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Comunist Român, pre
da Stat al Republicii 
care a făcut o vizită 
în Republica Populară

Simbătă după-amiază s-a înapoiat în Ca
pitală delegația de partid țrt guvernamentală 
« Republicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nleolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului 
ședințele Consiliului 
Socialiste România, 
oficială de prietenie 
Bulgaria.

Din delegație au făcut parte tovarășii Iile 
Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vlcepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Leonte Răutu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele părții 
române în Comisia mixtă guvernamentală 
româno-bulgară de colaborare economică și 
tehnico-științiflcă, Vasile Patillneț, membru 
supleant al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C- al P.C.R., Corneliu Mănescu. membru 
«1 C.C. al P.C.R„ ministrul afacerilor ex
terne, Vasile Vlad, membru supleant al C.C. 
el P.C.R., șef de secție Ia C.Q. al P.C.R., șl 
Nicolae Blejan, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Sofia.

La sosire, pe aeroportul Băneeaa, delega- 
gația a fost salutată de tovarășii Emil Bod-

naraș, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Maxim Berghianu, Janos Fazekas, Manea 
Mănescu, Dumitru Popa, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, Ștefan Vol- 
tec, Iosif Banc, Petre Blajovid, Miron Con
stantinescu, Ion Stănescu, de membri al 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și al 
guvernului, conducători al instituțiilor cen
trale șl organizațiilor obștești, generali, zia
riști.

Au fost de față Borislav Konstantinov, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al Amba
sadei R.P. Bulgaria la București, șl membri 
ai ambasadei.

Numeroși cetățeni al Capitalei au venit 
Ia aeroport pentru a adresa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu urarea de bun venit. Ei 
aplaudau, ovaționau, scandau îndelung 
„Ceaușescu—P.C.R.I", exprimîndu-și senti
mentele de dragoste șl stimă față de condu
cătorul partidului și statului nostru, deplina 
satisfacție față de rezultatele deosebit de 
fructuoase ale vizitei 
garia, a delegației de 
tale a țării noastre, 
partidului a răspuns
strîns mîinlle a numeroși cetățeni.

oficiale în R. P. Bul- 
partid ți guvernamen- 
Secretarul general al 
ovațiilor mulțimii, a

A „TROFEULUI CARPAfl“
Formația noastră de tineret a realizat o mare surpriză : 17*16 cu Ungaria !

CLUJ, 21 (prin telefon). — După o zi de odihnă, simbătă 
s-au reluat, în Sala Sporturilor din localitate, întrecerile celei 
de-a Xl-a ediții a „Trofeului Carpați" la handbal masculin. 
Surpriza zilei a furnizat-o selecționata de tineret a României 
care a reușit să învingă — la capătul unui meci dramatic — 
reprezentativa Ungariei. De asemenea, putem socoti drept 
un rezultat neașteptat scorul egal realizat de formația Uniunii 
Sovietice in partida cu vicecampioana mondială. — R. D. 
Germană: E lesne de înțeles că cei peste 3 000 de spectatori 
care au umplut pînă la refuz tribunele au așteptat cu emoție 
meciul vedetă, dintre fruntașele clasamentului — România 
și Iugoslavia. Deși nu a putut beneficia decît parțial de apor
tul a doi jucători de bază, prima noastră reprezentativă a 
repurtat o victorie prestigioasă.
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Singur eu portarul polonez, Fodorea — excelent In partida da ieri — va rata această ocazie cu care echipa noastră putea 
- deschide scorul. Foto i V. BAGEAC.

iWf

ROMANIA TINERET — 
UNGARIA 17—16 (6—8). Este 
cea mai mare surpriză a aces
tui turneu! Ne bucurăm că 
ea a fost realizată de cadeții 
handbalului românesc, de cei 
cărora le va reveni sarcina să 
preia, cîndva, ștafeta din mîi- 
nile lui Gruia și coechipierilor 
săi. A fost o întîlnire drama
tică, cu rezultat incert chiar 
și după fluierul final. Băieții 
noștri au intrat deciși să-și 
apere șansa. Ei au atacat în 
trombă, au condus cu 1—0, 
2—1 și 3—1, dar stopați de 
un arbitraj incorect s-au in
timidat, au ratat atacuri după 
atacuri și au permis experi
mentatei echipe a Ungariei să 
preia, în min. 20, conducerea 
cu 5—4 și chiar să se deta
șeze, patru minute mai tîrziu, 
la 7—4. în partea a doua a 
meciului, și mai ales în final, 
tinerii handbaliști români au 
prins aripi. Asigurați de for
ma excelentă a portarului 
Munteanu, ei s-au concentrat 
în atac, au recuperat handi
capul, au preluat conducerea 
cu 11—10 și, apoi, s-au men
ținut o vreme „cap la cap" 
cu valoroșii lor adversari- în 
min. 57 scorul era egal i 16-- 
16. în ultimul minut de joc 
echipa de tineret a României

a beneficiat 
la 7 m pe 
transformat-o impecabil i 17— 
16! Un ultim atac al repre
zentativei Ungariei și arbitrii 
i-au acordat lovitură de la 
9 m. De la masa juriului se 
fluieră sfîrșitul meciului. Con
form regulamentului, jucă
torii maghiari au, însă, drep
tul să execute lovitura. în
treaga echipă română face zid 
pe semicerc, Varga trage și 
mingea trece pe deasupra ba
rei transversale a porții... 
Victorie 1 Excelentă victorie, 
pentru care merită felicitări 
întreaga echipă și conducerea 
sa tehnică (antrenori: Eugen 
Trofin și Mihai Pintea). Au 
marcat: Schmidt (10), Mes
smer (3), Ștef (2), Stockl (2) 
pentru România tineret, Var
ga (6), Marosi (3), Vass (2), 
Simo (2), Stiller (2) și Szabo 
pentru Ungaria. Au arbitrat 
J. Mara și E. Orosz (Ceho
slovacia).

lovitură de 
Schmidt a

Luptă pentru minge în me
ciul Politehnica—I.E.F.S.

Bravo, Rapid!
Î3-68

de
cu

în meciul
baschet
Steaua

Un debut
A<*

promifotor al hochei știi or:
ROMANIA POLONIA 6-1 (0-0,1-1, 5-0)!

Campionatul feminin de șah

RUNDĂ LINIȘTITĂ,
ÎNAINTEA FINIȘULUI

PLOIEȘTI, 21 (prin telefon). 
Penultima rundă a finalei 
campionatului național fe
minin de șah s-a desfășurat 
sub semnul relaxării, fiecare 
dintre concurente dorind să-și 
păstreze doar locul de pînă 
acum în clasament. Iată și 
motivul pentru care cu a- 
proape două ore înainte de 
încheierea regulamentară, a 
rundei numai două partide 
(Gheorghe—Gogîlea și Oltea- 
r.u—Teodorcscu) continuau la 
mesele de joc. Se dăduseră 
remize partidele: Pogorevici— 
Polihroniade, Chiș—Niculescu, 
Rădăcină—Gesticone. Baum- 
Btarck — Reicher, Nicolau — 
.Tuncu. O singură partidă de
cisă, cea în care Makai dis
pune de Păscu.

înaintea ultimei runde, 
clasamentul se prezintă ast
fel : Dlisabeta Polihroniade 
11 puncte, Gertrude Baum- 
starck și Alexandra Nicolau' 
10 p, Sodica Reicher șl Su- 
zana Makai 9’h p, Margareta 
Teodorescu 9 (1) P, Margareta 
Juncu 8>Z« p, Eleonora Gogîlea 
7 (1) p, Maria Pogorevici șl 
Florica Niculescu 6’7» p, Emi
lia Chiș 6 p, Doina Pascu 
5W p, Adela Gesticone 3‘7, p, 
Anca Gheorghe 3 (1) p. Elena 
Rădăcină 3 p, Gabriela Ol
teanu l‘7t (1) p.

A. VLĂSCEANU-coresp.

ASTĂZI, PARTIDA
mal optimiști sus- 
echipei României 
așteptat ca ea să

Nici cel 
tinătorl ai 
nu s-ar fi . . 
obțină, în meciul inaugural al 
sezonului internațional, o vic
torie atlt de categorică șl, mal 
ales. în fața 
atît de bina 
europeană a 
lui. cum este 
loniei I

Explicațiile 
după părerea 
în primul rînd— jocul excelent 
al reprezentativei române, 
puterea el de luptă, mobili
zarea totală a jucătorilor In 
momentele-cheie ale partidei, 
în al doilea rînd (si lucrul 
acesta trebuie subliniat cu 
deosebire spre a nu ne zidi 
socluri șubrede) ■— Polonia a 
deplasat la București o for
mație tânără, aflată în plină 
prefacere, care — din toate 
punctele de vedere —• este 
încă departe de ceea ce știam 
despre oaspeții noștri si nu 
ilustrează decît foarte palid 
clasa recunoscută a hocheiu
lui polonez. Nu poate decît

unui adversar 
cotat la bursa 

croșet si pucu- 
selectîonata Po-

•uccesulul sînt, 
noastră, două.

REVANȘĂ
să ne pară rău că n-am a- 
vut 
tul 
ni el 
mal

Formația noastră 
nat copios, de la un 
altul, acest meci si 
prima repriză și-ar 
asigura un avantaj 
bîl de cel puțin 3—4 goluri. 
Dar acțiunile țesute excelent 
In clmp n-au fost finalizate, 
Varfia, Calamar, Szabo, Bașa, 
Fodorea, Gheorghiu ratînd 
ocazii excelente. Situația s-a 
repetat șl în repriza a doua. 
E drept. Huțanu a deschis 
scorul în min. 38, dar Tzes- 
newski a egalat cîteva se
cunde mal tîrziu dintr-o. poli
tie tn care noi am văzut un 
ofsaid clar.

Scăpați cu fața curată In 
primele două reprize, oaspeții 
eu socotit probabil că asa se 
va încheia meciul si nu au 
bănuit Iureșul la care vor 
fl supus! în ultima treime 
a partidei. înțelegînd că au

prilejul să supunem lo- 
reprezentantiv al Româ- 
unui test mai aspru și 
concludent.

a domi- 
capăt la 
încă din 
fi putut 
conforta-

de-a face cu un adversar ca
re nu numai că poate, dar 
si trebuie învins, băieții noș
tri au acționat mai atent, 
mai incisiv, au fructificat o- 
caziile și ne-au dat prilejul 
să asistăm la o veritabilă ca
valcadă de goluri, unul mai 
frumos și mai bine lucrat 
decît celălalt. Astfel, Varga, 
Bașa, apoi din nou Varga, 
Calamar și Stefanov pecetlu- 
ieso scorul de 6—1 care tre
buia să fie în mod normal 
mult mai sever.

La o asemenea evoluție a 
scorului este greu de făcut 
evidențieri. Vom sublinia, to
tuși, jocul excelent al porta
rului Crișan, care șî-a luat 
foarte în serios rolul de titu
lar al naționalei, evoluția ne
ostenită a mereu tînărului 
Varga, progresele evidente pe 
care le face Scheau, pe <?a- 
lamar, Szabo, Fodorea, Ștefa- 
nov. Dar — menționăm — 
întregul colectiv poate fi no
tat cu plus.

A arbitrat excelent cuplul 
cehoslovac Hejny ti Basciuga.

Astăzi, de la ora 18. are 
loc partida revanșă.

Valeriu CHIOSE

R. D. GERMANA—U.R.S.S. 
15—15 (7—9). Partidă extrem 
de echilibrată, în care am
bele formații au condus pe 
rînd. Handbaliștii din R.D.G. 
au deținut mai mult inițiativa 
în prima repriză, dar jucăto
rii sovietici au reușit să ega-

Cronicî și comentarii de
Călin ANTONESCU 
și Hristoche NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

Boxerii români în Italia
BOLOGNA (prin telex de la 

corespondentul nostru în Ita
lia).

Boxerii de la Dinamo Bucu
rești au început turneul în 
Italia, susținînd primul meci 
Ia Bologna, în compania unei 
puternice selecționate. RE
ZULTATE : Giugea b.p. Cu- 
mali ; Viola egal cu Bătănaș; 
Antonia b. ab. 1 Campiani; 
Dobrescu b.p. Molesini; Ges- 
si b.p. Ghiță ; Lazzari egal cu 
D. Mihalcea ; Olteanu egai cu 
Cipriano; Gyorffi b.p. Ca- 
valîeri. Luni, boxerii dina- 
moviști vor evolua la Piom
bino.

Și Nicolina Iași a susținut 
primul med al turneului în 
Italia, la Reggio Emilia. RE
ZULTATE : Nicolau b.p. 
Franco; Galleta b. dese. 1 
Agrigoroaie; Ricupero b.p. 
Racoviță ; Padni b.p. Radu ;

Ceaikovski 
linte b.p. 
b.p. Guerra ; 
Constantinescu.

b.p. Frasca ; Me- 
Vicentini; Călin 
; Caselll b.p.

CESARE TRENTINI

Echipele de tenis de masă
ale României

evoluează în R. P. D. Coreeană
Luni urmează să plece In 

R.P.D. Coreeană, unde vor În
treprinde un turneu de două 
săptăminl, reprezentativele de 
tenis de masă ale României. 
Vor face deplasarea jucătoarele 
Maria Alexandru, Eleonora Mi- 
ha-lca, Carmen Crișan, Lldia 
llie și jucătorii Șerban Doboși, 
Teodor Gheorghe șl Stelian Ni
colae, însoțiți de antrenorul fe
deral Ella Constantinescu. Con
ducătorul loturilor este Tiberiu 
Horvath, vicepreședinte al 
F.R.T.M.

A FOST DEFINITIVAT LOTUL NAȚIONAL DE JUNIORI
LA FOTBAL

In urma trialurllor pro
gramate în săptămîna a- 
ceasts1, colectivul de antre
nori al reprezentativei de ju
niori, condus de prof. G. Ar
dei ea nu, a stabilit Iotul na
țional, oprîndu-se asupra 
următorilor 19 jucători, ce 
vor fi convocați la Bucu
rești miercuri 25 noiembrie, 
în vederea dublei întâlniri 
cu echipa similară a R.D. 
Germane i COSTAȘ, BUCA-

RU, ANGHELINI, GASPAR, 
SMARANDACHE, MICBOȘ, 
SANDU GABRIEL, CIOCÎR- 
LAN, DONOSE, BOLOnI, 
BEDEA, IORDAN, AELENEI, 
ȘUMULANSCHI, BLEJUȘCA, 
SANDU MIRCEA, RADU
LESCU, NASTASE, COJO- 
CARU.

De-a dreptul pasionant a 
fost meciul Rapid — Steaua 
desfășurat aseară în sala Flo- 
reasca, în cadrul diviziei A 
la baschet masculin. Evoluînd 
excelent încă din primele 
minute, rapidiștii au luat con
ducerea și, datorită jocului 
pozițional inteligent și arun
cărilor precise executate de 
Ia distantă si de la semidis- 
tanță, au realizat, treptat, un 
avans tot mai mare : 8—1
(min. 3), 18—9 (min. 9), 21—11 
(min. 11), încheind repriza 
cu 34—25. Se părea că, după 
pauză, steliștii își vor revi
zui jocul care suferise mult 
în prima repriză, atît în pri
vința eficacității, cit și la 
recuperări, obținute :nni 
mult de adversari. Dar in 
primele cinci minute iniția
tiva a aparținut tot Rapidu
lui care în min. 25 conducea 
cu 45—28 1 De aici, antreno
rul V. Popescu a indicat a- 
plioarea presingului, ceea ce 
a determinat reducerea han-, 
dicapului pînă la un coș 
(66—68 și 68—70). Experiența 
baschetbaliștilor din Giulești, 
completată cu conducerea in
teligentă de pe tușă a antre
norului Gr. Avachian, a de
terminat, însă, victoria echi
pei Rapid cu scorul de 73— 
68 (34—25), succes pe deplin 
meritat, pentru care învingă
torii, exemple de respectare 
a antrenorului, a disciplinei 
tactice si de dăruire, merită 
felicitări. Cît privește pe 
Steaua, evoluția ei este în
grijorătoare și ridică se
rioase probleme asupra ca
pacității ei de a ne repre
zenta onorabil în partidele cu 
Galatasaray Istanbul, din ca
drul Cupei cupelor.

