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1 AUREL MIHAI (Farul Con 
stanța) IAUREL

I
Victor BANCIULESCU

(Continuare în pag. a <-a)

PRIMA CENTURA 
LA CONSTANȚA

pledăm, însă, și pentru un 
recensămînt a fost întocmit,

IConstanța, Dolj, lași, Timiș 
li s-au stabilit proprietari, 
legale, în speță organiza-

DUMITRESCU 
ȘI-A PLĂTIT DATORIILE

plătit da- 
cu o evo- 
ne-a con- 
puțin pe

înainte de limită

CONSTANTIN GRUIESCU
(Steaua)

(Steaua) b.p. (5—0) VASILE 
RADULESCU (Metalul Plopeni).

DUMITRESCU 
(Steaua)

C. C. t. la baschet

evident,
luat în _ _ ..... ...... ...... ........... ......
cazuri plaga dezafectării a cuprins și stadioane sau 
mari complexe sportive.

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXVI

® Campionii europeni — campioni și ai foirii • Premiul de frumusefe 

'*ehnică t Nedelcea • Trei meciuri încheiate

ILIESCU 
Constanța)

COVACI HORST(Dinamo

< PETRE4 ION ALEXE (DinamoC1MPEANU (Meta
lul Buc.)

STUMP (Metalul
Buc.)

PAVEL NEDELCEA (C.S.Mi.i^ U WREL 
Reșița)

VICTOR SILBERMAN 
(Steaua)

(Farul CAL1STRAT
namo

CUȚOV
Buc.)

CUTEZĂTORII" LA UN NOU START SPORTIV

prin virtuțile deose- 
reprezentantilor săi. 
2 000 de pionieri și 

reprezentînd marea

Clubul celor mai mici’spor
tivi — „Cutezătorii41, care își 
desfășoară activitatea în ca
drul Palatului pionierilor din 
Capitală, se impune atenției 
generale 
bite ale 
Aproape 
școlari,
majoritate a școlilor generale 
din București, semnează o 
preze-nță activă în cele 12 
secții pe ramură de sport. 
Mai mult, forțează cu impe
tuozitate porțile consacrării 
chiar de la vîrsta pantaloni
lor scurți.

Doriți dovezi ? Ni le oferă, 
în primul rînd, minijucătorii 
de tenis de cîmp, în frunte 
cu talentatul Eduard Pană, 
campion al țării la categoria 
copii și fruntaș de fiecare 
dată în toate competițiile 
sportului alb, organizate în 
Capitală sau în țară. Acest 
viitor ... Ilie Năstase reprezin
tă în mod real etalonul valo
rii. alături de Cristian Fețea- 
nu .Doina Ionescu și Carmen 
Dimitriu. Șahiștii clubului 
se mîndresc cu vicecampioana 
națională la copii Mariana 
Baloianu. atleții cu săritorul 
în lungime Cătălin Georges
cu. recordman republican, 
gimnastele de la „modernă"' 
cu Carmen Sandu și Ana

Ceaușu, iar cele de la „spor
tivă" cu Anca Pintilie și Ro
xana Tătulescu. Rămînînd în 
domeniul sporturilor individu
ale se cuvine să amintim și 
numele altor exponenti ai 
„Cutezătorilor", valori recu
noscute în lumea juniorilor 
mici și chiar mari, cum sînt 

, Cornel Ghizdăreanu la nata- 
ție. Tony Cojocarii și Ma
riana Pilciuc la tenis de ma
să. în vitrinele cu trofee ale 
clubului peste 100 de cupe, 
medalii și insigne stau măr
turie a unei activități deose
bit de rodnice, punctată cu 
locuri de frunte în marea 
majoritate a competițiilor ofi
ciale rezervate copiilor, ele
vilor și juniorilor.

Toate aceste realități au 
fost punctate cu ocazia unei 
recente conferințe de presă, 
organizată cu prilejul unui 
nou start sportiv al „Cuteză
torilor". Un start ce li-1 do
rim la fel de reușit 1

REGLEMENTARI
-a discutat mult în ultima vreme pe tema 
dezafectărilor bazelor sportive, problemă de
licată, cu largi implicații în bunul mers al 
activității sportive. Chiar dacă n-ar fi vorba 
decît de baze sportive simple, situate în pe
rimetrul unor școli sau întreprinderi, folosite, 
de acestea, neajunsurile tot ar fi demne de 
seamă. Faptele au dovedit însă că în multe

ECHIPA DE GIMNASTICĂ 
MODERNĂ - 

LA BUDAPESTA
Sîmbătă și duminică seSîmbătă și duminică se va 

desfășura la Budapesta întâl
nirea internațională dintre e- 
chipele de gimnastică moder
nă ale Ungariei și României, 
în vederea acestei importan
te 
spre 
ne 
Victoria Vîlcu, Sabina Șerba- 
nescu. Maria Preda, Anca Ilie, 
Cristina Hurezeanu și Car
men Bucactoc. Lotul e-ste în
soțit de Viorica Moceani (con
ducătoare), Livia Crama (an- 
trenoare), Maria . Stăpînoiu 
(arbitră) și Eugen Filipescu 
(pianist).

confruntări, 
capitala 

gimnastele

au plecat 
țării veci- 

românce :

Și a fost ziua a noua. Fede
rația de box și-a condus su
pușii spre țelul final, încunu- 
nind pe (neîndoios) cei mai 
merituoși 11. La ceremonia de 
încheiere a pelerinajului pugi- 
lismului românesc au partici
pat atîtea suflete cîte pot, 
teoretic și absolut, încăpea 
Mecca multor sporturi, 
sala Floreasca, aceea care 
asemenea ocazii ne face 
jinduim Ia marea hală 
sport pe care capitala țării 
fi meritat-o mai de

în 
în 
în 
să 

de 
ar 

mult.

CAT. SEMIMUSCĂ. Aurel 
Mihai s-a pregătit pentru un 
început furtunos, dar calmul 
neobișnuit cu care l-a întîm- 
pinat Petre Ganea a determi
nat o primă repriză destul 
de calmă, cu o suspectare 
(sau mai curînd o teamă re
ciprocă) curioasă pentru li
mitele acestei categorii. Abia 
din repriza secundă cam
pionul constănțean . a început 
să-și valorifice directele și 
teribilele croșee de stingă, că
rora, sporadic, brăileanul le-a 
ripostat doar cu caracteristicile 
sale serii la corp. Clipele de 
menajament din prima parte 
le-au permis combatanților să 
desfășoare adevăratele lor ca
pacități vitale în final, cînd 
Ganea a reușit citeva din mira
culoasele sale lovituri izolate, 
jucindu-și ultima carte în fața 
unui om totuși mai bine pregă
tit. A. MIHAI (Farul Constanța) 
b.p. (5-0) PETRE GANEA 
(Progresul Brăila). Trompeții 
cocoțați undeva sub cronome- 
trul de baschet și două fete in 
costume naționale au dat far
mec festivităților de premiere 
de 11 ori repetate.

CAT. COCOȘ. Nici pe de
oparte nu s-a reeditat finala de 
anul trecut. De data aceasta, 
în cele trei minute inițiale, 
Gabriel Pometcu l-a urmărit 
cu insistență pe campion in
tr-o vînăto-are care avea ca 
țel ficatul adversarului. „Vîna- 
tul” și-a arătat rar colții, car 
foarte bine, precis, deplasîndu- 
se permanent și punctînd dis
cret, dar ferm, într-un meci 
care a încintat publicul. Cind, 
în repriza ultimă și Aurel Du
mitrescu a început să scoată 
Ia iveală upercuturile, situația 
s-a* schimbat indiscutabil, Po
metcu găsind tot mai greu 
drumul spre corpul campionu
lui. Dumitrescu și-a 
toriile față de public 
luție splendidă care 
vins pe toți (mai 
judecătorul Boamfă). AUREL

115-56 și

URMAȘUL LUI CIUCA

CAT. MUSCA. Deși posesorul 
unei alonje foarte avantajoase, 
Vasile Rădulescu și-a risipit 
șansele în prima repriză, pre
ferind fente de efect ridicol. 
Poate surprins, nici Constan
tin Gruiescu nu a răspuns cu 
mijloace pugilistice clare. Abia 
pe urmă a reieșit că prahovea
nul își menaja forțele, cele 
care i-au permis să dea în 
repriza secundă primul pumn 
mai puternic și să eschiveze 
cu succes atacurile adversaru
lui. echilibrind o luptă pe care 
toată lumea o credea favora
bilă net lui Gruiescu. în ultima 
parte însă, militarul și-a amin
tit de toate lecțiile școlii de 
box și a înclinat balanța vic
toriei net spre colțul său. 
CONSTANTIN GRUIESCU

Tn vederea stopării unui asemenea fenomen negativ 
statul nostru a intervenit prompt prin H.C.M. nr. Jfl&l 
27.111.1968, care condiționează acțiunile de dezafectare 
a unor baze sportive —■. atunci cînd intervin impera
tive de ordin economic sau social — de asigurare, în 
compensație, a unor spații corespunzătoare amena
jării altor baze similare. Așadar, o măsură destinată 
să restabilească echilibrul. Pare straniu însă că, într-o 
serie de cazuri, o asemenea hotărîre a fost încălcată : 
bazele sportive au fost supuse dezafectării fără ca să 
se ofere altceva în schimb. De bună seamă, procesul 
de dezafectare a bazelor sportive nu mai cunoaște 
aceeași frecvență ca acum cîțiva ani. Totuși, el ră- 
mine, in continuare, acut. Cu alte cuvinte, o pro- 
biemă veche revine în prim plan, ca o situație de 
fond, cu întregul ei cortegiu de neajunsuri.

Am amintit în ziarul nostru de miercuri cazul sălii 
de sport a Școlii generale nr. 28 din Capitală. Numai 
că primejdia dezafectării pîndește nu numai bazele 
sportive ale unor școli, ci chiar stadioane centrale,' 
cum sînt cele ale orașelor EJÎrlad, Fălticeni etc. Este 
o stare de lucruri extrem de gravă.

Readucînd în discuție o asemenea problemă, ne gîn
dim și la unele soluții. De pildă, o primă clarificare 
s-ar putea realiza prin stabilirea unor proprietari ai 
bazelor sportive. Ne amintim ce situații echivoce au 
existat în trecut datorită faptului că stadioane și com
plexe sportive n-aveau nici un stăpîn, n-aveau cine să 
le gospodărească. Acum a intervenit, din inițiativa 
C.N.E.F.S., un început de reglementare :_într-o serie de 
orașe din județele Argeș, 
și altele, bazelor sportive 
persoane juridice, cu acte 
ții sportive.

în sprijinul aceleiași idei 
recensămînt. Un asemenea 
este drept, încă din anul 1968, dar el nu poate avea 
pretenția de a, fi complet. Un astfel de recensămînt 
s-ar putea realiza în mod eficient de către C.N.E.F.S., 
în colaborare cu Direcția Centrală de Statistică (așa 
cum procedează aceasta din urmă, cu mijloacele fixe), 
după ce în prealabil va fi întocmit un nomenclator 
al acelor baze sportive care trebuie să fie recenzate. 
Așadar...

Tiberiu STAMA

Dinamo și-a asigurat
calificarea în turul următor

Ținînd seama de experiența 
baschetbaliștilor de la Dinamo 
București și de faptul că echi
pa Union Firestone Viena sus
ținea primul meci internațio
nal în actuala sa componență, 
era de așteptat ca sportivii ro
mâni să obțină o victorie co
modă în partida desfășurată 
aseară, în Capitală, în cadrul 
turului inaugural al „C.C.E." 
Lucrurile s-au și petrecut ast
fel, dinamoviștii realizînd suc
cesul la un scor categoric: 
115-56 (63-24), care îi scutește 
de orice emoții în partida retur 
(12 noiembrie, la Viena). Este 
drept, vienezii au evoluat fără 
cîțiva internaționali (Homaier, 
Poiger), dar acest lucru nu 
scade cu nimic din meritele

® Pregătirile pentru meciul cu Țara Galilor 9> Lucescu a fost înlocuit cu Ene Daniel,

iar Tătaru cu Domide ® Sîmbătă — meci de verificare cu Steagul Roșu

POIANA BRAȘOV. 5 (prin 
telefon de la trimisul nostru). 
Frumoasa stațiune montană ii 
are de azi oaspeți pe membrii 
lotului național de fotbal. Joi. 
la ora 12, antrenorii Angelo Ni
culescu și Titus Ozon au con
vocat în 
fruntări 
mătorii 
MACHE, 
PESCU, 
NU. MOCANU, VIGU. DUMI
TRU. NUNWEILLER VI. 
ANCA, NEAGU, DUMITRA- 
CHE. DOBRIN, FL. DUMI
TRESCU, ENE DANIEL. DO
MIDE.

Cu excepția brașoveanului 
Adamache, a lui Domide (con
vocat mai tirziu și așteptat să 
vină direct la Brașov) și a lui 
Neagu, care datorită unor pro
bleme personale a mai rămas cî- 
teva ore acasă, ceilalți au făcut 
deplasarea de la București la 
Poiana Brașov cu autocarul. O 
călătorie de trei ore și ceva, 
prilej de meditații, de reflecții 
și proiecte. De data aceasta, 
voia bună, glumele nu își mai 
aveau rostul. De ce ? Se știe...

Apăsarea determinată de'in
succesele echipelor noastre de 
dub am remarcat-o și in aceas
tă zi, la întîlnirea cu compo- 
nenții lotului național. Mai 
ales că unii dintre ei — fotba
liștii de la Steaua, U.T.A. și 
Dinamo — au simțit efectele

vederea viitoarei eon- 
intcrnaționale pe ur- 
: RADUCANU. ADA- 
SATMAREANU. LU- 
DINU, HALMAGEA-

acestei aspre lecții chiar pe 
pielea lor.

Dar, lamentările și resemna
rea n-au rost. Mai ales acum, 
în fața acestor fotbaliști stau 
alte obiective : campionatul eu
ropean, dificilul meci cu Țara 
Galilor, prilej — dorit — de 
reabilitare a jucătorilor.

Doi dintre jucătorii preconi
zați pentru selecție au rămas 
acasă : Lucescu și Tătaru. Ne- 
îolosirea dinamovistului în jo
cul cu Liverpool, indisponibili
tatea lui prelungită l-au deter
minat pe Angelo 
să-1 înlocuiască cu 
Ene Daniel. După 
de miercuri, Tătaru

Niculescu 
băcăuanul 
accidentul 
a devenit

și el indisponibil și a fost în
locuit cu Domide.

De azi (n.r. ieri), „campania 
Cardiff" a intrat în ultima... 
linie dreaptă. Poiana Brașov 
înseamnă etapa pregătirilor ’ în 
comun, care cuprind, printre 
altele, un meci de verificare, 
sîmbătă, cînd tricolorii vor pri
mi replica echipei Steagul roșu.

După sosirea la hotelul Bra
dul, din Poiana Brașov, selec- 
ționabilii au avut un program 
de relaxare, de odihnă și re
cuperare. Mîine dimineață (n.r. 
vineri), tricolorii vor intra în 
programul de pregătire.

Constantin ALEXE

„Cupa Sportul^ la Craiova 
LICĂ MARCEL-MIHAI TERPOVICI 
UN „DUEL DE MARE ATRACȚIE

Așteptînd cu nerăbdare 
„ziua finalei" (n.n. — dumi
nică . 8 noiembrie), tinerii re
prezentanți ai centrului de 
copii și juniori Universitatea 
Craiova se antrenează asiduu.

Printre numeroșii aspiranți 
la locul 1 (care oferă drep
tul de participare la ultima 
fază, pe țară) șansele cele 
mai mari, la ora actuală, le 
are Lică Marcel.

într-adevăr, 
tînăr 
vîrstă 
Școlii 
șit — 
record personal.

Antrenorul său, Nicolae 
Opriș, care îi supraveghează 
zilnic antrenamentele. ne 
spunea că elevul său este în 
stare să depășească și acest 
număr.

„Pe Marcel mărturisea 
antrenorul — îl stinjenește

acest foarte 
și talentat fotbalist. în 
de 13 ani, elev al 
generale nr. 7. a reu- 
cu 438 de loviri — un

vădit... gheata de fotbal, cu 
care încă nu e obișnuit. Și 
aceasta pentru că, vină acum, 
„grupa" din care face parte 
si Lică Marcel a folosit atit 
la antrenamente, cit si la jo
curi. teniși. Sper insă că da
torită antrenamentelor zilni
ce, vom înlătura, împreună, 
si acest mic inconvenient".

