează la Hel
sinki și marea confruntare a 
atletismului continental, cam
pionatele europene.

Deci, toată atenția pregătirii 
și tuturor chestiunilor care 
converg către aceasta !

Jocurile Olimpice 
din păcate, putină

Un omuleț 
tărind 44 kg, 
ani de activitate ca jocheu 
5 033 de curse de cal, din cel» 
24 534 la care a luat parte, sta
bilind astfel un adevărat re
cord mondial.

Este Willie Shoemaker, fiu al 
Texasului, născut la șapte luni 
si menținut — imediat după 
naștere — cu mari eforturi în 
viață de către medici. Șansele 
sale de supraviețuire erau apre
ciate la „cota" 500:1, deci un 
pariu foarte riscant, cum se obiș
nuiește să se spună in lumea tur- 
fului. Dar, probabil că tocmai 
acestor împrejurări își datorea
ză greutatea de „hîrtie", care 
îl face apt să călărească chiar 
și in cursa cu handicap.

Shoemaker este un jocheu da 
elită si un profesionist de o 
corectitudine fără reproș. ..Re
țeta mea este — spune el — 
să fiu veșnic odihnit și relaxat. 
Asta se transmite calului". 
Ceea ce este o rețetă bună si 
pentru alți sportivi, nu numai 
pentru cei care încalecă.

„Marele premiu al Mexi
cului" a oferit învingătorului, 

belgian 
și această 

frumoasei

— automobilistul 
Jackie Ickx — 
îmbrățișare a 
Miss Mexic...

CAMPIONATUL
DIAL AL ZIARIȘTILOR

MON-

ALAIN DELON —
COMENTATOR DE BOX

Pe răbojul de activitate — 
foarte bogat — al idolului cine
matografiei franceze, citeva bune 
pagini sînt dedicate prezențelor 
sale (pline de promisiuni intr-o 
vreme) pe ringul de box. Delon 
a iubit „careul magic", petre- 
cîndu-șl ani îndelungați între cele 
4 corzi, unde a dovedit calități 
excelente, valorificate și în labo- 
rioasa-i activitate pe platourile 
de filmare.

In curînd, Alain Delon va debu
ta într-o nouă postură : la 10 no
iembrie, el va comenta pentru 
televiziunea franceză mult aștep
tata intîlnire dintre spaniolul Me
nuet Ibar Urtain și englezul Henry 
Cooper, pentru titlul european la 
categoria grea.

Un număr de 16 ziariști la- 
tino-americani și 17 din restul 
lumii au fost desemnați Iau- 
reali ai premiilor oferite de 
Asociația presei sportive 
Mexic, pentru felul cum 
relatat desfășurarea ultimului 
turneu final al campionatului 
mondial de fotbal. Premiile, au 
fost conferite in cadrul unul 
„Campionat mondial de ziaris
tică" la care au participat 1 277 
ziariști, fotoreporteri și crainici 
de radio și televiziune din 25 
de țări. Au fost acordate me
dalii de aur, argint și bronz, in
solite de numeroase premii.

din 
au

RUGBYUL LA MUZEU

Amatorii sportului cu balo
nul oval din Noua Zeelandă au 
ținut să amintească că primul

ÎN ETAPA A VIII a A DIVIZIEI A DE RUGBY

DRAW LA CLUJ Șl VICTORIE A OASPEȚILOR LA CONSTANȚA!
a fost obligat să intervină și 
în cele din urmă să procedeze 
la eliminarea lui... Ileanu, cînd 
de fapt autorul notei de joc 
încins a fost Arapalea. (t. st.)

faze 
sa

să încerce realizarea unor 
bine închegate. A condus 
tisfăcător Drago? Gragorescu 
(Em. F.)