Au arbitrat bine G. Chlra- 
leu și dr. I. Stiirbu.

în deschidere, Politehnica 
București a condus tot tim
pul și, în duda eforturilor 
depuse de I.E.F.S. în repriza 
secundă, a cîștigat cu 78—69 
(42—29). Au arbitrat, bine dr. 
D. Chiriac și A. Atanasescu.

AZI, ÎN DIVIZIA A LA FOTBAL
Tn cadrul etapei a X!-a o campionatului diviziei A la fotbal, 

azi se vor disputa următoarele partide i
BUCUREȘTI t DINAMO — JIUL
(stadionul Dinamo, de la ora 14,30) ;
PROGRESUL — C.F.R. TIMIȘOARA
(stadionul Republicii, de la ora 11) ;
BRAȘOV > STEAGUL ROȘU — RAPID ;

PITEȘTI i F. C. ARGEȘ — STEAUA ;
IAȘI ■ POLITEHNICA — FARUL ;
BACĂU > SPORT CLUB - U.T.A. ;

CRAIOVA : UNIVERSITATEA CRAIOVA - „U" CLUJ.

C.F.R. TIMIȘOARA Șl JIUL
ÎN PRIMELE ORE ALE SOSIRII

UN OASPETE CARE S A LĂSAT

trecut anii!

Feroviarii timișoreni la scurt timp după sosirea in Capitala 
Foto; B. VASILE

Perfecțiune» fizică 
spirituală — vis 
veacuri al omenirii 
și-a găsit In trecut pro
povăduitorii șl expresia 
in pramayana hindusă, în 
kalokagathid greacă, în 
umanismul Renașterii. 
Montaigne preciza: „Ce 
n'est pas une âme, ce 
n’est pas un corps qu’on 
dresse, c’est un homme“, 
sau cu alte cuvinte: să 
creștem un om întreg, nu 
un trunchi neînsuflețit, 
nici un suflet trunchiat.

Azi, ne specializăm. 
Din păcate.

s Victor BANCIUtESCU
TiiiiyjiyyuuuilILHIlii.'1

CLUJ : C.F.R. CLUJ - PETROLUL ;

VREM SĂ CÎȘTIGĂM 

SIMPATIA BUCUREȘTENILOR 
Ce repede au

S-au adunat 14 la număr de 
cînd feroviarii timișoreni au 
evoluat pentru ultima oară 
în fața spectatorilor bucu- 
reșteni I Strădaniile jucăto
rilor, suporterilor și simpa- 
tizanților clubului feroviar 
din orașul de pe Bega ca 
echipa si revină în prima 
divizie 
fotbal 
succes 
Dar revenirea team-ului 
prima scenă a soccerului 
mânesc n-a risipit tristețea 
cuibărită de atîta timp în su
fletele suporterilor. Viața 
feroviarilor în „A“ este des
tul de zbuciumată, după zece 
etape ei acumulînd doar 
două puncte. Și acum, iată-i, 
din nou, în fața publicului 
din Capitală. Ieri seară, la 
sosirea în București după 
lunga călătorie cu trenul, ei 
n-aveau chef, de vorbă. To
tuși, antrenorul Voroncovschi 
ne-a declarat: „Sper că vom 
face un joc frumos, deschis, 
așa cum de altfel am jucat 
în toate meciurile. Dorim să 
cîșțigăm simpatia publicului 
bucureștean și cred că vom 
reuși aceasta la sfîrșitul me
ciului cu Progresul".

a campionatului 
s-au

de-abia în acest
încununat

de 
de 

an.
pe 
ro-

AȘTEPTAT
dat emoții, fn tot 
de ieri. Dimineața, 
de Petroșani n-a 
un jucător al for- 
Valea Jiului. Și

Jiul ne-a 
cursul zilei 
din trenul 
coborît nici 
mației din 
cum de pe aceste meleaguri 
nu mai venea nici un accelerat 
pînă azi dimineața, am înce
put investigațiile pentru ...des
coperirea Jiului.

O telegramă se părea că 
ne-a pus pe drumul cel bun: 
echipa a plecat cu un autobuz 
și va sosi în București în 
primele ore ale după amiezii, 
urmind să fie cazată la Hote
lul sportivilor, din parcul 
„23 August". Dar, au trecut 
orele, am repetat de nenumă
rate ori întrebarea „A venit 
Jiul ?“ și ni s-a răspuns me
reu : „Nu !“.

Abia aseară tîrziu i-am gă
sit pe fotbaliștii de la Jiul. 
Avuseseră — nu e greu de 
ghicit — o pană.

— Era gata să pierdem prin 
neprezentare 1 a . glumit antre
norul Ion Bălănescu. Dacă am 
ajuns, totuși, la timp, vom 
încerca să avem o prezență 
efectivă în teren, furnizînd în 
compania dinamoviștilor un joc 
frumos. N-ar fi, de altfel, 
pentru prima oară în istoria 
jocurilor dintre echipele noas
tre.

D. ST.

IERI, PE STADIONUL REPUBLICII

Antrenamentul fotbaliștilor de la F. C. Curitiba
Ieri după-amiază, fotbaliștii 

de la F. C. Curitiba au făcut 
cunoștință cu gazonul stadio
nului Republicii. Antrenorul 
Mauro a lucrat cu elevii săi 
aproximativ 60 de minute. 
După obișnuitele exerciții de 
încălzire, Mauro a împărțit 
lotul în două echipe, care au 
jucat la „două porți“. In tim
pul jocului n-au existat pos
turi fixe, fiecare jucător înde
plinind ambele roluri, de apă
rător și de înaintaș.

In imaginea ce v-o prezen-

tăm, fotoreporterul nostru V. 
Bageac a surprins un moment 
din antrenamentul fotbaliști
lor brazilieni.

ECHIPA BRAZILIANĂ
VA JUCA Șl LA PITEȘTI
După jocul de marți, cu 

Rapid, F.G. Curitiba va ple
ca la Pitești, unde miercuri 
urmează să susțină' 6 nouă 
partidă, de data aceasta In 
compania lu! F.G. Argeș.



magazin

Cu Shirley Temple Black despre sport ANIVERSAREA CELOR MAI PUTERNICI
„UN SPECTACOL EXTRAORDINAR, DAR, 

ÎN FOND, UN MARE FACTOR EDUCATIV

Pentru 
iubitorii 
sportului 
românesc

SHIREEY TEMPLE
BLAGK.

văzută de
Neagu RADULESCU

D
a, astfel consi
der eu sportul 
—ne-a spus Shir
ley Temple 
Black, cea care 
a fost. acum 
vreo patru decenii, «copilul 

minune'1 al cinematografiei 
mondiale, azi activistă social- 
culturală a ORGANIZAȚIEI 
NAȚIUNILOR UNITE.

Orice dispută este o între
cere care angajează orgoliul 
participanților — din arenă, 
de pe pistă, din ring, din 
piscină, ca ș{ al celor din 
tribune. Iar aceștia din urmă 
sînt cei mai năbădăioși, tn 
orice limbă și-ar încuraja 
partenerii sau l-ar ocări pe 
arbitru. O dispută, firește, 
dar tn același timp și un 
spectacol, insa tn fond o lec
ție, o mare lecfie, In care 
înveți să lupți, să primești 
eșecul sau să te bucuri de 
victorie.

* — Dumneavoastră ați fă-
S eut sport 7
i,

— De ce vorbiți la trecut T 
(Sontinui aceleași exerciții pe

care le-am practicat tn anii 
mei de studii. Joc tenis și 
golf, pescuiesc în lacuri de 
munte, ca și în ape curgă
toare, și dansez. Și să știți că 
eu consider că dintre toate 
aceste sporturi, dansul este, 
din punct de vedere fiziolo
gic, un mare aliat al siluetei 
feminine...

...Sau dumneavoastră v-ați 
fi așteptat să vă spun că în
drăgesc boxul și că mă bucur 
de reintrarea lui Cassius Clay 
pentru a-l provoca la un meci 
de 15 reprize a cîte 3 mi

nute ? V-am dezamăgit ? Ve
deți, majoritatea oamenilor, tn 
Europa, ca și tn America, so- 
cot că sportul e o bravură, 
apanajul strict al celor tari 
și curajoși. Eu, dimpotrivă, 
susțin că e numai o morală, 
— o morală ce înlesnește un 
spectacol extraordinar, care, 
în fond, e un mare factor 
educativ.

tn întrecerile sportive se 
vorbește despre adversari — 
A și B sau echipa albă con
tra celei negre. Totuși, deși 
adversari, sportivii sînt în
frățiți de aceleași nobile 
idealuri, de năzuințe comune.

— Vorbeați despre spor- 
tul-spectacol...

— Da, un mare spectacol, 
dar nu pentru că opune re
sursele adversarilor sub pri
virile celor din tribune, de 
pe marginea pistelor și a 
cîmpului de desfășurare a 
disputelor, ci pentru că, în 
general, nu se știe niciodată 
de partea cui poate fi vic
toria finală și pentru că sur
prizele inechitabile și de mul
te ori ilogice își fac și ele lo
cul tn acel joc capricios pe 
care-l promovează neprevăzu
tul și hazardul și care in 
sport, mai mult decît în via
ța de toate zilele, operează 
fără cruțare.

— Cunoașteți sportul ro
mânesc ?

— Am reținut performanța 
excepțională a tenismenilor 
români, în ediția trecută a

„Cupei Davis", clasați tn fi
nala competiției, tn care au 
suportat cu eleganță și ro
bustețe tehnică handicapul te
renului, după cum cunosc 
participările României la 
Jocurile Olimpice, unde țara 
dumneavoastră și-a înscris nu
mele și prin adjudecarea u- 
nor titluri care-i consacră ni
velul ridicat și chiar hege
monia în unele probe.

De ce aș intra oare tn de
talii, cind România se bucură 
de un prestigiu internațio
nal care o situează acolo 
unde au purtat-o propriile 
strădanii încununate cu suc
cese și recunoașteri mon
diale ?

— Așadar, sînteți pentru 
sport I

— Desigur, dar nu atrasă 
de sportul-spectacol, ci con
vinsă de rolul educativ al 
sportului, .menit să contribuie 
și el la împlinirea unui no
bil deziderat al civilizației 
contemporane: făurirea unui 
om mai bun, mai drept, adept 
al țelurilor supreme ale o- 
menirii, omul dăruit păcii și 
bunei înțelegeri între oame
nii de pretutindeni — a în
cheiat, cu surîsul care amin
tea pe zglobia și inocenta ac
triță de film care a ținut afi
șul ecranului mondial vreme 
de un deceniu, consacrata a- 
tunci drept „copilul minune", 
azi doamna Shirley Temple 
Black, activistă sociul-cultu- 
rală a O.N.U.

V. FiROIU

Se vor împlini zilele acestea 
patru decenii de cind, la Oradea, 
un grup de entuziaști au consti
tuit Federația română de lupte 
șl haltere. La 25 aprilie 1931, 
noul organism sportiv a obținut 
personalitate juridică șl, tn ace
lași an, s-a afiliat la „Amateur 
Wrestling Federation" din Londra 
șl la „Federation Internationale 
Halterophllc” din Paris. Drumul 
spre afirmare părea deschis ; dar 
el începuse încă cu mult în 
urmă.

Strămoșii daci erau renumlțl 
în luptele corp la corp, Iar for
ța lor îl Impusese în toate are
nele lumii antice. De-a lungul 
secolelor, tradiția fusese păstra
tă și vechile cronici stau In acest 
sens mărturie. Pe bună dreptate, 
bardul de la Mlrceștl, Vasile 
Alecsandrl, afirma că „la românii 
de astăzi lupta trupească a ră
mas din vechime un obicei care 
domnește pretutindeni, la munți 
șl la cimpie, șl biruitorul este 
încununat de stimă șl respect, 
precum odinioară la Roma gla
diatorii cei mal vestiți".

„URSUL SECOLULUI 
AL XIX-LEA !"

în ultimii ani al veacului tre
cut, producea senzație la Paris 
celebrul George San Marino, „cel 
mai viguros om din lume (...)• 
vedeta Circului Moliei", clubul 
persoanelor din înalta «ocietato 
pariziană*4. Cîți dintre cel care 
îi aplaudau victoriile asupra ce
lor „mai desăvîrșiți atleți al tim
pului : Felix Bernard, Doublier, 
Paul Pons etc44 știau că sub 
pseudonimul „de luptă*4 se... as
cundea ploieșteanul Gheorghe 
Sandu Marin, unchiul președinte
lui de mai tîrziu al Federației 
române de box, profesorul uni
versitar Constantin Stoicescu?...

George San Marino „ridica un 
bou de la pămînt, prindea in 
brațe un om azvîrlit de o ma
șină în formă de tun și rupea 
prin contracțiunea bicepșilor un 
lănțișor de fier44. în arena circu
lui «se Juca cu greutățile de 100 
kg (cîntărite de spectatori) * și 
atîmat de un trapez cu genunchii 
ridica de la pămînt opt ponei !

CAMPION
„PER ACLAMATIONEM’ I

Unul dintre învinșii lui George 
San Marino, francezul Doublier. a 
oferit publicului bucureștean pri
mele gale spectaculoase de lupte 
greco-romane, lnceplnd din anul 
1892, cînd marea atracție a Cir-

cuiul Sldoll o constituia apariția 
luptătorului „cu mască", anunțat 
ca reprezentant al «înaltei socie
tăți". Dar... moda a luat curtnd 
sfirșlt, gusturile publicului de
venind din ce în ce mal preten
țioase.

O dată cu noul secol, sulta da 
gale organizate In arenelo cir
curilor a luat titulatura de „cam
pionate". Primul «campionat al 
României" s-a disputat în 1M4, 
victoria revenind polonezului 
Zblsko Czlganiewicz. în anul ur
mător, Zblsko șl-a pus titlul 
In joc tn fața unei alte celebrități 
a timpului, balticul Lurlch. 
„Spectacolul a fost demn de ova
țiile cu care publicul a urmărit 
șl încoronat această întîlnlre.

40 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA
FEDERAȚIEI ROMANE

DE LUPTE Șl HALTERE

MEMORII EXCEPȚIONALE

Sport și teatru

„Revista la volan" - 
pe scena Sălii Palatului

Doi fecunzi revuiștl, colabora
torul rubrici! noastre de fotbal 
George Mihalache și actorul Ciu
pi Rătlulescu, apreciat șl pentru 
condeiul său umoristic, au găsit 
d:n nou o sursă de Inspirație, 
intr-un domeniu care părea mal 
puțin Ispititor pentru realizarea 
unui spectacol teatral, acela al 
sportului. Șl lată-i, de data aceas
ta, cutreierînd străzile șl șo
selele și surprinzînd o serie de 
aspecte hazlii din activitatea auto
mobilistică, devenită, în ultimul 
timp, șl la noi, o adevărată pa
siune pentru tineri și vîrstnlcl.