Pentru finala pe „centre", 
principalul adversar al lui 
Lică Marcel se anunță a fi 
Mihai Terpovici, care de la 
primele încercări a reușit să 
Ioace balonul în aer de 332 
de ori. Cum și Mihai Terpo
vici este capabil de amelio
rări. cei doi elevi ai antre
norului Nicolae Opriș ne pro
mit — pentru întrecerea lor 
de duminică — un duel de 
atracție.

Cine va eîșttea 9

Aruncare cu boltă înaltă executată de Cernea. în pofida 
Opoziției vienezului Klinger.

Foto: T. MACARSCIII
formației bucureștene care, în 
primul rind, a avut calitatea 
de a insista chiar și atunci 
cînd adversarii se dovedesc

evident mai slabi. Din păcate, 
afirmația se referă doar la 
„5"-ul de bază, pentru că 
atunci cînd au fost folosite re
zervele, acestea nu au izbutit 
decît să mențină diferența. 
Faptul nu este îngrijorător 
dacă ne gîndim la returul jo
cului cu Firestone, dar ridică 
probleme dacă ținem seama că 
în turul următor Dinamo va 
juca cu campioana Bulgariei, 
Akademik Sofia.

In partida de aseară au în
scris : Cerna 13, Haneș 7, Chi- 
vulescu 7, Săuca 4, Albu 14, 
Giurgiu 2, Diaconescu 20, Zisu 
2, Vizner 8, Dragomirescu 34, 
Mazilu 4 pentru Dinamo, res
pectiv Schaden 18, Wolf 8, 
Klinger 4, Fuhwirth 1, Zej- 
mon 17, Haselbacher 8. Au ar
bitrat A. Dekey (Ungaria) și 
J. Shundi (Albania).

d. st. 
. ............................................ni'

Tricolorii, înaintea plecării spre Brașov — ultima etapă a pregătirilor in 
cu fotbaliștii Țării Galilor din Campionatul european

Foto: V. BAGEAG

MANȘA A 2-a
A CAMPIONATULUI

DE HOCHEI

I

Patinoarul artificial din 
Galați găzduiește, începînd 
de mîine, a doua manșă 
din cele cinci cîte progra
mează în acest an campio
natul de hochei al divi
ziei A. Jocurile se vor
disputa după-amiază. Sîm- I 
bătă se dispută partida 
AVINTUL GHEORGHI- 
ENI — AVINTUL MIER
CUREA CIUC.

I

vederea meciului

cei polonezi

Șt. GURGUI, 
coresp. principal

“ Selecționatele de juniori 
ale României întîlnesc as
tăzi, Ia București (băieții) și 
la Varșovia (fetele), repre
zentativele similare ale Polo
niei, in partide amicale.

Meciul
avea loc
de la ora 
Spier, Gh
I. Alexandru au la dispozi-

vadin Capitală 
sala Floreasca, 
Antrenorii Fr. 

și

în
19.
A icrandrescu

ție următorul lot : Botezatu, 
Keil, Voinea, Comaciu, Ni
culescu, Țimpu, Zamfirescu, 
Smerea, Tirniceanu, Udrea, 
Becea, Eftene, Mintiei, Milea, 
Manolache, Revi, Grădiștea- 
nu. Nicolae Nicolae, Szabo și 
Teacoiu. întrecerea va fi 
condusă de arbitrii H. Herbert 
și J. Siebert (R.D. Germană).

în ciuda oricăror re
zultate, nu vă supărați 
pe jucătorii de fotbal. 
Ei n-au nici o vină. Su- 
părați-vă mai curînd pe 
minge. Ea __
care joacă tot timpul, 
asumîndu-și “ 
mare responsabilitate. =

Potrivit unei recente S 
statistici — întocmită cu “ 
exactitatea cronometrelor ■ 
Omega — în timpul me- " 
ciului internațional El- S 
veția — Italia, mijloca- “ 
șui Odermatt (pe care-1 “ 
cunoaștem de la Bucu- X 
rești) n-a fost în pose- « 
sia efectivă a mingii de- S 
cit timp de 4 minute și “ 
10 secunde, iar Mazzola, « 
marele Mazzola — doar S 
3 minute și 8 secunde. Z 
Pentru neinițiați, să “ 
precizăm că un meci du- “ 
rează 90 de minute. ~

Așadar, nu vă supă- Z 
rați pe jucători. Mai cu- Z 
rind pe minge. “

(vib)

e singura
astfel o

iBiimmaiiiiiinaaiiaiQiiJ
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ÎN LUPTĂ PENTRU TITLU!
Cursa pentru titlul de cam

pion s-a Întețit. Odată cu in
trarea In a doua jumătate a 
concursului. Florin Gheorghiu 
— care pare să-și fi revenit 
în formă — a început să cîști- 
ge în serie, secondat, cu per
severentă de tînărul Ghinda 
(pe care înfrîngerea suferită tn 
runda a 8-a la Gheorghiu nu 
l-a demoralizat de loc).

Ambii au jucat cu hotărîre 
la cîștig in fiecare partidă și 
eforturile le-au fost răsplătite 
cu puncte prețioase. Un exem
plu al energiei cu care poate 
conduoe atacul Florin Gheor
ghiu este partida sa cu llijin, 
din runda a 13-a. Jucînd cu 
negrele, el a ales apărarea Si
cilians (1. el c5 2. CI3 eG 3. dl 
c: d4 4.C:d4CfG 5. Cc3 dG 6. 
Nc3Ne7 7. Nc4o—O 8. Dc2 aG 
9. Nb3 CM7 10. o—o—o Dc7 
11. g4Cc5 12. f3 !»5 13. g5 Cfd7 
14. 114 Cb6 15. hă bl 16. Cbld5). 
După cum ne-a declarat Florin 
Gheorghiu după terminarea jo
cului, pînă aci evenimentele, 
s-au desfășurat după modelul 
unei partide disputate la re
centa Olimpiadă de la Siegen, 
poziția fiind considerată favo
rabilă negrului. A urmat însă 
acum o mutare nouă (17. e5 I) 
Acceptarea sacrificiului de pion 
ar fi dat albului un atac pu
ternic. După multă gîndire, 
Gheorghiu a ales cea mai bună 
cale (17. ...a5 18. c3 NaG 19. 
Df2Cd3+ 20. T:d3N:d3) Albul 
a dat calitatea în speranța de 
a putea continua atacul (21. 
Tdl ai 22. T:d3a:h3 23. a:b3 
Cd7 24. f4Cc5 25. Tdl Cel) în 
4 mutări calul a fost adus pe 
cimpul cel mai eficace. 26. Dc2 
b:c3 27. b:c3Tal 28. Cb5 Da5 
29. c4Ta2 30. Dd3Tfc8) și al
bul a cedat.. Faza finală a par
tidei a fost condusă foarte 
energic șl precis.

Pe „culoarul" său. Ghinda 
a strîns și el puncte valoroa
se. Caracteristică pentru talen
tul tactic al fostului campion 
de juniori este încheierea par
tidei cu Ungureanu în care. în 
mare criză de timp de ambele 
părți, s-a ajuns înainte de 
efectuarea mutării a 45-a (ul
tima Înainte de controlul tim
pului) la poziția din diagramă:

tat numai calitatea : 46. T:h4 + 
N:h4 47. Cf6+D:f6 48. D:e4 
reea ce era de asemenea su
ficient pentru cîștig.

Distanța dintre urmăritori și 
liderul clasamentului, Victor. 
Ciocâltea s-a micșorat treptat, 
deoarece acesta din urmă a 
fost „ținut” cu cîteva remize. 
El se menține însă neînvins 
și continuă să joace cu multă 
siguranță. Finalul partidei sale 
cu Georgescu (negru) a fost 
departe și precis calculat.

(Controlul poziției: 
Alb. Rh2, Dai, Td3, 
Td8. Pp.b4, g2, h3. 
Negru. Rg7. De2, Te3. 
Nf8, Pp.bă, f4, f6, g6, 
h7).

traseu 
de pe 
dispu- 
de ci- 
dotată 

„Cupa Școlii sportive nr. 
Cei aproape 130 de con- 

curenți care s-au aliniat la 
startul celor 5 categorii (se
niori — 18 km., juniori mari 
— 12 km., juniori mici — 9 
km., semicurse 6 km. și tu
rism 3 km ) au beneficiat de 
o vreme splendidă și — spre 
bucuria lor — chiar de cîți- 
va spectatori I Traseele, sta
bilite cu multă rriigală de 
organizatori, au solicitat la 
maximum alergătorii, cerîn- 
du-le o excelentă pregătire fi
zică. La seniori Ion Stanca 
(Voința) s-a instalat în frun
tea plutonului, încă de la 
plecare și, impunînd cursei 
un ritm „drăcesc" a dominat 
clar, sosind cu un avans de

Duminică, pe lin 
din cariera de nisip 
șoseaua Dobroiești s-a 
tat a doua competiție 
clocros a sezonului, 
cu 
2“.

„CUPA ȘCOLII SPORTIVE NR. 2“
peste 200 m față de al doilea 
clasat G.. Negoescu (Steaua). 
La juniori, este notabilă pre
zența la 
gători de 
șov, care 
categ. I) 
să sufere 
cicletă, fiind nevoit să aban
doneze. CLASAMENTE; Se
niori : I. Stanca (Voința), Gh. 
Negoescu (Steaua), V. Sălă- 
jan (Dinamo) ; juniori mari: 
Th. Drăgan (Voința), M. Fer- 
felea (Steaua), V. Mulineanu 
(Șc. Sp. nr. 3); juniori mici: 
Gh. Ionescu (Steaua), Șt. Cris- 
til (Șc. Sp. 2), I. Cojocaru 
(ȘC. Sp. 2): semicurse: M. 
Romașcanu (Dinamo), G. Stan

2) , Th. Ciumete (Șc. 
turism : A. Miliță
3) , R. Simon (Șc. 
Neisprăvitu (Steaua).

start a unor aler- 
la Dezrobirea Bra- 
au avut însă (la 

neșansa ca Budea 
o defecțiune la bi-

(

Ghinda, cu albul, a jucat 
45. Tc8 ! lntinzind adversaru
lui o cursă perfidă, tentantul 
pion e4. Sub presiunea ceasu-
luL Ungureanu a acceptat „da
rul grecesc" (Ttmeo Dflnaoa 
«t dona ferentes...) și după 

,D:e4?? (Bine era 45.... 
mat prin

45.
Td8) a fost făcut
46. T:h4+ Nh4 47. Cf6+ ! g:fG
48. Db5+ Rg7 49. *
Pionul era intr-adevăr otrăvit. 
Luarea lui cu turnul ar fl cos-

Dh8 mat

în poziția din diagramă 
urmat frumos : 35. T:f8 ! T:d3 
(Evident, turnul f8 nu putea 
fi luat din cauza 36. D:f6+Te8 
37. Td7) 36. D:fG+fth6 37. 
D:f44- g5 (Nici alte mutări nu 
salvează) 38. ITfG-t- Rh3 39. 
Df7+ RhG 40. Tc8 Te3 41. DfG+ 
Rh5 42. T:e3Dte3 43. gl-l- și 
mat la mutarea următoare.

în umbra liderilor, și cei
lalți coneurenți duc o luptă 
acerbă pentru un loc cît mai 
bun în clasament. O miniatură 
simplă, dar foarte instructivă 
și cu o încheiere frumoasă a 
cîștigat Reicher (cu albul) la 
Vaisman :

1. Cf3 c5 2. cî CcG 3. Cc3 gG 
4. e3 Ng7 5. d4c:d4 6. e:tI4d6 
7 d5Ce5 8. C:e5N:e5 9. Ne2 
Ng7 10. o—oCfG 11. Ne3o—o 
(Negrul n-a jucat deschiderea 
prea exact și stă mai slab. Ni
mic nu pare însă să preves
tească lucruri prea rele) 12. 
Nd4 Nf5 13. Tel 1151 (Vrînd 
să asigure poziția nebunului f5, 
negrul slăbește poziția rege
lui) 14. Nd3 ! N:d3 15. D:d3 aG 
16. Ce4 (Schimburile pe care 
le efectuează albul par simpli
ficatoare. în realitate, Reicher 
urmărește un final mai bun) 
16... C:el 17 T:e4N:d4 18. 
D:d4b5!7 19. Taelb:c4? (Per
mite Intrarea decisivă a turnu
lui pe linia a 7-a, dar oricum 
negrul avea un final foarte 
greu) 20. T:e7 DaS (Permite O 
combinație clasică) 21.. TleG! 
Rh7 22. DfG și Negrul a cedat. 
Nu totdeauna schimburile de 
piese duc la egalitate...

Cu regret încheiem aceste 
instantanee din campionat, cu 
o „partidă" cure n-are dreptul 
să figureze la nivelul celei 
mai inalte competiții a șahului 
nostru :

Solomonovici — Ungureanu : 
1. c4c5 2. Cc3 CcG 3. fl gG 4. 
Cf3 Ng7 5. Nb5 Cfll 6. C:d lc:d4 
7. Ce2Ch6 8. d3 ?? Da5+ și 
albul a cedat. După cum se 
vede, recordul lui Kertesz din 
partida cu Neamțu a fost ega
lat. Pe cînd în 7 mutări 7

a

S. SAMARIAN

(Șc Sp. 
Sp. 3)1 
(Șc. Sp. 
Sp.l), I.

Moria ALEXANDRESCU

CUPA ROMÂNIEI
64 de trăgători — cite 16 de 

fiecare armă- — vor intra sîm
bătă pe planșe, în ultimul 
mare concurs al anului ! 
Cupa României. Este vorba de 
trăgători selecționați (primii 
patru clasați In ediția ante
rioară a cupei, cărora li s-au 
adăugat cîte 12 calificați in 
cele patru zone geografice). 
Vom avea prilejul, așadar, să 
vedem la lucru pe fruntașii 
scrimei noastre alături de o 
serie de elemente tinere.

Iată, de altfel, lista partici- 
panțilof la această competiție : 

FLORETÂ-MASCULIN : Șt. 
Ardeleanu, A. Ștefan, M. Țiu, 
I. Falb — ■ - - ■
(I.E.F.S.), 
bala. C. 
tea: Buc.). ... ____,__ ______
(Polit. îași), Z. Zsak (Polit. 
Timișoara), E. Heim (Șc, sp. 
Tim), I. Lăudoiu (Petrolul PI.), 
Șt. Haukler, St. Sentkirali. C. 
Moise (Olimpia Satu Mare).

FLORETĂ-FEMININ : M. VI- 
col, A. Moroșan (Progresul 
Buc.), M. Chira, M. Szalay 
(Univ. Buc.), M. Ostafi (Viito
rul), A. Alexandrov, S. Arde
leanu, O. Szabo, I. Drîmbă, E.

(Steaua), T. Petruș 
T. Mureșanu, P. Ha- 
Costescu (Univers! ta- 
N. Vlad, Gh. Lucian

A.

Stahl (Steaua), L. Brișcăn (Me
dicina Tg. Mureș), A. Halchin 
(Farul C-ța). D. Ionescu (Elec- 
troputere C-va), I. Haukler 
(Olimpia S.M.). E. Lcngbel, 
E. Palây (Șc. sp. Satu Mare).

SPADA : Al. îstrate. I. Se- 
peșiu, C. Bărăgan, Șt. Moldan- 
schl (Steaua), C. Țintea, T. 
Sirbulescu (Univ. Buc.). S. Cio- 
codeieă (Progresul Buc.), V. 
Oarză (Polit.Iași). A. Pongrat, 
Gh. Budahazi (Medicina Tg. 
Mureș), Al. Mironov, C. Duțu, 
M. Bunea. D. Popescu (Electro- 
putere C-va), Al. Prijlnschl 
(Olimp. Satu Mare), C. Kiss 
(C.S.M. Cluj).

SABIE : Gh. Alexe. Gh. 
Culcea, Al. Nilca, O. Vintilă, 
TI. Bădescu, C. Nicolae (Steaua), 
I. Budahazi (Univ. Buc.). C. 
Marin (Viitorul), A. Creițaru 
(Tractorul Bv.). D. Popescu, 
D. Irimiciuc (Polit. Iași), L. 
Varga (Șc. sp. Oradea), D. 
Mancaș (Petrolul Pl.), Z. Ro- 
honi, I. Pop (C.S.M. Cluj), G. 
Gogoman (Olimp. Satu Mare).

Concursul se va desfășura 
in sala Floreasca II astfel : 
sîmbătă, orele 8—13 Și 17—19, 
duminiaă, orele 8—12.