înaintare foarte puterni-

a 
să 
lui 
va

STEAUA 3—32 
un moment vic- 

Steaua,

FILI, CAMPIOANA DE RUGBY A U.R.S.S
Anul acesta, rugbyul sovietic 

a fost dominat de clubul Fiii 
din Moscova. El reunește 
numeroși pasionați al sportu
lui cu balonul oval: munci
tori, studenți, elevi, ingineri, 
șoferi ele. Unii — cei mai 
experimentați — joacă in 
prima echipă care a reușit 
să cîștige campionatul Uniu-

nii Sovietice pe 1970. 
lalfi fac parte din 
de rezerve, tineret 
țin fotografie : un 
la
De reținut că, în afara cam
pionatului unional, formați
ile clubului Fiii au cucerit 
campionatele Moscovei la 
toate celelalte categorii.

antrenamentul

Cei- 
formațiile 
și juniori 
aspect de 
acestora).

- V-./.

TELEX • TELEX • TELEX
La Torquay (Anglia), într-un nou turneu de tenis pentru 

„Cupa Dewar", Ilie Năstase l-a învins cu 6—4, 6—2 pe en
glezul Coni, calificîndu-se pentru turul trei. Alte rezultate : 
Sangster (Anglia) — Rheinberger (Australia) 6—4, 6—4; 
Warboys (Anglia) — Hill (Anglia) 6—I, 6—3 ; Alexander 
(Australia) — Pickard (Anglia) 6—4, 6—4,

Cu prilejul unui concurs de atle
tism care a avut loc la Formia, 
cunoscutul campion italian Renato 
Dionisi a cîștigat proba de sări
tură cu prăjina cu performanța 
de 5,10 rij. El a ratat de puțin 
cele trei încercări efectuate la 
înălțimea de 5,30 m.

Echipa norvegiană Idrottslag Oslo 
s-a calificat în turul doi al „Cu
pei campionilor europeni" la 
handbal (masculin), învingind cu 
scorul de 18—n (9—6) formația 
finlandeză Uk-51 Helsinki.

CONSTRUCTORUL — GRI
VIȚA ROȘIE 8—30 (8—19). In
trată pe teren cu gîndul de a 
realiza un rezultat cit mai 
strîns. echipa Constructorul — 
initial în. . . 12 jucători —
reușit la un moment dat
conducă : după încercarea
Bater (min. 5). Arapalea
realiza și el o încercare, la o 
greșeală a lui Țibuleac. Va 
transforma Boiangian și scorul 
avea să ajungă de 5—3 pentru 
Constructorul ! Dar aceasta nu
mai pentru două minute. Fiind
că. in continuare, campioana 
tării a găsit suficiente resurse 
pentru a prelua inițiativa și a 
înscrie cîteva încercări ,de toa
tă frumusețea. Scorul putea fi 
mult mai mare, dacă o parte 
dintre jucătorii Griviței Roșii 
ar fi acționat ceva mai ordo
nat în momentele finalizării. în 
orice caz, meciul a însemnat 
un reușit... antrenament pen
tru XV-le pregătit de Viorel 
Moraru în vederea partidei de 
duminică de Ia Cluj.

Constructorul, care abia după 
pauză a reușit să alinieze 
jucători (împrumutați de la 
'ui de juniori !), a făcut un 

"•aios și. . cam atît Este 
.. ■>..' echipei lui Nicolae

15 
lo- 
j"’
U- 

reche faptul că. în final, a im
primat iocului — fără rost — 
o tentă de duritate. Arbitrul 
Șt. Constantinescu. care a con
dus ca de obicei foarte ferm,

RAPID — 
(3—8). In nici 
toria actualului lider, 
n-a stat. în cumpănă. Dimpotri
vă, evoluția rugbyștilor mili
tari a impresionat prin vigoare, 
claritate și tehnică individuală. 
Fără a întâmpina o rezistență 
deosebită, — probabil că Rapid 
își rezervă forțele pentru me
ciul de duminică, cu Construc
torul — învingătorii și-au eta
lat cu dezinvoltură calitățile 
oferind un rugby de autentică 
clasă. Acțiunile pe treisferturi 
purtate în viteză și în adînci- 
me, au prins permanent pe 
picior greșit apărarea adversă. 
Aceasta
mare 
atacanții 
Dacă mai adăugăm și precizia 
în executarea loviturilor de 
picior a jucătorilor de la Stea
ua, avem un tablou exact al 
evoluției echipei învingătoare.