Subiect nou, neexploatat, pen
tru autorii de reviste, automobi
lismul a oferit un material su
culent, pe care „Revista la volan 
l-a difuzat sub forma scheclu- 
rllor și a cupletelor, a momen
telor satirice, în ritmul caracte
ristic revistei, în ambianța el 
muzicală, de vestimentație ele
gantă și fantezie coregrafică. 
Spectatorii se amuză din Plin 
la scheciul ^pe profil" O mică 
neînțelegere, la cupletul muzical 
Autostopul, interpretat cu vervă 
de Lucia Păruș și Paula Sores- 
cu, la „suferințele” Dorinei Dră- 
ghici, în postură de nevastă ne
glijată de soțul el în favoarea... 
mașinii, la Povestea mașinuțel 
spusă cu aplomb de Ciupi Ra
dulescu. Interpret șl cîntărețl 
cunoscuțl, ca Margareta Pîslaru, 
Dan Spătaru, Nicolae Nițescu, 
Lucky Marinescu, Ion Ulmeanu, 
I. Duțu, M. Marinescu, Rodica 
Pallu, George Bănică, Milly Paul, 
I. Hldlșan și dirijorul Valențiu 
Grigorescu îșl aduc aportul la 
realizarea acestui divertisment 
cu porți larg deschise la public, 
în primul rînd prin actualitatea 
lui.

— B —

ani, să dirijeze Aida si încă fără par
titură.

Să nu-i uităm nici pe poligloți, a- 
ceste ființe cu o voință și o memorie 
neobișnuită, capabile să învețe multe 
din limbile pămîntului. Noroc că pe 
glob se vorbesc aproximativ 3000 de 
limbi și deci este imposibil să le în
veți pe toate. Si totuși, danezul Cris
tian Rask, la începutul sec. 18, a fost 
capabil să învețe 230 de limbi, ceea 
ce ni se pare aproape de necrezut.

Performanța s-a repetat, mai mo

Forța 91 temeritatea (lui Zblsko, 
n.n.) în luptă cu școala trucuri
lor șl cu agilitatea (Iul Lurlch» 
n.n.). Acestea din urmă lzbîndind, 
Georg Lurlch a fost consacrat 
per aclamatlonem campion al 
României î44

LUPTA DREAPTA 
ROMÂNEASCA...

Cui ocazia expoziției din 19(ri, 
scriitorul Alexandru Davila or- 
ganizeazâ la Arenele Romane cele 
mai mari gale de lupte din 
Bucureștlul de altă dată. Des
fășurarea întrecerilor preluase 
ceva din spectaculozitatea luptelor 
antice. învingătorii erau purtațl 
tn bigă. după decernarea coroa
nelor de laur I...

De un deosebit succes s-au 
bucurat întrecerile de „luptă 
dreaptă românească, de trîntă a- 
dică“, desfășurate după un re
gulament la alcătuirea căruia au 
contribuit Gh. Moceanu, N. Ve- 
lescu, H Cazes eto. învins era 
declarat „cel care cădea pe spate" 
Dacă după un sfert de oră nici 
unul dintre luptători nu era trîn- 
ttt, juriul autoriza lupta cu nle- 
dlcâ, pînă la căderea unuia dintre 
adversari. Primul „învingător a 
șase lupte consecutive tn șase 
zile diferite”, a fost prof. Preo- 
țescu, care în lupta decisivă l-a 
învins „in 2 mlnuțe Pa Dumi
trescu".

GREUTĂȚILE... 
HALTERELOR !

Mai puțin spectaculos, sportul 
halterelor s-a dezvoltat Intr-un 
ritm mal lent, rezumîndu-se u- 
neori numai la „atletica grea", 
practicată tn arena circurilor. Și 
totuși, performerii ’ su lipsit, 
dar nimeni nu le.a notat rezul
tatele. Rareori ele sint consem
nate de publicațiile epocii, așa 
cum sint cele ale fraților Teme
lie, Mitică Dona, Comellu Ma- 
teescu și alții.

în 1920, «Viața sportivă" rea
mintea că „binecunoscutul sports
men Mihail Savu ridicase pe 
vremuri 110 kg" șl se întreba : 
„Recordul României care o fi 7 
Sau nu s-a glndit nimeni la așa 
ceva 1".

Lui Mihail Savu avea să-l re
vină cinstea de a fi ales cel din
ții președinte al primelor foruri 
de specialitate : Comlsiunea cen
trală de greutăți șl haltere si 
Comlsiunea centrală de lupte, 
ambele înființate la 21 Iunie 1921. 
Dar, cu toate străduințele sale, 
halterele se dezvoltau greu. In- 
cerclnd să organizeze primele 
campionate naționale doi ani 
mal tîrziu (între 21 șl 28 . mal 
1923), Comlsiunea centrală do 
specialitate era obligată să a- 
nunțe că acestea „se vor ține 
numai dacă pînă atunci se va 
putea găsi materialul necesar". 
Și nu s-a găsit.„

AVATARURILE
LUI MAMUTH PEHLIVAN 

Șl PETRICĂ SONDA

Puțini dintre luptătorii profe
sioniști dintre cele două războaie 
mondiale s-au bucurat de gloria 
lui Mamuth Pehlivan, „Neînvin
sul", șl Petrică Sonda. în 192a, 
cel doi întreprind un lung tur
neu, luptînd pe arenele circu
rilor din Geneva, Madrid, Lisa
bona, Londra, Paris, Anvers șl 
Constantlnopol. „Flecare din cel 
doi faimoși luptători, fala Ro
mâniei, au avut do susținut mai 
mult de 40 d® lupte, dintre care 
Mamuth nu a pierdut nici una", 
deși a Înfruntat celebrități ale 
timpului, In frunte cu Zblsko, 
Constant le Marin șl alții. La 
Lisabona, unul dintre manage -t 
l-a propus Iui Mamuth să se 
lase învins de un adversar. Cum 
Mamuth nu se prea... descurca 
In portugheză, convins că mana
gerul II dă sfaturi cum sâ lupte, 
s-a mulțumit să dea din cap 
afirmativ, stringîndu-1 chiar mira 
înainte de a Intra în arenă. Tn 
timpul luptei. Insă, managerul 
a început să-l facă semne mai... 
clare șl, înțelegînd obla atunci 
ce 1 se propunea, Mamuth și-a 
ridicat furios în aer adversarul 
șl l-a culcat „frumos" pe covor. 
Apoi, în timp ce publicul îi a- 
plauda, Mamuth s-a întors spre 
manager, întrebîndu-1 candid : 
„Mulțumit, ha

Nu știm ce i-a răspuns mana
gerul lui Mamuth, dar Petrică 
Sonda era să o pățească la 
Constantlnopol după ce învinsese 
pe campionul Turciei, Abdulah. 
Cîțiva susținători al acestuia l-au 
urmărit cu intenții clare de a-l 
pune... tuș, obllgîndu-1 să se 
„refugieze într-o barcă ce staționa 
pe mare în apropierea circului, 
îmbrăcat numai tn costumul de 
luptă".

Au trecut, așadar, patru de
cenii de la înființarea Federației 
române de lupte șl haltere șl a- 
proape un secol de la apariția 
primilor luptători șl halterofili 
români. Astăzi, cele două sporturi 
cunosc o largă dezvoltare. În
cununată de o serie de Inimoasa 
performanțe internaționale, obți
nute (ce-1 drept) mal ales la 
lupte. Aplaudfndu-le, ne zboa.-ă 
gîndurile șl la vrednicii înaintași 
ai performerilor de astăzi.

A uita — spun psihologii — este o 
lege « memoriei. Dar aceasta nu în
seamnă că uitucii au cea mai... bună 
memorie.

Fără o educată memorie auditivă 
sau vizuală, nu poți reuși astăzi in 
nici o profesiune. Sînt chiar profe
siuni și activități — profesorat, diri- 
jorat, contabilitate, șah — în care cei 
lipsiți de memorie nu pot nicicum 
străluci în ele. Pînă cînd Greierele e- 
lectronice și mașinile de, calcul vor 
gîndi pentru noi, mai trebuie să învățăm 
însă tabla înmulțirii și calcu
lul integral.

înainte de a discuta despre 
sportivi și memoria lor spe
cifică, se cuvine să spunem 
ceva și despre celelalte me
morii, adeseori excepționale. Cum să 
numim, altfel, memoria lui Mozart, 
care dădea la 6 ani concerte cu im
provizații sau cînta fără să vadă mă
car clapele clavecinului, mascate de o 
ușoară catifea ? Iar despre George 
Enescu al nostru se spunea că dacă 
într-o zi s-ar distruge printr-o întîm- 
plare toate lucrările lui Bach, singu
rul capabil să le reconstituie ar fi 
fost George Enescu.

Avem memorii muzicale excepțio
nale, de pildă Mili Balakirev, căruia 
negăsindu-i-se la Praga, în seara spec
tacolului, partitura lui „Ruslan și Lud
mila" de Glinka, a dirijat-o fără gre
șeală și fără ea. Arturo Toscanini a 
devenit celebru peste noapte, cînd 
într-un turneu în America de Sud, îm- 
bolnăvindu-se dirijorul, s-a oferit 
calm, el, instrumentist în vîrstă de 19

dest, cu Gaspar Mezzofonti (1771— 
1848> — 114 Jimbi șt 72 dialecte 
iar în timpurile noastre cu un poliglot 
francez, cunoscător a 64 de limbi.

Dintre români, vă sînt desigur cu- 
noscuți istoricii Dimitrie Cantemir și 
Nicolae Iorga, dar nici ei cu mai mult 
de treisprezece limbi.

Dar să trecem si la lumea sportivi
lor.

Fără memorie, un bun slalomist,, 
chiar foarte tehnic, greu s-ar putea 
descurca între cele peste 130 de porți 
ale celor două manșe, așezate nu fără 
cheie sau șicane.

închipuiți-vă un gimnast sau un pa
tinator artistic fără memorie ! în a- 
ceste discipline în care fiecare gest și 
fiecare zecime de secundă sînt hotărî- 
toare, sportivii trebuie să-și facă cu 
tenacitate educația acestei calități psi
hice, atît de puțin cultivată în antre
namente.

In R.F.G., jucătorii de fotbal din

echipele divizionare au fost puși să 
joace șah. De ce ? Fiindcă s-a dove
dit că acest lucru, aparent fără im
portanță, are o deosebită valoare in 
educarea jfîndlrU, memoriei și imagi
nației.

în sport, dovedesc calități de me
morie, uneori „prestigioase", înșiși zia
riștii statisticieni și reporterii radio 
sau ^de televiziune, căci nu poți tîrî 
după tine la microfon nenumărate fișe 
și masive note de bloc-notes. Trebuie 
să dovedească o bună memorie îndeo

sebi comentatorii de atletism 
și înot, sporturi în care re
cordurile mondiale, europene, 
și românești cuprind sute de 
nume, date si cifre.

Dar, cu adevărat, memoria
sportivă o concurează pe cea electronică 
în șah. Performanțapartidelor oarbe ale 
campionului mondial Alexăndr Alehin 
— doctor în drept la Sorbona, cunos
cător a 6 limbi moderne — pare tn- 
tr-adevăr de domeniul fantasticului : 
32 de partide, dintre care 19 cîștigate, 
9 remize și 4 pierdute (Chicago 1932). 
Recordul acesta, aparent incredibil, a 
fost totuși întrecut. Koltanovski, a ju
cat la Antverpen 34 de partide (+24 
= 10), Najdorf — 45 (la Sao Paulo), 
pentru ca în I960 maestrul maghiar 
Janos Flesch să susțină 52 de jocuri, 
cu rezultatul de +31 = 18—3.

Dar ce nu este fantastic In această 
uzină cu miliarde de celule, care este 
creierul omenesc ? Cel mai fantastic 
lucru pînă Ia urmă sint însă tot me
moriile excepționale. Ale muzicienilor, 
matematicienilor, poligloților și spor
tivilor. Quod erat demonstrandum I

Virgil LUDU

„EL MUNDIAL 70"
LA CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR BRAȘOVENI

în seara zilei de 25 noiembrie, la Casa de cultură a stu
denților din Brașov, va avea loc un simpozion cu țema 
„El Mundial ’70". Vor lua cuvîntul i crainicul sportiv Cris
tian Țopescu și fotbaliștii brașoyeni Adamaehe, Ivăncescu 
și Pescaru — prezenți la desfășurarea marelui eveniment 
fotbalistic — care vor depăna amintiri din Mexic, ilustra
ția fiind făcută de prof. Virgil Ludu.

Interesanta seară fotbalistică mexicană se va încheia cu 
proiectarea de filme pe teme sportive.

C. GRUIA, coresp. principal

RADIO-REPORTERUL: Dragi ascultători, meciul devine 
tot mai palpitant!

Desen de M. OPRGIU

Dorin ȘTEFLEA

CE ȘTIM DESPRE GO?9 1

Vizitind expoziția de ceramică a artistului Costet Badea, des
chisă la galeriile Apollo, fotoreporterul nostru Dragcș Neagu 
a fost plăcut surprins tntîlnind aici pe fostul fotbalist al clu
bului Rapid Ion Ionescu șl pt jucătoarea internațională de 
tenis de masă Carmen Crișan. lată-i surprinși în fața lucrării 

„Zbor"
Interviu cu ing. IOSIF PILZ, președintele secției de GO .a asociației sportive 

„Solventul" Timișoara
Un afiș anunța organizarea 

de către redacția ziarului ti
mișorean „Neue Banater Zei- 
tung“ a unei demonstrații 
de GO. Din curiozitate, la 
ora fixată, m-am dus la 
clubul ziariștilor, unde avea 
loc demonstrația. Spre marea

cîteva întrebări în legătură 
cu acest joc vechi ca tradi
ție, dar nou ca propagare 
în țara noastră.

— De cind practicați GO ?
— în anul 1950, am găsit 

la anticariat o carte despre 
GO. Am citit-o, am început

mea surprindere, șața duhu
lui : s-a dovedit prea mică 
pentru cei veniți să urmă
rească demonstrația — la 
cele 3 mese — oferită de 
membrii secției de GO a 
asociației sportive „Solven
tul".

După 3 ore de întreceri, 
„sufletistul" demonstrației, 
ing. I. Pilz, ne-a răspuns la

să învăț. Ulterior, am aflat 
că un alt coleg, ing. Walter 
Schmidt de la filiala din 
Timișoara a Academiei, a 
învățat și el. De atunci, am 
început să jucăm împreună.

— Ce v-a determinat să 
jucați GO ?

— Imboldul unui comenta
tor de Ia expoziția mondială 
de jocuri, care a făcut urmă

toarea declarație : „dacă 
șahul se numește regele 
jocurilor, go-ul, necondițio
nat, trebuie numit împăratul 
lor".

Acest joc se dispută pe 
o tablă cu 19x19 linii per
pendiculare, pe ale căror 
puncte de intersecție cei doi 
adversari așează alternativ 
jetoane albe și negre. Scopul 
urmărit constă în formarea 
de lanțuri care să înconjoare 
o arie cît mai mare. Rapor
tul suprafețelor astfel deli
mitate reprezintă scorul.

La Timișoara există două 
secții de GO, cea de la A.S. 
„Solventul" și cea de la Casa 
Universitară, condusă de 
dr. ing. Walter Schmidt.

— Pe plan internațional, 
la ce concursuri ați partici
pat ?

— Prima noastră partici
pare a fost în anul 1965, la 
„Dragonul de aur" de la 
Ljubljana. în anii 1966—1969, 
am participat la alte întîl- 
niri de la Brno, Budapesta, 
Zagreb, Ljubljana, Miinchen, 
Frankfurt, Viena.