Săptămîna aceasta — tn care televiziu
nea noastră a stabilit un nemaipomenit 
record mondial în materie de durată a 
transmisiilor fotbalistice — ne-a edificat 
pe deplin asupra a ceea ce putem și nu 
putem în jocul acesta. Sîntem tot mai 
clarificați, ba chiar prea clarificați. Țopes- 
cu vrea să ne deruteze cînd o ține pe 
a lui că fotbalul e un joc, că înfrîngerea 
face parte tot din jocul ăsta, câ trebuie 
sâ fim surîzâtori și așa mai departe. Vor
be, vorbe, vorbe... Fotbalul e un joc care 
amârâște, și ceea ce poate amârî mulțimi 
de oameni nu mai e joc. Fotbalul nu mai 
e un joc pentru câ omul nu mai e un joc 
și el a încetat de mult sâ se mai joace, 
în domeniul fotbalului, nu ne 
mai putem juca nici măcar 
cu cuvintele : dacă de cîte 
ori luăm bătaie o să zicem 
că „așa-i jocul ăsta*... și de 
cîte ori s^o întîmpla să mai 
tragem și noi altora cîte o să- 
puneală vom spune că „în 
sfîrșîf, sîntem serioși*... vom 
ajunge la pepeni.

Nu sîntem capabili să re
facem handicapuri de goluri 
în fafa echipelor bune de pe 
continent — asta-i limpede ca 
răsăritul de soare al acestei 
diminefi. Nu-i putem da trei 
goluri înainte lui Liverpool 
roșii — și, ca sâ 
nu _ văd echipâ pe _
cîștige acasă cu 4—0 în fafa lui Liverpool, 
după ce a înca'sat trei goluri în Anglia. 
Dar de ce dracu am încasat noi trei go
luri la Belgrad și în Englitera, compro- 
mițînd totul ? Ca sâ nu batem cîmpii cu 
teorii, sâ recunoaștem câ nici îre campio
natul nostru nu am mai văzut de ani și 
ani de zile răsturnări de scor formida
bile, din acelea care-ți dovedesc câ îna
inte de a fi un joc, fotbalul e o încerca
re serioasă a puterii omenești de a lup
ta cu oameni și soartă. De cînd n-ați mai 
asistat la un meci în care Dinamo
Rapid sau cine vreți — conduse cu 3—0 
în minutul 70, cîștigâ cu 4—3, cu 5—3 în 
ultimul minut ? Situație de basm. Sîmbâ- 
tâ, Dinamo avea la campionii României 
2—0 la pauză și Radu Urziceanu deplîn- 
gea din minutul 46 acest derby trist, acest 
înger trist care e U.T.A. Cu 2—0 la pau
ză, orice meci e jucat în România I Echi-

pa campioană nu poale recupera două 
goluri tn 45 de minute — ea 
fine 180 de minute un egal 
bunâ echipă a lumii, dar nu 
pera douâ goluri în fafa lui

poate men- 
cu cea mai 
poate recu- 
Dinamo, ba

mai primește douâ, pentru că și lor lucru
rile le sînt la fel ae clare ca și nouă : 
nu putem întoarce soarta pe dos I (Nu
mai încîntâtorul nostru prieten Fânuș 
Neagu știe sâ râmînâ tare pe situație: 
după ce mi-a tras o admirabilă chelfâ- 
nealâ pentru câ m-am supărat nu pe el, ci 
pe logica lui incomparabilă, după ce mâ face 
de „ibovnică abandonată* — mă lasă paf 
scriind după lamentabilul meci aj U.T.A.-ei 
în fața lui

Stelei 
fim exacfi, nici 

continent care să

Dinamo câ arădenii au un 
jucător de națională, câ Do- 
mide știe fotbal, câ mai sînt 
vreo douâ talente pe acolo... 
După performanta de excep
ție cu Feijenoord, toată echi
pa era mizerabilă I După un 
meci catastrofic — apar ta
lente I Vedeți deci, ce contri
buții frumoase pot aduce la 
clarificarea lucrurilor chiar 
„ibovnicele abandonate*... Ele 
ne fac mai buni I)

Revenind la ideea noastră 
de bază, mai adaug episodul 
radio de duminică : la 4—1 
pentru Poli la Cluj — ce a fâcut 
i-a spus lui Secoșan că „so- 
încheiate" la Cluj și i-a redus

«au

Minoiu ? El 
cotelile sînt _______ .
minutele de transmisie... Pe bunâ drep
tate : cine mai putea crede câ pe teren 
propriu — C.F.R. Cluj ar fi găsit energia 
s-o întoarcă pe Poli ? Nu mai credem în 
basme nici la nivelul mediu al campiona
tului, dar cînd înfruntăm Europa ?

Imposibilitatea de a răsturna rezultatele, 
incapacitatea tehnică și morală de a re
cupera ceea ce pare irecuperabil, scepti
cismul cu privire la propriile noastre ener
gii sportive, frica de a sfida (în joc, nu 
în declarații înainte de meci) adversarul 
prea puternic — toate acestea și altele 
tot pe această linie mi se par chinte
sența lipsurilor noastre. Tocmai de aceea 
avea un haz atît de trist, un haz trist de 
calambur prost — acea reclamă perma
nentă în cadru cît s-au desfășurat jocu- 
rile-școală de pe ,23 August', și care suna 
așa ! Vizionați filmul .Sentința*...

JELPHEGOR

DIVIZIA B, DUPĂ ETAPA
echipelor divl- 
disputat parti-
Vî-a. Spunem 

pentru că u-

Majoritatea 
zi el B și-au 
dele etapei a 
majoritatea, 
nele dintre ele mai au de 
susținut meciuri restante. în 
seria I, Sportul studențesc se 
menține în frunte, surcla- 
sînd, duminică A.S.E. cu 
37—0. Printre surprize, no
tăm victoria rugbyștilor de 
la Gloria în fața celor de la 
Vulcan, care se află la nu
mai un punct de lider, la e- 
galitate cu Progresul. For
mația Minerul Broșteni a 
mai cîștigat o partidă, de

data aceasta în deplasare, 
conducând în clasamentul 
seriei a II-a. deși are un joc 
mai puțin. Principala ei ri
vală, Farul, a întrecut pe te
ren propriu pe Ancora Ga
lați. Avînd un adversar fra
gil, Precizia Săcele a depă
șit ușor, la Tr. Severin, pe 
Metalul, trecînd astfel in 
fruntea seriei a III-a, deoa
rece C.F.R. Brașov a pier
dut pe teren propriu la Mi
nerul Lupeni.

SERIA A II-A

1. Minerul 5 5 0 0 80: 9 15
2. Farul 6 3 2 1 50:15 14
3. Agronomia 6 2 3 1 24:18 13
4. Ancora 7 3 0 4 28:38 13
5. Constr. Bd. G 2 2 2 29 ;19 12
6, Constr. Sv. 5 3 0 2 30:21 11
7. U.S.A.S. 6 1 3 2 27:29 11
8. A.S.M. 6 1 3 2 26:39 11
9. Unirea Tricolor 7 0 1 6 6:82 8

in-ASERIA A

i 
i
1
2
1
3
1
3
■1
5

6 5
8 4
3 4
5 3
5 1
6 1
4 2
5 1
8 0
6 0 1

o 
1 
o 
o
3
2
1
1
2

1. Precizia
2. Electroputcra
3. C.F.R.
4. Minerul
5. Știința
6. U.M. Tim.
7. Chimica
8. Politehnica
9. Voința

10. Metalul

29
34 
rs
14
.30
60
12
47
75

RUG BY —

PARTIDELE ETAPEI A IX-a Șl ARBITRII LOR
vita Roșie (V. CIȘMAȘ)
,M. Sibiu (G. EFTIMESCU)

Agronomia Cluj — Griviț
Rulmentul Bîrlad — C.S.f' . , 
Constructorul — Rapid (R. CHIRIAC) 
Steaua — Dinamo (P. NICULESCU) 
Știința Petroșani — Politehnica lași, amînat

STATU QUO iN DIVIZIA A

ECHIPA NOASTRĂ FEMININĂ PE DRUMUL AFIRMĂRII INTERNAȚIONALE

SERIA I

1. Rn. studențesc 6510 111:24 17
2. Gloria 6 5 0 1 79:17 16
3. Progresul 6 5 0 1 75:32 16
4. Vulcan 6 3 12 88:38 13
5. T. Petrolist 5 3 11 38:24 12
6. Aeronautica 6 2 2 2 35!59 12
7. Petrochimistul 6 13 2 39:43 14
8. S.N.O. fi 12 3 3G :52 10
9. Olimpia 6 12 3 30:68 10

10. Arhitectura fi 2 0 4 20:92 10
11. A.S.E. 5 1 0 4 24:78 7
12. Dunărea 6 0 0 6 12:59 6

JUNIORI IN XV

Este un fapt! unanim ac
ceptat ! locul 5 ocupat la 
campionatele mondiale de 
gimnastică reprezintă o per
formantă bună pentru echipa 
României și onorează pe 
cele șase gimnaste, care au 
luptat din răsputeri și au 
reușit această clasare într-o 
competiție de ridicată valoa
re tehnică. Firesc, uneori do
rințele au mers și mai de
parte (nutream, de pildă, spe
ranța că Elena Ceampelea se 
va putea califica în finala pe 
aparat la sol sau la bîrnă). 
dar, apreciind obiectiv va
loarea concurentelor, gradul 
ridicat de măiestrie la care 
s-au prezentat unele echipe, 
trebuie să acceptăm ca meri
torie comportarea gimnaste
lor românce. Atît la exerci
țiile impuse, cît și la cele 
liber alese, ele au avut o 
prezentă (interpretare, ținu
tă. nivel de pregătire) care 
a retinut ațentia specialiș
tilor sosiți la Ljubljana. E- 
chipa română a dovedit că 
posedă individualități mar
cante, iar evoluția ei la une
le aparate s-a bucurat de 
frumoase aprecieri.

pei române) Ceampelea a avut 
o evoluție sub nivelul me
diu al mondialelor.

a

u- 
în-
în

Ceampelea — 
gimnasta nr. 1 a echipei

Deși nu o dată campioana 
noastră Elena Ceampelea n-a 
rezistat încercărilor marilor 
concursuri sau a ratat copi
lărește, la recentele mondiale 
ea a fost nu numai „omul 
nr. 1* al reprezentativei ro
mâne, ci și o gimnastă so
cotită printre cele mai bune 
din lume. Nu e puțin lucru 
ca ziariștii de la masa presei 
să se intereseze de ora la 
care evoluează campioana Ro
mâniei. nu e puțin lucru să 
învingi nouă gimnaste din 
echipele clasate înaintea ta. 
E foarte mult ca la unele 
probe să fii despărțită de 5 
sau de 10 sutimi de sporti
vele cărora le-a revenit cin
stea de a concura în finala 
pe aparate. Lia a fost și ea 
foarte aproape de o aseme
nea performanță și. cu un 
arbitrai mai corect, ar fi reu
șit cu siguranță chiar la a- 
ceste mondiale clasarea între 
primele șase gimnaste ale 
lumii. Punctele ei forte au 
fost bîrna și solul, ultima 
probă, în special, prilejuin- 
du-i o spectaculoasă afirmare. 
Beneficiind de o muzică (din 
păcate, singura) oare se ar
monizează perfect cu mișca
rea, Ceampelea a fost, evi
dent, una din cele mai bune 
executante la această probă 
si este mai mult ca sigur 
că, în viitor, participarea 
campioanei .lOastre la marile 
concursuri se va bucura de 
aprecieri și mai bune. Cu 
condiția să... învețe să sară 
bine, pentru că, la acest a- 
parat (ca, de altfel, toate ce
lelalte componente ale echi-

Afirmarea internațională 
a tinerei Paula loan

O adevărată revelație 
fost pentru mulți Paula loan
debutantă în marea arenă in
ternațională, una dintre cele 
mai tinere participante la 
mondiale. încă de Ța antre
namentele premergătoare star
tului oficial, prezenta ei a 
fost remarcată de presă și 
de specialiști, nu putini fiind 
cei ce-i acordau șanse la 
nâle probe, la sărituri 
deosebi. Locul al doilea
cadrul echipei, locul 24 la 
individual compus (înaintea 
unor gimnaste cu cotă ridi
cată în lume — Hana Lisko- 
va. vedeta echipei cehoslova
ce. Yoko Nagad, Yoko Mura
kami, Liuba Krasna, Maria 
Kelbmen ș.a.) și locul 19 la 
sărituri probează cu prisosin
ță buna comportare a Paulei, 
afirmarea ei plenară în a- 
rena internațională. Firește, 
tânăra noastră gimnastă are 
încă mult de lucru, mai ales 
în direcția îmbunătățirii ți
nutei si a compoziției unor 
exerciții. Dar, talentul, conș
tiinciozitatea, puterea 
muncă și receptivitatea 
sînt tot atîtea 
nu peste 
loan va 
nentă de 
veritabilă 
cii noastre.

sau în alte cluburi și asocia
ții din țară au acum obli
gații sporite pe linia instrui
rii. a ridicării continue a 
măiestriei gimnastelor noas
tre, a îmbunătățirii săritur- 
lor, a compoziției unor exer
ciții, a introducerii unor noi 
elemente de mare dificulta
te; astfel ca la viitoarele e- 
xamene internaționale echipa 
sau gimnastele ce ne vor re
prezenta să adauge noi po
ziții celor deja cîștigate cu 
atîta trudă.

Si să nu uităm că primul 
dintre acestea este campio
natul european. în octom
brie viitor la Minsk, unde 
gimnastica feminină româ
nească trebuie să confirme 
buna comportare de la Lju
bljana.

conducerea 
a clubului 

ni s-a spus 
partidei cu 

pe terenul 
excepție feri- 
de obicei me- 
la Petrila sau 
cîte am con-

Rugbyștii juniori și-au în
cheiat disputele etapei a Vl-a, 
după care va urma o pe
rioadă de pregătire comună 
a selecționabililor. Clubul 
sportiv școlar a realizat sco
rul etapei majorîndu-ș1. prin 
aceasta, essaverajul. Progre
sul, care se zbate în zona 
de. la subsol n-a rezistat în 
fața Școlii sp. 2, pierzînd la 
o diferență severă, ca de alt
fel și Grivița Roșie în par
tida cu Rapid-

Constantin MACOVEI

DE CE NUMAI 0 EXCEPȚIE?
Discutând cu factorii răs

punzători din.
secției de rugby 
Știința Petroșani, 
că programarea 
Grivița Roșie 
Jiul a fost o 
cită, deoarece 
ciurile au loc 
la Lonea. Din
statat, cele două terenuri, în. 
special cel din Lonea, nu o- 
feră 
nici 
gorii 
sînt 
ele în general, credem 
face mai mult un deserviciu 
sportului.

Păcat de frumoasa popu
larizare care i se face spor
tului cu balonul oval și de 
simpatia de care se bucură 
el în Valea Jiului.

condiții optime de joc, 
pentru partide de cate- 

inferioare. Modul cum 
întreținute, cum arată 

că

REZULTATE TEHNICE :
Constructorul—Dinamo 14—6
Șc. sp. 2—Progresul 45—5
Grivița Roșie—Rapid 10—35
C.S.S.—Steaua 37—0

CLASAMENT
I

1. C.S.S.
2. Rapid
3. Sc. sp. 2
4. Steaua
5. Constructorul
6. Grivița Roșie
7. Progresul
8. Dinamo

G B00
6 5 0 1
6 4 0 2
fi 4 0 2
6 3 0 3
6 10 5
6 0 0 6
6 0 0 6

247: 24 18
146: 45 16
13G: 40 14
55: 77 14
40: ?0 12
37: 87 8
14:146 6
36:207 6

în campionatul diviziei A 
de rugby, etapa a VIII-a a 
adus doar parțiale clarificări. 
Steaua rămîne mai departe 
lider, fiind singura echipă ne
învinsă. Maturitatea, calmul 
și buna pregătire a jucători
lor militari, iată atu-urile ac
tualei fruntașe a competiției.
' Campioana țării, Grivița Ro

șie revine puternic în prim 
plan, după unele fluctuații 
valorice avute în etapele pre
cedente. Deocamdată, echipa 
lui Viorel Moraru se află la 
4 puncte de Steaua.

Cu victoria nesperată la 
Constanta, Știința Petroșani 
si-a îmbogățit zestrea de 
puncte. Perspectiva de a ter
mina turul campionatului cel 
puțin între primele patru 
clasate prinde contururi.