Rapid a jucat șters, fără ori- 
' Timp de 80 de minut' 

nu am asistat, de fapt, deci: 
la o demonstrație da... anti- 
joc. Toți jucătorii fără excepție 
aproape, atunci cînd s-au aflat 
în posesia balonului, au pre
ferat să șuteze în tușă, în loc

explică și numărul 
de încercări reușite de 

Stelei (18 puncte).

AGRONOMIA CLUJ — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 3—3 
(3—3). Derbyul celor două echi
pe studențești n-a reușit să 
satisfacă. Ambele formații au 
excelat în... greșeli. S-a ac
ționat confuz, fără baloane la 
mină. După o primă repriză 
mai bună, cînd gazdele au avut 
inițiativa, ajutate și de... vînt, 
în partea a doua a întâlnirii 
oaspeții au reușit să preia ini
țiativa și să fie mai aproape de 
victorie. Dar, bîlbîielile timi
șorenilor la executarea a două 
lovituri de pedeapsă au făcut 
ca pină la urmă scorul să ră- 
mînă nedecis. Realizatori : Ba- 
lint (min. 8) pentru Agronomia 
și Duță (mul. 15) pentru „U” 
din lovituri de pedeapsă. A 
arbitrat P. Ionescu (P. Radva- 
ny, corespondent).

FARUL CONSTANȚA — 
ȘTIINȚA PETROȘANI 0—3 
(0—0). într-un fel, o lovitură 
de teatru : gazdele au pierdu' 
pe teren propriu, pentru a doua 
oară în același sezon (prima 
oară in fața Agronomiei Cluj). 
Partida a fost de un nivel teh
nic modest. Oaspeții au meri
tul de a se fi mișcat mai mult, 
invitindu-și adversarii la joc. 
Farul, care avea ca principal

K, .Iu și admințsjrația : str, Vasiie Copta nr. 16; tekeluane: centrală

atu o
că. a acționat sjab tocmai pe 
acest
Iacob
A arbitrat FI.
Popa, coresp.

compartiment. A înscris 
(min. 63) printr-un drop. 

Tudorache 
principal).

CC.

BÎRLAD —
BUCUREȘTI

RULMENTUL 
DINAMO 
0—3 (0—3). Victoria di-
namoviștilor a fost facilitată 
de arbitrajul părtinitor al lui 
Aurel Gageatu : în min. 58 el 
a acordat gratuit oaspeților o 
lovitură de pedeapsă pe care 
Fugigi, în formă bună, a reușit 
să o transforme. în rest, joc 
mai mult pe compartimentul 
înaintării, fără acțiuni-specta- 
col. Ambele echipe au avut pe
rioade aproximativ egale de do
minare. In min. 40 Constantin 
(Rulmentul) a fost eliminat de 
pe teren pentru .intenție de lo
vire a adversarului direct, Fu
gigi. (S. Eliade, coresp. princi
pal).

Clasamentul 
a VUI-a :

★
general după etapa

1. Steaua
2 Grivița Roșie
3. Șt'ința Petroș.
4. binamo Buc
5 Agro. Cluj
6. „U“ Timiș.
7. Rulmentul
8. Pol it. Iași
9. Farul C-ța

10. Rapid Buc.
11. C.S.M. Sibiu
12. Constructorul

8 0 0
6 0 2
6
5
4
3
3
2
2
2 
I 
0

il 2 
o 2 :
1 3
2 2 
0 5
1 4
1 4 
<1 6
1 5
0 7

195: 31 
110: 43
76: 50

149: 25 
51: 66
53: 56 
44:108 
57: 68
29: 68
57:116 
12: 94
39 :117

24 
zo
20
17
17
15
14
12
12
12
10

1110 05, secția curopunderiți 115109,

La Buenos Aires au continuat în
trecerile campionatelor internațio
nale de tenis ale Argentinei. In 
proba de simplu bărbați, jucăto
rul australian Robert Carmichael 
l-a învins cu 6—3, 6—0, 7—5 pe 
chilianul Pinto Bravo, iar Dick 

' Crealy (Australia) a cîștigat cu
6—3, 6—2, 6—2 în fața lui Patrico 
Cornejo (Chile).