Și cîteva performanțe : dr. 
ing. Walter Schmidt a fost 
confirmat ca maestru de 
gradul I (SHO—DAN), iar 
eu am obținut gradul SHI— 
CHIKYU. în ianuarie 1970, 
am dobîndit locul II Ia Fes
tivalul internațional de la 
Viena.

P. ARCAN

I. GHINESCU, COMU
NA BOTENI. M-ați... o- 
bligat să vă rezerv un 
spațiu mai mare, săptă- 
mîna aceasta, pentru ca
trene. Să începem cu cel 
care vizează meciul Uni
versitatea Cluj — F.C. 
Argeș, 6au mai bine zis 
pe conducătorul lui, C. 
Dinulescu :

Zbirllt Ariciți — biet ptndar 
La gloria lui Niculescu — 
Nu tremura de adversar, 
Cit tremura de... Dinulescu I

In continuare, reflec- „Cupa Sportul" și cîști- 
țiile dv. pe marginea gat de Decebal Cîmpea- 
concursului de jonglerie nu (Steagul roșu), cu 
cu mingea, dotat cu 14 313 lovituri 1

Pe Cimpeanu, într-o clipă, 
L-aș propune în echipă, 
Chiar și c-o recomandare: 
„Bun pentru... temporizare I*

Am reținut șl P.S.-ul :
De al mulți ca el în joc, 
Nu mai pierzi mingea de loc I

DUMITRU CIUPARIU, 
BUCUREȘTI. Aveți co
lecția ziarului nostru, 
din 1957, și o țineți la 
dispoziția amatorilor. 
Ne-am grăbit, după cum

vedeți, să le aducem a- 
cest lucru la cunoștință, 
comunicindu-le și adresa 
dv. : strada Ghiocei nr. 
9, sectorul 2, Oficiul poș
tal 9.

I
OPREA TORRO, BRA

ȘOV. Bertini este cel 
care a înscris golul vic
toriei, în meciul Româ
nia—Italia, disputat la 
București și cîștigat de 
oaspeți cu 1—0. N-am 
înțeles finalul scrisorii : 
„Vă avertizez..." De ce? 
Am comis vreun fault ?

N. PÎRVULESCU, SI
BIU. Am descoperit 
„N.B."-ul dv. la epigra
mele trimise :
„Dacă mi le-ați publica, 
La „Sportul" m-aș

abona I"

Vreți răspunsul meu ?
Ei bine, 

Ne-am glndit:
nu ne cofivine !

MIHAI DORU, RUȘE- 
ȚU. în legătură cu me
ciul de la Ploiești, din
tre Petrolul șl Dinamo,

considerați că au fost 
expuse prea multe pă
reri. De aceea, ne tri
miteți și dv. una! Din 
păcate, este cea mai pu
țin întemeiată. Dacă este 
discutabilă decizia pe 
care a luat-o arbitrul 
Zaharia Drăghici, elimi- 
nîndu-1 de pe teren pe 
Constantinescu, ideea dv 
că aceeași sancțiune ar 
fi trebuit s-o la și îm
potriva lui Dridea n-are 
nici cel mai mic suport 
regulamentar. Atacantul 
ploieștean a comis un 
fault de joc, pentru care 
a și fost imediat pena
lizat de arbitru. Deci, 
lui Constantinescu i se 
făcuse dreptate, iar re
gulamentul de joc nu 
prevede... suplimente de 
genul celor la care a 
recurs portarul dinamo- 
vist.

DUMITRU BOLOHAN, 
GURA HUMORULUI. 
Așadar, arbitrul clujean 
Tiberiu Gaboș a fluierat 
sfîrșitui partidei Mine
rul Gura Humorului—Mi- 
nobrad Vatra Dornei în 
min. 86, după care, „la 
intervenția publicului, a 
reluat jocul". Este bine 
de știut. Altădată, pu
blicul ar putea inter
veni pe lingă arbitrul 
unul meci să-1 oprească 
mai devreme !

ION ȘTEFĂNESCU, 
BUCUREȘTI. „Ca orice 
bun român, iubesc din 
suflet echipa națională 
și una de club, nu spun

care, fiindcă și așa am 
destule bătăi de cap cu 
ea, in ultimul timp." Să 
știți că susținătorii ce
lorlalte 15 echipe din di
vizia A zic la fel ! Să 
vă răspund la întrebare :

pînă acum, în meciuri
le dintre primele echipe 
ale României și Ungari
ei n-am obținut nici o 
victorie. Avem un 1—0 
asupra celei mai bune 
selecționate maghiare, 
dar ea a jucat atuhei 
sub titulatura... Buda
pesta.

ALBU DUMITRU, 
BRAȘOV. Mircea Con
stantinescu, portarul e- 
chipei Dinamo Bucu
rești, este născut în co
muna Cosmești (lingă 
Galati) Ia 25 februarie 
1945. Prima sa legitima
re, în 1961, la Flamura 
roșie Tecuci. De aici, in 
1963, a trecut Ia Poli
tehnica Iași.

ilustrații : N. CLAUDIU
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SPERANȚE PENTRU
CAMPIONATELE MONDIALE

DE JUNIORI
ORADEA, 21 (prin telefon). 

Cind am văzut — în prima 
zi a întrecerilor finale ale 
campionatelor naționale de 
lupte greco-ramane rezervate 
juniorilor (mari și micii) —nu
meroasele tușuri finalizate e- 
ram tentați să punem faptul 
pe seama sorților- Air fi fost 
însă (ne-am convins pe de
plin a doua zi) o eroare. Pen
tru că și în reuniunile de 
sîmbătă majoritatea întâl
nirilor au luat sfîrșit înainte 
de limită. Buna pregătire a 
multora dintre finaliști este 
singura explicație. Antrenorul 
federal Ion Corneanu, remar
ca, satisfăcut, că se temea 
întrucîtva de aceste întreceri 
decisive. „Mi-a fost teamă că, 
la acest ultim examen, nu voi 
avea de unde selecționa juni
ori suficient! pentru a ne pre
zenta onorabil — cel puțin ca 
la „europene" — la drasticele 
întreceri mondiale din mai 
’71. Acum, chiar după a doua 
zi pot afirma că am scăpat de 
o astfel de grijă. Mai mult, 
nici nu știu cum mă voi des
curca cu atâția pretendenți la 
supremație în aproape toate 
categoriile". Așadar, putem 
afirma că sfcnt speranțe pen
tru o frumoasă reprezentare 
la C.M.

în cel mai frumos meci al 
zilei, A. Popa (Sport club 
Bacău) l-a întîlnit, în cadrul 
categoriei 75 kg, la juniori 
mari, pe I. Fiscuteanu (Vii
torul Buc). Băcăuanul, me
daliat cu bronz la C.E. din 
acest an, a „plecat" fulgeră
tor într-un tur de cap, în 
primul minut, dar Fiscuteanu 
a Ieșit bine din dificila situa
ție. Bucureșteanul, de cum 
s-a ridicat în picioare, a și 
încercat un salt, însă adver
sarul său a replicat tot cu un 
tur de cap. Si în acest sens 
a decurs lupta pînă la sfîrși- 
tul celor 9 minute. Ambii 
doncurenți au susținut un 
duel pe cît de aprig pe atît 
de sportiv. Victoria a revenit 
la puncte (6—2) lui A. Popa.

Iată si alte rezultate mai 
importante ale reuniunilor de 
simbătă : juniori mari : cat. 
56 kg D. Vitan (Cluj) b. tuș 
I. Moiceanu (Sinaia), M. Ro
tilă (Piteștii) bjp. I- Szaboszlay 
(Oradea), cat. 60 kg I. Mol- 
dovany (Oradea) b.t. G. Găgă- 
gău (Rapid Buc.), I. Horvath 
(Lugoj) b.t. I. Stan (Dinamo 
Buc.), cat. 87 kg N. Tănase 
(Dinamo Buc.) b.t. C. Dima 
(Galați), cat. +87 kg R. Co
drean (Arad) b.t. M. Iorda- 
che (Progresul Buc.) ; juni
ori mici : 48 kg R. Boroș (Bă
lan) b.t. F. Dinguiranu (Slati
na), S. Rusu (Rădăuți) b.t. N. 
Alionescu (Craiova), 52 kg N. 
Lupu (Cluj) b,p. C. Ghimiș 
(Pitești), I. Murja (S. Mare) 
b.t. S. Miklos (Bălan), +87 kg 
L. Szighetl (Tr. Severin) b.t. 
S. Murvay (S. Mane). Dumi
nică dimineața — în. ultima 
rundă —vor fi cunoscuți cam
pionii republicani pe 1970.

majoritatea întîl-

cind aveam 32 de
„Apogeul carierei mele

IN FAȚA OFIȚERULUI
STĂRII CIVILE

Interviu cu MAURO,
Sostul căpitan al echipei Braziliei 

șl coleg cu Pele Ia F. C. Santos

TREINADOR MAURO RAMOS DE OLIVEIRA. Așa e tre
cut în lista de protocol a echipei braziliene F. C. Curitiba 
Noi, Insă, îl știm altfel, mai simplu i MAURO. De cînd? De 
atunci, de la finala campionatului mondial din Chile, cînd 
Brazilia a cîștigat pentru a doua oară «Cupa Jules Rlmet". 
De atunci, pentru noi, șl pentru toți iubitorii fotbalului din 
lume, acest om a devenit doar Mauro, fundașul central al 
campionilor mondiali.

...Hotelul Ambasador. F. C. 
Curitiba a sosit de 10 mi
nute. Cînd translatoarea i-a 
explicat motivul prezenței 
noastre — un interviu cu el 
— Mauro a zîmbit Și iată-1, 
într-un fotoliu, gata să răs
pundă întrebărilor.

— Ce vîrstă aveți, dom
nule Mauro 7

— 40 de
— Cît 

bal 7
— 20 de 

nist.
— La

— Sao Paulo și F. C. San
tos,

— La ce vîrstă ați do- 
bîndit consacrarea ?

— în momentul cînd am 
reușit să joc la Sao Paulo 
și mai ales la F. C. Santos, e- 
ram de acum un jucător cu
noscut. Consacrarea definiti
vă însă am dobindit-o la 
campionatul mondial din 
Chile, cînd se poate spune că 
am atins apogeul carierei 
mele fotbalistice. Atunci, în 
calitate de căpitan al națio
nalei Braziliei, am primit 
„Cupa Jules Rimet". Visez 
mereu acea zi și echipa cu 
care am izbutit marea per
formanță. Jat-o: Gilmar — 
Djalma Santos, MAURO (sub
linierea noastră), Nilton San
tos, Zito, Zozimo, Garincha, 
Didi, Vava, Amarildo, Za- 
galo. Peli a lipsit, pentru că 
fusese accidentat.

— Ce se cere unui jucă
tor ca să poată ajunge în 
naționala Braziliei ?

— De tehnică nu mai vor
besc, pentru că aceasta o au 
foarte mulți. Azi, e nevoie de 
o pregătire fizică excelentă, o 
formă bună și constantă și o 
viață exemplari tn afara sta
dionului.

— E greu de pătruns în 
echipa națională a țării 
dv 7

— Bineînțeles I Numai eu 
știu cît am așteptat și 
cît a trebuit să mă pregă
tesc pentru ca la 32 de 
ani să iau parte la tur-

ani.
timp ați jucat fot-

ani, ca profesio-

ce echipe 7

Costin CHIRIAC

ULTIMELE PROBE ALE CAMPIONATULUI NATIONAL DE SENIORI
vor putea 
d'ouă zile

campionatului

echipele pre- 
Brazilia în

Dacă ați fi trecut ieri la prins prin 
dreptul Consiliului popular al Sectoru
lui 2, de pe strada Alexandru Sahia, ați 
fi întîlnit echipa de fotbal. Dinamo Bucu
rești, cu... rezerve cu tot. Dar, alături de 
fotbaliști se aflau și alți reprezentanți ai 
clubului Dinamo, din alte sporturi t tră
gătorul Marcel Roșea, baschetbalistul 
Novac cu soția sa, voleibalista Alena 
Novac, antrenorul de tenis Marin Bădin. 
De asemenea, erau de față numeroși cro
nicari sportivi (mai ales de fotbal).

Această animație deosebită era provo
cată de un eveniment fericit, survenit in 
viața a doi sportivi fruntași: jucătoarea 
de tenis MARIANA CIOGOLEA și fot
balistul RADU NUNWEILl.ER. în acele 
momente solemne, caldele felicitări adre
sate Marianei și lui Radu 
rea afecțiune a colegilor 
pentru acești doi tineri 
braț la braț, uniți pentru 
drumul vieții și al unui

în ciuda obișnuinței — 
— cu emoțiile, atît Radu Numoeiller, cit 
și Mariana Ciogolea erau profund tulbu
rați. Radu, în special.

După oficierea căsătoriei, a urmat tra
diționala fotografie, care va sta la loc

exprimau ma
ior de sport 
care porneau 
totdeauna pe 
viitor fericit, 

de pe stadion de cinste In albumul familiei. Această 
imagine o aveți și in fața dv, realizată 
de fotoreporterul nostru Theo Macarschi. 

încheiem aceste rînduri, urîndu-le ti
nerilor căsătoriți mult succes tn viață și 
in sport I

an-

ați 
de

4
neul final al 
mondial.

— Dintre 
zentate de
Chile și Mexic, care a fost 
mai bună 7

— Este greu de făcut o 
comparație. Fotbalul din 1962 
diferă de cel de azi. Atunci, 
predomina tehnica. Acum, a- 
cest element trebuie îmbinat 
în egală măsură cu forța. Dar 
nu cu duritățile. Ci cu o pre
gătire fizică fără reproș, atle
tică.

— De cind sînteți 
trenor ?

— Doar de 2 ani.
— Asta înseamnă că 

abandonat activitatea 
jucător la 38 de ani ?

— Da, atunci am pus ghe
tele în cui.

— Cînd aud de o ase
menea vîrstă, unii dau din 
cap. Sint neîncrezători în 
posibilitățile jucătorului 
respectiv.

— Total greșit. Atita timp 
cît fotbalistul duce o viață cu 
adevărat sportivă, el poate 
da un randament la fel de 
bun ca și în tinerețe. E ne
cesară, însă, o completare : 
fiecare trebuie să știe cînd 
să se lase, mai ales în cazul 
jucătorilor care au reușit 
să-și facă un nume.

— La F. C. Santos ați 
fost coleg de echipă cu 
Pete. Spuneți-mi, ce fel

de om și jucător e 7 Cît 
adevăr și cită legendă e în 
jurul lui ?

— Vă rog să mă credeți că 
nimic nu-i exagerat. Pele este 
un foarte bun coleg, un om 
excepțional și un fotbalist fe
nomenal.

— Ce știți despre Româ
nia și despre fotbalul din 
țara noastră ?

— Am auzit despre țara 
dv. lucruri frumoase și pot 
să vă asigur că am venit aici 
cu multă plăcere. Fotbaliștii 
români au fost în Brazilia, 
chiar la Curitiba, și au lăsat 
o impresie foarte bună. în 
Mexic, românii s-au compor
tat bine. Au pierdut meciul 
cu Brazilia, însă au fost niș
te învinși onorabili.

Aici, interviul nostru a luat 
sfîrșit. Cite n-am fi avut să-l 
mai întrebăm pe fostul că
pitan al echipei Braziliei ? 
Timpul, însă, trecuse pe ne
simțite. Era tîrziu. Se apro
pia ora mesei și jucătorii își 
așteptau antrenorul. Ne-am 
despărțit de fostul interha- 
țional brazilian urîndu-i suc
ces în noua sa carieră de 
antrenor.