Dinamo București continuă 
ascensiunea către fruntea 
clasamentului. Rugbyștii di- 
namoviști au trecut miercuri 
un hop greu — mai mult 
psihologic, se pare — la Bîr
lad în meciul cu Rulmentul. 
Victoria doar cu 3—0 în fa
ta unei formații destul de 
modeste, care strălucește pu
țin chiar cînd joacă acasă, 
nu este prea concludentă. 
Poate a fost și o evoluție tac
tică a antrenorului Titi Io- 
nescu, care n-a vrut să soli-

CUM ESTE APLICATA HOTAR1REA CU PRIVIRE LA ÎMBUNĂ
TĂȚIREA ACTIVITĂȚII LA BASCHET? COMPETIȚIA ȘCOLARILOR Șl A JUNIORILOR

PREOCUPĂRI EXISTA, DAR

de 
ei 

premise că 
mult timp Paula 

deveni o compo- 
bază a echipei, o 

vedetă a gimnasti-

pot 
do- 
ro- 

ți

Succesul de la Ljubljana 
trebuie consolidat

Cuvinte frumoase se 
spune și despre celelalte 
uă tinere din selecționata 
mână, Elisabeta Turcu
Alina Goreac care, la un a- 
parat sau altul, au avut com
portări meritorii, fiind utile 
echipei, tot așa cum Olga 
Ștefan sau Rodica Apăteanu 
și-au adus aportul, pe mă
sura posibilităților lor si a 
gradului de pregătire, la suc
cesul repurtat de echipă. Da
că avem în vedere că selec
ția și componenta echipei 
noastre feminine pot suporta 
foarte curînd îmbunătățiri de 
fond (ne gîndim la gimnas
tele de talent ale Liceului 
din Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej), se poate spera, cu jus
tificată îndreptățire, că pozi
ția cîștigată la Ljubljana poa
te fi 
ti ca 
poate 
plina
Iă. Antrenorii Nicolae Covaci, 
Emilia Liță, Valeriu Muntea- 
nu, Gheorghe Gorgoi, Mircea 
Bibire, Petre Miclăuș, Flori- 
ca Dobre, care au pregătit 
gimnastele de lot, toți cei
lalți care lucrează cu fete de 
talent în cadrul Liceului din 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej

consolidată, că gimnas- 
feminină românească 
aspira din nou la de- 
afirmare internaționa-

în aceste zile, membrii Bi
roului F.R. Baschet contro
lează cu insistență modul în 
care sînt aplicate prevederi
le Hotărîrii nr. 
C.N.E.F.S. cu privire 
bunătățirea activității 
chet. în rindurile 
jos, publicăm 
costatările făcute pe

• Deși timpul era 
de rece, baschetbalist!! 
C.S.M. Iași (antrenor 
Pavel eseu) se antrenau, zi
lele trecute, în aer liber, pe 
terenul clubului, acoperit cu 
bitum și avînd 
pentru nocturnă. Erau pre- 
zenți 17 jucători. Scopul pre
gătirilor : o cît mai bună com
portare în turul al doilea al di
viziei școlare și de juniori.

• Baschetbaliștii de la Po
litehnica Iași au drept scop 
promovarea, în anul 
divizia A. Pentru 
antrenorul I. Zlate 
tuit un lot de 13 
tineri (media taliei 
2 avînd peste 1,95 
se pregătesc de 4 ori Pe săp- 
tămînă. Spre deosebire de 
anii trecuti, doar 2 nu sînt 
stiidenți al Institutului Poli
tehnic. Hotărîrea C.N.E.F.S. 
este aplicată la Iași șl în 
ceea ce privește dezvoltarea 
baschetului în rîndul elevi
lor, în acest scop organizîn- 
du-se un campionat la care 
iau parte 6 echipe mascu
line șl 4 feminine. Greutăți: 
Școala sportivă nu are sală 
(soluția ar fi transferarea e- 
chipelor la Liceul nr. 8); 
din 17 profesori de educație 
fizică cu specializarea bas
chet, doar 6 se ocupă de fl
ees t joc sportiv.

632 
la 
la 
de 

spictiiri

a 
îm- 
bas- 
mai 
din 

teren, 
destul 
de la 

Dan

Instalație

1972, în 
aceasta, 
a alcă- 
jue&tori 
1,87 m, 

m) care
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• La ,un . antrenament al 
echipei . masculine Rapid 
București, erați prezenți nu
mai 7 juriitorf și, după curii 
declară antrenorul V. Dăs- 
călescu, din cauza preocupă
rilor profesionale ale compo- 
nenților lotului, nu reușește 
niciodată să-i reunească pe 
toți (mai sînt de mirare re
zultatele slabe . din ultima 
vreme?). La antrenamentele 
echipei feminine sînt pre
zente de obicei 8—9 jucătoa
re din divizia A. Antrenorul 
S. Ferencz cheamă, însă, în
totdeauna ia lecțiile de pre
gătire șl baschetbaliste din 
formațiile din divizia B și de 
junioare, în felul acesta an
trenamentele decurgînd în 
condiții bune. Neajunsuri: 
din toți membrii biroului 
secției, doar tov. Gh. Bui- 
cliu se ocupă de bunul mers 
al treburilor, ceilalți neadu- 
cindu-și nici un aport și ne
sprijinind cu nimic 
tea antrenorilor.

® De la apariția 
numărul terenurilor 
liber din Bacău a crescut 
la 5 (2 la S.C. Bacău, 2 la 
complexul sportiv „23 Au
gust" și 1 la -Casa Armatei). 
Comisia județeană nu are, 
însă, nici o preocupare pen
tru organizarea unei activi
tăți comp etiți anale. Nu există 
campionat orășenesc, nu e- 
xistă vreo competiție de mi- 
mibaschet. Doar la. Școala 
sportivă au fost organizate 
grupe de minibaschetbaliști. 
La un antrenament al divi
zionarei B, A.S. Armata, 
erau prezenți 13 jucători, dar 
unii dintre ei sosiseră cu în
târziere.

activi ta-

Hotărîrii, 
în aer

Desfășurarea primului tur 
al diviziei naționale de bas
chet pentru școlari și juniori 
a prilejuit o serie de consta
tări îmbucurătoare, mai ales 
dacă comparăm actuala în
trecere cu cea din ediția tre
cută. Așa, de pildă, se poate 
aprecia că nivelul tehnic a 
fost mai bun, deși meciurile 
s-au disputat în aer liber. 
Preocuparea antrenorilor pen
tru o pregătire superioară șl 
amenajarea unor terenuri bi- 
tuminizate au fost elementele 
care au făcut ca trecerea de 
la sală în aer liber să nu se 
resimtă. Un alt aspect pozi
tiv l-a constituit absenta ne- 
prezentărilor, abundenta în 
campionatul precedent. De 
asemenea, vom menționa spo
rirea grijii antrenorilor pen
tru promovarea în Ioturi a 
jucătorilor cu talie înaltă. 
Din păcate, însă, nu au fost 
găsiți încă acei giganțî de 
care duce atîta lipsă basche
tul nostru.

în rest, vom menționa că 
în fruntea clasamentelor se 
află. în mare majoritate, re
prezentantele acelorași orașe 
care domină de ani de zile 
competițiile de juniori. O 
remarcă pentru echipele de 
fete ale școlilor sportive din 
Satu Mare și Dorohoi care, 
deși sînt formate din jucă
toare noi, conduc în seriile 
respective. îmbucurător este 
revirimentul formațiilor ti 
misorene

MASCULIN^ seria I:
Mare 10 p,
Lie. C. M.
Oradea 7 p.
Llc. Beluș 5 
sp. Cluj 10 . .
9 p. Sc. sp. Tg. Mureș 8 p, Sc. 
sp. Mediaș 7 p, Sc. sp. Bistrița 
6 p, Llc. Huedin 5 p; seria a III-n:
Sc. sp. Timișoara 9 p, Sc. sp.
Reșița 8 p, Sc. sp. Arad 8 P,

Sc. sp. s. 
sc. sp. Oradea 9 p. 
Oradea 8 p. Llc. 4 
Lie. A. I. Brad 6 P, 
p ; seria a H-a : Sc. 
p. Lie. 2 Tg. Mureș

Llc. 10 Timișoara 8 p, Ele. Ca
ransebeș 7 p, Lie. „DCeebal" Deva 
5 p ; seria a IV-a : Șc. sp. Pi
tești 10 p, Sc. sp. Rm. Vîlcea 9 p, 
Llc. Găeștl 8 p, Sc. sp. Sibiu 7 
p, Lie. „N. Bălcescu* Craiova 6 p, 
Sc. sp. Făgăraș 5 p; seria a V-a : 
Sc. sp. Ploiești 10 p, Sc. sp. Bra
șov o p. Lie. 2 Cîmplna 8 p. Co
merțul Urgovlște 7 p, Sc. sp. 
Buzău 6 p, Sc. sp. Brăila 8 p; 
seria a Vl-a : Farul Constanța 
10 p, Sc. sp. Constanța 9 p, Lie.
4 Galați 8 p, A.S.A. Bacău 7 p, 
Sc. sp. Bacău 6 p, Llc. 4 Con
stanța 8 p; seria a VH-a s C.S.M. 
Iași 10 p, Llc. millt. C-Iung Mold.
9 p, Sc. sp. Botoșani 7 p, Sc. 
sp. Suceava 7 p, Sc. sp. P. Neamț
7 p, Llc. 1 Blriad 5 p ; seria a 
vm-a (echipe din București șl 
din Jud. Ilfov), grupa A : Llc. 33
10 p, Llc. „Gh. Șlncai” 9 p, Stea
ua 8 p, Llc. *1. L. Caraglale” 7 p, 
Cetatea Giurgiu 6 p, Școlarul 5 
p; grupa B : Sc. sp. nr. 1 10 p, 
Dinamo 9 p, Sc. sp. nr. 8 8 p. 
Progresul 7 p, Academia Militară
8 p, Llc. i,D. Cantemlr* 8 p.

FEMININ, seria I s Sc. sp. Satu 
Mare 10 P, Llc. 4 Oradea 9 p, 
Crlșul Oradea 7 p, Sc. sp. Ora
dea 7 p, Llc. Zalău 7 p, Huedin
5 p ; seria a n-a : Sc. sp. Cluj 
10 p, Sc. sp. Gheorghienl 9 p, 
Llc. 2 Tg. Mureș 8 P, Sc. sp. Tg. 
Mureș 7 p, Llc. Reghin 6 p, Mu
reșul Tg. Mureș 5 p; seria a IH-a: 
Sc. sp. Timișoara 10 p, Metalul 
Salonta o p, Sc. 6p. Arad 8 p, 
Lie. 1 Salonta 7 p, Sc. sp. Lugoj
6 p, Llc. 10 Timișoara 5 p; seria
a IV-a s Sc. sp. Deva 10 P, Se. 
sp. Brașov 9 p, Se. sp. Sibiu 8 
p, Sc. sp. Făgăraș 7 p, Se. sp. 
Mediaș 6 p, Llc. 1 Sf. Gheorghe 
5 p ; seria a V-a : sc. sp. Cra
iova 10 p, ■■ -------- “
Craiova B 
s p, Llc.
Pitești 6 
Jiu 5 p;
Constanța ,,____ „___ _____
Cuza“ Focșani 8 p, Știința Bor- 
dușanl 8 p, Llc. 4 Galați 7 p, Sc. 
sp. Ploiești 7 p Llc. „Unirea* 
Focșani 5 p; seria a VII-a : Vi
itorul Dorohoi 10 p, C.S.M. lași
9 p, Lie. 1 Bîrlad 7 p, Sc. sp. 
Bacău 7 p, Sc. sp. Suoeava 7 p. 
Olimpia P. Neamț 5 p; seria a 
VIII-», grupa A : Llc. 35 I 10 p, 
Rapid 9 p. Lie. „N. Bălcescu" 7 p, 
Olimpia 7 p. Llc. 35 n '7 p, Llc. 
„Spiru Haret“ 4 p: grupa B : sc. 
sp. nr. 2 10 p, Sc. sp. Giurgiu 
9 p. Progresul 8 p. Sc. sp. nr. 3
7 p, Lie. „I. L. Caraglale" 6 p, 
Llc. „M. Sadoveanu" 8 p.

cite jucătorii la maximum 
înaintea unui meci extrem 
de dificil ca acela cu Steaua, 
programat duminică.

Agronomia Cluj a obținut 
două puncte foarte prețioase, 
acasă. în fața Universității 
Timișoara. Frețioase, mai a- 
les. dacă ținem seama de ob
servația corespondentului 
nostru. Paul Radvany, și a- 
nume că gazdele tf-au prea 
strălucit. Fără cele două ra
tări ale unor lovituri de pe
deapsă dim pozițiile bune ds 
care au dispus oaspeții, sco
rul putea fi cu totul altul. 
In orice caz, cu acest rezul
tat, studenții clujeni își men
țin o poziție de frunte, așa 
cum n-au prea sperat. Con
dițiile ce li se oferă de că
tre clubul Agronomia nu sînt 
de fel la nivelul unei echipe 
de divizia A. Lotul are nu
meroase indisponibilități și 
nimeni in afară de antrenor 
și de președintele secției, 
prof. Tiberiu Suciu, nu este 
preocupat de destinele echi
pei. Dar despre, această stare 
de lucruri, ne propunem să 
revenim cu prilejul unei ana
lize a activității secției de 
rugby de la Agronomia Cluj.

Universitatea Timișoara es
te Ia al doilea draw în de
plasare. Nu știm exact cum 
să apreciem o asemenea per
formantă, dacă ținem seama 
că, de fapt, a întîlnit adver
sari mult mai slabi.

Cum am arătat mai sus, 
Rulmentul Bîrlad. cu toate 
pronosticurile antrenorului 
Călin, n-a putut termina în 
avantaj partida cu Dinamo. 
Fără îndoială că va acuza 
arbitrajul, așa cum, din pă
cate. obișnuiesc și alți antre
nori. Echipa bîrlădeană navi
ghează însă greu, s-a văzut 
și în etapele precedente, așa 
că ar fi 
cum ar 
rii să-și 
tuti.

Surprinzător, Farul Con
stanța a pierdut acasă un 
meci-cheie care ar fi relan
sat-o. Oboseala de care ne 
vorbea antrenorul Al. Carna- 
bel se prelungește îngrijoră
tor. Cît timp încă ?

Rapid și Constructorul, în- 
tîlnind adversari cu cel pu
țin o clasă peste ele, au fost 
nevoite să se consoleze ca 
poziția de sparlng-parteneri 
la un antrenament ceva mai 
viguros. In fond, era singu
ra soluție. Cele două echipe 
urmează să se întîlnească du
minică.

mal bine să vedem 
fi posibil ca jucăto- 
recapete vechile vir-

.. Llc. „N. Bălcescu* 
p, Sc. sp. Rm. Vîlcea 
6 Ploiești 7 p, Llc. 2 
p, Llc. economia Tg. 
seria a Vl-a : Sc. sp. 
10 p, Lie. „Al. Toan

Rubrică redactată de :
Tiberiu STAMA 

Emanuel FÂNTÂNEANU

CONSTANTIN ATANASE

S-a stins din viată, după 
o grea suferință, CONSTAN
TIN ATANASE, unul dintre 
cei mal vechi activiști volun
tari ai clubului Rapid. Timp 
de peste trei decenii, acest 
inimos iubitor al sportului 
și-a consacrat energia și tim
pul disponibil clubului bucu- 
reștean și echipei sale de fot
bal. Toți cei ce l-au 
cut îi vor păstra o 
amintire.

înmormîntarea va 
sîmbătă după amiază 
tirul Crîngași.

eunos- 
frumoasă
aven lop 
la cimi-

! !
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Cele două tete ale fotbalului nostru
Nea «în* dectt patru luni de 

cînd echipa națională a Româ- 
hiel. reîntoarsă de la campio
natul mondial de fotbal din 
Mexic, era așteptată pe aero
port de eute si sute de iu
bitori ai fotbalului, care ve
niseră să-sl exprime bucuria 
pentru tocul si rezultatele re
prezentativei noastre în „groa
pa ou lei" de la Guadalajara, 
bîu cucerisem campionatul 
mondial. Nu obținusem nici 
măcar calificarea în sferturile 
jde finală ale marii competiții. 
61. totuși, satisfacția a fost 
tnare, generînd un entuziasm 
.colectiv. In acele momente, am 
avut cu toti conștiința că fot
balul nostru, cel care ne ne
căjise ani de-a rîndul. făcîn- 
,du-ne să nu trăim decît pe 
jumătate succesele repurtate 
,în atîtea alte sporturi, a fă
cut . run pas pe calea afirmă
rii. a realizat un salt calita
tiv așteptat cu atîta nerăb
dare.

Și lată, după numai patru 
Juni, o atmosferă diametral 
«pusă, un nou val de nemul
țumire, o reîntoarcere la ve
chea concluzie : N-AVEM
FOTBAL. !