H
La Bruxelles s-a disputat primul 
meci dintre echipele Racing Club 
Paris și S. C. Anderlecht, eontînd 
pentru „Cupa campionilor euro
peni" la volei masculin. Au învins 
voleibaliștii francezi cu scorul de 
3—1 (12—15, 17—15. 15—8, 15—11).

Cu prilejul unui concurs desfășu
rat la Moscova, tînărul halterofil 
sovietic Iuri Kozin a stabilit un 
nou record mondial la categoria 
grea, stilul „împins", cu perfor
manța de 200,5 kg. Vechiul remrd 
deținut de campionul mondial ian 
Taits, era de 200 kg.

POLONIA CALIFICATA ÎN TU
RUL URMĂTOR AL TURNEU

LUI U.E.F.A.
Ieri, Ia Budapesta, echipa de 

juniori a Poloniei a furnizat o 
mare surpriză, dispunind cu 1—0 
(0—0) de echipa Ungariei, după 
ce în prima manșă ambele echi
pe terminaseră la egalitate (0—0).

FRAȚII PETERSSON AU TRIUM
FAT LA BERGAMO

Cursa ciclistă care se desfășoară 
I»®. -echipe perechi în fiecare an 
lar ' Bergamo (Italia), dotată cu 
„Cupa Baracchi". a revenit fra
ților Gosta și Thomas Petersson 
(Suedia). Cursa s-a desfășurat, 
contracronometru pe o distanță 
de 106 km. Cei doi cicliști suedezi 
au parcurs distanța în 2h’10:01,3, 
realizînd o viteză medie dc 47,453 
km pe oră, nou record al traseu
lui.

Fostul campion mondial de șah, 
Mihail Tal, a obținut cel mai bun 
rezultat — 10*/j (puncte din 14 po
sibile — într-un meci-turneu des
fășurat la Soci. Leonid Stein 
a realizat 8*/a puncte, iar Alexei 
Suetin și Leonid Șamkovicl cite 
7'A puncte.

Cunoscutul fotbalist ita
lian Luigi Riva, accidentat 
în cursul meciului Austria 
— Italia, a fost operat de 
către prof. Calandriello la 
Institutul de ortopedie din 
Florența. Starea lui Riva 
este satisfăcătoare, dar se 
crede că vindecarea sa va 
necesita un timp înde
lungat.

ASEARĂ, ÎN CUPELE EUROPENE
lată celelalte rezultate din cupele 

închiderea ediției. în paranteze, rezultatele din
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

europene, la fotbal, care ne-au sosit piuă la 
prima manșă.

Gornil: Zabrze — Goztepe Izmir 
F. C. Chelsea — Ț.S.K.A. Sofia 
Wacker Innsbruck — Real Madrid
Vorwărts Berlin — Benfica Lisabona 7—3 (0—2) 
Manchester City — Honved 1—0 (1—0)
F. C. Zurich — F. C. Bruges 3—2 (0—2)

CUPA CUPELOR

Slovan Bratislava — Panathinaikos 
Legia Varșovia — Standard Liege 
Everton — Borussia

Monchengladbach
F. C. Basel — Ajax Amsterdam

CUPA EUROPEANA A TÎRGURILOR

2—1 (0—3) Arsenai — Sturm Graz 2—0
2—0 (0-1) Coleraine — Sparta Rotterdam 1—2

Dynamo Dresda — Leeds Untied 2—1
5_4 (1—1) Twente Enschede — Eskisehir 6—1
1—2 (0—3) S. C. Anderlecht — A. B.

Copenhaga 4—0
Beweren — Valencia 1—1
Pecs Dozsa — Newcastle United 5—9

3—0 (1—0) Coventry City — Bayern Miinchen 2—1
1—0 (1—0) Dundee United — Sparta Praga 1—0
0—2 (1—0) Juventus — F. C. Barcelona 2—1

(0-1)
(0-2)
(0-1)
(2-3)

(3-1)
(1-0)
(0—2)

Hamburger S. V. — Dinamo Zagreb 1—0 (0—4) 
Hajduk Split — Vittoria Setubai 2—1 (0—2) 
F. C. Koln — Fiorentina 1—0 (2—1)
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