Constantin ALEXE

LA CUMPĂNA
DINTRE REPORTAJ SI FICȚIUNE )

1 5

Ce se intimplă cu PROGRESUL ?

ACTUALA SITUATIE-EFECTUL RABATURILOR
DE LA PREGĂTIRE ȘI DE LA VIATA SPORTIVA

Chiar cu cele două puncte pe 
care, să presupunem, le va clș- 
tiga duminică, la București, in 
fața ultimei clasate, bilanțul echi
pei Progresul este sărac. Că după 
acest meci bucu reștenli vor avea 
8 sau 9 puncte, fondul problemei 
rămîne același : comportare sub 
așteptările celor mai realiști su
porteri ; 3 puncte pierdute acasă 
(unul cu F.C. Argeș, două cu 
Petrolul), alte 3 — din 4 posibile 
— în confruntarea cu echipele 
bucureștene, ceea ce va dotări 
greu în momentul cînd se va face 
bilanțul acestui campionat. Deo
camdată, Progresul ocupă un loc 
la periferia clasamentului, in 
plutonul echipelor modeste. Care 
să fie motivul — sau motivele — 
acestei comportări de loc mulțu
mitoare 2 Oare acesta să fie po
tențialul real al unei echipe nu 
lipsită de talente 2 Sau actuala 
situație se datorează unor cauze 
mal puțin obiective 1

Amatorii de tir 
urmări, timp de 
(duminică' și luni), evoluți
ile specialiștilor la armă li
beră calibru mare 3x40 f, 
pistol viteză 
minatorie 30 f șl armă m: 
litară 3X20 ' ~
de campionatul național al 
seniorilor la probele respec
tive. întrecerile, găzduite de 
poligonul Tunari, vor începe 
duminică (armă liberă cali
bru mare și pistol viteză — 
proba 
(armă

Spre 
trecut,

proba eli-

f. Este vorba

eliminatorie) și luni 
militară), de la ora 9. 

deosebire de anul 
cînd la- armă liberă

TRIAL DECISIV AL LOTULUI
în continuarea pregătirilor 

pentru meciul 
echipa Franței, 
ora 10, 
August, 
timul 
noștri, 
XV-lui 
tîlnirea 
Tricolorilor 
selecționata 
care va avea în componență 
rugbyști de la cele mai pu
ternice cluburi, Dinamo, Gri- 
vița Roșie și Steaua. Partida, 
arbitrată de G. Eftimescu, 
va oferi, sîntem siguri, pe 
lingă posibilitatea de a ve
dea la lucru pe cei care vor 
îmbrăca tricourile reprezen
tativei naționale, și un spec
tacol rugbystic de bună ca
litate.

pa 
se va 
trial 
în 
de 
de

de rugby cu 
duminică, la 
stadionul 23 

desfășura ul- 
1 al jucătorilor 
vederea stabilirii 
bază pentru în- 
la 29 noiembrie, 
le va fl opusă 

Bucureștiului,

calibru mare au luat parte 
numai 7 concurenți din două 
cluburi, de data aceasta 
s-au înscris 24 de țințași, re
prezentând 
Metalul, 
(toate din Capitală), 
Arad și ’ ‘ _ __ ,..
Campionatul de armă mili- 
tară, care se dispută în pre
mieră, va reuni 10 partici- 

• panți (6 de la Steaua și 4 
de la Armata Brașov). La 
pistol viteză — eliminatoriu 
vor lua startul primii 16 cla
sați de la proba clasică de 
pistol viteză 60 f.

Pînă la cunoașterea noilor 
campioni, iată-i pe deținăto
rii titlurilor 
armă liberă 
40 f poziția 
dor (Steaua) 
ziția genunchi : 
381 p ; 40 f poziția 
P. Șandor 371 
P. Șandor 1146 
teză — proba 
Marcel Roșea.

Steaua, Dinamo, 
X.E.F.S., Olimpia 

~ C.F.R.
Armata Brașov.

de anul trecut 1 
calibru mare 

culcat : P. Șan- 
394 p ; " ' 

P.
40 t po-

Șandor 
picioare : 
3x40 f:p;

p ; pistol vi- 
eliminatorie :

Dacă tn plină acțiune n-ar 
apare un asterisc care să 
trimită la casetele tehnice 
la sfirșitul cărții, ai crede că 
te afli pe terenul fabulos al 
beletristicii. Această parte fi
nală a cărții pe care Ioan 
Chirilă o dedică „Mundia- 
lului", constituie, de fapt, 
concentrată, întreaga sub
stanță a cărții. Este un pro
cedeu ingenios 
deopotrivă, pe 
de informație 
dar și pe cel 
rescul, ineditul acestei lumi 
care se numește fotbal. Cum?

în timp ce statisticianul 
găsește aci un tabel sinoptic 
al întregului turneu final, în 
maniera clasică a cronicii de 
meci, degustătorului de ima
gini i se oferă, în același 
loc, conclavul eroilor prin
cipali ai cărții, cei din rîn- 
dul cărora s-au ales dețină
torii definitivi ai cupei Ju
les Rimet — jucătorii brazi
lieni — dar și vedetele marii 
fieste a fotbalului mondial.

Suprema satisfacție a lui 
Ioan Chirilă, acest reporter 
frenetic care, în numele dra
gostei sale nealterate pentru 
moderna Dulcinee — balonul 
rotund — este gata oricînd 
să se lupte — asemeni lui 
Don Quichote — și cu mo
rile de vînt (n-a scris el o 
carte despre World Cup’66, 
imaginîndu-șî o lume pe 
care n-a văzut-o, dar pe care 
a intuit-o aevea?), a constat 
în prezența tricolorilor 
campionatul mondial, 
de ce credem că titlul 
sale nu putea fi altul 
„Jurnal sentimental",

te 
de

care satisface, 
cititorul avid 
și statistică, 

ce caută pito-

la 
Iată 

cărții 
decit 
pen-

LOTO-PRONOSPORT
REZULTATELE OMOLOGĂRII 
TRAGERII EXCEPȚIONALE LOTO 

DIN 10 NOIEMBRIE 1910

Categoria 1 : 1 variantă 25% a 
17 500 lei ; categoria 2 : 11,55
autoturisme „MOSKVICI 408“ cu 
caroserie 412 sau „FIAT 850“ pluș 
11 900 lei numerar flecare ; cate
goria 3 : 32,70 excursii în Aus
tria cu avionul ; categoria 4 : 
21,55 excursii in R.D.G. ; cate
goria 5 : 46,35 excursii a 2 locuri 
la Mangalia — Revelion 1971 ; ca
tegoria 6 : 90,30 variante a 200 
lei fiecare ; categoria 7 : 4 863,35 
variante a 100 lei fiecare.

De la I.E.A.B.S.
Biletele pentru meciul de 

fotbal Rapid — Curitiba (Bra
zilia), care va avea loc marți 
24.XI.1970, pe stadionul Re
publicii se pun In vinzare 
începind de azi 22.XI. a.c. la 
următoarele case : stadionul 
Republicii, Giulești, Dinamo, 
„23 August", precum și 
agențiile Loto-Pronosport 
calea Victoriei nr. 2 și 
str. Halelor nr. 5.

la 
din 
din

tru ca „aceste pagini să ră- 
mînă ceea ce vor să fie, a- 
dică gîndurile unui suporter 
al echipei României, al aces
tei echipe care 
tr-o noapte 
Wembley, și a 
lăsa fotbalului 
Guadalajara, o 
de istorie 
cum scrie autorul în cuvîn- 
tul său înainte.

tntr-adevăr, Chirilă, care, 
așa cum îl caracterizează Eu
gen Barbu în prefață, „are 
ochi,, știe să improvizeze 
bine și uneori cu un mare 
adevăr la spate", deci „este 
ceea ce se numește un ga
zetar modern", captează în 
filele cărții sale, ca într-un 
original termos, temperatura 
înaltă a Mexicului ’70, care 
pentru noi, toți cei ce urmă
rim și însoțim drumul sinuos 

fotbalului 
la 21 
Mexi- 

o fata 
spune

s-a născut în- 
frigu roasă pe 
sfîrșit prin a 
nostru, după 
primă pagină 

adevărată..." —

spre afirmare al 
românesc, începuse 
mai 1970. Atunci, cînd 
cui nu mai era doar 
morgana, cum frumos 
loan Chirilă în finalul jur
nalului său.

Dacă ar fi să-l iei în serios 
pe loan Chirilă pentru tot ceea 
ce spune, și ai pleca de la 
gîndul transcris în trenul ce-l 
luase spre casă din gara lon
doneză Victoria: „în fotbal se 
poate demonstra orice", ai 
putea crede că autorul încear
că să ofere cititorului prin 
„Jurnalul sentimental" o ima
gine total subiectivă, romanța
tă în stilul său atît de personal 
— și de aceea cu atîția pro
zeliți ! — a Mexicului’70. Este

sa 
a 

omenescului observat in acel 
Turn Babei al campionatului 
mondial, ridicat și întreținut 
cu trudă și sacrificii de mili
oane de anonimi. Este adevă
rat că Spiridușul ironiei fine 
iese din cină în Cînd la su
prafață, pentru a aburi oglin
da sentimentalului. Și este la 
fel de adevărat că loan Chiri
lă posedă harul de a te lua 
lingă el, pe firul dintre repor
taj și ficțiune, fără a-ți oferi 
nici o plasă de siguranță.

Dar. parcurgîndu-i Jurnalul, 
filă de filă, zi cu zi, îți dai 
Seama, privind retrospectiv, 
că, de fapt, își eșalonează dru
mul cu întîmplări reale, ani
mate de eroi cunoscuți de toți, 
sau pe care credem să-i știm 
de o viață și pe care Ioan 
Chirilă ni-i aduce aproape de 
noi, lingă noi.

Paul SLAVESCU

adevărat că sensibilitatea 
vibrează Ia orice nuanță

* Toan Chirilă : „Mexic’70 
— Jurnal sentimental" (Edit. 
Stadion)

Zilele trecute am discutat 
cu trei dintre factorii care răs
pund de această formație, tocmai 
în scopul de a afla adevărul asu
pra comportării care nemulțu
mește atît de mult.

AL. CARICAȘ — antrenor se
cund — Încerca să explice că 
sărăcia de puncte se datorează 
unor eronate decizii de arbitraj 
în meciurile de la Constanța, 
Arad șl în partida cu F.C. Argeș. 
Oare acesta să fie argumentul 
principal ?

— Nu. a revenit antrenorul Ca- 
ricaș. Nici jucătorii n-au dat ran- 
damentv l așteptat. Abandonarea 
unei vieți sportive de către unii, 
comoditatea altora au influențat 
în rău potențialul formației. 
Racsi, Dumbravă — trecut la ti
neret, disciplinar — Fl. Marinescu, 
Dinu Iordan se abat, Intr-un fel 
sau altul, de la viața sportivă. 
Beldcanu a dispărut șl el din 
joc, pentru că la un moment dat 
pornise pe un drum greșit. Nu 
toți jucătorii slnt convinși că 
numai printr-o muncă intensă și 
o viață ordonată pot înlătura lip
surile tehnico-tactice. Nu trebuie 
să ne fie rușine să recunoaștem 
adevărata valoare a echipei. Doar 
4—5 jucători se situează la ni
velul pretențiilor tnal mari alo 
diviziei A.

Am stat apoi de vorbă cu prof. 
VICTOR STANCULESCU, antre
norul principal al formației din 
str. Dr. Staicovlci. De obicei . o 
fire deschisă. V. Stănculescu s-a 
arătat de data aceasta tăcut, po
somorit. Desigur, situația echipei 
îl frămîntă. A Intrat direct în 
temă :

„De ce merge Progresul slab 2 
Mal Intîi să vă spun un lucru, 
sigur, de Ic. nou, dar important 
pentru a trage concluziile cele 
mai realiste. Progresul este o 
mică unitate a fotbalului roma
nesc, care se străduiește să prac
tice un fotbal de performanță, 
cit mai aproape de cel Interna
țional. Pentru ca o echipă să 
poată scoate rezultate bune șl să 
joace un fotbal adevărat, trebuie 
să rezolve trei mari cerințe : un 
angajament fizic total, pentru că 
se știe, cine nu dă totul, nu dă 
nimic : o subordonare conștientă 
la concepția de joc a echipei, 
adică participarea, In egală mă
sură. a ccl puțin 6—7 fotbaliști 
în fazele de atac și apărare ; o 
viață sportivă fără excese, adică 
cel de al doilea antrenament de 
care toată lumea vorbește".

— Cum sînt realizate la Pro
gresul aceste trei condiții ?

— Luate tn aceeași ordine, lu
crurile stau cam așa : jucătorii 
tineri acceptă participarea la 
efort, dar ceilalți mai puțin ; 
subordonarea la concepția tactică 
se face parțial, pentru că viața 
nesportivă a unora — răspund 
astfel și Ia problema următoare 
— le diminuează forțele, resursele 
fizice. Cine să mai alerge de la 
un cap la altul al terenului 2

— Ce măsuri ați luat cind s-au 
manifestat asemenea abateri 2

— Am renunțat la falsele ser
vicii pe care unii aveau impresia 
că le fac echipei. In cele 10 e- 
tape, am folosit 22 de jucători. 
La ora actuală, prima formație 
este, de fapt, echipa de tineret 
do la începutul camnionatului, 
pentru că pe parcurs Dumbravă, 
v. Popescu. Matei, Racsi, I. Ro
tam, șl chiar Beldeanu, au pier
dut și ceea ce acumulaseră In 
perioada de pregătire de la 
munte.

_ Ce ne puteți spune despre 
perspectivele formației dv. 7

— Ea este capabilă și de alte 
rezultate. Dar, trebuie să aștep-

t&m să sa maturizeze cel tineri, 
care, știți, nu sint puțini. Daca 
vom realiza un colectiv convins 
că trebuie să depună eforturi, să 
se dăruiască total, ne vom men
ține in divizia A. Apoi, la anul, 
altele vor fi pretențiile.

★
De acord cu cele expuse de 

antrenorul StSnculescu. Se pune, 
Insă, întrebarea : de ce au fost 
tolerate atitea abateri, atltea ra
baturi de la programul de lucru 
și de la viața sportivă 7 Oare era 
cazul să se ajungă la Infrlngerea 
din meciul cu Petrolul ca lucru
rilor să 11 se spună pe nume, 
așa cum s-a făcut In ședința care 
a avut loc de curtnd 1

Printre cauzele care au generat 
actuala situație a Progresului au 
fost enumerate șl unele necazuri 
personale ale jucătorilor, nere
zolvate corespunzător. Cineva ne 
spunea că „echipa are nevoie de 
un alt tratament social". Cam 
pretențios spus, dar conducerea 
clubului are datoria să se ocupe 
de fiecare caz In parte. Tov. 
EMIL MANEA — vicepreședinte 
al clubului — ne-a încredințat că 
toate acestea se vor rezolva. Că 
au șj fost luate o serie de mă
suri de Îmbunătățire a condițiilor 
de pregătire.

Desigur, treburile nu se vor 
Îndrepta peste noapte. Toată lu
mea este de acord, Insă, că punc
tul obținut la Iași — chiar în 
maniera criticată — a readus în
crederea tn rîndurile echipei. Hă- 
mtne ca jucătorii — poate cel 
mal vlnovați de comportarea de 
pînă acum —să depună efortari 
sporite In pregătire, să fie ani
mați de dorința de a evolua Ja 

, nivelul pe care iubitorii fotbalu
lui tl așteaptă de la el. Acum, 
prin numirea unui metodist pe 
lingă echipă, antrenorii au fost 
degrevați de unele treburi orga
nizatorice, administrative șl au 
tot timpul să realizeze o pregă
tire corespunzătoare. Cu condiția 
ca întregul lot să participe efec
tiv la efort. Altfel...