în ce măsură corespunde rea
lității această afirmație ? 
vident. nici un pasionat 
fotbalrilui nu s-ar gîndi 
folosească referindu-se la 
chipa națională. Prin prisma 
ei. s-ar putea spune, dimpo
trivă. că avem un fotbal de
stul de bun. care ne-a dăruit 
■în ultimii ani satisfacții sub
stanțiale. începînd cu rezul
tatele de egalitate obținute ÎN 
DEPLASARE cu renumitele 
teamuri ale Angliei șl R.F. a 
Germaniei si cuiminînd cci ca
lificarea la turneul final al 
campionatului mondial de fot
bal. Dacă ne referim. Insă, 
la echipele de club, nu ne mal 
găsim tn fata unei simple a- 
sertiunl. ci a unul adevăr pe 
care recentele rezultate obți
nute de echipele românești, 
în competițiile europene, n-au 
făcut declt să-1 confirme, 
încă o dată, s-a văzut că for
mațiile noastre de club nu pot 
tace fată tntllnlrilor oficiale. 
In care adversarii înțeleg să-șl 
apere «ansa eu toată seriozi
tatea.

Bilanțul favorabil cu care 
încheiasem primul tur era de 
natură, firește, să ne bucure, 
dar nu să ne și 
dată fiind valoarea 
ridicată a echipelor 
au iucat Steaua si 
a unei performante 
ecou, fără îndoială, 
de U.T.A„ pe care 
dam. dar pe care noi înșine o 
consideram si rod al unui con. 
Curs de împrejurări.

E- 
al 

s-o 
e-

convingă, 
nu prea 
cu care 

Dinamo șl 
cu larg 
realizată 

o aplan-

Un

Iată, de altfel, de ce. la o 
judecată calmă sl lucidă, e- 
chipa arădeană apare mai pu
țin Împovărată de răspunderile 
tristei miercuri de săntămîna 
aceasta. Cartea de vizită de 
campioană a tării nu poate in
firma o realitate evidentă : 
posibilitățile fotbaliștilor de la 
U.T.A. sînt limitate, echipa 
nu poate face în fiecare zi 
MINUNI de talia celei care 
a dus la eliminarea lui Fei- 
jenoord.

Altfel se pune, însă, pro
blema cînd e vorba de Steaua 
si Dinamo, cluburi cu mari po
sibilități. unde procesul de in
struire a sportivilor ar trebui 
să cunoască cotele cele mai 
înalte. în cazul Stelei, nu a- 
tit acest 0—3 — de necrezut! 
— este cel care a supărat cel 
mai mult. In sport, nu întot
deauna rezultatul este cel care 
spune marele adevăr, deși de 
la el pornesc amărăciunile și 
bucuriile. Steaua pierduse ca
lificarea încă de la primul 
meci si nimeni n-ar fi putut 

.să-i ceară s-o rcclstiee !n cele 
90 de minute de la București 
Sîntem eata să recunoaștem 
si neșansa pe care a avut-o 
la începutul meciului. Dar nu 
ne putem opri prea mult asu
pra acestui fapt, tn fiecare 
meci existînd un procent mai 
mare sau mai mic de ocazii 
„sigure" si totuși pierdute 
pînă la urmă. Ceea ce a eons- 
ternat tn partida de miercuri 
a fost JOCUL echipei Steaua, 
lipsa de ambiție a iucătorilor 
ei. abandonarea luptei, dezer
tarea de
o are un 
întrecerii 
ptnă la 
energie,
nl se pare si mai inadmisi
bilă la o echipă tn care se 
presupune că procesul edu
cativ este mult mal profund 
decît lă alte formații.

Ne-a nemulțumit, aproape tn 
aceeași măsură, si evoluția ne 
care a avut-0 Dinamo. In cea 
de a doua repriză a me
ciului cu 
multi ani 
mliloace 
punctele 
refăcea un handicap de 2 punc
te In fata aceluiași 
aflat, poate, pe un 
loric superior celui 
exprimat, de altfel, 
de campioană a Angliei. Ceea 
ce a^fost tn puterile Petro
lului. putea fi în posibilitățile 
internaționalilor de la Dinamo. 
In orice caz. ne„am fi aștep
tat ca narti.da..să, .cu. ia .oracr.. 
tic sfîrsit tn minutul 47. o 
dată cu golul egalizator al

la datoria ©e care 
sportiv de a se dărui 
pînă In ultima clipă, 
ultima picătură de 

O asemenea carență

reorlză
LîvernooL Nu sînt 

de cînd o echipă cu 
limitate. din toate 
de vedere. Petrolul.

Liverpool, 
plan va- 
actual si 

prin titlul

pus pe 
colectiv 
a spor- 
înfrîn-

PROF. ION TUDORA- 
CHE (Urziceni) i „Sînt unul 
din «marele anonim», pu
blicul iubitor al sportului ro
mânesc. Urmăresc de zeci 
de ani evoluția sportivilor 
noștri; m-atn bucurat cînd 
au cîștigat și m-am întristat 
cînd au pierdut, mai ales 
în competițiile internaționa
le. Victoriile le-am 
seama interesului 
pentru buna evoluție 
tului național, iar
gerile pe seama unor situa
ții inerente în sport (trebuie 
să se cîștige și să se piar
dă)... De data aceasta nu mai 
pot răbda și am simțit ne
voia unei exteriorizări".

Ce a determinat indignarea 
cititorului nostru ? Printre 
altele, comportarea echipelor 
de fotbal U.T.A., Steaua și 
Dinamo în competițiile euro
pene. „Frumos din partea 
dv. «domnilor sportivi»! Nu 
v-ați întrebat niciodată de 
ce, atunci cînd jucați pe te
renurile de sport ale altor 
țări, vi se pun în față 
culorile țării noastre ? Multă 
amărăciune ne-ați produs și 
continuați să ne produceți! 
După atîtea observații, a ve
nit vremea să se tragă și

concluzii... Cineva care se 
angajează într-o competiție, 
socotim că se bazează pe 
unele acumulări, pe capa
cități, și că în confruntările 
respective, chiar dacă nu se 
obțin victoriile pe care le-am 
dori, cel puțin 
vada priceperii, 
turi și ambiții, 
timp, văd că, 
eșec, se aleargă 
ian de justificări, 
spații în mod i 
coloanele de ziar 
uitării apoi totul".

Nemulțumirea 
a cititorului nostru 
deplin întemeiată, 
poate fi indiferent 
care 
consideră" ambasadoare 
fotbalului românesc. Nu este 
însă cazul să amestecăm, 
oricum, prestigiul țării cu 
un rezultat sportiv sau al
tul.

se face do- 
a unor efor- 

ln ultimul 
pentru orice 
după un no

se ocupă 
inutil în 
și se dă

profundă 
este pe 
Nu ne 

modul în 
echipele de club „se 

ale

ADAM ARDELEAN (Deva) 
„Am absolvit cursurile de 
arbitri în 1948, la Brașov. 
Și înțeleg răspunderea, sar
cina grea pe care o are un 
arbitru, dar nu pot avea nici 
o înțelegere față de influen
țele de toate categoriile : cite-

De fiecare dată, In meciul de miercuri, Dumitrache a avut 
in față doi fundași ai echipei F. G. Liverpool. In această fază, 

„vîrful" dinamovist este contrat de Lloyd

englezilor, ei să continue, cu 
o intensitate sporită, pînă la 
ultimul fluier al arbitrului.

Concluziile sînt clare. Dacă 
va continua să existe un deca
laj attt de mare intre capaci
tatea de reprezentare a echi
pei naționale și aceea a forma
țiilor de club, nu se va putea 
vorbi de o creștere reală a 
nivelului 
doar de 
ale unui 
talentați
sportive ale țării. Dar ceilalți ? 
Majoritatea 7 Ce fac ei la 
cluburi, în ce măsură Instrui
rea lor corespunde exigențelor 
fotbalului de astăzi ?

Fotbalul este un joc, dar nu 
o joacă. Un joc pe care nicio-

fotbalului nostru, ci 
performanțele izolate 
mănunchi de jucători 
care- apără culorile

odată 
altădată 
asupra... 
sugerat 
propuși 
zatoare pe un tur întreg, ur- 
mînd ca oaspeții să-i accep
te sau să-i recuze cu 7 zile 
înainte de etapă. Astfel, cei 
lipsiți de obiectivitate vor 
deveni spectatori". O propu
nere interesantă...

Și pentru că sîntem 
domeniul arbitrajului, să ne 
referim la scrisoarea pe care 
am primit-o de 
fluierului IOAN 
(Cluj) — „Este 
mai descriu 
prin care am trecut 
jocul Rapid — Universitatea 
Craiova, pentru faptul că 
nu m-am ridicat la înălțimea 
așteptărilor. Este inutil să 
mai revin asupra mult 
cutatului gol înscris de 
gelescu. Este suficient, 
să spun că, fiind pe 
n-am mai ținut seama de
semnalizarea inițială a cole
gului meu Ghiță. Dar 
despre aceasta vreau să 
vorbesc, ci despre faptul 
mă declar nemulțumit de 
bitrajul pe care l-am prestat: 
nesigur, 
etc". Nu i 
gat decît 
lerismul 
fluierului.

influențe din afară, 
arbitraj cu efecte 
rezultatului, Eu am 
ca arbitrii să fie 
de echipele organi-

În

la cavalerul 
CÎMPEANU 
inutil să vă 
frămîntările 

după

dis-
An- 

cred, 
fază,

nu 
vă 
că 
ar-

lipsit de energie 
mai avem de adău- 
că apreciem... cava- 

acestui cavaler al

Poul SLAVESCU

HANDBALUL FEMININ A PROGRESAT EVIDENT
prima concluzie după turneul de la Timișoara

Foto i
și Lindsay
N. DRAGOȘ

spune că-1 cu-
* ‘ A-

nu poți .
îndeajuns de bine. __ 
cînd fotbaliștii noștri vor 

marile 
nu 

attt 
de 

din

dată 
noști 
tunel 
Înțelege acest lucru, 
competiții internaționale 
ne vor rezerva surprize 
de dureroase ca cele 
miercuri, ca atîtea altele 
trecut

Se spune că din înfrîngeri 
poți învăța. Este adevărat. Dar 
trebuie să luptăm și pentru 
ziua dnd vom avea prilejul să 
învățăm și din victorii. Dacă 
vrem să dovedim că AVEM 
FOTBAL.

Jock BERARIU

...Simbătă, Ia amiază, 
avion se rotește deasupra 
Clujului, ca un vultur. Cî
teva momente mai tîrziu, co
boară din el fotbaliștii de la 
Politehnica Iași.

Ora 14,30, hotel „Harghita", 
camera televizorului. 25 de 
fotbaliști ieșeni Vizionează 
meciul Dinamo — U.T.A. Pri
mul gol, marcat de Dumi
trache, declanșează un val de 
controverse. Toți cer arbi
trajul antrenorului. Mărdă- 
rescu se... abține: „Nu știu, 
n-am fost atent la fază !“

Duminică, ora 9,30, la res
taurantul „Harghita'. Jucăto
rii Ieșeni iau masa. Intră 
Mărdărescu și se duce la la
nul. îl îmbrățișează : „Dragă 
Vasile, la mulți ani!" Apoi, 
spre echipă : „Băieți, Vasile • 
împlinește azi 25 de ani !“ 
Jucătorii cîntă „mulți ani 
trăiască". Mărdărescu nu 
pierde prilejul să „atace" : 
„Probabil, v-ați gindit la 
vreun cadou, nu ? Victoria de 
azi. Nu-î așa c-am ghicit 1“

Un oaspete I Vechiul inter
național de fotbal și hochei, 
Incze II, a sosit de la Tg. 
Mureș împreună cu fata ca 
să-1 vadă pe „mezinul" fa
miliei, „nr. IV". Îmbrățișări 
prelungi. Incze IV va avea 
însă ghinion, pe teren. Acci
dentat, el va fi scos din joc 
în min. 70.

Ora 11. Convorbire cu 
Gil“, în fața unei cafele... 

sînt vrăjitor, nu folo- 
«elixiruri» miraculoase, 

primul antrenament Ia 
nu mi-au venit decît 

doi jucători ! Altul, poate că 
ar fi plecat a doua zi. Eu 
am rămas. îmi dădeam sea
ma că în echipă există „trau
matisme" vechi. Am început 
să vorbesc cu fiecare jucă
tor în parte. Am obținut de 
la ei consimțămîntul că vom 
da altă față echipei. Și ade
ziunea la o disciplină strictă. 
Am anunțat că ceasul meu 
merge cu cinci minute îna
inte și că toată echipa va 
trebui deci să se orienteze 
după el ! Un jucător mi-a în- 
tîrziat un minut. A fost sanc
ționat fără... întîrziere. N-o 
să credeți! întrebați-1. Dea- 
tunci n-a mai întîrziat ni
meni. Ce am reușit pînă a- 
cum, în structura'de joc a 
echipei ? O limpezire a con
cepției tactice, o mai bună 
organizare a compartimente
lor, cu riscul unor «expe
riențe» care au părut hazar
date. Cine ar fi crezut că 
voi face din Marica și Go-

leac — atacanți prin exce
lență — jucători de bază la 
mijlocul terenului ?... Punem 
mult accent la antrenamen
te pe acțiunile de atac sim
ple, fulgerătoare, purtate în 
adîncime, in regim de mare 
viteză. Cu aceste „șocuri" am 
creat probleme dificile tutu
ror adversarilor, și sperăm 
s-o facem și de acum înco
lo... Pentru fiecare partidă, 
în parte, există un plan și o 
disciplină tactică, riguros res
pectate de jucători, Cine nu 
Ie respectă, e scos din lot. 
Nimeni nu este indispensa
bil ! Nu... Pe fotbaliști nu-i 
țin claustrați. Nu fac pe „de- 
tect'.vul'-, Jucătorii vin acum 
la stadion cu o oră înainte 
de joc, direct de-acasă, din 
sinul familiei. Fiecare răs
punde nemijlocit de pregă
tirea și de comportarea sa 
sportivă. Am interzis jocurile 
de cărți și „pietrele". Echipa

a devenit o adevărată fami
lie. Le am explicat băieților 
că totul depinde în primul 
rînd de ei 1 Să joace cinstit 
cu mine, cu cărțile pe față... 
Eu sint unul, iar ei 11. Ar 
fi o luptă inegală și nici un 
antrenor din lume n-ar fi 
in stare so ctștige, vreodată, 
crede- mă !.„

...Ce facem azi ? Am venit 
să ciștigăm 1 Băieții mi-au 
promis că vom remonta punc
tul pierdut cu rapidiștil Ia 
Iași.

Și eu cred in cuvîntul lor... 
Vrem să fim în fruntea „pi
ramidei".

Duminică, ora 11. Același 
avion care adusese Politehni
ca, la Cluj, la drumul spre 
„dulce tîrgul Ieșilor". .Vul
turul" și-a înhățat prada — 
victoria în deplasare — și 
a zburat 1...

George MIHALACHE

SIMPLU ACT DE PREZENȚĂ?
clasamentul diviziei A și cu gîndul la 
ale echipelor noastre în turul al doilea

AZI, LA F. R.
La sediul Federației române 

de fotbal vor avea loc astăzi 
două importante consfătuiri. 
Dimineața, de la ora 10, va

TATARU INDISPONIBIL
DOUĂ SĂPTĂMfNI

După cum ne-a comunicai 
dr. D. Tomescu, medicul lotu
lui național, Tătaru a suferit 
în partida Steaua — P.S.V 
Eindhoven o contuzie a umăru
lui stîng cu dezinsereție supra- 
spinoasă. Din această cauză, 
Tătaru este obligat la un re
paus de doua săptămâni.

în meci amical international

PETROLUL PLOIEȘTI

DUNAV RUSE 1-0(0-0)

PLOIEȘTI, 5 (prin telefon) 
Pe stadionul Petrolul din loca
litate s-a desfășurat meciul a- 
mical dintre Petrolul și for
mația bulgară Dunav Ruse. 
Spectatorii au plecat nemulțu
miți, deoarece au vizionat e 
partidă anostă, plină de duri
tăți. Golul victoriei a fost în
scris în min. 80, printr-un șut 
de ia aproximativ 20 m, de că
tre Moraru.

A. VLASCEANU coresp.

FOTBAL
începe consfătuirea antrenori
lor, care vor discuta modul de 
pregătire a jucătorilor, precum 
și comportarea echipelor în 
campionat și a celor 3 repre
zentante ale țării noastre în 
competițiile europene.

După-amiază, la ®ra, lî, va 
avea loc constituirea colegiului 
reprezentanților secțiilor de 
fotbal din divizia A. La acea
stă ședință au fost invitați de
legați ai fiecărei echipe din 
campionatul diviziei A.