A. CONSTANTIN

e/yem
BASCHET : Sala Floreasca, 

de la ora 9.30 : I.E.F.S. — 
Sănătatea Satu Mare (O- 
I C.H.F. — Politehnica Clu.1 
(m); sala Constructorul, de 
Ia ora 9.30 : Politehnica — 
Mureșul (f), Constructorul — 
Crișul Oradea (f), Voința —’ 
A.S.A. Cluj (t), meciuri în 
cadrul diviziei A.

FOTBAL : stadionul Dinamo, 
ora 12.45 : Dinamo Buc. — 
Jiul Petroșani (tineret),
14.30 : Dlnamo Buc. — 
Petroșani (divizia A),
9.30 : Dlnamo Buc. — -----
na Buc. (juniori) : stadionul 
Republicii, ora 9.15 : Progre
sul Buc. — C.F.R. Timișoara 
(tineret), ora 11 : Progresul 
Buc. — C.F.R. Timișoara (di
vizia A) ; stadionul Politeh
nica, " ‘ J ‘
Buc.

ora 
Jiul 
ora 

Sire-

CLUJUL ESTE ȘI UN CENTRU AL SCHIULUI
Clujul are o veche tradi

ție sportivă. în linii mari o 
cunoaște to&tă lumea, mai 
ales cînd este vorba de fot
bal, de atletism sau de gim
nastică. în amănunt ne-o a- 
mintește noul „muzeu al 
sportului" clujean, în vitri
nele căruia sînt prezente cu 
mărturii din veacul trecut 
și alte sporturi. Oricît ar 
părea de curios pentru o a- 
șezare destul de îndepărtată 
de munți, schiul nu lipsește 
din tradițiile clujenilor spor
tivi, după cum nu lipsește 
nici din activitatea contem
porană. Despre primii schiori 
care au lăsat urme pe Hoia 
și Feleac încă prin 1892 ne 
vorbește fotografia din mu
zeu, care înfățișează pe cei 
ce s-au adunat în 1896 în 
prima secție a schiului clu- 

făceau 
și cei 
străbă- 
făcînd

animatorii schiului clujean 
ne-a produs o mare bucurie. 
Am întîlnit un mănunchi 
de oameni pasionați, entuzi
aști, care — angrenați (sau 
nu) direct în activitatea spor
tivă — își pun toate forțele 
și timpul lor liber pentru a 
realiza cîteva ceva pentru 
sportul lor favorit. Pentru a

național de copii, în cadrul 
căruia a avut și un campion 
(Csaba Portic). Zoltan Ilain- 
brik și Iacob Cîmpeanu, cu 
locurile secunde ocupate în 
campionatele 
și mici, au 
posibilitățile 
orășenesc și 
re tineretul

juniorilor mari 
confirmat și ei 
acestui centru 

interesul pe ca- 
clujean îl are

ani, cu 70 de locuri pe care 
se înghesuie 150—180 de a- 
matori de schi în fiecare sîm- 
bătă seara, că prima pîrtie 
se amenajează acum, iar pri
mul schilift este așteptat, 
(pîrtia de Ia Băișoara este 
aproape gata și va putea fi 
folosită în bune condiții iar
na aceasta pe o lungime de

• O SCUrtă incursiune în trecut ® Ce se poate realiza prin 
entuziasm • Băișoara, o cabană sufocată @ CUM AR PUTEA Fl

IMPAMINTENIT SCHIUL IN ACEST ORAȘ CARE IL ÎNDRĂGEȘTE?> *

jean și dintre care 
parte, fără îndoială, 
trei îndrăzneți care 
tuseră pe schiuri, 
mare vîlvă în ambele orașe, 
distanța Cluj-Turda, prima 
mare performanță — cunos
cută azi — a acestui sport 
pe meleagurile noastre.

Despre schiorii de astăzi, 
despre schiul clujean contem
poran cu bucuriile și necazu
rile lui, ne-au vorbit într-o 
seară cîțiva pasionați care 
alcătuiesc comisia județeană 
de schi și activul ei volun
tar, adunați — ca de obicei 
— să analizeze ce, s-a făcut 
și să stabilească ce urmea
ză să se facă.

Trebuie să mărturisim de 
la îndeput că întîlnirea cu

susține această afirmație este 
suficient să amintim că 
schiorii clujeni au prestat 
fiecare cîteva sute de ore de 
muncă patriotică la amena
jarea pîrtiei de la 
și că arbitrii locali 
haremurile' ce li se 
pentru cheltuielile 
tot de aceste lucrări.

Rodul entuziasmului 7 Deși 
cea mai apropiată pîrtie pen
tru antrenament competițio- 
nal este la 54 km de Cluj 
(Băișoara), deși în județ nu 
există nici, un mijloc meca
nic de urcat pantele, orașul 
de pe Someșul Mic a dat 
în ultimii ani o campioană 
de juniori (și apoi de seni
oare), pe Iudith Tomori, iar 
în sezonul '70 a ocupat locul 
3 pe echipe la campionatul

Băișoara 
au cedat 
cuveneau 
necesitate

pentru schi. Acest fapt a fost 
înțeles și de C.J.E.F.S.-Cluj, 
care a sprijinit în toate oca
ziile comisia de schi și a fi
nanțat două centre de schi 
(unul la Cluj și altul în sa
tul Muntele Băișoara), cen
tre care au activat iarna tre
cută în bune condiții și cu 
rezultate mai mult decît mul
țumitoare.

Iată, deci, cîteva realizări. 
Nu sînt spectaculoase, dar 
indiscutabil meritorii pentru 
un centru care în afară de 
interesul 
schi nu 
pentru a exemplifica, 
suficient
cipala bază de schi a Cluju
lui, Băișoara, dispune de ace
eași cabană de acum 40 de

și dragostea pentru 
are condiții. Tot 

este 
să arătăm că prin-

1300—1400 m, iar un babi- 
schilift a fost comandat de 
Universitate și în iarna aceas
ta Facultatea de educație fi
zică și clubul vor beneficia, 
în sfîrșit, de un mijloc me
canic).

Ce vor face ceilalți schiori 
din Cluj ? Deocamdată vor 
schia cum vor putea, ca și 
în anii trecuți.

Considerăm, însă, că dacă 
pentru iarna aceasta nu se 
va mai putea face mare lu
cru, cei în drept trebuie să 
se gîndească de pe acum la 
viitorul acestui centru, 
poate aduce schiului 
mii de practicanți. 
diata apropiere 
pe Hoia, în Făget, 
leac sînt minunate pante de 
școală, care oferă posibilita-

care 
multe 

în ime- 
a orașului, 

pe Fe-

tea ca în fiecare iarnă cîteva 
mii de clujeni să se familia
rizeze cu schiul. Dar, pentru 
aceasta este nevoie de școli 
de schi organizate, de mici 
schilifturi și de materialele 
respective Pe care — din 
cauza inerției comerțului lo
cal — clujenii trebuie să le 
caute adesea în alte orașe.

Se impune, de asemenea, 
realizarea măcar a primei 
etape din planul de sistema
tizare și amenajare a bazelor 
turistice și sportive, plan 
aflat în posesia O.N.T. Anul 
viitor se va încheia asfalta
rea drumului spre Băișoara, 
dar se vor ataca și construc
țiile care trebuie să dea o 
față nouă acestei baze ? Ea 
are largi posibilități de a de
veni o stațiune de 
legată fiind' de două mari 
orașe ' ;
Turda), aflate la o distanță 
aproape egală. Dar și pînă 
la rezolvarea acestor proble
me vitale pentru schiul clu
jean ca sport de masă sînt 
cîteva acțiuni care pot anima 
sezonul viitor. Astfel, C.J.
E. F.S.-Cluj poate asigura con
tinuitate centrelor de schi 
create în iarna trecută, iar
F. R.S.B., cu concursul Comi
siei județene de schi, poate 
iniția aici (pe Hoia și Făget) 
primele școli de schi. Sîntem 
convinși că entuziasmul clu
jenilor, dragostea lor pentru 
acest .sport al iernii, va face 
ca rodul acestor acțiuni să 
fie bogat.

munte,

industriale (Cluj și

Gh, EPURAN

ora’11: Sp. studențesc
— Metrom Brașov (di

vizia B), ora 13 : Sp. stu
dențesc Buc. — Comerțul 
Brăila (juniori) ț teren Fl. ro
șie, ora 11 : Fl. roșie Buc. — 
Energia Slobozia (divizia C): 
teren Laromet, ora 11 : La- 
romet Buc. — Dunărea Tul- 
cea (divizia C), ora 13 : La
romet Buc. — Victoria Flo- 
rești (juniori) 1 teren Sp. 
muncitoresc, ora 9-30 : SP 
muncitoresc Buc. —. Petrolul 
Videle (juniori), ora 11 : sp. 
muncitoresc Buc. — Petrolul 
Videle (divizia C) : teren Glo
ria, ora 11 : Mașini Unelte 
Buc. — Gloria Slatina (divi
zia C), ora 13 : Mașini unelte 
Buc. — Unirea Mănăstirea 
(juniori) : teren 23 August IV. 
ora 13 : Steaua 23 August Buc.
— Petrolul Tîreoviște (juni
ori) ; stadion Giulești, ora 
9.30: Rapid București — șc. 
sp. Energia Buc. (juniori) : 
stadion Progresul, ora 13 : 
Progresul Buc. — Dacia Pi
tești (juniori).

HOCHEI : Patinoarul aco
perit „23 August”, ora 18 : 
■România — Polonia. _

ÎNOT : Bazinul „23 August", 
ora 17.30 : concurs pentru ju
niori și seniori.

GIMNASTICA MODERNA : 
Sala Tineretului, ora 8.30 : 
concurs pe aparate (exerciții 
cu cercul).

POPICE : Arena Giulești,
de la ora 8, Rapid București
— Voința București (divizia A, 
masculin).

RUGBY : stadionul ș23
August", era 10 : Lotul A
(seniori) — Selecționata Bucu
reștiului ; teren Olimpia, oca 
11 : Olimpia — Progresul : te
ren Aeronautica, ora 10.30 : 
Aeronautica — S. N. Oltenița.

TIR : Poligonul Tunari, de 
la ora 9 : campionatul na
țional de seniori la armă li
beră calibru mare și pistol 
viteză (probă eliminatorie).

VOLEI : Sala Giulești, de la 
ora 9 : C.P.B. — Universitatea 
Cluj, LE.F.S. — Rapid (f. A) ; 
sala Progresul, de la ora 8.30: 
Voința — Universitatea Ti
mișoara. Progresul — Silva- 
nia S. Sllvaniel (m. B) ; sala 
Dinamo, de la ora 8 : A.S.E.
— Politehnica Galați (t. B), 
Dinamo — Farul Constanța 
(t. A), Electra — Farul, Uni
versitatea — Vagonul Ploiești 
(m. B).



rrr

Trofeul Carpați" la handbal masculin
(Vrmart dtn pag. D

leza la 8 ft apoi rt ia condu
cerea în min. 25t 7—6. După 
pauză, spre surprinderea ge
nerală, echipa sovietică ce de
tașează (11—8, min. 36 j 13— 
S0, min. 44), lăstnd impresia 
că va rfștiga ușor. In ulti
mele minute, însă, cu prețul 
unor eforturi deosebite, ju
cătorii din R.D.G. au reușit 
«ă egaleze. Au înscris l Gan- 
schow (5), Eackemacker (5), 
Rost (3), Flaeke (1) ți Zim- 
imermann (1) pentru R. D. 
Germană î Kulev (5), Solom- 
ko (2), Saiuk (2), Sevcen- 
, ko (4) ți Butzenko (2) pentru 
l'U.R.S.S. Au arbitrat e V. Co
jocarii ți D. Purică (Româ
nia).

ROMANIA—IUGOSLAVIA 
11—10 (5—5). Meciul a con
firmat pronosticurile, oferind 
o confruntare echilibrată, dîr- 

Tză, pasionantă prin evoluția 
•scorului. învingători au ter- 
iriiinat, în cele din urmă hand- 
baliștii români, dar nu fără 
emoții, pentru că absența 
Guneș din start ca și cea

lui ®ațu pe părem» (acciden
tat tn min. 25, n-a mal intrat 
în joc) au diminuat mult ca
pacitatea ofensivă a selecțio
natei noastre. Spre satisfacția 
tuturor, însă, jucătorii români 
s-au comportat excelent în 
apărare, aceasta fiind și ex
plicația faptului că adversarii 
nu au reușit să înscrie decit 
de 10 ori. începutul partidei 
a aparținut oaspeților, care 
au condus cu 2—0 (min. 3), 
dar — pas cu pas — gazdele 
au refăcut handicapul si au 
întors scorul în favoare» lor 
(4—2, min. 17). A fost rîndul 
sportivilor iugoslavi să egaleze 
pînă la pauză. In schimb, 

echipa Româ- 
un specta- 
din

scurt 
la 8—5, 
credeam că 
victorie co-

la reluare, 
niel ■ a avut 
culos sprint — 
te extrem de 
tașîndu-se pînă 
min. 35. Și cînd 
vom asista la o 
modă, am fost martorii unei 
replici neașteptat de viguroa
se care a pus pe medaliații 
cu bronz la C.M. în situația 
de a conduce în min. 42, cu

păca-
- de- 

în

fi NICOLAE PETRESCU

Angajat excelent pe semicerc, pivotul naționalei noastre 
Gh. Marinescu plonjează spectaculos și înscrie un nou gol!

dlapot* iflfczi pînâ tai
(tn min. B6), după car» hattd- 
b&Uțtil români șfnt mal M- 
gurl tn acțiuni, atacurile lor 
neputînd fi oprite decît nepe- 
gulamentar. Șl astfel, Chfcsid 
transformă o lovitură de la 
7 m, în final, aducînd victo
ria echipei sale. Au marcat) 
Gruia (3), Samungi (2), Chic- 
sid (2), Gațu (1), Goran (1), 
Marinescu (1) și Dan Marin
(1) pentru România, Lezare-, 
viei (3), Krstici (2), Lavrnld
(2) , Milovid (1), Pokrajac (1) 
și Niskovial (1) pentru Iu
goslavia. Au arbitrat J. Pa- 
son șl J. Jaworski (Polonia).

★
Azi au loc ultimele meciuri 

ale „Trofeului Carpați*. Tnce- 
pînd de Ia ora 16: România 
tineret—U.R.S.S., Ungaria — 
Iugoslavia și România A— 
R. D. Germană.

★
De la ora 19,15, posturile 

noastre de radio vor trans
mite, pe programul I, repriza 
a doua a medului România— 
R. D. Germană; Iar de la 
ora 22, pe micul ecran, va 
putea fi vizionată tn întregime 
(înregistrare) aceeași Intr^pe-

ANGELO NICULESCU

invitați la Colocviul

La ordinea zilei - apărarea
Am încercat să discutăm — 

pe durata unei animate etape, 
cea de a patra, decisivă într-un 
fel- pentru conturarea clasamen
tului final al întrecerii — cu an
trenorii echipelor participante, pe 
tema : care este cel mal sigur 
sistem de apărare ? Răspunsuri
le primite au fost tn general a- 
semănătoare. Flecare dintre re
putații tehnicieni prezenți la 
Cluj au încercat teoretizarea sis
temului folosit de echipa sa, a- 
jungînd Insă, în final, la con
cluzia că handbalul nu face ex
cepție și își acordă aspirațiile de 
progres cu celelalte sporturi, a- 
doptînd principiul : cine primește 
mat puține goluri are șanse 
mai mari să urce pe scara va
lorilor internaționale.