UNIVERSITATEA CRAIOVA
F.C. ARGEȘ 1-1 (1-1)
CRAIOVA, 5. Și de data a- 

ceasta, atacul cralovean a fost 
ineficace. Oaspeții au reușit să 
deschidă scorul prin Fvățilă 
(min. 35), iar egalarea s-a pro
dus după 3 minute, cînd Mar- 
tinovici a fructificat o pasă a 
lui Oblemenco.

Șt. GURGUI — coresp.

Am asistat timp 
zile, în sala Olimpia 
mișoara, la cele 15 
de handbal feminin, 
mate de primul turneu de sa
lă al diviziei A. În cele 750 
de minute de joc am fost 
martorii unor faze de hand
bal autentic, în viteză, cu 
scheme tactice ingenioase, cu 
multe momente în care ni
velul tehnic a urcat îmbu
curător spre vîrful piramidei. 
Au fost — inerent — și me
ciuri anoste, în care lupta 
surdă pentru puncte și-a pus 
nefavorabil amprenta pe ca
litate, în care duritățile (se 
pare că handbalul feminin 
tinde tot mai mult spre jo
cul ... bărbătesc) au abundat, 
în care s-au săvîrșit greșeli co
pilărești. Nu poți pretinde 
însă ca într-o divizie să fie 
numai echipe de elită, câ 
toate să se ridice la nivelul 
cel mai înalt al exigențelor. 
Oricum, Impresia generală 
este aceea că handbalul nos
tru feminin 
de sezonul

Infirmînd 
turneul de 
schimbat liderul 
tului. Capotînd la Voința O- 
dorhei, IE.F.S. a fost obliga
tă să cedeze Universității Bu
curești primul loc în clasa
ment. Echipa profesorului 
Constantin Popescu n-a pri
mit însă cadou șefia campio
natului. Ea formează în mo

de trei 
din Ti- 
partide 
progra-

a progresat față 
trecut.

pronosticurile, 
la Timișoara a 

campiona-

mentul de față un team re
dutabil, poate cel mai omo
gen, in care fiecare jucătoare 
este o rotiță într-un angrenaj 
aproape perfect. Mai mult, re
zervele au aproape aceeași va
loare cu titularele, astfel că 
Universitatea București nu cu
noaște căderi în momentele 
cînd este obligată să renunțe 
— pe perioade de timp mai 
scurte sau mai lungi 
serviciile uneia sau 
dintre componentele forma
ției de bază. Toate 
tea n-au fost 
peste noapte. Prof, 
tin Popescu a avut 
a muncit enorm, zi 
adus — în anumite

C.CE. Ceea ce prof. Cons
tantin Lache trebuie însă să 
aibă în vedere este apărarea. 
Atacul, dezinvolt, cu forță 
de șut și acțiuni rapide, poa
te asigura echipei un mare 
număr de goluri. Este însă 
hotărîtor ca sistemul defen
siv să funcționeze la fel de 
bine, ca întreaga echipă să

— la 
alteia 1. „U“ Buc.

2. I.E.F.S.
3. „U“ Tim.
4. Textila Buhusi

12

CLASAMENT
12 10 0 2 174—123 20

9 1 2 146—103 19
9 12

12
12 147—105 19aces- 

realizate 
Constan- 
răbdare, 
de zi, a 
privințe

— la același numitor forțele 
pe care le-a avut la dispozi
ție mizînd, însă, și pe creș
terea personalității veritabi
lelor talente din lotul Uni
versității, 
loc este, 
meritat.

Alături 
București 
asemenea, Universitatea Timi
șoara. Campioanele țării ră- 
mîn redutabile, un adversar 
de temut pentru oricare din
tre echipele campionatului 
nostru. Ascendentul de for
mă din această perioadă este 
important mai ales pentru 
faptul că formația timișorea
nă începe — peste 8 zile — 
serialul (pe care-1 dorim cit 
mai lung) meciurilor din

Trecerea pe primul 
așadar, un rezultat

de Universitatea 
a impresionat, de

Cu ochii Ia 
cele trei meciuri 
al competițiilor europene, poate că unii iubitori ai fotba 
lului au trecut prea repede peste rezultatele înregistrate 
în 32-imile «Cupei României". Și era vorba de o fază 
înaintată a acestei competiții cu o largă 
care. în acea etapă, intraseră în luptă și 
divizia B.

Bilanțul este pur Si simplu stupefiant i 
de reprezentante ale diviziei secunde au fost învinse, fiind 
astfel eliminate din competiție I Alte două au scos cu 
chiu cu vai un rezultat de egalitate, care le-a dat drep 
tul să se califice pentru faza următoare, numai datorită 
faptului că jucau în deplasare. Cum s-ar spune, au fost 
salvate de regulament.

Dar. să ne uităm mai atent la rezultate. Sportul stu
dențesc, liderul serifci I. deci o echipă care candidează Is 
un loc în divizia A. a fost întrecută de I.M.U. Medgidia 
din divizia C. O formație care abia a părăsit prima scenă 
a fotbalului nostru. A. S. Armata Tg. Mureș, a fost eli
minată de către Oltul Sf. Gheorghe. Fotbaliștii de la 
Ceahlăul Piatra Neamț s-au întors de ia Dorohoi cu Un 
sac de goluri primite din partea echipei locale, FULGE
RUL. Aceeași situație poate fi constatată șl atunci cînd 
ne referim la divizionarele B din seria a Il-a. Astfel 
Olimpia Satu Mare, echipă aflată pe locul 5, a pierdut lo 
fața CHIMISTULUI BAIA MARE. Aceeași comportare a 
avut șl Minerul Anina, făcută K.O. de STEAGUL ROȘU 
PLEN IT A.

Am dat doar cîteva exemple, dar, cum spuneam le 
începutul acestor rînduri, 16 divizionare B, adică JUMĂ
TATE din numărul echipelor ce activează în acest eșalon 
au fost aruncate peste bord la primul 
„Cupa României".

Desigur, surprizele constituie sarea și 
competiții, în care, nu o dată, echipe de _______ ___
rioare au scos din luptă formații valoroase. Cînd însă un 
număr atît de mare de divizionare B se lasă întrecute 
de adversari de categorii inferioare, nu mai poate fi vorbs 
numai de surprize, ci de o desconsiderare a competiției 
de o lipsă de respect față de culorile clubului sau asocia
ției pe care le reprezintă.

„Cupa României" 
de participare, de sute 
nevoie de echipe cere 
folosească acest prilej 
capacitățile tehnice și 
apăra prestigiul sportiv.

participare. iu 
formațiile din

16 din cele 32

lor contact cu

piperul acestei 
categorii infe-

nu are nevoie (numai) de recorduri 
și mii de echipe înscrise. Ea are 
își apără șansele, care înțeleg să 
pentru a-și mobiliza la maximum 
fizice, dar mai ales pentru a-și

în Capitală se 
disputa următoarele par- 
i
Stadionul Politehnica, ora 
Sportul studențesc —

Duminică, 
vor 
tide

11 I .
Ceahlăul P. Neamț (div. B); 
ora 13 t Sportul studențesc — 
Metalul Plopeni (juniori);

e Terenul Electronica, ora 
11 : Electronica — Cimentul 
Medgidia (div. C);

• Terenul Laromef, ora 11 i 
Tehnometal — Victoria Flo- 
rești (div. C); ora 13 i Teh
nometal — Victoria Florești 
(juniori);

• Terenul Autobuzul, ora 
11 ! Autobuzul I.R A. Cîtnpi- 
na (div. C); ora 131 Auto
buzul — Unirea Drăgășani 
(juniori);

• Terenul Sirena, ora 111 
Sirena — Dacia Pitești (div. 
C);

• 
ora
Buc.

e
Șc. sp. nr. 2 — Delta Tulcea 
(juniori);

• Terenul Flacăra roșie, 
ora 13 t Flacăra roșie — Elec
trica Constanța (juniori);

• Stadionul 23 August (te
renul IV), ora 9,301 Steaua 
23 August — Sirena Buc. 
(juniori):

« Stadionul Giulești, ora 
13 i Rapid — Flacăra Moreni 
(juniori):

• Stadionul Progresul, ora 
13i Progresul — F.C. Argeș 
(juniori);

Teren Steaua (Ghencea), 
9,301 Steaua — Voința 
(juniori);
Terenul Voința, ora 13 t

In divizia C

MECIURI RESTANTE DIN ETAPA A X-a
SERIA I

Fulgerul Doroboi — Petro
lul Moinești 0—1 (0—1) (s-a 
jucat la Botoșani)

Penicilina Iași — 
Roman 0—3 (0—0)

Minerul Comănești 
colina Iași 1—0 (1—0)

Chimia Suceava — Cimen
tul Bicaz 3—0 (0—0)

Victoria

Ni-

SERIA A II-A
Unirea Tricolor Brăila — 

S.U.T. Galați 2—1 (0—1)
Ancora Galați — Rulmen

tul Bîrlad 3—2 (1—0)
Petrolistul Boldești — Pe

trolul Berea 0—0

SERIA A III-A

SERIA A V-A
Metalul Tr. Severin — E- 

lectromotor Timișoara 0—0
Steagul roșu Plenița — Mi

nerul Lupeni 0—0
Știința Petroșani — C.F.R. 

Caransebeș 2—1 (0—0)
SERIA A VI-A

Minerul Teliuc — Indepen
dența Sibiu 3—1 (1—0)

Victoria Călan — Unirea
Alba lulia 2—1 (2—0)

SERIA A Vli-A
Unirea Zalău — C.I.L. 

Gherla 1—2 (1—1)
Someșul Satu Mare — Chi

mistul Baia Mare 2—0 (0—0)
Dermata Cluj — Unirea 

Dej 1—0 (1—0)
SERIA

Vitrometan 
torul Brașov

Oltul Sf.

Unirea Mînăstirea — Ma
rina Mangalia 3—1 (1—0)

Electric^ Constanța — 
I.M.U. Medgidia 0—0reș (o echipă foarte tînără), 

Constructorul Timișoara și 
C.S.M. Sibiu se zbat (nu în
totdeauna cu mijloace fair- 
play) de pe acum să evadeze 
din zona retrogradării.

S-a discutat mult despre 
arbitraje. Și ele au marcat 
un progres. Astfel, în afara 
unor „cavaleri ai fluierului" 
cunoscuți de multă vreme 
pentru arbitrajele excelente 
pe care le asigură întotdeau
na — V. Pelenghian, P. Cîrli- 
geanu și alții, Ia Timișoara 
s-s evidențiat un nou cuplu 
căruia — în general — i-am 
acorda calificativul excelent. 
Este vorba 
Iamandi și 
asemenea, 
promovarea 
cum și competența tinerilor 
arbitri I. Crețu, A. Pohl, Șt. 
Șerban și N. Maghețiu. Ceea 
ce este însă Ia fel de impor
tant și trebuie 
nici un meci nu 
suferit din cauza 
Iui.

în 
blic. 
trem 
acest 
handbalului românesc inte
resul pentru sportul cu min
gea mică rămîne mereu ma
jor. în fiecare după amiază, 
la Olimpia au venit între 
1 000 și 1 500 de spectatori 
entuziaști care au stat cîte 
6 ore în tribune, transformînd 
sala într-un veritabil vulcan.

Sportul este un generator de 
entuziasm 
meciurile 
lipsite de 
totul este 
turi de patosul publicului ti
mișorean trebuie pus (fiind
că, din păcate, există) și su
biectivismul cu care sînt pri
vite meciurile. Indiferent care 
este echipa care joacă bine, 
publicul o aplaudă numai pe 
aceea care se Integrează inte
reselor sale, arbitrii sînt a- 
postrofați (din tribună se fac 
uneori auzite expresii trivi
ale), iar ceea ce este total 
necavaleresc — sînt insulta
te jucătoarele. Am observat 
în tribune mult tineret, în 
general studenți. Este posi
bil, oare, ca acești intelectu
ali în devenire să se mani
feste astfel ? Avem convin
gerea că este vorba doar de 
cîțivâ huligani care pot și 
trebuie să fie puși la respect, 
că majoritatea pectatorilor 
timișoreni regretă atitudinea 
nepermisă a unei părți din 
galerii față de, fetele care e- 
voluau pe teren și pe care 
ar fi trebuit să le întîmpine 
cu flori și nu cu cuvinte jig- 

. nitoare. Este undeva înscris 
acest principiu, într-un 
pe care ar trebui să-1 
folm din cînd în cînd.
părere aveți prieteni din 
mișoara ?

și fără public 
ar deveni anoste, 
interes. Pînă aici 

în regulă. Dar, ală-

SERIA A IV A
SirenaGloria Slatina

București 0—0
I.R.A. Cîmpina — Unirea 

Drăgășani 2—0 (0—0)
Petrolul Tîrgoviște — Pe

trolul Videle 1—1 (1—0)
Mașini unelte București — 

Chimia Tr. Măgurele 4—2 
(1-1)

A VIII-A
Mediaș — Trac- 
1—0 (0-0) 
Gheorghe —

C.F.R. Sighișoara 2—0 (1—0) 
Caiaimanul Bușteni —

Chimia Făgăraș 1—0 (0—0)

LOTO-PRONOSPORT
134—131 13

144—148 11

6 0 6
5. Confecția București

12 5 1 6
6. Voința Odorhei

12 5 X 6 126—132 11
7. Rulmentul Bv.

12 5 1 6 147—163 
12 4 0 8
12 2 1 9
Mureș

12 2 0 10

8. Constr. Tim.
9. CSM Sibiu

10. Mureșul Tg.

99—127
90—110

86—125

ii
8
5

4

acționeze prompt atunci cînd 
se află în apărare, să nu se 
grăbească, să atace decis — 
dar nu incorect — adversa
rul. Arma contraatacului tre
buie de asemenea mai bine 
pusă la punct.

I.E.F.S. este încă în faza 
căutărilor. Textila Buhuși și 
Voința Odorhei se străduiesc 
și reușesc să facă față ono
rabil sarcinilor dificile ale di
viziei A, Rulmentul Brașov 
și Confecția București reali
zează jocuri bune alternativ 
cu evoluții neconvingătoare, 
în timp ce Mureșul Tg. Mu-

de buzoienii R. 
I. Dumitres u. De 

de menționat 
curajoasă, pre-

subliniat : 
a avut de 

arbitraju-

despre pufine, ceva
Ne-a impresionat ex- 
de plăcut faptul că în 
centru de tradiție al

cod 
răs-

Ce
Ti-

ți ristacho NAUWl

REZULTATELE CONCURSULUI SUPLIMENTAR PRONO
SPORT S 2. AȘA ARATA UN BULETIN CU 13 REZULTATE 

EXACTE.
I : U.T. Arad—Steaua roșie 

Belgrad pronostic 2 ; 
Steaua—P.S.V. 
pronostic 2 ; 
București — 
pronostic X ; 
Madrid — C 
lat — ; V : Legii 
—Standard Liege

II :
Eindhoven

Dinamo 
Liverpool

Atletico 
— anu- 
Varșovia 
pronosțic

1 ; VI : Slovan Bratislava— 
Panathinaikos pronostic 1 : 
VII : Sporting Lisabona— 
Carl Zeiss Jena pronostic
2 ; VIII : F.C. Basel—Ajax
Amsterdam pronostic 2 ; IX : 
Wacker Innsbruck—Real 
drid pronostic 2 ; X : 
warts Berlin—Benfica 
bona pronostic 1 ; XI ; 
Nantes—Cardiff City 
nostic 2 : XII : Chelsea—
T.S.K A Sofia pronostic 1 ; 
XIII: Hamburger S.W—Di-

III : 
F.C.

, IV :
Cagliari

Legi a

Ma- 
Vor- 
Lfsa
F. ('. 
pro-

najno Zagreb pronostic 1. 
Fond de premii : 66.208 lei.

• Patru zile au mai rămas 
la dispoziția participanților. 
în care își mai pot procura 
biletele pentru tragerea 
cepțională LOTO din 10 
iembrie 1970.

Participi nd Ia această 
gere excepțională, puteți 
tiga autoturisme în număr 
NELIMITAT. excursii în 
AUSTRIA, în R.D.G. cu vi
zitarea Tîrgului de la Leip
zig și la MANGALIA, cu 
petrecerea Revelionului la 
hotelul restaurant Neptun. 
Mai puteți cîștlga premii în 
numerar de valoare variabi
lă și premii fixe în bani.

®u biletele de 15 lei. pu
teți participa la toate extra
gerile.

ex-
no-

tra- 
cîș-

I t



Gruiescu (dreapta) nu se lasă impresionat de eschivele lui Radulescu
Foto : M. FELIX

CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

S-AU CALIFICAT ECHIPELE CARE AU EXECUTAT MAI BINE 
LOVITURILE DE LA 11 METRI!

© Everton, Vorwarts Berlin și Pecsi Dozsa au trecut „examenul penalty-ului“ > Surprize 

în meciurile retur: F.C. Carl Zeiss Jena a eliminat pe campioana Portugaliei; Real Madrid 

a cîștigat in deplasare și iat-o în sferturile de finală ale „Cupei cupelor* 

© Ce echipe au mai rămas in cursă

Campionii de box pe 1970 nouă etapă în Cupele europene la fotbal. In

(Urmare din pag. I)
DUMITRESCU (Steaua) b.p. 
(4—1) GABRIEL POMETCU 
(Voința Buc.).

rul 
VIDIU 
ghin).

Constanta) 
GOREA

b.p. (4—1) O- 
(Voința Re-

CAMPIONUL 
CONFIRMĂ

EUROPEAN

ÎNVINGĂTOR : REȘIȚEANUL

CAT. PANĂ. Din chiar pri
mul minut, intențiile comba
tanților au fost clare. Pavel 
Nedelcea s-a repezit cu seriile 
sale de croșee, întîmpinînd 

însă deplasările derutante ale 
fostului campion european si 
ripostele sale de dreapta, a- 
desea foarte precise. Eschi
vele permanente i-au permis 
lui Nicolae Gîiu să lase multe 
lovitori ale adversarului sase 
consume în aer. dar nu din
colo de minutul 6 cînd a re
cepționat o directă de dreapta 
care l-a obligat pe arbitrul 
Marin Stănescu să numere oe 
cel căzut la podea. Nedelcea 
a continuat cu o fulminantă 
serie de lovituri la cap ne 
care Gîiu a fost incapabil să 
le mai evite. In aceste con
diții. in repriza 'Jltimă. misi
unea reșițeanului a fost u- 
șurată, multe din loviturile 
sale. într-un atac insistent, ni- 
meridu-și cu efect ținta. 
Campion al voinței si energiei, 
Nedelcea a meritat victoria. 
l’AVEL NEDELCEA (C.S.M. 
Reșița) b.p. (3—2) NICOLAE 
GÎJU (Steaua).
AL DOILEA TITLU PE MALUL

MĂRII

UȘOARA. Cei doi co- 
club. care au fost a- 

la colt de antrenori
CAT. 

legi de 
sistați — __
aleși ad-hoc, au lăsat doar im
presia că rezervă prima re
priză conservării forțelor. De 
fapt, din mimatul 4 au înce
put schimburi dure în care a- 
mîndoi sînt specialiști : di
recta de dreapta la Cutov, 
croșeul de stînga Ia Dobrescu. 

fiecare a 
proprii. 
Seriile 

lost

Fără menajamente, 
căutat .cu mijloace 
decizia fără echivoc, 
de pumni distribuiți au 
gieu de numărat. Dar avan
tajul minimal de rutină al li
poveanului a convins pe ju
decători. în ciuda protestelor 
sentimentale ale publicului. 
CALISTRAT CUTOV (Dinamo) 
b.p. (5—0) PAUL DOBRESCU 
(Dinamo).

CEL MAI EXPEDITIV

SEMIUSOARĂ. Boxe- 
părul sur din Cons- 
știut să-și stăpînească 

, făcînd doar numă-

CAT. ; 
rul cu 
fanta a i 
pornirile, 
rul de mișcări necesare pen
tru a puncta vizibil si a con
vinge judecătorii de superio
ritatea sa tehnică evidentă. 
Oj poziția sa relaxată., avan
tajoasă în fata loviturilor 
dure, Ovidiu Gorea putea evi
ta numai încercările de a fi pus 
k.d., dar nu și precizia direc
telor elevului lui N. Buză. 
Revenirea de un minut a me
canicului din Reghin a fost 
tardivă. AUREL ILIESCU (Fa-

CAT. SEMIMIJLOCIE. Tot 
conducîndu-1 spre colturi pe 
Ene, pentru a-1 fixa si a porni 
seria sa infernală de pumni. 
Silberman a reușit ceea ce 
și-a propus. în ultimul minut 
al primei reprize, cu fulgeră- 
toarea directă de dreapta care 
l-a trimis brutal la podea pe 
adversar. Antrenorul C. Du
mitrescu a înțeles mai bine 
decît elevul său că era cazul 
să nu mai reia lupta în re
priza secundă. VICTOR SIL
BERMAN (Steaua) înv. ab. 2 
GHEORGIIE ENE (Dinamo).

VICTORIA DURITĂȚII

CAT. MIJLOCIE MICA. Ion 
Covaci a ales singura cale 
care-1 putea duce la victorie, 
aceea de a-1 ataca direct și 
furtunos pe studentul ieșean 
Călin, înainte de a-i permite 
acestuia să-și facă obișnuitul 
număr de eschive de efect 
artistic. Numărat de două ori

în prima repriză. Călin a re
zistat mașinii de pumni a 
dinamovistului, dar a ripostat 
prea rar pentru a putea pre
tinde victoria. Revenirea sa 
spectaculoasă din ultima re
priză nu putea compensa ceea 
ce a pierdut în primele două. 
ION COVACI (Dinamo) b.p. 
(5—0) GHEORGHE CĂLIN 
(Nicotină Iași).

ÎN SFiRȘIT, STUMP!
CAT. MIJLOCIE. Cu brațele 

mai scurte, Alee Năslac a reu
șit de la început să impună 
lupta la semidistanță în care 
Horst Stump se descurcă 
mai greu. Abia cind a înțeles 
aceasta, metalurgistul bucureș- 
tean a întins brațele și și-a 
impus extraordinar de puter
nicele lovituri, punîndu-1 în 
mare dificultate pe Năstac în 
repriza secundă. Au 
schimburi extrem de 
împrejurare care i-a 
mai mult lui Stump, o stîncă 
de neclintit, 
fost 
din ring Ion Ștefan, 
să sesizeze starea de 
lui Năstac in finalul 
HORST STUMP (Metalul Buc.) 

NĂSTAC

urmat 
dure, 

convenit

Inexplicabilă a 
impasibilitatea arbitrului 

incapabil 
groggy a 
meciului.

b.p. (5—0) ALEC 
(Steaua).

CEA MAI RAPIDĂ VICTORIE
Mori șea

S-a încheiat o nouă etapă în Cupele europene la fotbal. în 
Cupa campionilor și Cupa cupelor au fost desemnate partici
pantele în sferturile de finală, iar în Cupa europeană a ora- 
șelor-tîrguri se cunosc meciurile din optimile de finală.

Unele partide din manșa a doua au fost extrem de echili
brate, calificarea fiind determinată în cîteva cazuri și de lovi
turile de la 11 metri. Everton, Vorwarts Berlin și Pecsi Dozsa 
s-au calificat grație penalty-urilor... suplimentare. în partidele de 
miercuri n-au lipsit nici surprizele. Ele au fost furnizate de echi
pele din R. D. Germană (Vorwarts și F. C. Carl Zeiss Jena) care 

" ' "" ' ' . _j — respectiv —
. i teren 

Innsbruck, dar victorioasă în deplasare ! 
comportare o au în continuare formațiile 
toate cele trei competiții cu un număr

au eliminat formațiile portugheze. (Benfica și
Sporting) și de Real Madrid, învinsă în primul fur pe 
propriu de Wacker ' "
Dar, cea mai bună 
engleze, prezente în 
mare de echipe.

lată cîteva relatări asupra celor mai importante intîlniri.

CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI

TREI PENALTYURI 
TATE LA LIVERPOOL I

RA-

R.F. 
res-

LIN : Zulkowski — Frass
dorf, Andrcssen. Vithulz, Ha
mann, Korner, Wruck, Schwe- 
bing, Niildner, Becgeraail, 
Piepenburg.

BENFICA : Josă — 
Henrique, Humberto, 
Toni, Galado, Martin, 
Jorge, Diamandino.

Eusebio, accidentat.

Silva,
Zeca, 

Graca,

nu 
jucat în această partidă.

REAL MADRID S-A
VANȘAT

a

RE-

Real
1—0 

poa-
2—0

CAT. SEMIGREA.
de pumni a lui Petre Cim- 
peanu a ajuns destul de re
pede să clintească pe solidul 
dinamovist. Cu un croșeu de 
stînga extraordinar la carotidă, 
in min. 3, metalurgistul l-a 
scos definitiv din luptă. PETRE 
CÎMPEANU (Metalul Buc.) înv. 
k.o. 1 MARIN CONSTANTI- 
NESCU (Dinamo).

LA GREA, E GREU...
CAT. GREA. Doar șase mi

nute a rezistat loviturilor clare 
la ficat și la față ale campio
nului european, curajosul dar 
dezordonatul (in mișcări) rug- 
byst din Sibiu. ION ALEXE 
(Dinamo) înv. ab. 2 ALEXAN
DRU PROHOR (C.S.M. Sibiu).

Campioanele Angliei și 
a Germaniei, Everton și 
pectiv Borussia Miinchenglad- 
bach s-au întilnit în meci re
vanșă la Liverpool, după ce 
prima manșă- se încheiase ne- 
decis (1—1). Nici de data aceas
ta. după cele 90 de minute re
gulamentare, n-a fost desem
nat un învingător, întîlnirea 
terminindu-se cu același scor 
ca și în tur, 1—1. eu toate că, 
la început, se credea că gaz
dele, care au înscris in primul 
minut prin Morissey, vor re
purta o victorie clară. Oaspe
ții au revenit. însă, și au ega
lat prin Laumen (min. 35). Au 
urmat prelungirile și apoi cele 
5 penaltyuri executate alterna
tiv de diferiți jucători ai fie
cărei echipe. Englezii au trans
format. 4. în timp ce oaspeții 
doar 3. Deci trei ratări : Ever
ton una, vest-germanii două. 
Arbitrul italian Sbardella a 
condus echipele EVERTON : 
Rankin — Wright, Newton, 
Kempbell. Kenyon, Harvey, 
White, Ball, Royle. Hurst. Mo
rissey și BORUSSIA : Kleff — 
Vogts, Muller, Sieloff, Witt
man, Dietrich, Le Fevre, Lau- 
men, Koppel. Netzer. Heynkes.

condus cu 2—0 prin golurile 
marcate de Scheidlcr (min. 30) 
și Peter Ducke (min. 36), in 
timp ce gazdele au redus din 
handicap abia în min. 78 prin 
Goncalvez.

★
Celtic Glasgow — Watter- 

ford 3—2 (0—2) ! Oaspeții au 
condus cu 2—0 prin ' punctele 
înscrise de McNeill și Mathews. 
După pauză, Hughes și John
stone (2) au fost autorii golu
rilor echipei gazdă.

F.C. Basel — Ajax Amster
dam 1—2 (1—0). Au marcat
Odermatt din penalty pentru 
gazde (min. 35) respectiv Ri,in
liers (min. 68) și Neeskrus 
(min. 71).

Slovan Bratislava — Panathi- 
naikos 2—1 (1—0). Au înscris 
Meclviil (min. 31), J. Capkovici 
(min. 51) și respectiv Antonia- 
dis (min. 55).

ECHIPE CALIFICATE
Steaua roșie Belgrad, Celtic 

Glasgow, Panathinaikos, F.C. 
Carl Zeiss Jena, Legia Varșo
via. Everton. Ajax Amster
dam, U.S. Cagliari sau Atle
tico Madrid.

Cine ar mai fi crezut că 
Madrid, învinsă acasă cu 
de Wacker Innsbruck, să 
tă cîștiga în deplasare cu 
șj să obțină astfel calificarea ?
Totuși, rutina și experiența 
și-au spus cuvîntul. Ambele 
echipe au desfășurat la Inns
bruck un joc excelent. Wacker 
a dominat în prima repriză, 
dar ea a căzut în final, permi- 
țind lui Grande (min. 76) șl 
apoi lui Bueno (min. 83) să 
marcheze cele două goluri „de 
aur". Arbitrul maghiar 
condus echipele :

REAL MADRID : 
Angelo — Lose Luis, 
Zoeco, Sanchis, Grande, 
Velasquez, Perez, Fleitas, Bue
no.

WACKER INNSBRUCK : 
Rettensteiner — Eschmiiller, 
Werner, Eingenstiller, Kriss, 
Obert, Binder, Ettmayer, Fran- 
zenscin, Grausam, Herman.

★
F.C. Nantes — Cardiff City 

1—2 (0—1). Echipa gaieză a
cîștigat și în deplasare prin 
punctele marcate de Toshack 
(min. 10) și Clarke (min. 70), 
respectiv Blanchet.

F.C. Chelsea — Ț.S.K.A. So
fia 1—0. A marcat Wcbb min. 
43.

F.C. Ziirieh — F.C. Bruges 
3—2. Au marcat Axelsson (au
togol) Grunig și Kiinzli, res
pectiv Reusenbrink și Carpeu.

Zsolt a

Miguel 
Benito, 

, I’irri,

CUPA CUPELOR

VORWARTS BERLIN —
BENFICA 7—3 I

ECHIPE CALIFICATE IN 
SFERTURILE DE FINALA

Echipa de box a României CARL ZEISS JENA 
VINGE PE SPORTING 
LA LISABONA

IN
ȘI

la primul campionat european de tineret
Miskolc, al doilea oraș ca 

mărime al Ungariei (175.000 
de locuitori) va găzdui. înce
tând de duminică, prima e- 
ditie a campionatelor euro
pene de tineret, la care și-au 
anunțat participarea pugiliști 
din 21 de țări.

Pe ringul din Miskolc vor 
evolua și unii dintre cei mai 
valoroși reprezentanți ai ti
nerei generații de boxeri din 
tara noastră care, conștienți 
de dificultatea competiției, 
s-au pregătit intens, pentru 
a onora cum se cuvine car- 
'tea de vizită a pugilismului 
românesc. Meciurile amicale 
cu selecționatele de tineret 
ale Iugoslaviei, Iranului și 
R. D. Germane, ca si tur
neele interne (Criteriul tine
retului. campionatele națio
nale de juniori etc.) au du? 
la cristalizarea echipei pe 
care antrenorii Eugen Furesz 
.și Șerbu Neacșu o vor tri- 

, mite în focul grelelor con
fruntări.
ț Au existat doar două 
dileme, prilejuite de posibi
litatea unor sportivi de a da 
•sau nu randament într-o 
competiție de anvergură. La 
categoria semiușoară. Cornel

Hoduț n-a dat satisfacție în 
meciul de ia Craiova, cu se
lecționata R.D.G., fiind în
locuit apoi cu clujeanul Con
stantin Crețu, pentru ca 
deunăzi el să fie titularizat 
din nou, ca urmare a com
portării remarcabile în me
ciul cu Aurel Simian, iar la 
categoria mijlocie, prin ab
senta fortuită a lui Al. Tiri- 
lă (plecat să-și satisfacă sta
giul militar") și al lui Al. Co 
roianu (care nu mai poale 
slăbi), s-a ajuns la introduce
rea în echipă a studentului 
clujean Francisc Șaigo. în 
rest, formația cuprinde pe 
Ștefan Boboc (semi muscă). 
Dinu Condurat (muscă). Mir
cea Toni (cocoș), Gh. Ciochi
nă (pană), Sandu 
(ușoară). Dumitru 
(semimijlocie), ■Ș't- 
(mijlocie 
(semigrea) 
ca (grea), 
completă.

Cîștigarea 
Miskolc va 
foarte dificilă, ținînd seama 
de valoarea viitorilor adver
sari. Un salt spectaculos l-au 
.făcut boxerii polonezi, dacă 
avem în vedere triumful lor 
în recentul turneu „Prochaz-

ka“ din Cehoslovacia, unde 
au încrucișat mănușile cu pu
giliști seniori din U.R.S.S., 
R.D.G. România etc. Este aș
teptată cu multă curiozitate 
evoluția lui Krampa (semi- 
muscă), Krzywosz (semimijlo- 
cie), Rosei (grea), 
(muscă, învingătorul 
că. la Berlin). Din 
R.D.G .nu vor lipsi 
ții Weidner (ușoară), 
(mijlocie mică) și 
(semigrea), oaspeți, de curînd, 
la Craiova și Băilești. Gaz
dele dispun de cîteva indivi
dualități remarcabile, printre 
care Risnemeth (muscă). Czef 
(semimijlocie), Nagy (semi- 
grea).