Deci și în handbal atenția cea 
mai mare se acordă întăririi sis
temelor defensive, fapt care — 
în treacăt fie spus — a contri
buit în mare măsură ca echipa 
reprezentativă a României să-și 
înscrie numele pentru a treia 
oară pe tabelul de onoare al 
câștigătoarelor titlului suprem. 
Este așadar aceasta o realitate 
pe (care nu o poate evita nimeni 
dintre aceia care aspiră la vic
torie. Din acest punct de vedere 
formațiile participante la cea 
de a 11-a ediție a ^Trofeului 
Carpați" nu fac nici ele excep
ție. Cuvîntul de ordine, și aici 
la Cluj, cum lesne poate fi 
bănuit, este : apărarea. Iată de 
ce considerăm că o scurtă apre
ciere asupra tendințelor tactice 
manifestate în 'această direcție 
este interesantă, preflgurind dru
mul pe care îl va urma handba
lul masculin în perioada Imediat 
următoare, deosebit de impor-

tantă, deoarece precede turneul 
olimpic.

Selecționata României * ră
mas fidelă sistemului de apărare 
denumit 54-1, în care sînt fo
losiți pentru ocuparea loourilor 
din centru jucătorii înalțl, cu 
scopul acoperirii mai active și 
sigure a spațiului porții. Jucă
torii români cunosc bine acest 
sistem și atunci cînd rămîn în 
limitele lui anihilează eficient 
tendințele ofensive ale adversa
rilor. De pildă, în partida cu 
selecționata U.R.S.S., din min, 
19. lâ scorul 3—5, el au ajuns în 
min. 41 la 12—5, iar în întîlnirea 
cu reprezentativa Ungariei de la 
scorul de 7—7 (min. 34) au răs
turnat spectaculos raportul de 
forțe pînă la 12—7 (min. 45). Se
cretul ? Apărarea și numai apă
rarea.

Continuînd cu celelalte forma
ții, vom preciza că lucrurile nu 
sînt la fel de clare. Handbaliș- 
tii iugoslavi folosesc, alternativ, 
cunoscutul lor sistem 34-24-1 cu 
o așezare mal... „ortodoxă" 64-0, 
adică pe semicerc, iar cei ma
ghiari oscilează între 54-1 șl rar, 
foarte rar, se așează mai avan
sat : 4-1-2. Echipa R.D.G. își a- 
propie organizarea apărării de 
cea a selecționatei României, 
plaslnd oamenii înalți (Rost, 
Langhoff, Ganschov) în centrul 
apărării șl lăsînd doar unul sin
gur în față.

Deci, în unele cazuri, confir
mări ale sistemelor tactice veri
ficate Și bine adaptate 
halului 
iar altele, aflate tn stadiul 
căutări. Partidele turneului 
tat cu ^Trofeul Carpați''

.. _ poten-
tehnic al jucătorilor,

“ ■ ‘ - de
do- 

... __ ....,. au o-
ferit și in această direcție multe 
și interesante amănunte.

în Balcaniada de scrimă

Doar medalii de argint pentru sportivii români
în probele pe echipe la floretă masculin și sabie

la Fi i

internațional de la Split
După cum am mal anunțat, 

Intre 10 ?l 12 decembrie, in loca
litate* iugoslavă Spilt, va fi or
ganizat un Important Colocviu 
internațional pe teme de fotbal, 
reuniune ce mizează pe o par
ticipare «electă, bucurtndu-se de 
prezența președintelui F.I.F.A., 
Stanley Rouă, 81 a ettorv* antre
nori celebri, ca Zagalo, Boulog
ne, Mitici.

Organizatoarea colocviului, Fede
rația iugoslavă de fotbal a trimis 
invitații antrenorilor federali ro
mâni Angelo Nlculescu șl Nico- 
lae Petrescu, care vor urmări lu
crările Seminarului general al 
antrenorilor.

SOFIA, 21 (prin telefon de 
la trimisul nostru special).

Serimerii români au debu
tat cu succes ți în întrece
rile pe echipe la floretă mas
culin și sabie. La floretă; pri
mii lor adversari au fost iu
goslavii care au prezentat un 
lot substanțial înnoit față de 
turneul individual. Totuși, 
trăgătorii noștri s-au impus 
chiar din prima manșă cîș- 
tigînd-o cu 3—0 (Țiu — Bla- 
zicko 5—2, Mureșan — Jenei 
5—1, Ursovici — Jambrozici 
5—3). Slăbind, apoi, ritmul 
ei su permis adversarilor să 
obțină două victonii (Jenei — 
Țiu 5—4, Blazicko — Urso
vici 5—2). Mureșan, însă, a 
dispus categoric de Jambro
zici (5—0). Ultima manșă a 
fost la discreția floretiștilor 
noștri : Ursovici — Jenei 
5—0, Țiu — Jambrozici 5—2, 
Mureșan — Blazicko 5—4. 
Scor final! 7—2 pentru echi
pa României.

în meciul următor, echipa 
țării noastre a întîlnit repre
zentativa Greciei care ce
dase floretiștilor bulgari la 
un scor foarte strîns (4—5). 
Și de data aceasta victoria 
a revenit floretiștilor noștri 
cu același scor de 7—2. Gel 
mai bine s-a comportat Dinu 
(introdus în locul lui Urso
vici). El a realizat 3 v (5—4 
cu Ioanidis, 5—1 cu Katzia- 
dakis, 5—4 cu Hadjisarantos). 
Mureșan a obținut 2 v (5—3 
cu Katziadakis, 5—1 cu Had
jisarantos) pierzînd cu 3—5

Tănase Ionel POP
♦

MUREȘAN

HALTEROFILII DE LA LEGIA ÎNVINGĂTORI

PATRU NOI RECORDURI ALE ȚĂRII
Aseară s-au întîlnit în Ca

pitală campioanele de haltere 
ale României (Steaua) și Po
loniei (Legia Varșovia). Vic
toria a revenit la un scor 
categoric oaspeților : 3 547,5
kg—2 962,5 kg. Cu toate că 
au fost învinși, tinerii halte
rofili de la Steaua (în majo
ritate juniori) au lăsat o fru
moasă impresie. Cele 4 re
corduri (dintre care unul de 
juniori) sînt o dovadă în a- 
cest Sens. Participîhd pentru 
prima oară la categoria mus
că, Zoro Fiat a corectat două 
recorduri ale țării : 102,5 kg 
la împins (v. r. 100 kg — I. 
Hortopan) și 307,5 kg la total 
(v. r. I. Hortopan 305 kg). La 
cat. semimijlocie, V. Davi- 
doîu a corectat recordul la 
smuls de la 125 kg (care i-a 
aparținut) la 127,5 kg. în fine, 
în afară de concurs Gh. Stoi- 
cescu la cat. semigrea a ri-

cheat 127.5 kg (v. r. Gh. Te- 
leman. 125 kg) stabilind un 
nou record de juniori.

De ia oaspeți o impresie 
deosebită a lăsat Z. Smalc- 
zerz, care cîntărind 54 kg a 
totalizat 340 kg — perfor
manță de valoare mondială. 
Rezultate : LEGIA — Z. 
Smalczerz 340 kg, J. Hamusz 
285 kg, J. Zaiac 310 kg, K. 
Czarweckî 375 kg. W. Szew- 
ezik 380 kg, M. Kapczewski 
425 kg, L. Yasinski 430 kg, 
C. Waszkiel 435 kg, J. Da- 
browsky 412,5 kg.

STEAUA — Z. Fiat 307,5 
kg, S. Alexandru 272,5 kg, S. 
Dinică 282,5 kg, F. Balaș 
400 kg, V. Davidoiu 382,5 kg, 
V. Dinu 350 kg, M. Cristea 
262,5 kg (a ratat la aruncat 
de trei ori și a ieșit din con
curs), I. Vlădăreanu 420 kg, 
Gh. Ghelmegeanu 285 kg. (i.o.).

BILANȚ ÎN CUPELE EUROPENE

la Ioanidis. 
tot cu 2 v 
dakis, 5—3 cu Hadjisarantos) 
cedînd și el lui Ioanidis cu
4— 5.

La sabie, echipa României 
a dispus, în primul meci, de 
cea a Iugoslaviei cu 8—1 
(3—0, 6—0). Sportivii noștri 
au punctat spectaculos și 
foarte clar, cel mai bun din
tre ei fiind Budahaziu car.e 
a realizat 3 v (5—1 cu Uro- 
sevici, 5—3 cu Ștefan și cu 
Draga Jokici). Aceeași contri
buție a adus și Nilcă dar cu 
multe emoții, el forțînd vic
toria abia în finalul asaltu
rilor cîștigate toate cu 5—4. 
Pop a tras excelent cu Dr. 
Jokici (5—1) și St. Jokici 
(5—2) dar nu s-a mai con
centrat suficient în asaltul cu 
Uroseviai (2—5).

în continuare sabrerii noș
tri au întîlnit echipa Greciei 
pe care au întrecut-o cu 8—1 
(3—0, 6—0). Cel mai eficace 
s-a dovedit din nou Budaha
ziu — 3 v (5—2 cu Hadjisa
rantos, 5—1 cu Gusopoulos,
5— 4 cu Durakos). L-a secon
dat cu brio tînărul Marin — 
3 v (5—0 cu Durakos, 5—4 cu 
Hadjisarantos și 5—3 cu Gu
sopoulos). Nilcă a dispus de 
Gusopoulos (5—1) și de Du
rakos (5—3) dar a pierdut, 
în ultimul asalt, la Hadjisa
rantos (4—5).

In ciuda așteptărilor noas- 
stre, finalele nu ne-au dat 
ocazia să înregistrăm nici o 
victorie a seri meri lor români. 
In ambele întîlniri, adversa
rii au fost sportivii bulgari 
care au adăugat astfel, în 
palmaresul lor două titluri 
balcanice în turneele pe e- 
chipe la floretă masculin și 
la sabie.

Floretlștii noștri au pier
dut cu 5—4 datorită, mai a- 
les, evoluției sub așteptări 
a lui Țiu. El a cedat cu 2—5 
lui Stancov și 3—5 lui Di
mitrov. De reținut că echipa 
Bulgariei a fost condusă cu 
2—1 și 4—2 însă ea a ținut, 
parcă, să arate că și la a- 
cest' scor se poate câștiga un 
meci și a realizat trei victo
rii consecutive. Realizatori: 
Mureșan 2 v; Țiu și Ursovici 
cîte 1 v, iar pentru adversari:

Țiu a contribuit 
(5—2 cu Katzia-

Stancev 2 v, Dimitrov 2 
și Grecenliev 1 v.

Tot ou 4—5 au pierdut și 
sabrerii noștri în fața trăgă
torilor bulgari, dar aspectul 
meciului a fost total diferit 
de cel de la floretă. Ei au 
condus cu 1—0, 2—1, 3—2 
și numai inexactitățile de ar
bitraj din asalturile Stav- 
rev—Pop (5—3) și Stavrev— 
Budahaziu (5—4) au întors 
un rezultat ce părea că ne 
va fi favorabil.

O impresie deosebită a lă
sat, în acest meci, tînărul 
clujean Ionel Pop (descope
rire a maestrului A. Gurath) 
care a reușit să obțină în 
această dificilă confruntare 
două victorii : la Mihailov și 
Spiridonov, ambele cu 
Ceilalți componenți ai echi
pei noastre au dovedit 
semenea maturitate și 
ofensiv. Victoria campionilor 
balcanici a fost realizată de 
Mihailov 2 v, Stavrev 2 v 
și Spiridonov 1 v.

Mîine se va desfășura ul
tima zi a 
canice de 
program 
pe echipe 
și la spadă.

Tiberiu STAMA

v

5—4.

de a- 
spirit

campionatelor bal- 
scrimă în al cărei 
figurează turneele 
la floretă feminin

S-au Încheiat două tururi din 
Cupele europene. Trecerea prin 
uita celor două etape consumate 
In „Cupa campionilor europeni”, 
„Cupa cupelor” și „Cupa euro
peană a tîrgurilor” a triat mult 
echipele și a subliniat valoarea 
formațiilor engleze, calificate in 
număr marc, cum rezultă din
următorul tabel ; 

CCE CC CET Total
1. Anglia 1 2 3 6
2. Olanda 1 1 2 4
3, Belgia — 1 2 3
4 Scoția 1 — 1 2

Iugoslavia 
R. D,

1 — 1 2

Germană 1 1 — 2
Polonia 1 1 — 2
Spania 1 1 — 2
R.F.G. — — 2 2
Cehoslovacia — M 2 2

S. Grecia 1 — — 1
Tara
Galilor — 1 — 1
Ungaria — — 1 1
italia _ — 1 1
Portugalia — — 1 1

De reținut bilanțul fotbaliști
lor olandezi, belgieni, polonezi șl 
al celor din K. D. Germană.

Eficacitatea s-a menținut ri
dicată, in toate cele trei compe
tiții : peste S goluri de med. In 
total, socotind numai golurile 
înscrise In 90 de minute de joc 
(pentru că s-au mal marcat șl 
din 11 m, pentru departajare, 36 
de goluri), in cel» două etape 
a fost Înregistrată cifra de 643 
de goluri în 192 de moduri : 170 
In 46 jocuri in CCE, 161 in 48 
jocuri in Cupa cupelor și 312 
In 96 meciuri In CET. Media ge
nerală s 3,36 de joo. Cea mal 
ridicată medie s-a înregistrat in 
Cupa 
mal i 
3,25.

Sportivii din R. P. Chineză 
au sosit la Stockholm

Selecționatele de tenis de masă 
ale R. P. Chineze au sosit la 
Stockholm tn vederea participă
rii Ia campionatele internațional» 
ale Scandinaviel care vor avea 
loc săptămîna viitoare in orașul 
Halmstad. Ziarele suedeze no
tează prezenta în lotul R. P. Chi
neze a lui Cluan Tze-tun — de 
trei ori fost campion mondial — 
și Li Fu-lun, care au evoluat 
recent cu mare succes la Bucu
rești.

campionilor : 3,54, cea
scăzută In Cupa tlrgurllor >

Șl CAII JOACĂ..., FOTBAL I

Gredeți că numai bipezii practică fotbalul ? Dacă da, atunci 
vă înșelați și dovada v-o oferă această imagine, care înfăți
șează un moment dintr-un meci disputat de... cai. Poliția că
lare din Helsinki susține in fiecare an un meci devenit tra
dițional, tn care nu oamenii de ordine lovesc mingea, ci prie
tenii lor — caii. Firește că mingea are proporțiile lor. Cum 
se vede, de altfel.

FOTBALUL TREBUIE

Intr-un articol publicat de 
organul Federației internațio
nale de fotbal, „FI FA NEWS",

TV TN LUPTA CONTRA HULIGANILOR..

Partida centrala din rund* 
a 9-a a turneului interzonal de 
șah de la Palma de Mallorca, 
disputată Intra marii maeștri 
Bobby Fischer și Bent Larsen, 
e-a. întrerupt cu avantaj de 
partea marelui maestru danez. 
Singura victorie a fost obținută 
de Mecklng, în dauna Iul Jime
nez. S-au încheiat remiză parti
dele : Smîslov — Panno, Bort
— Matulovici, Filip — Naranja, 
Ultumen — Minici, Rubinettl — 
Ivkov și Talmanov — Polu- 
gaevskl. Restul partidelor, prin
tre care Uhlmann .— Gheller 
șl Gligorici — Ad&lson, s-au 
Întrerupt. Uhlmann a cedat 
fără joc partida întreruptă in 
runda a 6-a cu Larsen.