Jagyelski 
lui Ciu- 
formatia 
cunoscu- 
Heimann 

Fischer

re-Formatia din Jena este 
velația actualei ediții a C.C.E. 
După ce a dispus pe teren pro
priu cu 2—1 de Sporting, iată 
că miercuri, formația din R.D. 
Germană cîștigă cu același scor 
și la Lisabona ! Oaspeții au

Vorwarts Berlin, învinsă la 
Lisabona cu 2—0 de Benfica, 
a remontat diferența în meciui 
retur, învingind tot cu 2—0, 
prin golurile înscrise de Wruck 
(min. 25) și Frassdorf (min. 68). 
Prelungirile n-au adus modifi
cări, așa incit s-a apelat la 
executarea loviturilor de' la 11 
metri. Gazdele au transformat 
toate cele 5 lovituri, în timp 
ce portughezii doar 3 ! Arhi- 
trul irlandez Adair a condus - 
formațiile : VORWARTS BER-

P.S.V. Eindhoven, Gornik 
Zabrze, F.C. Chelsea, Real Ma
drid. Vorwarts Berlin, Man
chester City, F.C. Bruges, Car
diff City.

Tragerea Ia sorți în C.C.E. 
și Clipa cupelor (sferturi dt> 
finală) va avea loc la 18 no
iembrie, la Paris.

CUPA EUROPEANĂ
A TÎRGURILOR

ECHIPE DE POLO ROMÂNEȘTI

PESTE HOTARE

mică), Ion 
și Dumitru

Așadar,

Mihalcea
Moraru 
Florea 
Siliște 
Zelin- 
echipă

medaliilor la 
fi, fără discuție

Campionatul de șah

Din nou egalitate!
® Astăzi, derbyul Gheorghiu Ciocâltea

Romeo CĂLARASANU

Echipele de polo Dinamo 
și Steaua au părăsit ieri Ca
pitala, plecînd în Franța și, 
respectiv, R.D. Germană. 
Campioana țării noastre va 
evolua la Marsilia, în cadrul 
primului tur al C.C.E., ală
turi de Dinamo Moscova, 
O.S.C. Budapesta, N. C. Mar
seille și campioana Turciei. 
Dinamoviștii vor folosi un lot

VICTORII ALE TENISMENILOR
ROMANI IN ANGLIA

lipsit de cîțiva dintre titu
lari. Au făcut deplasarea 
Frățilă, I. Slăvei — portari, 
Șt. Kroner, Zahan, Blajec, 
Popa, Miliăilescu, Nastasiu, 
Rus și Roșianu, însoțiți d'e 
antrenorul A. Grințescu.

Formația Steaua întreprinde 
un turneu în R.D. Germană, 
urmînd să susțină mai multe 
jocuri la Halle și Neustadt. 
Lotul este alcătuit din Clieța, 
Huber 
Neacșu, 
pescu, 
Frîncu,
norii J. Frîncu și F. Crișan.

MIRACOLUL DE LA
PECS

Pecsi Dozsa a dispus CU 2—0
de Newcastle United (în tur
0—2), adică cu exact cit tre-
buia pentru a egala scorul.

ieri a progra-Dimineața de 
mat reluarea unor partide de 
importanță maximă pentru eta
jul superior al clasamentului 
finalei. Toți cei trei lideri au 
fost chemați la masa de joc. 
Ghinda, ‘ "
prilejul să se așeze pe scaun, 
pentru că adversarul său — 
Kertesz 
inutilitatea rezistenței, a anun
țat că cedează.

Gheorghiu a dat cea mai 
bună mutare in plic la Geor
gescu, apoi a mai găsit una, 
foarte energică, egalînd ușor 
un final pe care cei mai mulți 
l-au socotit foarte dificil. Re
zultatul : remiză.

Ghițescu a trebuie să se 
apere în două poziții grele, la 
Neamțu și Ciocâltea. El ne-a 
mărturisit că și-a petrecut di
mineața de miercuri în aer li
ber, iar după-amiaza pe sta
dion, la fotbal, fără să anali
zeze nimic. Ceea ce nu l-a 
împiedicat să găsească, în am
bele partide, cele mai bune 
continuări și să obțină remize. 
Ghizdavu n-a putut cîștiga la 
Vaisman. Păcat, pentru că a 
condus excelent și această par
tidă, ratind victoria în criză 
de timp. Solomonovici a ce
dat la Vaisman.

însă, n-a mai avut

convingîndu-se de

Astfel, înaintea rundei de 
după-amiază (a 15-a), primul 
loc era ocupat de un singur 
jucător, MIHAI GHINDA, cu 
10'/2 puncte, care realizează, 
totodată, și norma de maestru. 
La o jumătate de punct în 
urmă se aflau Gheorghiu și 
Ciocâltea. Este clar că între 
aceștia trei se va disputa pal
pitantul finiș al acestui foarte 
disputat campionat.

Ghinda. însă, a fost lider 
doar cîteva ore. După amiază 
el n-a cutezat să Joace la 
cîștig cu Pavlov, partida ter- 
minîndu-se remiză. In 
Gheorghiu si Ciocâltea 
necruțători, înscriind 
întregi la Neamțu șl, .. . . 
tiv. Bena. Si astfel, egalitatea 
s-a restabilit pe primele locuri.

Alte rezultate : Ghițescu— 
Segal 1—0. Ghizdavu—Kertesz 
1—0. Reicher—Mozes. Solomo
novici—Tratatovici remize.

In clasament : Gheorghiu. 
Ghinda. Ciocâltea 11, Ghizdavu 
10. Ghițescu 9l/2 etc.

Astăzi, de la ora 16. se ioa- 
că runda a 16-a cu derbyul 
GHEORGHIU — CIOCALTEA. 
Ghinda îl întîlneste pe Rei
cher. Ghizdavu pe Mozes si 
Ghițescu pe Bena.

schimb, 
au fost 
puncte 
respec-

V. CH.

— portari, Szabo,
D. Popescu, M. Po-
Culineac, Țăranu și 

fiind însoțit de antre-

LONDRA 5 (Agerpres). — 
Turneul internațional de te
nis contînd pentru „Cupa 
Dewar", de la Torquay, a 
continuat cu disputarea „op
timilor" de finală. în proba 
de simplu bărbați reprezen
tanții României, Ilie Năstase 
și Ion Țiriac au obținut vic
torii scontate. Năstase l-a 

învins cu 6—4, 6—4 pe en-

glezul Lloyd, iar Țiriac a 
dispus cu 6—3, 11—9 de a- 
mericanul Slock. Alte^ rezul
tate : Howe (Australia) — 
Matthews (Anglia) 
8—10, 6—4 : Zednik
slovacia) — Fanrell (
6—4, 6—1 : Gorman
— Bovett (Anglia)
6—0 ; Alexander (Australia)
— Collins (Anglia) 6—4, 6—4.

6—3, 
(Ceho- 

(Anglia) 
(S.U.A.) 

) 6—4,

La 7 decembrie
CASSIUS CLAY

OSCAR BONAVENA

CONCURSUL DE CĂLĂRIE DE LA AMSTERDAM
Concursul internațional de 

călărie de la Amsterdam s-a 
încheiat cu desfășurarea 
unei probe de obstacole în 
care victoria a revenit cu
noscutului campion brazilian 
Nelson Pessoa. învingătorul, 
care a concurat pe calul

,.Nagir“, a 
de 530 m 
în 46 ; 6,0 și 0 puncte penali
zare. etc.
d’Inzeo

englezul 
„Gold"), 
cursei, au ocupat locurile 10 
și respectiv 12.

parcurs traseul 
cu 13 obstacole

Italianul Raimondo 
(pe „Bellevue") și 
Harvey Smith (pe 
doi dintre favoriții

NEW YORK 5 (Agerpres). 
— A fost perfectat meciul 
de box dintre „greii" Cas
sius Clay și argentinianul 
Oscar Bonavena. întîlnirea 
se va desfășura la 7 decem
brie la Madison Square 
den din 
c-hidere 
pionul 
ușoară, 
îl va întîlni în meci amical 
pe canadianul Donato Pa- 
duano.

Găr
ii es- 

cam- 
cat.

New York. în 
la acest meci, 

mondial la 
scoțianul Buchanan,

F.C. SANTOS 
ÎNVINSĂ

Echipa Palmeiras continuă 
să conducă în grupa A a 
competiției de fotbal „Cupa 
Robertao", care reunește for
mațiile fruntașe ale fotbalu
lui brazilian. în ultima e- 
tapă, Palmeiras a învins cu 
scorul de 1—0 formația Cru
zeiro, în care . joacă și cele
brul Tostao. O surpriză a 
furnizat echipa Corinthians, 
învingătoare cu 2—0 în me
ciul cu cunoscuta formație 
F. C. Santos, 
tului că Pele 
excelent.

în ciuda fap- 
a făcut un joc

Redacția și administrația : str. Vasile Conta nr. 16 ; telefoane ; centrală

După cele 30 de minute supli
mentare nici una din echipa 
nu a mai înscris. La penal- 
tyuri, jucătorii maghiari au 
fost net superiori, înscriind de 
trei ori consecutiv, în timp ce 
englezii au nimerit de două 
ori bara, iar o dată portarul 
de la Pecs a apărat lovitura. 
La 5—0 pentru gazde, englezii 
au renunțat să mai execute 
două lovituri de la 11 m.

Cele 5 goluri au fost marca
te de Mathe (min. 23 și 82 
din penalty), apoi prin cele 
trei lovituri de la 11 m, fructi
ficate de Konrad, Daka și Tfis- 
ke.

Arbitrul elvețian Mardenos 
a condus echipele :

PECSI DOZSA : Rapp — 
Hernadi, Maurer, Konrad, Kin
eses II, Kocsis, ~ ‘ — -
Vercsessy (Dunai 
Ronay (Tiiske).

NEWCASTLE
Modholl — Craig,
Brigh, McName, Moncour, Ko- 
besson, Dysson, Davies, Young, 
Ford (Mittcell).

Daka, Toth, 
I), Mathe,

UNITED :
Clarke,

★

Dinamo Dresda — Leeds 
United 2—1 (1—1). Echipa en
gleză, victorioasă la limită cu 
1—0 în primul meci, a pierdut 
cu 2—1, dar s-a calificat da
torită golului marcat în depla
sare. Au înscris : Hemp (min. 
15), Jones (min. 32), Kreische 
(min. 65). A arbitrat Marschall 
(Austria) f 
UNITED : Sprake

formațiile : LEEDS 
7. ' ? — Davey,

Bremner, J. Charlton, Madde- 
ley, Hunter, Lorimer, Clarke, 
Jones, Giles. Bates. DYNAMO 
DRESDA : Kalenbach — Gau- 
jera. Werner. Sonner, Haustein, 
Jiegler, Hemp. Kreische, Jedell, 
Richter, Eehse.

Sparta 
Gordon
Sparta

Dtindcc United —
Praga 1—0. A marcat 
min. 31. S-a calificat
Praga (în tur 1—3).

S.C. Anderlecht — A.B. Co
penhaga 4—0 (2—0). Au înscris 
Van Ilimst, Nordhal 2 și Eli- 
scu.

F.C. Arsenal — Slurm Graz 
2—0. Englezii au obținut în 
ultima secundă de joc califica
rea (în tur pierduseră cu 1—0). 
Au marcat Kennedy și Stines 
(min. 90).

PROGRAMUL OPTIMI 
LOR DE FINALĂ

Ieri, la Londra, s-au tras la 
sorți meciurile din optimile de 
finală ale C.E.T. Iată progra
mul : Spartak Trnava — F. C. 
Koln ; Bayern Miinchen — 
Sparta Rotterdam ; Arsenal — 
Bewcren (Belgia) ; Dinamo 
Zagreb — Twente Enschede ; 
Leeds United — Sparta Praga ; 
Anderlecht — Vittoria Setubal ; 
Hibernian — F. C. Liverpool ; 
Pecsi Dozsa — Juventus Tori
no. Meciurile tur-retur vor avea 
loc pînă la 31 decembrie.

TELEX * TELEX • TELEX
la handbal 

echipa M.A.I. 
a dispus cu 

(18—6) de Edel-
(Austria) calificîn- 

în optimile de fi-

pentru 
fotbal, 
(Zani-

In C. C. E. 
masculin, 
Moscova 
31—10 
weiss 
du-se 
nală.

a
în meci retur 
„Cupa Africii" la 
disputat la Ndola
bia), echipa Zambiei a în
trecut cu scorul de 5—1 
(1—1) selecționata Tanza
niei și s-a califica^, pentru 
turul II al competiției, 
urmînd să întîlnească în- 
vingătoarea meciului U- 
ganda-Congo (Kinshasa).

de
R. F. a

Selecționatele 
(juniori) ale 
maniei și Elveției 
întîlnit într-un meci 
cal la Rapperswil 
ția). Tinerii judoca 
germani au obținut 
ria cu scorul de 
puncte.

La Buenos Aires 
tinuat întrecerile 
natelor 
tenis ale 
proba de 
jucătorul 
Kukal l-a
6—3. 6—3, 6—4 pe chili-

au con- 
campio- 

internaționale de 
Argentinei. în 
simplu bărbați, 
cehoslovac Jan 

întrecut cu

anul Jaime Fillol. ame
ricanul Cliff Richey . a 
dispus cu 7—5, 6—4, 6—4 
de compatriotul său Frank 
Froehling, iar iugoslavul 
Zeliko Franuilovici l-a 
învins cu 6—1, 6—3, 6—4 
pe argentinianul Hector 
Garoni. într-o altă parti
dă, Jan Kodes (Cehoslo
vacia) a cîștigat cu 6—1, 
6—3,
Edson Mandarino (Brazi
lia). în proba de 
masculin, cuplul Richey- 
Kukal a învins 6—3, 6—1, 
3—6. 6—3 perechea argen- 
tin’ană Vilas-Cano.

EI 
în cadrul 
unional 
gheață, 
Moscova 
scorul de 
2—0) formația S.K.A. Le
ningrad. 
Torpedo 
cu 9—2 
de Sibir

6—1 în fața lui

dublu

campionatului 
de hochei pe 
echipa Dinamo 

a învins cu 
8—2 (1—0, 5—2,

într-un alt joc, 
Gorki a dispus 

(3—1. 2—0, 4—1) 
Novosibirsk.

s-a desfășurat 
dintre selecțio- 

Franței 
„Cupa li

la tenis de 
Sportivii francezi 

învingători

La Atena 
întîlnirea 
natele Greciei și 
contînd pentru 
gii europene" 
masă.
au terminat 
cu scorul de 5—2.

sjtiri» ultimele sjtiri» ultimele «știri» ultimele
ROMÂNIA BULGARIA

9—1 LA HOCHEI
(JUNIORI)

Costea, Florian și Popa, respec
tiv Traikov.

Au arbitrat: C. Sgincă și 
Gubernu.

FI.

cheiat cu
2-0. 4—1) 
Funck a 
goluri ale

scorul de 8—1 (2-0,
In favoarea oaspeților, 
marcat 3 din cele 8 
Învingătorilor.

PREMIERĂ : „VIATA LUI 
CASSIUS CLAY"

A doua partidă dintre echi
pele de hochei (juniori) als Ro
mâniei și Bulgariei, disputată a- 
seară la patinoarul artificial „23 
August", s-a încheiat cu același 
scor
8—0)

Au 
lihin

ca și prima : 9—1 (0—1, 3—0, 
în favoarea gazdelor.
marcat : Tureanu (2), Ma- 
(2), Justinian, V. Iluțami,

IUGOSLAVIA R. F.
GERMANIEI 1—8

LA HOCHEI

A

Disputată la Belgrad, 
Internațională de hochei 
ță dintre selecționatele 
Germaniei șl Iugoslaviei s-a in-

întîlnirea 
pe ghea- 
R. F. a

HANDBALISTELE SOVIE
TICE VICTORIOASE 

LA BRATISLAVA

Reprezentativa feminină 
handbal a U.R.S.S. a jucat 
Bratislava cu selecționata 
hoslovaciei pe care a 
Cu scorul de 13—10 (6—4).

de 
la 

Ce- 
îr.vlns-o

Ieri după-amlază, la unul din 
marile cinematografe din Atlan
ta (S.U.A.) a fost prezentat 
premieră filmul „Viața Iul 
sslus Clay". Filmul are o 
rată de 73 de minute și 
prinde diferite episoade din viața 
marelui boxer american de cu
loare. Premiera s-a bucurat de 
un mare succes. Regizorii fil
mului au anunțat că acesta 
ar fl doar seria I a filmului. Se
ria a doua va cuprinde viața șl 
activitatea lui Cassius Clay o dată 
cu revenirea sa In ring, după o 
absență de 43 de luni.

in 
Ca- 
<lu- 
cu-
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