In clasament conduce Fischer 
(SUA) cu 5 (3) puncte, urmat 
de Gligorici (Iugoslavia) — 5 
(1) p, Panno (Argentina), Lar
sen (Danemarca), Uhlmann (R. 
D. Germană), Gheller (URSS)
— f’/a (2) p, Mecking (Brazilia) 
Polugaevski (URSS), Minici (Iu
goslavia), Uitumen (R.P. Mon
golă), Ivkov (Iugoslavia) — 
«‘/i (1) P etc.

Conform regulamentului C.M. 
de șah primii șase clasați in 
turneul Interzonal se califică 
pentru etapa următoare a com
petiției, meciurile dintre candi
dați! la titlu. Calificați direct 
sînt marii maeștri sovietici Ti
gran Petrosian (fostul campion 
mondial) și Viktor Korcinoi (în
vinsul lui Spasski din prece
dentul turneu al candidaților).

Se întrec speranțele
patinajului

Proba masculină din cadrul 
concursului internațional de pa
tinaj artistic al tinerelor spe
ranțe de Ia Leningrad, a fost 
ciștigată de sportivul sovietic 
Serghei Volkov, care a totalizat 
1 288,5 puncte. Concurenții ro
mâni au ocupat următoarele 
locuri: Octavian Goga 
(982,6 p), Mircea Ion 
(980 p) și Mihai Popescu — 14 
(832,6 p). In proba feminină 
s-au încheiat exercițiile impuse. 
Conduce Elena Aleksandrova 
(URSS) cu 523,8 puncte. Pati
natoarele românce Elena Molș 
și Anca Tănase se află pe locu-, 
rile 10 (453,7 p) și, respectiv, 
14 (413,8 p).

9
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Corespondentă specială pentru

„TURNEULUI PRIETENIEI"

SPORTUL

ÎNAINTEA

Echipa de hochei pe gheață 
a Cehoslovaciei (juniori) care 
va participa la „Turneul prie
teniei" din România este la 
ora actuală mai bună 
cea din ultimii ani. 
este și motivul care 
optimismul manifestat 
trenorii echipei
privește clștigarea
de campioană 
la juniori, competiție 
mată la 
an, în 
îndoială că 
o repetiție 
„europenelor", nu numai pen
tru verificarea potențialului de 
joc al cehoslovacilor, ci și pen
tru majoritatea formațiilor par
ticipante.

Cu toate că dintre cei care 
vor face deplasarea la Galați, 
sub culorile Cehoslovaciei, vor 
lipsi cîțiva jucători al echipe
lor din prima divizie (angrenați 
acum în campionat), echipa este 
foarte puternică și bine pregă
tită. Omogenitatea formației, 
forța și viteza sa sînt atuurile 
principale.

Programul selecționatei ceho
slovace înaintea campionatului 
european este bogat. După în
trecerile Prieteniei va avea 
loc în Finlanda un mare tur
neu internațional de juniori, 
unde în afara reprezentativelor 
Cehoslovaciei și țării gazdă, vor

și selecționatele

finele 
România.

turneul 
generală

decît 
Acesta 

justifică 
de an

in ce 
titlului 

europeană 
progra- 
acestui 

Fără 
va fi 

înaintea

mși participa 
U.R.S.S. și Suediei.

Antrenorul 
clacat că... 
Galați 
fi 
în 
sărilor. Reprezentativele 
și R.D. Germane vor aved un 
cuvint important. Dar și echi
pa României care beneficiază 
de terenul propriu, poate fur
niza surprize".

Iată Iotul anunțat : POR
TARI — Krasa, File ; FUNDAȘI 
— Augusta, Tules, Sterbak, 
Kostka, Kuela, Sramek; ÎNAIN
TAȘI — Z. Poulik (gol- 
geterul campionatului de ju
niori), M. Poulik, Beranek — 
Krivace, Mttller, Cernik — Va- 
vra, Longauer, Stastny (Sykora).

Patru jucători — Tales, Sra
mek, Branek și Miiller au fost, 
titulari ai echipei Cehoslova
ciei la ultima ediție a C.E. de 
juniori de la Geneva, unde a 
ocupat locul al doilea.

Echipa sosește marți.
Milan FLANDERKA 

„Ceskoslovensky Sport" - Praga

foarte 
vedere

Jiri Hertl 
„Jocurile 
București 
dificile, 

valoarea

a fie
ri e la 

vor 
a vină 

adver-
URSS
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ȘTIAȚI CĂ...
....deși celebru, Toslp Skoblar o 

înscris abia la vlrsta de 29 de 
ani, primul -„hat-trick" ■ (trei go
luri marcate într-un singur 
meci.) ? Fostul internațional iu
goslav activează in prezent în 
formația franceză Olympique 
Marseille. Performanța sa este 

, cu atit mai valoroasă cu cit ea 
a fost realizată în deplasare, la 
Lyon, unde echipa sa a cîștigat 
cu 4—1.

...președintele clubului argen
tinian Boca Juniors a anunțat 
că în luna noiembrie 1971 vor 
începe lucrările pentru construi
rea unui nou stadion cu o ca
pacitate de 100 000 de locuri 7 
Pentru a se amortiza cit mai ra
pid costul construcției — care 
se va termina la începutul anului 
1975 — conducerea clubului din 
Buenos Aires a hotărît să pună 
tn vinzare abonamente pe o du
rată de 25 de ani 1

...vestitul fotbalist englez Jimmy 
Greaves și-a sărbătorit în aceas
tă lună două jubilee : 350 de go
luri marcate in campionatul en
glez și 500 de meciuri disputate 
în același campionat ? Dintre a- 
cestea, în 157 de partide, el a 
apărat culorile echipei Chelsea, 
321 de meciuri le-a jucat pentru 
Tottenham Hotspurs, iar ultimele 
22 — pentru actuala sa echipă, 
West Ham United.

...alături de cunoscutul arbitru 
italian Lo Bello a apărut, în 
ultimul timp, pe terenurile de 
fotbal din Italia. Lo Beilo-junior? 
Nu este altul decit fiul lui Con
cetto Lo Bello ! Se pare că ju
niorul nu vrea să fie mai prejos 
decit părinte; • său, renumit prin 
deciziile severe pe care le ia. 
într-una din ultimele etape, cei 
doi „oficiau" în orașe diferite, 
în aceste jocuri tatăl și fiul au 
eliminat cite doi jucători și au 
acordat cite două penalty-uri 1

Anglia continuă campa-în _ 
nia de luptă împotriva huli
ganismului pe terenurile de 
fotbal. Sînt anunțate acum 
metode noi de depistare a 
celor care tulbură liniștea 
(sic !) meciurilor din campio
natul primei ligi.

Astfel, un experiment inte
resant a 
County, 
dinainte 
nele cu 
de televiziune, avînd 
posibilitatea să distingă ime
diat „colturile turbulente". 
In acel loc sînt îndreptați 
apoi polițiștii pentru a putea 
interveni la timp. Șeful ser
viciului de ordine de la Der
by County a declarat: „Pri
mele rezultate sînt încuraja
toare. Putem acum să reacțio-

realizat clubul Derby
Oficiali pregătiți 

supraveghează tribu- 
ajutorul camerelor 

astfel

năm mai repede ca înainte. 
Dar o identificare precisă a 
celor ce fac scandal în mijlo
cul unei mase atit de mari 
de oameni rămine, totuși, pro
blematică".

Cele mai severe măsuri îm
potriva scandalagiilor au fost 
luate, cel puțin pînă acum, 
pe stadionul Ellond-Road din 
Leeds, unde joacă Leeds Uni
ted. După exemplul sud-ame- 
rican, chiar în incinta 
nului a fost instalat 
misariat de politie. A 
menajată și o celulă, 
tulbură ordinea publică este 
înohis imediat, 
se intenționează ca 
măsură să servească 
un avertisment, 
situația 
și la...

stadio- 
un co- 
fost a- 
Oricine

Deocamdată, 
această 

drept 
dacă 
trece

dar 
o va cere se va 
condamnări.

FARĂ eUVlNTE

Redacția și administrația i »tr, Vatile Conta or, 15 I telefoane i centrală

MENȚINUT LA J.O. I

Sir Stanley Rous, președinte
le forului fotbalistic interna
țional scrie ptnintre altele: 
„In ciuda opoziției manifes
tate de anumiți conducători 
ai C.I.O. cu privire la menți
nerea fotbalului în programul 
olimpic, eu nu cred că spor
tul nostru va fi eliminat de 
la J.O. Fotbalul este sportul 
cel mai popular din lume și 
dezvoltarea sa este continuă. 
Noi ajutăm țările din Africa 
și din alte regiuni ale lumii 
unde acest sport ®ste iubit de 
mase. Intenționăm chiar să 
organizăm pentru țările care 
nu se vor califica în turneul 
olimpic o Cupă Mondială a 
echipelor de amatori”.

Cu prilejul unul concurs atletic 
de sală desfășurat la Neumunster 
(R.F.G.), Siegert a cîștigat proba 
de săritură în înălțime cu re
zultatul de 2,10 m. Pe locul se
cund s-a clasat Magerl cu 2,05 m. 
în proba de 800 m victoria l-a re
venit lui Kemper cu timpul de 
1:57,2, iar în cursa de 1 000 m, 
primul loc a fost ocupat de Nor- 
poth 2:31,0.

B
Numeroși spectatori âu urmărit 
la Tokio meciul amical de fot
bal dintre echipa suedeză Djur- 
gaarden Stockholm și selecționa
ta Japoniei. Victoria a revenit 
fotbaliștilor suedezi eu scorul de 
6—1 (3—1).

B
Primul meci dintre echipa sFini" 
și formația Hapoel Tel Aviv, con- 
tînd pentru C.C.E. la volei te- 
minin s-a disputat la Modena. 
Voleibalistele italience au obținut 
victoria cu scorul de 3—1.

B
A Început întîlnirea Franța — 
Ungaria, la Perpignan, pentru 
sferturile de finală ale compe

tiției europene de tenis pe te
ren acoperit. După prima zi de 
întreceri, scorul este favorabil 
cu 2—0 tenlsmanllor francezi : 
Goven — Barany 10—8, 6—4;
Chanfreau — Szoke 9—7, 11—9.
La K31n. în cadrul aceleiași com
petiții, echipa R.F.G conduce 
cu 2—0 în meciul cu formația Po
loniei. Rezultate : Pohmann — 
Gasiorek 6—4, 6—1 » Fassbender — 
Nowicki 6—2, 3—6, 7—5.

S
In cursa clclistă de 6 zile, care 
se desfășoară tn prezent Pe ve
lodromul acoperit din Gând (Bel
gia), continuă să conducă pe
rechea belgiană Patrick Sercu — 
Jean Pierre Monseră eu 256 p.

Boxerul englez Ralf Charles este 
noul campion european la cat. 
semimijlocie, în urma victoriei 
obținute prin k.o., în repriza a 
12-a, în fața fostului deținător al 
centurii, austriacul Hans Orso- 
lics, la Vlena. în repriza a 12-a 
cînd a survenit neașteptatul 
deznodămînt, Orsollcs avea avan
taj la puncte.

Convorbiri
Intre reprezentanții 
federațiilor sportive 

din R.D.G. și R.F.G.
MUNCHEN 21 (Agerpres). 

— Au fost reluate convorbi
rile oficiale între reprezentan
ții federațiilor sportive din 
R.D. Germană si R.F. a Ger
maniei. Delegația R.D. Ger
mane este condusă de Man
fred Ewald, iar cea a R.F. a 
Germaniei de Willy Daume, 
președintele de onoare a] Fe
derației sporturilor din R.F. a 
Germaniei. S-a anunțat că a- 
ceste convorbiri nu au o or
dine de zi prestabilită, dar se 
află în discuție problema, 
schimburilor de delegații 
sportive, precum și problema 
ca pe viitor să existe o cola
borare mai organizată șl e- 
ventual posibilitatea prezen
tării de echipe reprezentative 
comune la- unele competiții 
sportive internaționale.

«ultimele tstiri-ultimele istiri»
JUCĂTORI — ROBOȚI
Preocupată de asigurarea 

unei discipline de fier, con
ducerea clubului spaniol De- 
portivo de Malaga a încorse
tat jucătorii în niște obliga
ții de... asceți: n-au dreptul 
decit la o singură sticlă de 
băutură alcoolizată, n-au voie 
să fumeze decit o singură 
țigară și aceea după repaus, 
nici să înoate sau să dan
seze pentru ră ei sînt obli
gați să se culce în fiecare 
seară, afară de luni, cel mai 
tîrziu la ora 22. Ceea ce l-a 
făcut pe un ziarist să scrie: 
„Jucătorul a 'devenit un ro
bot, o simplă mașina ciberne
tică ordinată pentru 90 mi
nute de j.>c...“

ÎNTÎLNIRI INTERNA
ȚIONALE

HANDBAL. La Lvov : Ungaria 
— România (juniori) 19—14 (8—6). 

FOTBAL. La Hamburg : Sel. 
cluburilor sovietice — Hamburger 
S.V. 3—0 (0—0).

RUGBY. La Heidelberg : Fran
ța B — R. F. a Germaniei 18—3 
(12—3) ;Ta Cardiff: Țara Galilor 
(tineret) — Insulele Fidji 8—6 
(0-3).

BOXERII DIN BOCȘA 
AU EVOLUAT ' 

LA BUDAPESTA
In cadrul turneului pe care 11 

efectuează în Ungaria, echipa de 
box Metalul Bocșa a susținut 
prima întilnire cu Epitok-Buda- 
pesta, cu care a terminat la ega
litate : 10—10. Dintre boxerii de 
la .'Metalul Bocșa s-au remarcat: 
P. Kuronczi, Z. Laszlo și I An
gliei eseu.

PRIMELE FINALE LA WEMBLEY 
Românii învinși la dublu

In prima finală a turneului In
ternațional de tenis ,,indoor“ de 
la „Empire Pool Wembley1* din 
Londra, cea a probei de dublu 
bărbați, românii Ion Țiriac și Ilie 
Năstase au fost învinși de pu
ternica pereche profesionistă Ken 
Rosewall (Australia) — Stan 
Smith (S.U.A.) cu 6—4, 6—3, 6—2. 
Jocul a fost deosebit de specta
culos, aplaudat de spectatori.

Cîștigătoarea probei de simplu 
femei este americanca Billie Jean 
King, care a dispus în finală de 
Ann Jones (Anglia) cu 8—6, 3—C, 
6—1. Anterior, King eliminase pe 
Franțoise *Durr (Franța) cu 3—6, 
6—1, 6—2.

In finala de simplu bărbați se 
întilnesc australianul Rod Laver

și americanul Cliff Richey. Pri
mul a dispus. în ultima semifi
nală, de sud-africanul Cliff 
Drysdale cu 6—4, 6—3.

Meci internațional de fotbal 
la Piopeni

PLOPENI (prin telefon de la 
corespondentul nostru Mihail 
Sima). Sosiți sîmbâtă dimineață, 
cu autocarul, fotbaliștii de la 
Panser^ikos (Gtecia), au sus
ținut după-amlază o întilnire a- 
micală cu formația locală Meta
lul. Oaspeții, marcațl vizibil de 
oboseala drumului, au jucat re
ținut, fiind întrecuți cu 2—1 
(2—1). prin golurile înscrise de 
Manolache, Alexiu și, respectiv, 
riiadis. Au asistat peste 2 000 d< 
spectatori.
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